Zeleň do měst a obcí
Název dotačního titulu:
Poskytovatel dotace:
Termín předkládání žádostí:
Oprávnění žadatelé:
Procento dotace:
Maximální výše dotace:
Termín realizace projektů:

Národní program Životní prostředí
Státní fond životního prostředí
28. 2. 2017
obce, fyzické a právnické osoby
max. 80% z celkových způsobilých výdajů
2 mil. Kč (obce do 500 obyvatel vč.), 250 tis. Kč (obce nad 500 obyv.)
dokončení realizace nejpozději 31. 12. 2021

Podporované aktivity:
1. zakládání ploch zeleně a doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí, parků,
odpočinkových ploch, tůní, mokřadů atd.).
2. zakládání a obnova funkčně propojených ploch zeleně a opatření k zajištění podmínek pro
existenci volně žijících živočichů v sídlech (realizace prvků pro podporu hnízdění ptáků, plazů aj.)
k tomu doplňkové aktivity:



pořízení nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře;
přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest,
pěšin a mostků.

Způsobilé náklady:


náklady přímo související s výše uvedenými podporovanými aktivitami,



výdaje na nezbytné odborné práce a materiál přímo související s výsadbou dřevin a ošetřením
stávajících dřevin (výchovný, zdravotní a bezpečnostní řez, stabilizační opatření),



výdaje na pořízení projektové dokumentace, odborného posudku, zadávací dokumentace
apod.,



výdaje na opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů a na podporu
biodiverzity v sídlech (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků,
zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin, apod.).

Podmínky poskytnutí podpory:


Projekt musí být realizován z většiny, tedy více jak z 50 %, uvnitř zastavěného nebo
zastavitelného území obce.



Opatření je možné realizovat pouze na plochách, které jsou nebo budou:
o

součástí veřejné zeleně, která je přístupná každému bez omezení (např. zeleň na
veřejných prostranstvích dle § 34 zákona 128/2000 Sb. o obcích)
nebo

o

součástí zeleně na jiných plochách, přičemž i tato zeleň musí být alespoň omezeně
přístupná veřejnosti (např. zeleň na plochách občanského vybavení dle § 2, odst. 1,
písm. k, bod 3 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon).



Předmětem podpory nemůže být podpora zakládání nebo obnovy veřejně nepřístupné zeleně.



Žadatel je vlastníkem nebo nájemcem pozemku (nájemní smlouva na min. 5 let od ukončení
realizace projektu).



Kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné k
založení nové zeleně, případně k revitalizaci stávající zeleně (důvodem bude zejména špatný
zdravotní stav dřevin, rizikovost vůči okolí) – vše podložené dendrologickým průzkumem.

Zvýšení šance na úspěch
Projekt má alespoň následující parametry:



Záměrem je vytvoření nových ploch a prvků zeleně výsadbou stromů.
Součástí opatření je přeměna zpevněných ploch na nezpevněné, umožňující zasakování
srážkových vod (např. založením trávníků na místě původně zpevněné plochy) nebo založení
či obnova drobných vodních prvků (vodních toků, mokřadů, tůní, povodňových průlehů apod.)

Říjen 2015, Trutnov

