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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 161. VÝZVA 

PRIORITA 4 - OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU 

 

Zlepšení kvality prostřední v sídlech: 

revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
 

Příjem žádostí: 11. 3. 2022 – 31. 5. 2022 

Výzva je průběžná (nesoutěžní) 

 
LZE PODPOŘIT: 
Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně: 

- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, 
remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů 
doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace 
funkčních propojení přírodních ploch a prvků 

- jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity 
 
VÝŠE DOTACE: 60 % způsobilých výdajů, min. výše způsobilých výdajů je 250.000 Kč (bez DPH) 
 
DALŠÍ PODMÍNKY: 

- nejzazší datum pro ukončení fyzické a finanční realizace operace je 31. 12. 2023 
- zisk minimálně 40 bodů v hodnoticích kritériích 
- revitalizované plochy zeleně jsou v ÚP vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně 

vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž 
podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace 
prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v ÚP samostatně 
vymezeny. Revitalizované plochy se musí nacházet v zastavěném území sídla nebo na zastavitelné ploše 
mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo k realizaci zástavby či bylo vydáno 
stavební povolení 

 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby zajišťující splnění 
parametrů specifického cíle, zejména: 

 
1) výsadba dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči a mobilní zavlažovací prvky max. po dobu 3 let od 

ukončení realizace výsadeb 
 

2) ochrana a ošetření stávajících stromů, způsobilým výdajem je řez stromů, který přispívá k posílení 
zdravotního stavu stromu, celkové vitality nebo funkčnosti a perspektivy stromu (úprava průchozího a 
průjezdního profilu a bezpečnostní řez pouze v rámci kompletního ošetření koruny, v kombinaci s jinými 
druhy řezů) 

 
3) kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné z důvodu založení 

nové výsadby dřevin, příp. k uvolnění dřevin stávajících. V případě, že je kácení způsobilé, je způsobilá rovněž 
likvidace pařezů vč. frézování. Pokud dřeviny navrhované ke kácení nejsou nahrazovány novou výsadbou či 
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nesouvisí s uvolněním, nejsou způsobilým výdajem. Důvody kácení dřevin, zejména špatný zdravotní stav 
dřevin a rizikovost vůči okolí, budou vždy podloženy dendrologickým průzkumem. V případě, že z pokácené 
dřevní hmoty vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace (ten o tento příjem sníží 
způsobilé výdaje projektu). 
 

4) zakládání krajinných trávníků cíleně zakládaných ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v 
travinobylinných společenstvech 
 

5) založení ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití – max. 20 % CZV souvisejících 
s výsadbou či ošetřováním dřevin 

6) založení trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin) - max. 20 % CZV souvisejících s výsadbou či 
ošetřováním dřevin 
 

7) jako součást realizace opatření výdaje na podporu biodiverzity rostlin a živočichů (např. zajištění bezpečnosti 
ponechaných doupných stromů či torz dřevin, ptačí budky, zídky pro plazy (uznatelným výdajem jsou pouze 
na sucho skládané kameny bez podpůrné konstrukce s mezerami využitelnými pro drobné živočichy) 

 
8) vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí) 

 

9) výdaje na terénní úpravy – max.  20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně 
 
Další způsobilé výdaje: 

- projektová příprava, zadávací dokumentace k VŘ, BOZP, odborný technický a autorský dozor: lze považovat 
za způsobilé maximálně do výše 6–10 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektů dle 
daných limitů 

- výdaje na publicitu a propagaci (plakát, velkoplošný panel, pamětní deska) 
 
 
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI: 

- kumulativní rozpočet projektu dle závazného vzoru 
 

- opatření vyžadující úkon stavebního úřadu: pravomocné stavební povolení, územní rozhodnutí/souhlas, 
souhlas s ohlášením stavby/terénních úprav/udržovacích prací, povolení ke kácení (pokud není součástí 
jiného), výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny 
 

- opatření nevyžadující úkon stavebního úřadu: souhrnné stanovisko odboru ŽP a všechny povinné 
dokumenty vyplývající z jeho požadavků 

• je možné doložit i samostatně veškerá rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánu státní 
správy (ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, státní správa lesů, státní správa myslivosti, 
vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, nakládání s odpady apod.) požadovaná pro daný druh opatření 
příslušnými obecně závaznými předpisy. Žádost o podporu nebude akceptována v případě, že k 
danému opatření nejsou doložena veškerá vyjádření a závazná stanoviska požadovaná příslušnými 
právními předpisy (např. souhlas s vynětím ze ZPF, rozhodnutí o povolení ke kácení, výjimky ze 
zákona č. 114/1992 Sb. apod.), a to v případě dokumentů vydávaných ve správním řízení včetně 
nabytí právní moci. To se vztahuje i na případy, kdy tyto povinné dokumenty nejsou z nějakého 
důvodu zmíněny v souhrnném stanovisku OŽP 
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- stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) dokládající soulad s územně 

plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav 
 

- projektová dokumentace (PD) nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu dle vyhlášky 
MMR č. 405/2017 Sb. v platném znění. Součástí bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný 
zpracovatelem PD a oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls. V relevantních případech musí i 
jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem. 

- akce, které nevyžadují úkon stavebního úřadu: projektová dokumentace jednoznačně specifikující navržené 
aktivity tak, aby umožnila posouzení opatření. Součástí je oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls a 
mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření 

- pokud je pro danou oblast zpracován standard (http://standardy.nature.cz), je třeba, aby bylo opatření 
navrženo v souladu s tímto standardem. V případě použití odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit. 

 
 

V případě zájmu o dotační titul nás, prosím, kontaktuje. 
Ing. Petra Součková – dotační poradce 
Email: petra.souckova@dotacnikancelar.eu, mob.: 724 994 559 
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