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DOTAČNÍ INFO K 11. 11. 2022 

 

OPŽP 

31. Výzva  - Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy 

 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ městské části hlavního města Prahy 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ kraje 
➢ veřejnoprávní instituce 
➢ příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 
➢ organizační složky státu 
➢ veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

➢ vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 
➢ státní organizace 
➢ státní podniky 
➢ obchodní společnosti a družstva 
➢ fyzické osoby podnikající  
➢ fyzické osoby nepodnikající 

 
Podání žádosti od   31. 10. 2022 
Podání žádosti do            30. 6. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Aktivita 1.6.2.1 Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování 
jejich úmrtnosti  
Aktivita 1.6.2.2 Zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k ome-
zování jejich úmrtnost 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/31-vyzva/ 
 

 

28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny 

 
Oprávnění žadatelé:  

➢ obce 
➢ městské části hlavního města Prahy 
➢ dobrovolné svazky obcí 
➢ kraje 

https://opzp.cz/dotace/31-vyzva/
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➢ veřejnoprávní instituce 
➢ příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC (s výjimkou správ národních parků a Správy jes-

kyní ČR) 
➢ organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR) 
➢ veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpo-

ře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), 
ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

➢ vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 
➢ nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 
➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 
➢ státní organizace 
➢ státní podniky 
➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ fyzické osoby podnikající (s výjimkou aktivity 1.6.1.5) 
➢ fyzické osoby nepodnikající (s výjimkou aktivity 1.6.1.5) 

 

Podání žádosti od   31. 10. 2022 
Podání žádosti do            30. 6. 2023 
  
Popis podporovaných aktivit: 
Aktivita 1.6.1.1 Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů  
Aktivita 1.6.1.2 Péče o chráněná území (přírodní dědictví)  
Aktivita 1.6.1.3 Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů  
Aktivita 1.6.1.5 Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných úze-
mích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/ 
  

 

https://opzp.cz/dotace/28-vyzva/

