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Vážení partneři MAS Znojemské vinařství,
v našem novém osmém čísle dotačního speciálu bychom Vás rádi seznámili s nejnovějšími informacemi k naší Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje SCLLD. Zejména Vám chceme připomenout opatření a Fiche, do kterých budete moci přihlašovat své projektové záměry,
včetně přidělené alokace. Dále v dotačním speciálu naleznete stručný přehled aktuálních výzev poskytovatelů dotací a grantů na vybrané
projekty definované v zásobníku projektů či diskutované na společných setkáních. Doufáme, že si každý z Vás vybere pro sebe užitečnou
informaci.
S přátelským pozdravem
Tým pracovníků MAS Znojemské vinařství
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I.

STRATEGIE CLLD

Dne 7. 3. 2016 byla podána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství. SCLLD již úspěšně prošla hodnocením Řídících
orgánů IROP a PRV. A splnila podmínky věcného hodnocení příslušných Řídicích orgánů.
Finální verzi (schválenou Řídícími orgány) Strategie naleznete na webových stránkách MAS ZV v sekci Strategie 2014 – 2020. V případě dotazů ke
Strategii se obracejte na vedoucí SCLLD Bc. Michaelu Augustovou, augustovamichaela@seznam.cz, tel.: +420 774 073 004, maszv@seznam.cz.
Nyní pracujeme na schválení všech administrativních kroků, které jsou potřebné, abychom již pro Vás mohli začít co nejdříve vyhlašovat výzvy
z programů IROP a PRV. Po žadatele budou připraveny konzultace či semináře k jednotivým výzvám.
Předběžný harmonogram vyhlašování výzev pro rok 2017 nalznete níže viz : Výběr dotačních titulů zprostředkovávaných MAS Znojemské vinařství
(nejen) dle aktuálního zásobníku projektů – harmonogram výzev MAS pro rok 2017
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II.

OPATŘENÍ A FICHE SCLLD, DO KTERÝCH MOHOU BÝT PODÁVÁNY PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

Na základě zásobníku projektů a opatření programů IROP a PRV byla v SCLLD MAS Znojemské vinařství, z. s. k realizaci vybrány Fiche v případě PRV,
resp. opatření pro program IROP, které popisuje níže uvedená Tabulka 1 a Tabulka 2. Tabulky rovněž uvádí očekávaný počet projektů, které MAS plánuje
podpořit. Již nyní máte možnost konzultovat své projektové záměry s odpovědnými pracovníky MAS. Pod každou tabulkou naleznete přehled přidělených
prostředků na uvedené Fiche, resp. opatření.
TABULKA 1: FICHE SCLLD A TYPY PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PODPOROVANÝCH MAS ZV Z PRV
Specifický cíl
SCLLD

Opatření SCLLD

Typy podporovaných projektů

investice na založení a rozvoj nezemědělských činností pro podnikatelské subjekty
A.1.1
F 3 Podpora
(FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
Podpořit
nezemědělských zemědělce
podnikání a
činností
zaměstnanost

Poznámka

Odhad počtu
podpořených
projektů

Nelze podpořit: činnosti v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v
odvětví výroby syntetických vláken, výrobu tabákových výrobků, výrobu zbraní a
střeliva,
developerskou
činnost,
maloobchod
s
pohonnými
hmotami
ve specializovaných prodejnách
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hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě
F 1 Investice do
zemědělských
podniků

investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu
a pro školkařskou produkci
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
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pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
A.1.2
Podpořit
zemědělství

B.1.2
Podporovat
aktivní život

hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh
investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních
ploch
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
F 2 Zpracování a
úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností
uvádění na trh
produktů)
zemědělských
a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
produktů
druhotných surovin vznikajících při zpracování
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně investic do marketingu)
investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
F4
projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba
Neproduktivní
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních
investice v lesích prvků

Nelze podpořit: zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou
dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou
nádobu
s
aktivním
potápěním
matolinového
klobouku
pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na
membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a
zbývající
pokračuje
podél
membrány
s
odfiltrovanými
nečistotami.
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Projekty musí být realizovány na PUPFL (Pozemek určený k plnění funkcí lesa)
s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které
žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
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výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např.
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory

převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
zřizování

opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření
k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně
F 6 Předávání
znalostí a
informační akce

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat
vzdělávací kurzy a workshopy. Způsobilými výdaji mohou být náklady na
organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informačních akcí
(15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem.

Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto
úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné
přípravy. Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v Programovém
rámci PRV.
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Fiche SCLLD

Přidělená alokace pro projekty z fichí Programu rozvoje venkova MAS Znojemské vinařství na
období 2014 - 2020 (resp. 2023) v tis. Kč
1 035,03
1 234,56
2 587,58

F 6 Předávání znalostí a informační akce
F5 Spolupráce v rámci iniciativy LEADER
F 4 Neproduktivní investice v lesích
F 3 Podpora nezemědělských činností
F 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
F 1 Investice do zemědělských podniků

7 245,24
3 881,38
11 126,58
-

5 000,00

10 000,00

15 000,00
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TABULKA 2: OPATŘENÍ SCLLD A TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ MAS ZV Z IROP
IROP
Specifický cíl
SCLLD

Opatření SCLLD

Typy podporovaných projektů

Poznámka

Odhad počtu
projektů

žádat mohou pouze jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy
zákona o požární ochraně). Dle platného Normativu vybavení pro výkon činností HZS ČR
a jednotek SDH obcí na vymezeném území z důvodu sucha, kam spadají HZS ORP Znojmo
je možné pořídit pouze velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody. Je nutno
konzultovat dopředu s pracovníkem MAS.

2

zodolnění hasičských zbrojnic vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS
mohla plnit své úkoly v době mimořádné události.

B.1.4
Zpříjemnit
prostředí pro
život

B.1.4.1
Rozvíjet kvalitní,
bezpečné a
atraktivní
prostředí v
obcích

stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového
objektu
pořízení potřebného vybavení či technologií
výstavba nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky,
uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální
připravenosti techniky a prostředků k nasazení
pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro
nouzový provoz stanice.

B.1.5
Eliminovat
negativní
společenské
jevy a jejich
vliv na občany

B.1.5.1
Podporovat
sociální sféru

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků, vznik a rozvoj sociálních
podniků: nová výstavba, nákup objektů, stavební úpravy, nákup zařízení a
vybavení, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání.
Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro
znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných
podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy
sociálního podnikání. Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní
Vznik nového sociálního podniku: Sociální podnik vytváří nová pracovní místa výdaje žadatele. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze
pro osoby z cílových skupin v rekonstruovaném či nově vystavěném objektu. Při znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových
stavbě, rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení mohou být zohledňovány skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců. Za nový
specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí podnikatelský subjekt nelze považovat formální přesun podnikání zakládajícím
pro znevýhodněné zaměstnance.
subjektem na nový podnikatelský subjekt.

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a
C.1.1 Zlepšit
jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení chodníků osobám s omezenou
stav dopravní
C.1.1.1
pohyblivostí nebo orientací.
infrastruktury
Rozvíjet dopravu
a posílit
Výstavba parkovacích míst pro motorová vozidla s návazností na přestup na
cyklodopravu
veřejnou hromadnou dopravu.

1

9 realizací
bezpečnosti
1 parkoviště
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Výstavba cyklostezek a cyklotras sloužících primárně k dopravě do zaměstnání,
škol a za službami.

D.1.1 Zvýšit
kvalitu
vzdělávání
a školství
v návaznosti
na požadavky
trhu práce
a rozvoj
v regionu

D.1.1.1
Rozvíjet
vzdělávání

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti
do 3 let, dětských skupin a mateřských škol.
Podpora
infrastruktury
pro
základní
vzdělávání:
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v oblastech
komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Podpora
infrastruktury
pro
celoživotní
vzdělávání
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných
oborů,
přírodních
věd, Budování infrastruktury zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a MŠ je možné
ve
schopnosti
práce
s
digitálními
technologiemi: pouze ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na
regionálním trhu práce.

8,58 km
cyklotras

9

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí
formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích
jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s
digitálními technologiemi.
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Přidělená alokace pro projekty z opatření IROP MAS Znojemské vinařství na období 2014 - 2020
(resp. 2023) v tis. Kč
12 694,50

Opatření SCLLD

D.1.1.1 Rozvíjet vzdělávání

27 762,50

CELKEM DOPRAVA

6 175,00

C.1.1.1 Rozvíjet dopravu - Cyklostezky

3 087,50

C.1.1.1 Rozvíjet dopravu - Parkoviště

18 500,00

C.1.1.1 Rozvíjet dopravu - Chodníky
1 900,00

B.1.5.1 Podporovat sociální sféru

2 850,00

B.1.2.1 Rozvíjet kvalitní, bezpečné a atraktivního prostředí v obcích
-

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00
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III.

VÝBĚR DOTAČNÍCH TITULŮ ZPROSTŘEDKOVÁVANÝCH MAS ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ (NEJEN)
DLE AKTUÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ – HARMONOGRAM VÝZEV MAS PRO ROK 2017

MAS
Číslo a název výzvy
ŘO IROP

1. Rozvíjet kvalitní,
bezpečné a atraktivní
prostředí v obcích

Název výzvy MAS, popř. číslo

Výzva MAS ZV č. 1 IROP Rozvíjet kvalitní, bezpečné a
atraktivní prostředí v obcích

Aktivita

Stavební úpravy stanice základní
složky IZS ve stávající dislokaci.
Bude se jednat například o: výstavbu
nových garážových prostor s cílem
řádného garážování techniky,
uskladnění prostředků před
povětrnostními vlivy a zajištění
kontinuální připravenosti techniky a
prostředků k nasazení. Vybudování
stanice základní složky IZS změnou
její dislokace na místo, kde budou
vytvořeny podmínky pro rychlý
výjezd složek IZS k mimořádné
události.

Opatření/Podopatření Plánovaný
měsíc a rok
Isg
vyhlášení
výzvy

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu
žádostí o
podporu

Plánovaný
měsíc a rok
ukončení
příjmu
žádostí o
podporu

B.1.4.1 Rozvíjet
kvalitní, bezpečné a
atraktivní prostředí v
obcích

08/2017

09/2017

08/2017
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2. Rozvíjet dopravu

3. Rozvíjet vzdělávání

Výzva MAS ZV č. 2 IROP Rozvíjet dopravu

Zvyšování bezpečnosti dopravy,
např. bezbariérový přístup zastávek,
zvuková a jiná signalizace pro
nevidomé, přizpůsobení komunikací
pro nemotorovou dopravu osobám s C.1.1.1 Rozvíjet
omezenou pohyblivostí nebo
dopravu
orientací. Výstavba parkovacích míst
pro motorová vozidla. Výstavba
cyklostezek a cyklotras. Bude
upřesněno ve výzvě.

08/2017

08/2017

09/2017

Výzva MAS ZV č. 3 IROP Rozvíjet vzdělávání

Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání:stavební úpravy, pořízení
vybavení pro zajištění rozvoje žáků v
oblastech komunikace v cizích
jazycích, v oblasti technických a
řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi. Podpora
D.1.1.1 Rozvíjet
infrastruktury pro celoživotní
vzdělávání
vzdělávání v oblastech komunikace
v cizích jazycích, v oblasti
technických a řemeslných oborů,
přírodních věd, ve schopnosti práce
s digitálními technologiemi. Podpora
infrastruktury pro zájmové a
neformální vzdělávání mládeže.
Bude upřesněno ve výzvě.

08/2017

08/2017

09/2017
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MAS

Opatření

Název Fiche MAS, popř. číslo

Aktivita

-

-

M04
INVESTICE DO
HMOTNÉHO
MAJETKU

F1
Investice do zemědělských
podniků

-

Plánovaný
měsíc a rok
vyhlášení
Fiche

hmotné a nehmotné
investice v živočišné a
rostlinné výrobě
investice do zemědělských
staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou
výrobu a pro školkařskou
08/2017
produkci
pořízení mobilních strojů
pro zemědělskou výrobu
pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku

Plánovaný
měsíc a rok
zahájení
příjmu
žádostí o
podporu

Plánovaný měsíc a rok
ukončení příjmu žádostí o
podporu

08/2017

09/2017
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-

-

-

M04
INVESTICE DO
HMOTNÉHO
MAJETKU

F2
Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

-

-

-

hmotné a nehmotné
investice, které se týkají
zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na
trh
investice do zemědělských
staveb a technologií pro
živočišnou a rostlinnou
výrobu a pro školkařskou
produkci
pořízení strojů, nástrojů a
zařízení pro zpracování
zemědělských produktů,
finální úpravu, balení,
značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a
08/2017
investic souvisejících se
skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a
druhotných surovin
vznikajících při zpracování
investice vedoucí ke
zvyšování a monitorovaní
kvality produktů
investice související s
uváděním zemědělských a
potravinářských produktů
na trh (včetně investic do
marketingu)
investice do zařízení na
čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu

08/2017

09/2017
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M06
ROZVOJ
ZEMĚDĚLSKÝCH
PODNIKŮ A
PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI

19.3.1
PŘÍPRAVA A
PROVÁDĚNÍ
ČINNOSTÍ
SPOLUPRÁCE
MÍSTNÍ AKČNÍ
SKUPINY

F3
Podpora nezemědělských
činností

F5
Spolupráce v rámci iniciativy
LEADER

investice na založení a
rozvoj nezemědělských
činností pro podnikatelské
subjekty (FO a PO) mikropodniky a malé
podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělce

08/2017

08/2017

09/2017

Podporovány
jsoujak
projekty
založené na spolupráci v rámci
členského státu, tak projekty
založené
na
spolupráci
mezi
územními celky v několika členských
státech či ve třetích zemích. Hodnota
přidaná
spoluprací
znamená
hodnotu, která vznikla díky samotné
spolupráci spolupracujících subjektů.
08/2017
Přidanou
hodnotou
projektu
Spolupráce je tedy příspěvek
spolupráce místních akčních skupin a
jejich partnerů, který by při
samostatné
realizaci
projektu
jednotlivou MAS nevzniknul. Projekt
musí být zaměřen na témata, která
mají
význam
pro
všechny
spolupracující subjekty

08/2017

09/2017
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IV.

VÝBĚR DOTAČNÍCH TITULŮ NEZPROSTŘEDKOVÁVANÝCH MAS ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ (NEJEN)
DLE AKTUÁLNÍHO ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ

Níže v tabulkách naleznete stručný přehled aktuálně otevřených výzev dotačních programů a grantů, do kterých se můžete zapojit. Výzvy bez uvedení
termínu jsou průběžné.

Název dotačního
titulu

5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020

Zprostředkovatel
Oblast podpory
Stručný popis


MZe
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 16.6.1 Horizontální a
vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech










Termín

pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin


Odkaz na bližší
informace

http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni
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Název dotačního
titulu

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Zprostředkovatel

MMR

Oblast podpory

Sportovní infrastruktura

Stručný popis






Příjemce dotace

Termín
Odkaz na bližší
informace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na obnovu sportovní infrastruktury.
Obce budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které
slouží pro hodiny tělesné výchovy.
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na
jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč
Obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2017), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba, která je
zřizovatelem základní školy. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový
dokument.




od 19. června 2017 do 18. srpna 2017 (12 hodin). Rozhodující pro přijetí žádosti je razítko podatelny
ministerstva s datem doručení.
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-arozvoje-venkova-v-roce-2017
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Název dotačního
titulu

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zprostředkovatel

OPŽP

Oblast podpory

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Stručný popis

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou
stabilitu.

Typy podporovaných Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
projektů a aktivit
 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
o 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 nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a
realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních
sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a
funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního
prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
o jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
Příjemce dotace

Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy
jeskyní ČR); Státní podniky; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a
školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a
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družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající


Od 15. 06. 2017 do: 15. 09. 2017

Termín


Odkaz na bližší
informace

http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva
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Název dotačního
titulu

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu Specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území

Zprostředkovatel
Oblast podpory
Stručný popis


OPŽP

Cílem je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou
stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Typy podporovaných
projektů a aktivit

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.
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (dále jen 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 nelesní stanoviště (např. travní porosty, vřesoviště apod.),
péče o lesní společenstva,
péče o vodní prvky 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.) a/nebo
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Příjemce dotace

Termín

budování či obnova prvků pro interpretaci chráněných území (návštěvnická střediska v CHKO, NP, NPP a NPR,
informační panely, naučné stezky apod.),
ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu území.

Kraje; Obce a města; Svazky obcí; Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů, AOPK ČR a správ NP a Správy
jeskyní ČR); Státní podniky; Příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; Vysoké školy a
školská zařízení; Nestátní neziskové organizace; Církve a náboženské společnosti a jejich svazy; Obchodní společnosti a
družstva; Podnikatelské subjekty; Fyzické osoby - podnikající


Od 15. 06. 2017 do: 15. 09. 2017


Odkaz na bližší
informace

http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva

V.

INFORMAČNÍ ZDROJE

Informace k dotacím:
-

http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni
http://www.opzp.cz/vyzvy/57-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/60-vyzva
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-

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce2017

Další zdraoje informací:
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
-

http://rrajm.data.quonia.cz/grantovy_kalendar/gk_uzaverky_2017_03.pdf

KONTAKTY
Vedoucí SCLLD

Bc. Michaela Augustová, email: augustovamichaela@seznam.cz

Anylytik MAS:

Bc. Alžběta Nesnídalová, DiS., email: MASZV@seznam.cz
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