
Dotace z OPŽP
pro zlepšování stavu přírody a krajiny 

Máte zájem revitalizovat vodní tok či nádrž, obnovit zeleň ve vaší obci nebo ji zajistit proti vodní či větrné erozi? Chce-
te chránit druhovou rozmanitost rostlin i živočichů? V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto 
účely připraveny prostředky ve výši téměř 600 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory 
je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.

PRIORITNÍ OSA

6

PODPOROVANÉ OBLASTI

6.1 Implementace a péče o území soustavy NATURA
2000 – pro tuto oblast je vyčleněno téměř 30 mi-
lionů eur, což představuje 5 % prostředků urče-
ných pro prioritní osu 6. 

6.2 Podpora biodiverzity – pro tuto oblast je vyčle-
něna částka téměř 114 milionů eur, což před-
stavuje 19 % prostředků určených pro prioritní 
osu 6.

6.3 Obnova krajinných struktur – pro tuto oblast 
je vyčleněno téměř 78 milionů eur, což před-
stavuje 13 % prostředků určených pro prioritní 
osu 6.  

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny – pro 
tuto oblast je vyčleněno téměř 225 milionů eur, 
což představuje 37,5 % prostředků určených 
pro prioritní osu 6. 

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny – 
pro tuto oblast je vyčleněno téměř 87 milionů 
eur, což představuje 14,5 % prostředků urče-
ných pro prioritní osu 6.

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitoro-
vání geofaktorů a následků hornické činnosti 
a hodnocení neobnovitelných přírodních zdro-
jů včetně zdrojů podzemních vod – pro tuto 
oblast je vyčleněna částka přes 66 milionů eur, 
což představuje 11 % prostředků určených pro 
prioritní osu 6. 

KDO A KDY MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, 
svazky obcí a krajů, neziskové organizace, příspěvko-
vé organizace, správy národních parků, státní podniky 
a organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce,
fyzické osoby. Přesný výčet subjektů, podmínky pro po-
dání žádostí o dotace a podrobnější informace prostu-
dujte v Implementačním dokumentu.
Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vy-
hlášené pro danou oblast podpory. Předběžný aktualizo-
vaný harmonogram výzev je k dispozici na www.opzp.cz.

VÝŠE PODPORY 
 Dotace do výše maximálně 90 % z celkových způso-

bilých výdajů projektu.   

E V R O P S K Á  U N I E

Evropský fond pro regionální rozvoj

O P E R A Č N Í  P R O G R A M

Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Pro vodu,

vzduch a přírodu

Zelená bezplatná informační linka v provozu v pondělí 
až pátek od 7.30 do 16.00 hodin.
Rádi také zodpovíme vaše dotazy na dotazy@sfzp.cz.

www.opzp.cz

ZÁKLADNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY ZDARMA 

Osobní konzultace a příjem žádostí zajišťují krajská pra-
coviště Agentury na ochranu přírody a krajiny (AOPK). 
Jejich seznam naleznete na www.nature.cz.

800 260 500
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Optimalizace vodního režimu krajiny
 Podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 

budování a obnova retenčních prostor, revitalizace 
vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů. 

 Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi.

Podpora regenerace urbanizované krajiny
 Zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, 

individuální zakládání a obnova parků, stromořadí, 
hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd.

 Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb 
a dalších objektů ve zvláště chráněných územích 
a územích zařazených do soustavy NATURA 2000.

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geo-
faktorů a následků hornické činnosti

 Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, 
které ohrožují především životy, zdraví a majetek 
občanů a infrastrukturu sídel, a také monitoring za-
měřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření.

 Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních 
vod.

 Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků 
po hornické činnosti, navržení a realizace technické-
ho řešení, které zabrání dalšímu ohrožování životní-
ho prostředí. 

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete 
v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro 
žadatele, ve směrnici MŽP o předkládání žádostí a po-

skytování podpory a v Závazných pokynech pro žada-
tele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových 
stránkách www.opzp.cz.  

PODPORA Z OPŽP JE ROZDĚLENA DO PRIORITNÍCH OS

Osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

JAK POSTUPOVAT, POKUD MÁTE ZÁJEM O DOTACI 

TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

Implementace a péče o území soustavy
NATURA 2000

 Zpracování podkladů a vyhlášení území soustavy 
NATURA 2000.

Podpora biodiverzity
 Opatření k ochraně ohrožených druhů rostlin a živo-

čichů. 
 Zajišťování péče o chráněná území.
 Opatření k překonávání migračních bariér – rybí 

přechody. 
 Regulace a likvidace populací invazních druhů rost-

lin a živočichů.
 Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní 

a krasových jevů.
 Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve 

zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, ev-
ropsky významných lokalitách, přírodních parcích 
a geoparcích. 

Obnova krajinných struktur
 Realizace vegetačních opatření v krajině (výsadba 

a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrola-
mů, územní systém ekologické stability atd.).

 Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírod-
ních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, 
územích soustavy NATURA 2000, vymezených regio-
nálních a nadregionálních biocentrech územních 
systémů ekologické stability a v prioritních oblas-
tech pásem ohrožení emisemi.

SLOVNÍČEK POJMŮ 

Celkové způsobilé výdaje projektu – přesnou defi nici 
naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 
– Způsobilé výdaje.

Biodiverzita – biologická rozmanitost, různorodost.
NATURA 2000 – soustava chráněných území, kterou 
vytvářejí státy EU. 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR I www.env.cz I tel.: 267 121 111 I Vršovická 1442/65, 100 10  Praha 10

Zprostředkující orgán: Státní fond životního prostředí ČR I www.sfzp.cz I tel.: 267 994 300 I Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov




