PRIORITNÍ OSA 4

Dotace z OPŽP na ochranu a péči
o přírodu a krajinu
Máte zájem revitalizovat vodní tok, obnovit zeleň ve vaší obci nebo ji zajistit proti vodní či větrné erozi? Chcete chránit druhovou rozmanitost rostlin a živočichů a celkově zlepšit péči o chráněná území? Operační program Životní prostředí (OPŽP) má
v letech 2014–2020 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši více než 351 milionů eur z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Hlavním cílem podpory je zvýšení ekologické stability krajiny, zastavení poklesu biodiverzity, zakládání a udržování
přírodních prvků v osídlených oblastech.

PODPOROVANÉ OBLASTI

KDY MŮŽETE ŽÁDAT O DOTACI

Každá prioritní osa je členěna na oblasti podpory, tzv. specifické cíle, které vymezují určité typy podporovaných projektů. Pro prioritní osu 4 jsou stanoveny tyto cíle:
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území
4.2 Posílit biodiverzitu
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Své žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy
vyhlášené pro daný specifický cíl. Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici na www.opzp.cz v sekci Výzvy.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky, veřejné
výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení a podnikající fyzické osoby. Úplný výčet subjektů, podmínky pro podání žádosti o dotaci a podrobnější informace si prostudujte
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním
programu Životní prostředí pro období 2014–2020 (dále
jen „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory“).

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA

800 260 500
Zelená bezplatná informační linka je v provozu
v pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.

dotazy@sfzp.cz

VÝŠE PODPORY
Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, u vybraných typů opatření až
do výše 100 %.
Některá opatření spadající do specifického cíle 4.3 budou
dotačně podpořena maximálně do výše 50 % z celkových
způsobilých výdajů nebo v případě specifického cíle 4.4
do výše 60 % z celkových způsobilých výdajů.

JAK POSTUPOVAT
Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory, která jsou k dispozici na webových stránkách www.opzp.cz.
Zprostředkujícím subjektem pro prioritní osu 4 je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která zajišťuje příjem a hodnocení žádostí a prostřednictvím svých regionálních pracovišť také poradenskou činnost. Kontakty na
ně naleznete na www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.
Dotazy můžete posílat na adresu dotazy-PO4@nature.cz.
Výjimku tvoří předkládané žádosti ze specifického cíle
4.1 průběžné výzvy, určené pro národní parky, AOPK ČR
a Správu jeskyní, které budou administrovány Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR).
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PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ
Zlepšení stavu chráněných území
• Sběr informací a příprava podkladů pro implementaci
soustavy Natura 2000.
• Plánování péče o chráněná území NP, CHKO, NPR,
NPP a lokality soustavy území Natura 2000, tj. území
národního významu.
• Zajištění péče o území národního významu (např. péče
o bezlesí, lesní společenstva, vodní útvary, jeskyně, budování naučných stezek a návštěvnických středisek).

• Obnova historické sítě cest a její vegetace pro pěší průchod krajinou.
• Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi (např. zakládání či obnova mezí, remízů, svodných příkopů, větrolamů).
Optimalizace vodního režimu krajiny
• Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků
včetně navazujících říčních ramen.
• Podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující
jejich přirozený vývoj a renaturaci a vedoucí k posílení
druhové biodiverzity vodních organismů.

Podpora biodiverzity
• Zajišťování péče o vzácné druhy rostlin a živočichů a jejich biotopů.
• Zajišťování péče o cenná stanoviště včetně jejich obnovy a tvorby.
• Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů
rostlin a živočichů (mapování, monitoring, eradikace,
obnova stanovišť po eradikaci, osvěta a informování veřejnosti o dané problematice).
• Prevence a zmírňování škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.
• Opatření k překonávání migračních bariér, např. výstavba a rekonstrukce rybích přechodů.
• Opatření ke zmírnění úhynu živočichů vlivem rozvíjející
se techniky.

Zlepšení kvality prostředí v sídlech
• Zakládání a obnova sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů,
uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů).
• Obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např.
tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na srážkovou
vodu, které podpoří zadržování vody v sídelním prostředí.

Posílení přirozené funkce krajiny a obnova krajinných
struktur
• Zpracování plánu Územního systému ekologické stability.
• Založení biocenter a biokoridorů ÚSES a zlepšení jejich
stavu.

Kompletní přehled podporovaných aktivit
včetně jejich podmínek naleznete
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory.

Zlepšování struktury lesů
• Opatření k celkovému zlepšení přírodních poměrů
v lesích nacházejících se mimo zvláště chráněná území
a území soustavy Natura 2000, např. výsadba dřevin přirozené druhové skladby, rekonstrukce porostů, provedení prořezávek, výsadba nových keřů.

SLOVNÍČEK POJMŮ
Biodiverzita – biologická rozmanitost, různorodost.
Eradikace – vymýcení nebo vyhubení.
Natura 2000 – soustava chráněných území, kterou vytvářejí
státy EU.

Způsobilé výdaje – přesnou definici naleznete v Pravidlech pro
žadatele a příjemce podpory v kapitole B – Obecná pravidla,
a to včetně vymezení specifických způsobilých a nezpůsobilých
výdajů pro jednotlivé prioritní osy.

PODPORA Z OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ROZDĚLENA DO PRIORITNÍCH OS
PRIORTNÍ OSA 1

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

PRIORTNÍ OSA 2

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

PRIORTNÍ OSA 3

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

PRIORTNÍ OSA 4

OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

PRIORTNÍ OSA 5

Energetické úspory

