DOTAČNÍ INFO K 9. 2. 2018

OPŽP
Výzva č. 94
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Alokace: 300 000 000 CZK
Oprávnění žadatelé:
 Kraje
 Obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 Státní podniky
 Příspěvkové organizace
 Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 Veřejnoprávní instituce
 Vysoké školy a školská zařízení
 Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky)
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 Obchodní společnosti a družstva
 Podnikatelské subjekty
 Fyzické osoby - podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 2. 2018
4. 4. 2018

Popis podporovaných aktivit:
Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč.
vodních prvků a ploch):
 Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních
stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo
obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace
funkčních propojení přírodních ploch a prvků
 jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a
ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tů1

ní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně
provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody)
 jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/94-vyzva

Výzva č. 93
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Alokace: 300 000 000 CZK
Oprávnění žadatelé:
 Kraje
 Obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 Státní podniky
 Státní organizace
 Příspěvkové organizace
 Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 Veřejnoprávní instituce
 Vysoké školy a školská zařízení
 Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky)
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 Obchodní společnosti a družstva
 Podnikatelské subjekty
 Fyzické osoby - podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 2. 2018
4. 4. 2018

Typy podporovaných projektů a aktivit
 Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
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 Aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve
vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu
klimatu
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/93-vyzva

Výzva č. 92
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.2 – Posílit biodiverzitu
Alokace: 80 000 000 CZK
Oprávnění žadatelé:
 Kraje
 Obce
 Dobrovolné svazky obcí
 Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 Státní podniky
 Státní organizace
 Příspěvkové organizace
 Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 Veřejnoprávní instituce
 Vysoké školy a školská zařízení
 Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,
ústavy, spolky)
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 Obchodní společnosti a družstva
 Podnikatelské subjekty
 Fyzické osoby - podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 2. 2018
4. 4. 2018

Typy podporovaných projektů a aktivit
 Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
3

 Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazivních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými
druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/92-vyzva

Ministerstvo zemědělství
6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020
Příjem žádostí bude probíhat od 3. 4. 2018 – 23. 4. 2018
Operace
1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce
4.3.2 Lesnická infrastruktura
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
6.4.2 Podpora agroturistiky
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.4.2 Odstraňování škod způsobenými povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské
prvovýrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Alokace (Kč)
30 000 000
30 000 000
250 000 000
360 000 000
330 000 000
150 000 000
100 000 000
15 000 000
20 000 000
150 000 000
60 000 000
136 000 000
20 000 000

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x6kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
Semináře „6. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 - 2020“
Datum
20. 2. 2018
10.00 – 16:00 hod

Místo konání
KC Líšeň – Dělňák,
Klajdovská 28, 628 00
Brno

Odkaz
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/programrozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/seminare-6-kolo-prijmu-zadostiz.html

22. 2. 2018

Kulturní dům Šeříková,

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program4

10.00 – 16:00 hod

Šeříková 2428/13, 326
00 Plzeň

rozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/seminare-6-kolo-prijmu-zadosti-z1.html

1. 3. 2018
10.00 – 16:00 hod

Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03
Hradec Králové

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/programrozvoje-venkova-na-obdobi2014/aktuality/seminare-6-kolo-prijmu-zadosti-z2.html

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/
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