DOTAČNÍ INFO K 8. 2. 2019

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Program rozvoje venkova
Výzva č. 4
Územní vymezení:
Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, které mají místo realizace na území MAS Hlučínsko. Dle Pravidel 19.2.1. (část B,
kap 4, bod 1) lze projekt realizovat výjimečně i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel)
za předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35).
Alokace výzvy MAS: 2 967 900 Kč
Vyhlášené fiche:
F2

Podpora zpracování zemědělské produkce

Vyhlášení výzvy
Začátek příjmu žádostí o dotaci
Ukončení příjmu žádostí o dotaci
Registrace na RO SZIF

5. 2. 2019
22. 2. 2019
8. 3. 2019
31. 5. 2019

Více informací:
http://mashlucinsko.cz/strategie-2014-2020/prv/prv-vyzvy/prv-vyzva-4-2019/

Seminář k Výzvě č. 4
Datum konání:
Čas konání:
Místo konání:

19. 2. 2019
13.00 hod.
Výhon 182, Velké Hoštice, budova Hoštická a.s. – přízemí

OPŽP
Výzva č. 129
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Alokace: 130 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

obce a města
svazky obcí
organizační složky státu
státní podniky
veřejné výzkumné instituce
veřejnoprávní instituce
příspěvkové organizace
vysoké školy a školská zařízení,
nestátní neziskové organizace
církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
podnikatelské subjekty
obchodní společnosti a družstva
fyzické osoby podnikající
fyzické osoby nepodnikající

Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 2. 2019
31. 10. 2019

Popis podporovaných aktivit
Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně jejich ochranných pásem) a lokality soustavy
Natura 2000 a dále PR a PP na pozemcích a/nebo stavbách ve vlastnictví státu s právem hospodaření organizační složkou státu.

Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/129-vyzva

Výzva č. 130
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.2 – Posílit biodiverzitu
Alokace: 170 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

nestátní neziskové organizace
církve a náboženské společnosti a jejich svazy
podnikatelské subjekty
obchodní společnosti a družstva
fyzické osoby podnikající
fyzické osoby nepodnikající

Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 2. 2019
31. 10. 2019

Popis podporovaných aktivit
Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč.
obnovy a tvorby těchto biotopů
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních 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/130-vyzva

Výzva č. 131
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Alokace: 300 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy
➢ podnikatelské subjekty
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➢ obchodní společnosti a družstva
➢ fyzické osoby podnikající
➢ fyzické osoby nepodnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 2. 2019
31. 10. 2019

Popis podporovaných 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
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 cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/131-vyzva

Výzva č. 132
PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Alokace: 100 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
➢ státní podniky
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy
➢ podnikatelské subjekty
➢ obchodní společnosti a družstva
➢ fyzické osoby podnikající
Podání žádosti od

1. 2. 2019
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Podání žádosti do

31. 10. 2019

Popis podporovaných aktivit
Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/132-vyzva

Výzva č. 118
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
SC: 3.3 – Rekultivace staré skládky
Alokace: 200 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ městské části hl. m. Prahy
➢ organizační složky státu
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ veřejnoprávní instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy
➢ podnikatelské subjekty
➢ obchodní společnosti a družstva
➢ fyzické osoby podnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

1. 3. 2019
1. 7. 2019

Popis podporovaných aktivit
Aktivita 3.3.1: Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/118-vyzva
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Výzva č. 119
PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Alokace: 1 000 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
➢ kraje
➢ obce a města
➢ svazky obcí
➢ městské části hl. m. Prahy
➢ organizační složky státu
➢ státní podniky
➢ státní organizace
➢ veřejné výzkumné instituce
➢ příspěvkové organizace
➢ vysoké školy a školská zařízení
➢ nestátní neziskové organizace
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy
➢ fyzické osoby podnikající
➢ fyzické osoby nepodnikající
Podání žádosti od
Podání žádosti do

4. 2. 2019
13. 1. 2020

Popis podporovaných aktivit
Aktivita 1.3.1: Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
zlepšení přirozených rozlivů
Aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
Aktivita 1.3.3: Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/119-vyzva

Výzva č. 136
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
SC: 2.4 – Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech
Alokace: 1 000 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé:
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➢

kraje
obce a města
svazky obcí
městské části hl. m. Prahy
organizační složky státu
státní podniky
veřejné výzkumné instituce
veřejnoprávní instituce
příspěvkové organizace
vysoké školy a školská zařízení
nestátní neziskové organizace
církve a náboženské společnosti a jejich svazy
obchodní společnosti a družstva
podnikatelské subjekty
fyzické osoby podnikající

Podání žádosti od
Podání žádosti do

7. 2. 2019
29. 3. 2019

Popis podporovaných aktivit
2.4 a) náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení
emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC
2.4 b) náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení
emisí TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC
2.4 d) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů
2.4 e) pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí
a úrovně znečištění TZL, NOx, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů
2.4 h) omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
Více informací:
http://www.opzp.cz/vyzvy/136-vyzva

Národní program Životní prostředí
Výzva č. 1/2019
Program bezúročných půjček na výměnu kotlů
Alokace: 740 000 000Kč
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj

500 mil. Kč
170 mil. Kč
70 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:
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➢ Obce, města a městské části v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji
Podání žádosti od
Podání žádosti do

6. 2. 2019
29. 11. 2019

Cíl Výzvy:
Cíl 1 – návratná finanční pomoc majitelům rodinných domů:
➢ Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší.
➢ Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.
Cíl 2 – nevratná dotace městům a obcím (dle charakteru konkrétního projektu musí dojít
k naplnění alespoň jednoho z níže uvedených cílů):
➢ Snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší.
➢ Dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.
➢ Zvýšit míru adaptace na změnu klimatu.
Více informací:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66
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