Dotace z Národního programu Životní prostředí

Podpora obcí v národních parcích
Pro obce, jejichž katastrální území zasahuje do území národního parku ČR (bez ochranných pásem)
Příjem žádostí: 11. 1. 2021 – 12. 4. 2021
Ukončení realizace podpořených projektů bude 31. 1. 2024
Podporu lze poskytnout na:
A) Podpora infrastruktury a vybavenosti obcí
1. úprava a obnova veřejných prostranství včetně zakládání zeleně
2. budování, rekonstrukce a zprůchodnění či obnova cest, stezek a pěšin (včetně lyžařských a cyklistických tras)
propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury
3. budování a rekonstrukce odstavných ploch včetně parkovišť (pouze s propustným nebo polopropustným
povrchem a odstavné plochy musí navazovat na nově budované nebo existující prvky infrastruktury – např. na
naučné stezky, pěší turistické stezky či cyklostezky)
4. pořízení a instalace nového či rekonstrukce stávajícího mobiliáře (infocedule, interaktivní panely, navigační
značení, lavičky, koše, stojany na kola, veřejná pítka, nádrže pro akumulaci požární vody)
5. sanace skalních masivů
B) Snížení světleného znečištění
1. nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající či nově instalovaný nosný prvek
2. pořízení a optimalizace řídícího systému veřejného osvětlení (při rekonstrukci nebo úpravě veř. osvětlení)
C) Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií
1. strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí
2. dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí s výjimkou dokumentů souvisejících
s územním plánem a/nebo vyplývajících ze stavebního zákona
3. zpracování rozvojových dokumentů a studií řešících celé území národního parku (žadatelem musí být
správa národního parku)
D) Podpora informačních center orientovaných na národní parky
1. modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra
2. vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů
s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku či k rozvoji
návštěvnické infrastruktury a udržitelnému cestovnímu ruchu
VÝŠE DOTACE: 85 % z celkových způsobilých výdajů
Max výše dotace u záměru A je 3 mil. Kč, u záměru B 2 mil. Kč, u záměru C a D 1 mil. Kč
K žádosti o dotaci je třeba předložit projektovou dokumentaci (je-li relevantní), stanovisko správy národního parku
(dle vzoru), u záměru B energetický posudek nebo audit
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