
Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní 

prostředí 2007–2013. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliardy 

eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty 

jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou 

prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení 

žádostí v prioritní ose 4.  

Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v 

rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 se může získat podpora z OPŽP v některé z 

následujících oblastí:  

1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 

3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

4. ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

5. energetické úspory. 

Změn doznalo i názvosloví. Důvodem je sjednocení terminologie v rámci všech operačních 

programů schválených pro období 2014–2020. Z oblastí podpory se tak staly specifické cíle.  

Alokační prostředky 

OPŽP 2014-2020  Váhy  Alokace OPŽP 2014-2020  

CELKEM  100,0%  2 636 592 864 €  

PRIORITNÍ OSA 1  29,16%  768 767 183 €  

Specifický cíl 1.1.  45,00% 345 945 233 €  

Specifický cíl 1.2.  15,00%  115 315 077 €  

Specifický cíl 1.3.  30,00%  230 630 155 €  

Specifický cíl 1.4  10,00%  76 876 718 €  

PRIORITNÍ OSA 2  17,21%  453 819 065 €  

Specifický cíl 2.1.  75,00%  340 364 299 €  

Specifický cíl 2.2.  21,00%  95 302 004 €  

Specifický cíl 2.3.  4,00%  18 152 763 €  

PRIORITNÍ OSA 3 – FS, EFRR  17,40%  458 819 995 €  

PRIORITNÍ OSA 3 - FS  16,53%  435 731 044 €  

Specifický cíl 3.1. 13,30% 61 002 346 € 

Specifický cíl 3.2.  53,66%  246 188 040 €  

Specifický cíl 3.3.  2,85%  13 071 931 €  

Specifický cíl 3.4.  25,17%  115 468 727 €  

PRIORITNÍ OSA 3 - EFRR  0,88%  23 088 951 €  

Specifický cíl 3.5.  5,03%  23 088 951 €  

PRIORITNÍ OSA 4  13,34%  351 735 069 €  

Specifický cíl 4.1.  30,00%  105 520 521 €  

Specifický cíl 4.2.  6,87%  24 173 507 €  

Specifický cíl 4.3.  43,13%  151 694 028 €  

Specifický cíl 4.4.  20,00%  70 347 014 €  

PRIORITNÍ OSA 5 – FS, EFRR  20,09%  529 626 952 €  



PRIORITNÍ OSA 5 - FS  19,33%  509 626 952 €  

Specifický cíl 5.1.  96,22%  509 626 952 €  

PRIORITNÍ OSA 5 - EFFR  0,76%  20 000 000 €  

Specifický cíl 5.2.  3,78%  20 000 000 €  

PRIORITNÍ OSA 6 - FS  2,80%  73 824 600 €  

 

Odkazy a zdroje k tématu: 

https://www.sfzp.cz/ 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana 

http://www.mzp.cz/ 

http://europa.eu/index_cs.htm 

http://www.ochranaprirody.cz/ 

 

 

Praktické podmínky OP Životní prostředí 

Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budeme se svou 

žádostí úspěšní či nikoli. Průvodcem při tvorbě žádosti nám jsou příručky a  metodické 

pokyny např. Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, jsou ke stažení na webu 

OPŽP.  

 

Musí se vždy vyčkat na to, zda se pro námi zamýšlený projektový záměr otevře výzva. 

Informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok jsou uvedené v tzv. harmonogramu výzev, 

který je rovněž dostupný na internetových stránkách OPŽP. Ve výzvě jsou vždy přesně 

specifikovány podmínky pro předložení žádosti o podporu, například pro které typy 

podporovaných oblastí je výzva určena, její délka, typ oprávněných žadatelů, míra podpory, 

územní zaměření atd. 

 

Žádost i se všemi povinnými podklady a přílohami musí být podána do stanoveného termínu 

prostřednictvím elektronického systému MS 2014+ (mseu.mssf.cz). 

 

Finanční účast příjemce podpory na jejím spolufinancování je požadována min. 15% 

z celkových způsobilých výdajů. 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.sfzp.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Uvodni-strana
http://www.mzp.cz/
http://europa.eu/index_cs.htm
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs
https://mseu.mssf.cz/


Oblasti podpory OPŽP vztažené k LH: 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů 

 

 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. 

snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),  

 zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety 

pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, 

 zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech 

s tvorbou mokřin a tůní, 

 umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, 

v extravilánu do volné krajiny), 

 

aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl 

sloužící povodňové ochraně 

 

 výstavba suchých nádrží (poldrů), 

 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží, 

 

aktivita 1.3.4 – Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“ 

 

 stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit“, 

 

Forma a výše podpory 

 

Podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši 85 % celkových 

způsobilých výdajů. 

 

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): 

 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní podniky, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 městské části hl. města Prahy, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy a školská zařízení, 



 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby suchých nádrží, 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých 

nádrží), 

 

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Specifický cíl 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

aktivita 3.4.2 – Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik 

aktivita 3.4.3 – Sanace vážně kontaminovaných lokalit 

 

 realizace průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik 

kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované 

průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle 

metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území. 

 sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena 

kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a 

kterým byla přidělena priorita A3, A2, eventuálně A1. Ověření využitelnosti a využití 

intenzifikačních sanačních technologií. 

 

Forma a výše podpory 

 

Podpora v rámci PO 3 bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti s maximální hranicí 

do 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů. 

V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na 

spolufinancování projektu, a to ve výši min. 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): 

 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu, 

 státní podniky, 

 státní organizace, 

 veřejné výzkumné instituce, 

 veřejnoprávní instituce, 

 městské části hl. města Prahy, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 



 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající, 

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Typy podporovaných projektů a aktivit 

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území 
 

aktivita 4.1.1 – Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 

2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či 

zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a 

technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a 

lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy 

 

Oddíl III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 

(území národního významu) 

 

Zajištění péče o území národního významu vycházející z plánovací dokumentace, tj. plánů 

péče, souhrnů doporučených opatření, záchranných programů, event. dalších relevantních 

dokumentů (jsou-li tyto pro dané území již k dispozici), zejména pak: 

 

 péče o bezlesí (např. travní porosty, vřesoviště apod.) cílená na zachování či zlepšení 

jeho kvality a zachování rozlohy, 

 péče o lesní společenstva, směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury, 

druhového složení, 

 péče o vodní útvary a mokřadní biotopy, 

 péče o dřeviny mimo les, 

 speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity, podporu cílových stanovišť a druhů, 

 likvidace invazních a expanzivních druhů, 

 zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní, 

 opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na 

předmět ochrany způsobovaného návštěvníky (dřevěné/povalové chodníky, úprava 

povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.) včetně budování či obnovy prvků 

pro interpretaci chráněných území (informační panely, naučné stezky, návštěvnická 

střediska apod.), 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území, 

 

Forma a výše podpory 

 

Podpora v rámci specifického cíle 4.1 bude poskytována z prostředků Evropského fondu 

regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů, v případě 

resortních organizací pro všechna opatření a příslušných orgánů ochrany přírody pro zajištění 

implementace, plánování péče a péče o soustavu Natura 2000 až do výše 100 %. V souvislosti 

s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování 

projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu (s výjimkou resortních 

organizací MŽP a orgánů ochrany přírody v rámci opatření zajištění implementace plánování 

péče a péče o soustavu Natura 2000). 



Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu 
 

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 

 

 speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní 

biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování 

invazních a expanzivních druhů), 

 speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu 

cenných stanovišť, 

 opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném 

prostředí včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů, 

 ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a 

stavu cenných stanovišť, 

 jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení 

efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a 

stanovišť, osvěta, 

 interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, 

např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové 

chodníky), 

 

aktivita 4.2.3 – Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich 

sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů) 

 

 mapování a monitoring (včetně kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a 

příprava metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů, 

 eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, aplikace 

biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), 

 obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba dřevin) – pouze v odůvodněných 

případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů, 

jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených 

subjektů, 

 

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) 

 

 realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště 

chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, 

stavbách, vodních dílech apod., 

 jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými 

subjekty, 

 

 

 

 

 

 

 



Forma a výše podpory 

 

Podpora v rámci specifického cíle 4.2 bude poskytována z prostředků Evropského fondu 

regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. V 

souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na 

spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

 

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): 

 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné 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, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace30 (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy31, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající, 

 

 

Specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
 

aktivita 4.3.1 – Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 

úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury 

 

 opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů 

(obojživelníci, chráněné druhy plazů, vydra, bobr, sysel, netopýři), a to zejména na 

významných tahových cestách obojživelníků a na místech, kde dochází k úhynu 

kriticky a silně ohrožených druhů apod., 

 opatření sloužící ke zmírnění mortality živočichů související s rozvojem technické 

infrastruktury,  

 výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,  

 zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření, 

 odstranění migračních překážek na vodních tocích, 

 instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců 

podporující jejich poproudovou migraci, 

 obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod. 

 

aktivita 4.3.2 – Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

 

 zpracování plánu ÚSES. Plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování 

územního systému ekologické stability, 



 založení biocenter a biokoridorů ÚSES, zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES, 

 liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), 

založení nebo obnova krajinného prvku, 

  zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků, 

 obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodné vegetace 

umožňující pěší průchod krajinou, 

  vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační funkcí (např. tůní, 

mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k 

takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně 

zaplavovaných území (např. lužní lesy), 

 

aktivita 4.3.3 – Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

 

 vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, 

tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných 

úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek), a to včetně navazujících 

říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi, 

 podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy 

v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, 

zejména: 

o zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního 

toku, 

o vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na 

vodu vázaných organismů,  

o terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů 

umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy apod. 

 

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 

 

 dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a 

nezbytné následné péče, 

 výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při 

obnově porostů včetně zajištění ochrany, 

 rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby, 

 provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40+) se 

zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich 

konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu, 

 vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů, 

 

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 

 

 podpora opatření zamezujících vodní erozi: 

o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních 

 pásů, průlehů…), 



o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné 

 příkopy…), 

o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů…), 

 podpora opatření zamezujících větrné erozi: 

o obnova či zakládání větrolamů. 

 

Forma a výše podpory 

 

Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu 

regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. V 

souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na 

spolufinancování projektu ve výši 15 %. 

V případě opatření „vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“ 

a „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních 

funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů“ bude podpora poskytována z prostředků 

EFRR s maximální hranicí do 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem 

adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve 

výši 20 %. 

V případě realizace a obnovy vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální hranicí 

do 50 %. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce 

podpory na spolufinancování projektu ve výši 50 %. 

V případě opatření „zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů 

ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000“, opatření 

„realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ a 

opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti 

živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována 

maximálně do výše 75 %. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast 

příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 %. V případě opatření výsadeb na 

nelesní půdě, realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní 

rozvoj), bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů. 

V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na 

spolufinancování projektu ve výši 15 %. 

V případě opatření „zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování 

úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z koncepce 

zprůchodnění říční sítě“, opatření „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků 

a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající 

z Plánu oblasti povodí (Plánu dílčích povodí)“ a opatření „realizace prvků ÚSES“ bude 

podpora poskytována až do výše 100 %. 

 

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

 

V případě opatření „zpracování plánů ÚSES“ jsou oprávněnými žadateli pouze obce 

s rozšířenou působností. 

 

V případě ostatních opatření jsou způsobilými žadateli: 

 

 kraje, obce, 

 dobrovolné 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, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

  fyzické osoby podnikající, 

 

 

Specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 
 

aktivita 4.4.1 – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 

 zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních 

prvků a ploch: 

o zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní 

výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků apod. a 

realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků, 

o obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační 

zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby), 

o realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové 

vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně, 

 obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru 

(tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, 

drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření 

vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s 

realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního 

prostředí, 

 

Forma a výše podpory 

 

Podpora v rámci specifického cíle 4.4 bude poskytována z prostředků Evropského fondu 

regionálního rozvoje s maximální hranicí do 60 % celkových způsobilých výdajů. V 

souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na 

spolufinancování projektu ve výši 40 %. 

 

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): 

 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí, 

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 

 státní podniky, 



 veřejné výzkumné instituce, 

 veřejnoprávní instituce, 

 příspěvkové organizace, 

 vysoké školy, školy a školská zařízení, 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající, 


