
 

 

 
 

PŘEHLED AKTIVIT, NA KTERÉ LZE ZÍSKAT PODPORU V RÁMCI OPŽP 
PROSTŘEDNICTVÍM MAS SDRUŽENÍ SPLAV  

 
Realizace Územního systému ekologické stability  
 
Termín podání žádosti projektu - do 9. 9. 2019 
 
Činnosti, na které lze získat dotaci: 

 založení biocenter a biokoridorů ÚSES:  

 výsadby stromů, keřů a travních porostů na orné půdě 

 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES: 

 rozšíření a doplnění existujících porostů o další výsadby 

Výše dotace: 

 100 % přijatelných nákladů na založení nových biocenter a biokoridorů 

 80 % přijatelných nákladů na úpravy současných biocenter a biokoridorů 

 min. výdaje projektu – 100 tis. Kč (bez DPH), max. výdaje 2,5 mil. Kč 

Podmínky získání dotace: 

 realizace záměru musí být prováděna na nelesní půdě (v případě založení nových biocenter na orné půdě) 

 projekt musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, příp. komplexními pozemkovými úpravami 

 lze vysazovat pouze místně vhodné a původní druhy 

 

Protierozní opatření  
 
Termín podání žádosti projektu - do 10. 6. 2019 
 

Činnosti, na které lze získat dotaci: 

 podpora opatření zamezujících vodní erozi:  

 opatření proti povrchovému odtoku (průlehy, travnaté pásy …)  

 stabilizace drah povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy)  

 preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů)  

 podpora opatření zamezujících větrné erozi  

 obnova či zakládání větrolamů (dvouřadé či víceřadé výsadby stromů a keřů)  

 

Výše dotace: 

 80 % přijatelných nákladů  

 min. výdaje projektu – 100 tis. Kč (bez DPH), max. výdaje 2,5 mil. Kč 
 



 

 
Podmínky získání dotace: 

 realizace záměru musí být prováděna na nelesní půdě 

 projekt musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, příp. komplexními pozemkovými úpravami 

 lze vysazovat pouze místně vhodné a původní druhy 

 

Realizace sídelní zeleně   
 

Termín podání žádosti projektu - do 30. 9. 2019 
 

Činnosti, na které lze získat dotaci: 

 zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně; jedná se zejména o výsadby stromů a keřů na následujících 
plochách: 

 Městské parky, parková náměstí 

 Stromořadí, ostatní zeleň podél komunikací 

 Sídlištní zeleň 

 Veřejně přístupné zahrady v areálech občanského vybavení (školy, nemocnice) 

 Hřbitovy 
 

o doplnění bylinného patra (zatravnění, trvalkové záhony) - max. 20 % z dotace do dřevin  
 

 obnova a zakládání doprovodných vodních prvků (vodních toků, drobných retenčních nádrží, tůní, jezírek, 
mokřadů)  - max. 10 % z dotace do zeleně 

 

 pořízení či rekonstrukce mobiliáře (informační cedule, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola….) - max. 20 % 
z dotace do zeleně  

 

Výše dotace: 

 60 % přijatelných nákladů  

 min. výdaje projektu – 100 tis. Kč (bez DPH), max. výdaje 5 mil. Kč 
 

Podmínky získání dotace: 

 zeleň musí být v zastavěném nebo zastavitelném území obce  

 nemůže být financována výsadba cizích či invazních druhů rostlin, ani běžná údržba rostlin 

 

 

Ostatní informace společné pro všechny aktivity 

 žadateli mohou být téměř všechny subjekty 

 financování ex post, možnost etapového proplácení výdajů 

 z dotace lze financovat i následnou péči o zeleň max. 3 roky po realizaci výsadby, poté následuje 10 let 
udržitelnosti projektu 

 

 

 

Více informací Vám poskytnou Petr Olšar (petr@sdruzenisplav.cz, tel. 775381475) a Mgr. Petr Kulíšek 
(petrk@sdruzenisplav.cz, tel. 604201113), příp. navštivte  https://www.sdruzenisplav.cz/aktualni-vyzvy-1  
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