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1. Úvod 
Vážení čtenáři, 

přinášíme Vám v této publikaci ucelený přehled finančních zdrojů, které jsou dle našeho názoru využitelné
na podporu aktivit pomáhajících ochraně naší  přírody a krajiny. Po úvodním grafickém přehledu  využi-
telných fondů následuje krátký popis každého ze zobrazených zdrojů i s internetovými odkazy. Druhá část 
publikace je věnována přehledu podpor dle jednotlivých typů činností, které pro přehlednost řadíme do 
tabulek.

Tato publikace navazuje na Vám možná známé brožury z roku 2004 s názvem „Přímé finanční podpory na
ochranu přírody v hospodářské krajině“. Počínaje rokem 2007 dochází ke změně většiny dokumentů urču-
jících finanční podporu z evropských i národních zdrojů, které nabízí mnohem větší množství finančních
prostředků a výrazně širší nabídku dotačních titulů. 

Je naším zájmem, aby tyto finanční prostředky byly čerpány nejen v co nejvyšší míře, ale také na kvalitní
projekty, které přispějí k naplňování cílů ochrany přírody a krajiny České republiky. Potenciálním žadate-
lům proto doporučujeme zorientovat se ve spektru dotačních titulů, s předstihem začít připravovat projekty, 
vzájemně spolupracovat a v případě potřeby konzultovat příslušné úřady, které tyto programy spravují.  

Vzhledem k tomu, že pro Vás tuto publikaci připravujeme s dostatečným předstihem před předpokládaným 
termínem přijímání žádostí z programů EU, není ještě u některých z nich řádně schválena veškerá podrob-
ná dokumentace ke způsobu čerpání (implementační dokumenty nebo nařízení vlády). Pro odlišení ještě 
neoficiálních informací uvádíme text  kurzívou.

Věříme, že Vás naše publikace zaujme a pomůže Vám při nasměrování Vašich dalších kroků, ať je již Va-
ším záměrem podpora ohrožených druhů a stanovišť, údržba a obnova krajiny, osvětová činnost a jiné.

Přejeme Vám hodně úspěchů ve Vašich aktivitách,

Mgr. Michal Severa a kolektiv
(Ing. Mgr. Lenka Vokasová, Ing. Mgr. Eva Potočiarová, Ing. Magdaléna Černá, Mgr. Natálie Wernerová)
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2. Přehled finančních zdrojů pro ochranu přírody a krajiny
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3. Seznam fondů a jejich zaměření
3.1 Hlavní zdroje využitelné pro financování ochrany přírody a krajiny

3.1.1 EVROPSKÉ ZDROJE

3.1.1.1 Operační program Životní prostředí 

Vrchní garance: Ministerstvo životního prostředí
Kontaktní místo: Státní fond životního prostředí ČR
Účel podpory:  Tento operační program je určen na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí jako 

základního principu udržitelného rozvoje s odkazem na strategické cíle ČR v oblasti ži-
votního prostředí v letech 2007–2013. 
Operační program Životní prostředí 
předpokládá čerpání finanční podpory
z Evropského fondu pro regionální roz-
voj a z prostředků Fondu soudržnosti. 
V oblasti ochrany přírody a krajiny jsou 
využitelná zejména tato opatření: v rám-
ci prioritní osy 1 je to oblast podpory 
1.3 (Omezování rizika povodní), dále 
pak celá prioritní osa 6 (Zlepšování 
stavu přírody a krajiny) a osa 7 (Rozvoj 
infrastruktury pro environmentální vzdě-
lávání, poradenství a osvětu).

Žadatel:  Závisí na konkrétní oblasti podpory 
– příjemcem dotace mohou být fyzické nebo právnické oosoby, obce, kraje, neziskové 
organizace, správci vodních toků, příspěvkové organizace atd.

Organizační zajištění: Žádosti je možné předkládat na Státní fond životního prostředí ČR. Řídícím orgá-
nem je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícím subjektem je SFŽP ČR. U ob-
lasti podpory 1.3 a celé osy 6 bude ekologické a technické hodnocení projektů pro SFŽP 
ČR provádět Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Termín pro podání žádosti: Zveřejňováno formou výzvy. 
Trvání programu: V období let 2007–2013.
Informace na internetových stránkách: www.env.cz, www.sfzp.cz 

3.1.1.2 Program rozvoje venkova 

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Platební agentura: Státní zemědělský intervenční fond
Kontaktní místo: Zemědělské agentury a Pozemkové úřady MZe
Účel podpory: Program je součástí politiky rozvoje venkova ČR v období 2007–2013, čímž navazuje  

na Horizontální plán rozvoje venkova (tzv. HRDP). Jednotlivá opatření budou kofinan-
cována z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Program je 
určen zejména pro zkvalitnění venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje, 
zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělské-
ho hospodaření na krajinu a životní prostředí. Z pohledu ochrany životního prostředí je 
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možné v rámci tohoto programu vyu-
žívat konkrétní navržené dotační tituly, 
a to především zařazené v ose II (soubo-
ry opatření zaměřených na udržitelné vy-
užívání zemědělské a lesní půdy), popř. 
v ose I (především tituly určené na po-
radenskou a osvětovou činnost) a v ose 
III (podpora cestovního ruchu a využití 
kulturního dědictví venkova). 

Žadatel:   Požadavky na charakter žadatele se různí 
dle jednotlivých opatření – zejména se 
jedná o zemědělsky nebo lesnicky hos-
podařící subjekty, dále též obce, nezisko-
vé organizace místní akční skupiny atd. 

Organizační zajištění: Žádosti je možné předkládat na Zemědělských agenturách a Pozemkových úřadech 
MZe. Formulář žádosti společně s dalšími informacemi bude k dispozici na interneto-
vých stránkách SZIFu www.szif.cz.

Termín pro podání žádosti: různé (dle dotačních titulů).
Trvání programu: V období let 2007 – 2013.
Informace na internetových stránkách: www.mze.cz, www.szif.cz

3.1.1.3 Operační program Rybářství 

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Platební agentura: Státní zemědělský intervenční fond
Kontaktní místo: Zemědělské agentury a Pozemkové úřady MZe
Účel podpory:  Tento operační program je součástí podpor rybářskému odvětví v ČR mezi roky 2007 – 

2013 a je určen zejména pro zajištění trvale udržitelného hospodaření a využívání přírodní-
ho bohatství v celém rybářském sektoru. Vedle dalších cílů je zde kladen důraz na ochranu 
a zlepšování životního prostředí v souvislosti s rybářským hospodařením. Z pohledu ochra-
ny přírody jsou zajímavá především dvě  
opatření – 1.2 Vyrovnávací platby na 
zlepšení vodního prostředí a 2.2 Opatře-
ní na ochranu a rozvoj vodních živočichů 
a rostlin. 

Žadatel:  Požadavky na charakter žadatele se růz-
ní dle jednotlivých opatření – příjemci 
dotace mohou být zpravidla podnikají-
cí fyzické i právnické osoby, výzkumné 
ústavy, rybářské svazy, správci vodních 
toků atd.

Organizační zajištění: Žádosti je možné předkládat na 
Zemědělských agenturách a Pozemko-
vých úřadech MZe. Formulář žádosti spolu s informacemi k administraci bude k dispozi-
ci na internetových stránkách SZIFu www.szif.cz.

Termín pro podání žádosti: různé (dle dotačních titulů).
Trvání programu: V období let 2007–2013.
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Informace na internetových stránkách: www.mze.cz, www.szif.cz

3.1.1.4 Program LIFE+

Koordinace v ČR: Ministerstvo životního prostředí
Účel podpory: Obecným záměrem nástroje LIFE+ je přispět k rozvoji, monitorování provádění, hodnocení 

a zveřejňování politiky a právních předpisů Evropského společenství v oblasti životního pro-
středí. Cílem programu je mimo jiné zajištění péče o území soustavy Natura 2000 a o druhy 
chráněné podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích (dalšími oblastmi zájmu jsou 
např. problematika klimatických změn, udržitelné využívání přírodních zdrojů či životní 
prostředí a zdraví člověka). Z důvodu omezeného rozpočtu LIFE+, bude tento nový pro-
gram v oblasti životního prostředí potřebně doplňovat a zvyšovat úroveň jiných finančních
nástrojů EU. Z programu je možné hradit celou škálu opatření, a to zejména taková, která 
není možné pokrýt ze strukturálních či jiných fondů EU (např. technická pomoc, monitoring, 
školení, komunikace či kampaně, specifické přístupy v ochraně přírody apod.). Doba trvání
jednotlivých projektů není závazně určena, ale pohybuje se obvykle od 3 do 5 let.

Žadatel:   Okruh žadatelů je velmi široký, může se jednat např. o právnické a fyzické osoby, různé 
agentury, výzkumné ústavy, nevládní organizace, obce atd.

Termín pro podání žádosti: Zveřejňováno ve výzvě Evropské komise.
Trvání programu: V období let 2007–2013.
Informace na internetových stránkách: www.env.cz
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3.1.2 NÁRODNÍ ZDROJE – PROGRAMY RESORTU MŽP

3.1.2.1 Program péče o krajinu

Vrchní garance: Ministerstvo životního prostředí
Kontaktní místo: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Účel podpory: Cílem programu je především zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody (pro-

gram není určen na financování projektů přinášejících zisk a projektů investičního charakteru).
Žadatel:  Fyzická nebo právnická osoba (vlastník a nájemce pozemků na nichž se bude realizovat 

konkrétní projekt), organizační složky státu.
Organizační zajištění: Poskytování finančních příspěvků je upraveno směrnicí MŽP pro příslušný rok.

Žádosti v rámci podprogramu Péče o krajinu se předkládají na místně příslušná střediska 
AOPK ČR (v rámci podprogramu Péče o zvláště chráněné části přírody a ptačí oblasti mo-
hou být žadateli pouze střediska AOPK ČR, správy CHKO nebo správy NP).

Termín pro podání žádosti: Pro příjem žádostí je každoročně stanoven termín (v roce 2007 je to pro 
podprogram péče o krajinu 15. duben 2007, pro podprogram péče o zvláště chráněné části 
přírody a ptačí oblasti je to konec února 2007).

Trvání programu: Každým rokem mohou být podmínky programu aktualizovány.
Informace na internetových stránkách: www.env.cz, www.nature.cz

3.1.2.2 Program revitalizace říčních systémů

Vrchní garance: Ministerstvo životního prostředí
Kontaktní místo: Agentura ochrany přírody a kra-

jiny ČR
Účel podpory: Cílem programu je podpořit ob-

novu přírodního prostředí i zdrojů 
užívaných člověkem. Program před-
pokládá postupné naplňování cílů 
k zachování a podpoře biologické 
rozmanitosti, příznivého uspořádání 
vodních poměrů v krajině, zvyšová-
ní kvality a čistoty vod a funkčního 
využití území v dotčených oblastech. 
Podpora z programu je směřována 
zejména na revitalizace přirozených 
funkcí vodních toků, na zakládání 
a revitalizaci prvků ÚSES vázaných 
na vodní režim, odstraňování nepřirozených příčných překážek na tocích a na obnovu re-
tenčních schopností krajiny.

Žadatel:  Vlastník pozemků či vodohospodářské stavby, na nichž mají být revitalizační opatření 
provedena, dále správce toku, nájemce pozemků, státní nebo neziskové organizace (vždy 
s písemným souhlasem vlastníka) nebo obce, svazky obcí a akciové společnosti vodovodů 
a kanalizací.

Organizační zajištění: Poskytování finančních příspěvků je upraveno směrnicí MŽP pro příslušný rok.
Žádosti se předkládají na místně příslušná střediska AOPK ČR.

Termín pro podání žádosti: Příjem žádostí průběžně.

Foto David Fischer
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Trvání programu: Každým rokem mohou být podmínky programu aktualizovány. (Od roku 2008 budou 
opatření tohoto programu realizována v rámci nového programu „Podpora obnovy přiro-
zených funkcí krajiny“.)

Informace na internetových stránkách: www.env.cz, www.nature.cz

3.1.2.3 Podpora nestátním neziskovým organizacím

Vrchní garance: Ministerstvo životního prostředí
Účel podpory: MŽP poskytuje dotace neinvestičního typu těm nestátním a neziskovým organizacím, které 

se podílí na realizaci úkolů státu v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvo-
je a přispívají tak k naplňování cílů státní politiky životního prostředí. Hlavními oblastmi 
podpory jsou: koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny, ochrana přírody a krajiny, 
zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí a udržitelný rozvoj na 
regionální úrovni a Místní agendy 21, poskytování environmentálních informací a environ-
mentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Žadatel:  Občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti.
Organizační zajištění: Projekty se podávají na MŽP a jsou zařazeny do výběrového řízení s následným 

posouzením expertní komisí. Výsledky výběrového řízení a projekty schválené k podpoře 
každoročně zveřejňuje MŽP.

Termín pro podání žádosti: Pro příjem žádostí je každoročně stanoven termín formou výzvy – na začátku 
října

Trvání programu: Každým rokem mohou být podmínky programu aktualizovány.
Informace na internetových stránkách: www.env.cz

3.1.2.4 Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ

Vrchní garance: Ministerstvo životního prostředí
Účel podpory: Cílem programu je zajišťování povinností vlastníka (státu, představovaného konkrétní-

mi organizacemi ochrany přírody) vyplývajících z platné legislativy. Podpora je směřována 
např. k ochraně druhové rozmanitosti organismů, zvýšení početnosti populací chráněných 
druhů flóry a fauny vyskytujících se v ZCHÚ všech kategorií, dále naplňování požadavků
mezinárodních úmluv, ke kterým ČR přistoupila, včetně naplňování závazků vyplývajících 
z implementace směrnic Evropského společenství ve vztahu k soustavě území Natura 2000. 
Finanční prostředky lze poskytovat pouze pro opatření prováděná v ZCHÚ na jednotlivá 
opatření prováděná na pozemcích ve vlastnictví státu (tzn. v majetkové správě příjemce). 

Žadatel:   Pouze pro AOPK ČR, Správu jeskyní ČR a správy národních parků. 
Organizační zajištění: Poskytování finančních příspěvků je upraveno metodickým pokynem MŽP pro

příslušný rok. Žádosti se předkládají MŽP. 
Termín pro podání žádosti: Příjem žádostí průběžně.
Trvání programu: Každým rokem mohou být podmínky programu aktualizovány.
Informace na internetových stránkách: www.env.cz
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3.1.2.5 Program péče o urbanizované prostředí

Vrchní garance: Ministerstvo životního prostředí 
Účel podpory: Předmětem programu je podpora péče o zeleň v urbanizovaném prostředí – cílem je na-

pomoci uchování, obnově či zakládání ploch obecní zeleně (včetně zeleně školních, vzdě-
lávacích, léčebných, sociálních a jiných obdobných zařízení), přispět k regeneraci přírodní 
složky životního prostředí v oblastech s průmyslovou, dopravní a výrobní funkcí či podpořit 
rekonverzi nevyužívaných ploch a prostorů poznamenaných minulou výrobní činností (tzv. 
brownfields). Z prostředků programu je možné hradit vznik studií vedoucích k řešení výše 
uvedených problematik (takto pořízené studie by měly přednostně sloužit jako součást žá-
dosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci vlastních opatření z programů SFŽP
ČR).

Žadatel:  Program je určen pro žadatele s právní subjektivitou (soukromoprávní i veřejnoprávní sub-
jekty) – pro vlastníky dotčených pozemků; pro nájemce předmětných pozemků lze program 
využít pouze s písemným souhlasem vlastníků.

Organizační zajištění: Žádosti jsou podávány na MŽP, které je bude posuzovat v pořadí, v jakém byly 
podány (rozhodující je datum na razítku převzetí MŽP). 

Termín pro podání žádosti: Do konce září 2007.
Trvání programu: Do konce r. 2007 (program může být každoročně aktualizován).
Informace na internetových stránkách: www.env.cz
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3.1.3 NÁRODNÍ ZDROJE – DALŠÍ PROGRAMY 

3.1.3.1 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Účel podpory: Dotační podpora vlastníkům lesa na uhrazení nákladů spojených se založením a výchovou 

lesních porostů. Zvláštní zřetel je věnován lesům z imisemi postižených oblastí.
Trvání programu: Program je každoročně aktualizován.
Informace na internetových stránkách: www.mze.cz

3.1.3.2 Přímé dotace vodnímu hospodářství 

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Účel podpory: Dotační systém MZe k podpoře vodnímu hospodářství. Předmětem podpor jsou především 

protipovodňová opatření (zejména údržba rybníků a jejich hrází).
Trvání programu: Program je každoročně aktualizován.
Informace na internetových stránkách: www.mze.cz

3.1.3.3 Poskytování finančních prostředků v oblasti vod

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Účel podpory: Poskytování finančních prostředků MZe k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu

(dle vodního zákona). Předmětem podpor jsou především: zajištění činnosti správců vodních 
toků, obnova a údržba rybníků a vodních nádrží, protipovodňová opatření a podpora na od-
straňování protipovodňových škod.

Trvání programu: Program je každoročně aktualizován.
Informace na internetových stránkách: www.mze.cz

3.1.3.4 Podpůrný dotační program MZe

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Účel podpory: Dotační systém MZe pro podporu všech oblastí zemědělské činnosti. Předmětem podpor 

jsou mimo jiné zemědělské poradenství, podpora mimoprodukčních funkcí rybníků, pěsto-
vání bylin pro energetické využití, udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodář-
ských zvířat, ozdravování polních a speciálních plodin atd.

Trvání programu: Program je každoročně aktualizován.
Informace na internetových stránkách: www.mze.cz

3.1.3.5 Podpora obnovy venkova

Vrchní garance: Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel podpory: Dotační program MMR pro širokou podporu obcí – zejména obnova a údržba zástavby, 

infrastruktury, komunikací a zelených ploch, podpora vzdělávání a poradenství, podpora mi-
kroregionů atd.

Trvání programu: Podmínky programu mohou být každoročně aktualizovány.
Informace na internetových stránkách: www.mmr.cz
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3.1.3.6 Dotační nástroje krajských úřadů

Vrchní garance: Místně příslušné krajské úřady
Účel podpory: Jednotlivé krajské úřady v ČR pravidelně vypisují možná dotační a grantová schémata, 

v rámci kterých lze často financovat i některá opatření na ochranu přírody a krajiny v daných
regionech.

Trvání a podmínky programů: Různé – dle jednotlivých krajských úřadů.
Informace na internetových stránkách: Základní informace bývají dostupné na internetových stránkách 

jednotlivých krajských úřadů.
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3.1.4 OSTATNÍ MOŽNÉ ZDROJE

3.1.4.1 Finanční mechanismy EHP a Norska

Koordinace v ČR (Národní kontaktní místo): Ministerstvo financí
Účel podpory: Podpora ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru (EHP) prostřed-

nictvím grantů na investiční a rozvojové projekty ve schválených prioritních oblastech, kte-
rými jsou mimo jiné ochrana životního prostředí (prioritní oblast 2), podpora udržitelného 
rozvoje (prioritní oblast 5) či vědecký výzkum a vývoj (prioritní oblast 6). 

Podíl spolufinancování z programu: U projektů financovaných z veřejných rozpočtů možnost dotace do
výše 85% oprávněných nákladů; u projektů spolufinancovaných i ze soukromých zdrojů
možnost dotovat až do výše 60% oprávněných nákladů; u nevládních neziskových organiza-
cí (NNO) výše dotace až do výše 90% oprávněných nákladů na kompletní projekt. Minimál-
ní výše grantu je 250.000 €. U blokového grantu, určeného pouze pro NNO, se minimální 
výše grantu pohybuje od 10.000 € do 50.000 €.

Žadatel:   Všechny instituce veřejného nebo soukromého sektoru a nevládní neziskové organizace zří-
zené na území České republiky jako právnické osoby a vykonávající svoji činnost ve veřej-
ném zájmu, vzdělávací a výzkumné instituce, instituce ochrany životního prostředí, dobro-
volné a společenské organizace.

Organizační zajištění: Čerpání financí je umožněno na základě žádostí podaných ve formě /i./ individu-
álního projektu, /ii./ programu (složen z dílčích projektů) nebo /iii./ blokového grantu (fond 
zřízený pro konkrétní účely, většinou na regionální úrovni). Návrhy projektů je možné po-
dávat na Národním kontaktním místě. Výše a podíl grantu jsou oznámeny v rámci schválení 
návrhu projektu. Po tomto schválení je financování celé realizace projektu zajištěno koneč-
ným příjemcem nebo zprostředkovatelem grantu. Až na základě prokázání skutečně vynalo-
žených výdajů bude provedena refundace těchto výdajů do výše podílu grantu schváleného 
Výborem pro Finanční mechanismus EHP nebo Ministerstvem zahraničních věcí Norského 
království.

Termín pro podání žádosti: Zveřejňováno formou výzvy.
Trvání programu: V období let 2004 – 2009.
Informace na internetových stránkách: www.eeagrants.cz, www.env.cz/ehp

3.1.4.2 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Vrchní gesce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účel podpory: Zajímavá je Prioritní osa 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.3 Podpora nabídky dalšího 

vzdělávání.
  Mezi podporovanými aktivitami je i: 

• Prohloubit vzdělávání lektorů, řídících a organizačních pracovníků vzdělávacích institucí 
(působících v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání).

• Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství ve 
specifických oborech, jako oblast životního prostředí, zdravotnictví a cestovního ruchu

• Posílit šance škol a nevládních organizací na trhu dalšího vzdělávání.
Organizační zajištění: Předpokládá se podpora grantových projektů vzdělávacích institucí (zejména škol) 

a NNO a to prostřednictvím globálních grantů krajů (až 95% prostředků alokovaných v rám-
ci prioritní oblasti 3). Zde je podmínkou, aby kraje v rámci svých výzev oblast EVVO, envi-
ronmentálního poradenství a vzdělávání pro udržitelný rozvoj zahrnuly. Dále se předpokládá 
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podpora systémových národních projektů ústředních orgánů státní správy (MŽP připravuje 
systémový projekt zaměřený na podporu národní sítě environmentálního vzdělávání a pora-
denství pro tento centralizovaný způsob podpory).

Žadatel:   Ústřední orgány státní správy, přímo řízené organizace ústředních orgánů státní správy, kraje, 
školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé, profesní organizace 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelů, organizace působící ve vzdělávání a kariéro-
vém poradenství, města a obce, občané s trvalým pobytem v ČR.

Trvání programu: 2007 – 2013
Informace na internetových stránkách: www.msmt.cz



16

3.2  Finanční zdroje na podporu rozvoje místní spolupráce

3.2.1 Regionální operační programy

Vrchní garance: Regionální rada příslušného regionu soudržnosti
Účel podpory: Cílem regionálních operačních programů (ROP) je urychlení rozvoje jednotlivých re-

gionů, podpora je směřována k řešení problémů vázaných vždy na konkrétní region ČR. 
ROP tak podporují využití potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváženému roz-
voji. Oblasti podpor jsou různé (dle regionu), častým předmětem podpory jsou: revi-
talizace a rekonstrukce tzv. brownfields v urbanizovaném území včetně renovace a za-
kládání veřejné zeleně, zpracování informačních a propagačních materiálů, pořádání 
osvětových akcí (většinou v souvislosti s cestovním ruchem) atd. Na území ČR vzniklo těchto  
7 ROP:

 • ROP NUTS 2 Jihovýchod
 • ROP NUTS 2 Jihozápad
 • ROP NUTS 2 Moravskoslezsko
 • ROP NUTS 2 Severovýchod
 • ROP NUTS 2 Severozápad
 • ROP NUTS 2 Střední Čechy 
 • ROP NUTS 2 Střední Morava
Podíl spolufinancování z programu: Max. 85%.
Žadatel:  Specifikováno v jednotlivých ROP (většinou kraje, obce a jejich sdružení, neziskové organi-

zace, podnikatelé apod.)
Organizační zajištění: Žádosti (projekty) lze podávat na místně příslušných krajských úřadech zapoje-

ných do jednotlivých regionálních operačních programů. Celkovou odpovědnost za realizaci 
ROP nese řídící orgán – Regionální rada regionu soudržnosti (provádí výběr projektů, jejich 
monitorování, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího
výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity programu atd.). 

Trvání programů: V období let 2007 – 2013. 
Informace na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz; internetové stránky krajských úřadů

3.2.2 LEADER

Součást Programu rozvoje venkova, podrobnosti ohledně tohoto programu viz výše (kapitola 2.1.1.2)
Účel podpory: Z pohledu ochrany životního prostředí v rámci regionální spolupráce je zajímavá progra-

mová osa IV (Leader) Programu rozvoje venkova. Charakter této osy umožňuje realizaci 
a financování potřebných aktivit mimo jiné z oblasti životního prostředí (obecně rozvoje
venkova také po sociální či ekonomické stránce nebo zlepšováním infrastruktury) v rám-
ci společné strategie a zájmů místního veřejného i soukromého sektoru. Podpora systémem 
Leader je založena na projektovém přístupu.

Žadatel:   Požadavky na charakter žadatele se různí dle jednotlivých opatření – místní akční skupiny, 
obce, neziskové organizace či právnické i fyzické osoby atd. 
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3.2.3 Operační program Praha – konkurenceschopnost na období 2007 – 2013

Vrchní gesce: hlavní město Praha.
Účel podpory: Zajímavá je Prioritní osa 1 - Dostupnost a prostředí, oblast podpory 1.4 Revitalizace opuš-

těných, znehodnocených nebo sociálně problémových území a ploch.
  Mezi cíle oblasti podpory patří revitalizace ploch typu „brownfields“, revitalizovat veřej-

ná prostranství v obytných územích. Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, 
včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000.

Organizační zajištění: Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních pro-
jektů, tj. konkrétních ucelených projektových záměrů, které předloží žadatelé s cílem získat 
dotaci v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Žadatel:  Hlavní město Praha, Městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Pra-
hou a městskými částmi hl. m. Prahy, provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a.s., apod., nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení 
(hospodářské komory apod.)

Trvání programu: 2007 – 2013
Informace na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz
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3.3 Finanční zdroje na podporu rozvoje přeshraniční spolupráce

3.3.1 Operační programy přeshraniční spolupráce

Řídící orgán (v ČR): Ministerstvo pro místní rozvoj
Účel podpory: Cílem těchto programů je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území 

prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér způsobených přítomností státních hra-
nic. Předmětem zájmu jsou především vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vzta-
hy, společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu
práce. Na území ČR je realizováno těchto 5 operačních programů:

  Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
  Operační program přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 2007 – 2013
  Územní přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013
  Program přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Svobodný stát Sasko – ČR
  Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – ČR 2007 – 2013
Z pohledu ochrany životního prostředí je důležité zejména podpora těchto opatření: 
/i./ ČR – Bavorsko: Osa 2 – Rozvoj území a životní prostředí (např. přeshraniční spolupráce v ochraně 

životního prostředí, zřizování a rozvoj chráněných území, zlepšování ekosystémů vodních 
toků, protipovodňová opatření, revitalizace a sanace – mj. lesů a lesních půd, podpora vyu-
žívání ekologických postupů apod.); 

/ii./ ČR – Polsko: oblast podpory 1.2 Životní prostředí (péče o přírodu a krajinu – např. biodiverzita, revita-
lizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzdu-
ší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita); 

/iii./ Rakousko – ČR: Životní prostředí a prevence rizik (předmětem podpory je např. zachování hodnot 
krajiny a management přírody, environmentální plánování, ochrana a zlepšování životního 
prostředí či realizace a koordinovaná implementace koncepce Natura 2000); 

/iv./ Sasko – ČR: Osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí (např. podpora trvale udržitelného 
rozvoje v pohraničí, odstranění ekologických zátěží, protipovodňová opatření atd.); 

/v./ Slovensko – ČR: Osa 2 – Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí.
Podíl spolufinancování z programu: Max. 85%.
Žadatel:  Veřejnoprávní instituce, neziskové organizace atd. (dle podmínek jednotlivých OP).
Organizační zajištění: Žádosti (projekty) lze podávat na místně příslušných krajských úřadech zapoje-

ných do jednotlivých operačních programů. 
Trvání programů: V období let 2007 – 2013. 
Informace na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz; internetové stránky krajských úřadů
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4. Přehled podpor dle jednotlivých typů činností
Následující přehled podpor, které je možné využít k financování nejrůznějších opatření a aktivit je-
jichž cílem je ochrana přírody a krajiny, je rozčleněn do těchto šesti základních skupin podle charak-
teru zájmové oblasti:

a) Zemědělská půda, nelesní zeleň a další krajinné prvky
b) Lesní půda
c) Mokřady a vodní plochy 
d) Urbanizované plochy 
e) Tvorba plánů, environmentální osvěta a poradenství
f) Návštěvnická infrastruktura

Z důvodu širšího a obecnějšího pojetí některých programů nejsou v následných tabulkách zařazeny 
tyto programy: Program LIFE+, Podpora nestátním neziskovým organizacím, Správa nezcizitelného 
státního majetku v ZCHÚ, Finanční pomoc EHP a Norska, Regionální operační programy, Program 
rozvoje venkova – osa IV. Leader, Operační programy přeshraniční spolupráce a jednotlivé dotační 
nástroje krajských úřadů, Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační pro-
gram Praha – konkurenceschopnost na období 2007 – 2013.

Rádi bychom zde ujasnili, neboť je to předmětem častých dotazů, že vytváření krajinných prvků (výsadby 
stromů, tvorba ÚSES atd.) je možné provádět na plochách půdních bloků, na kterých jsou pobírány dotace 
v rámci agro-environmentálních opatření.    

V jednotlivých tabulkách může být použito další vnitřní členění podle základních typů činností (1. slou-
pec), na které lze získat finanční podporu. Jednotlivé okruhy činností jsou pak v rámci příslušné tabulky
barevně odlišeny.
Ve sloupci program je citován konkrétní fond nebo dotační program.
V kolonce opatření najdeme číslo a název dotačního titulu nebo opatření, na která lze přímo z daného 
programu žádat podporu. Pro bližší specifikaci široce pojatých titulů jsou v závorce jednotlivé činnosti
konkretizovány.
Sloupec platba, spolufinancování je veden vždy tak, jak je udáváno v příslušném programu/opatření (ně-
kdy přímo částkou v Kč nebo €, jindy procentuálním podílem jako výše spolufinancování vyhlašovatele,
popř. garanta).

Žadatel – pro zjednodušení a zrychlení vyhledávání v tabulkách podle typu žadatele je v příslušné kolonce 
uveden barevný symbol každé skupiny. Pokud není specifikováno jinak, platí dle následujících symbolů: 
♦ orgány ochrany přírody, organizační složky státu, obce a územní samospráva (popř. dotčené státní orga-
nizace); ♥ nestátní neziskové organizace, nepodnikatelské subjekty; ♣ právnické a fyzické osoby (podni-
katelé).
V dalších podmínkách můžou být uvedena případná další specifika či požadavky kladené na žadatele.
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Poznámka – Vzhledem k tomu, že pro Vás tuto publikaci připravujeme s dostatečným předstihem před 
předpokládaným termínem přijímání žádostí z programů financovaných ze zdrojů EU, není ještě u někte-
rých z nich řádně schválena veškerá podrobná dokumentace ke způsobu čerpání (implementační dokumen-
ty nebo nařízení vlády). Pro odlišení těchto ještě neoficiálních informací uvádíme text kurzívou.

Činnosti Program Opatření Platba,  
spolufinancování

Źadatel Další podmínky

Obnova 
a zakládá-
ní nových 
prvků

Operační 
program Životní 
prostředí

1.3 Omezování rizika povodní (např. opatření ke sní-
žení odtoku vody z povodí, výstavby poldrů nad 50 tis. 
m3 a úpravy koryt)

max. 90% z uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ žádosti budou limitová-
ny spodní hranicí uzna-
telných nákladů pro jed-
notlivé druhy opatření 
min. 1 mil. Kč na projekt

6.3 Obnova krajinných struktur (např. realizace akcí 
v rámci schválených komplexních pozemkových úprav 
– zejména výsadby zeleně v krajině a ochrana půdy; pří-
prava a realizace prvků ÚSES; zakládání a obnova krajin-
ných prvků – výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních 
stromů, větrolamů, břehových porostů a hist. krajinných 
struktur vč. polních cest a ošetření stromů ve význ. ale-
jích, péče o památné stromy)

max. 90% z uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ (vyjma 
lesnických 
opatření – tato 
jen pro práv. 
osoby, kt. 
je svěřeno 
nakládání 
ve státních 
lesích)

v případě ÚSES lze 
zahrnou i výkupy po-
zemků (ne pro fyzické 
osoby)

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (např. realizace 
opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové 
diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti kra-
jiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů 
a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povod-
ní – tvorba retenčních prostorů s kapacitou do 50 tis. m3; 
opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezo-
vání negativních důsledků povrchového odtoku vody – za-
ložení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů)

max. 90% z uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora projektů pouze 
mimo zastavěná území 
obcí; kromě vytváření 
retenčních prostor 
a opatření proti
erozi lze hradit i výkupy 
pozemků (nelze fyzic-
kým osobám)

Program 
rozvoje venkova

I.1.4 Pozemkové úřady až 100% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

podpora od 300 tis. 
Kč do 50 mil. Kč na 
jednotlivý projekt

II.1.3.3.1 Zatravňování orné půdy (4 tituly v rámci ag-
roenvironmentálních programů) – v ZCHÚ nebo pta-
čích oblastech, podél vodních útvarů, ve zranitelných 
oblastech, půdy s horší kvalitou nebo se svažitostí 
nad 10°

8.050 Kč/ha 
(základní opatření), 
10.410 Kč/ha (zatr. 
regionální směsí), 
8.770 Kč/ha (zatr. 
podél vodního 
útvaru), 11.130 Kč/
ha (zatr. regionální 
směsí podél vodního 
útvaru)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
osetí a následné údržby 
travních porostů, hnojiv, 
dodržování Cross 
Compliance atd.)
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Obnova 
a zakládá-
ní nových 
prvků

II.1.4. Neproduktivní investice – Změna struktury kraji-
ny (realizace krajinných plánů akcemi neproduktivních 
investic – protipovodňová a protierozní opatření pro 
ochranu půdního fondu, opatření k ochraně a tvorbě 
životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny, 
biocenter, biokoridorů, větrolamů, podpora krajinného 
rázu a historických prvků, teras rybníčků, mokřadů, 
mezí, tvorba doprovodných a břehových porostů a ze-
leně rostoucí mimo les, remízků, rozšiřování travních 
porostů, společná zařízení vyplývající z pozemkových 
úprav apod.)

až 100% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
obce a jejich 
sdružení, 
neziskové 
organizace

podpora je poskytována 
ve vybraných pilotních 
územích na základě 
schváleného projektu

II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy Výsadba: listnáče 
77.150–88.200 Kč/
ha, jehličnany 
58.200–66.500 Kč/
ha; péče o porost 
(5 let): 13.000 Kč/
ha/rok; náhrada 
za ztrátu příjmů ze 
zemědělské činnosti 
(15 let): 4.425–
8.750 Kč/ha/rok

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdru-
žení)

nárokové; vztahuje se 
pouze na zemědělskou 
půdu evidovanou 
v LPIS; podání žádosti 
spolu s projektem za-
lesnění; veřejné orgány 
mají nárok pouze na 
dotaci za výsadbu (ne 
za péči a ztrátu příjmů)

Program péče 
o krajinu

A.2.1 Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové 
eroze mimo koryta vodních toků (zejména úpravy te-
rénu neinvestičního charakteru)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

podpora pouze preven-
tivních opatření; před-
mět podpory nesmí být 
využíván k podnikání

A.2.2 Tvorba biologických protierozních opatření 
a realizace vymezených a schválených prvků ÚSES 
z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sad-
bového materiálu – a/ zakládání vsakovacích pásů, 
průlehů a ochr. liniových travních porostů v okolí vý-
sadeb nebo pro účely ochrany vod. toku (tzv. infiltrační
pásy); b/ výsadba liniových porostů a solitérních dře-
vin na pozemcích mimo les; c/ realizace vymezených 
a schválených prvků ÚSES, ve vybr. případech lze 
financovat výchovný zásah (probírku) ve výsadbách
starších 5-ti let realizovaných v rámci programu

až 100%; zatravňo-
vání max. 12.000,- 
Kč/ha

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání

B.2.3 Výsadba nelesní zeleně (včetně ovocných stro-
mů)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání (nevztahuje se na 
výsadbu intenzivních 
sadů)

4.1 Zem
ědělská půda, nelesní zeleň a další krajinné prvky
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Obnova 
a zakládá-
ní nových 
prvků

C.2.1 Opatření k podpoře druhové rozmanitosti (spe-
ciální opatření – např. rozrušování drnu, obnova mezí, 
remízků, mulčování, vytváření tůní a prohlubování,  mok-
řadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště a zimo-
viště; dále změna chudých travních porostů na druhově 
bohaté, opatření neinvestičního charakteru na zmírnění 
bariérového efektu komunikací a staveb apod.)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání (nevztahuje se na 
výsadbu intenzivních 
sadů)

D.1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších ne-
gativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. odstranění sklá-
dek a nefunkčních technických zařízení, likvidace in-
vazních druhů, výsevy místně příslušných travo-bylin-
ných směsí, výsadby dřevin, přenos populací, obnova 
přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neži-
vé přírody poškozených lidskou činností, protierozní 
opatření, přemisťování populací zvláště chráněných 
druhů rostlin či živočichů apod.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro 
jejichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena 
nebo existenci zvláště chráněného druhu (např. pod-
pora tradičních nevýnosných činností hospodaření, 
extenzivní pastva ovcí a koz, zajištění místně původ-
ního osiva, změna druhově chudých travních porostů 
na geneticky a druhově bohaté, podpora populací 
ohrožených druhů, obnova a péče o extenzivní ovoc-
né sady, oplocení míst cenných z pohledu ochrany 
přírody v pastvinách, zajišťování původního rostlin-
ného i živočišného materiálu pro záchranu genofondu 
původních druhů nebo místních ekotypů za účelem 
následné repatriace nebo reintrodukce, podpora 
populací ohrožených druhů a společenstev – např. 
rozrušováním drnu, péčí o hnízdiště a zimoviště, vy-
tvářením a prohlubováním tůní, mokřadů a drobných 
vodních ploch atd.)  

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

Program 
revitalizace 
říčních systémů

215 112 Revitalizace přirozené funkce vodních toků 
(např. revitalizace toků včetně niv, odstavených ramen 
a pramenných oblastí, zakládání a revitalizace břeho-
vých a doprovodných porostů)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., org. 
hospodařící na ma-
jetku státu v případě 
zvl. zájmu ochr. 
přírody; až 100% 
stavebních nákladů 
pro obce a ostatní 
žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání

215 113 Zakládání a revitalizace prvků ÚSES váza-
ných na vodní režim (revitalizace nevhodně odvodně-
ných pozemků, obnova vsakovacích ploch, protieroz-
ní opatření)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., org. 
hospodařící na ma-
jetku státu v případě 
zvl. zájmu ochr. 
přírody; až 100% 
stavebních nákladů 
pro obce a ostatní 
žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání
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Obnova 
a zakládá-
ní nových 
prvků

215 115 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (ob-
nova retenčních prostorů, zakládání hrází, poldrů, 
rozlivných ploch, mokřadů, tůní, nádrží atd.)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; max. 
80% celk. nákladů 
pro obce; max. 60% 
celk. nákladů pro 
ostatní žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání

Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

Operační 
program Životní 
prostředí

6.2 Podpora biodiverzity (např. opatření k uchování 
a zvyšování početnosti druhů – především záchrana 
druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmí-
nek pro jejich další existenci; zajišťování péče o CHÚ 
a vyhodnocování výsledků péče – dle zásad ekosyst. 
přístupu ochrany in situ; opatření k minimalizaci 
a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky 
ohroženými zvl. chr. druhy živočichů; investiční opat-
ření ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů 
a druhů na fragmentaci krajiny a další antropogenní 
vlivy a na zátěžové faktory živ. prostředí – vč. péče 
o handicapované živočichy; předcházení zavlékání, 
regulace a likvidace invazních druhů rostlin a živo-
čichů; realizace trvalých opatření na ochranu jesky-
ní a krasových jevů; investiční opatření pro obnovu 
a výstavbu návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ, 
ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, 
přírodních parcích a geoparcích – vč. návštěvnických 
středisek; likvidace nevyužité rostl. hmoty z manage-
mentových opatření např. formou kompostování nebo 
anaerobní digesce)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ konečný uživatel musí 
být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku, na 
kterém bude realizováno 
opatření na dobu nejmé-
ně 10 let, případně musí 
disponovat notářsky 
ověřenou smlouvou 
s vlastníkem pozemku, 
ve které vlastník vyjádří 
souhlas s realizací opat-
ření na jeho pozemku 
a umožní konečnému 
uživateli následnou péči 
a údržbu realizovaného 
opatření po dobu nejmé-
ně 10 let; lze zahrnout 
i výkupy pozemků

6.3 Obnova krajinných struktur (např. realizace akcí 
v rámci schválených komplexních pozemkových úprav 
– zejména výsadby zeleně v krajině a ochrana půdy; 
příprava a realizace prvků ÚSES; zakládání a obnova 
krajinných prvků – výsadba a obnova remízů, alejí, 
soliterních stromů, větrolamů, břehových porostů 
a hist. krajinných struktur vč. polních cest a ošetření 
stromů ve význ. alejích, péče o památné stromy)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ (vyjma 
lesnických 
opatření 
– tato pouze 
pro právnické 
osoby, kterým 
je svěřeno na-
kládání s lesy 
ve vlastnictví 
státu)

v případě ÚSES lze 
zahrnou i výkupy po-
zemků (ne pro fyzické 
osoby)

Program 
rozvoje venkova

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované 
v horských oblastech a platby poskytované v jiných 
znevýhodněných oblastech (LFA)

2.736–4.680 Kč/ha 
(dle typu LFA)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních porostů, 
hnojiv, dodržování Cross 
Compliance atd.)

II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské 
půdě (platí pouze pro blasti Natura 2000 ležící v 1. 
zónách NP a CHKO)

3.355 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (ohledně 
údržby travních porostů, 
hnojiv, dodržování Cross 
Compliance atd.)

4.1 Zem
ědělská půda, nelesní zeleň a další krajinné prvky
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Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství (titul v rámci ag-
roenvironmentálních programů)

orná půda 4.620 Kč/
ha, travní porosty 
2.650 Kč/ha, trvalé 
kultury 25.285 Kč/
ha, zelenina a spe-
ciální byliny na orné 
půdě 16.790 Kč/ha

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
pravidel ekologického 
zemědělství, používání 
hnojiv, kosení porostů, 
dodržování Cross 
Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.1 Louky (titul v rámci agroenvironmentál-
ních programů)

2.230 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.2 Mezofilní a vlhkomilné louky (titul v rám-
ci agroenvironmentálních programů) – 3 varianty: a/ 
hnojené louky, b/ nehnojené louky, c/ s ponecháním 
neposečených pásů

2.980–4.005 Kč/ha 
(dle konkrétního 
způsobu hospoda-
ření)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.3 Horské a suchomilné louky (titul v rám-
ci agroenvironmentálních programů) – 3 varianty: a/ 
hnojené louky, b/ nehnojené louky, c/ s ponecháním 
neposečených pásů

3.575–4.480 Kč/ha 
(dle konkrétního 
způsobu hospoda-
ření)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.4 Trvale podmáčené a rašelinné louky (ti-
tul v rámci agroenvironmentálních programů)

12.430 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.2.-B.7 Pastviny (titul v rámci agroenvironmen-
tálních programů)

3.325 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)
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Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

II.1.3.1.1 Ekologické zemědělství (titul v rámci ag-
roenvironmentálních programů)

orná půda 4.620 Kč/
ha, travní porosty 
2.650 Kč/ha, trvalé 
kultury 25.285 Kč/
ha, zelenina a spe-
ciální byliny na orné 
půdě 16.790 Kč/ha

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
pravidel ekologického 
zemědělství, používání 
hnojiv, kosení porostů, 
dodržování Cross 
Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.1 Louky (titul v rámci agroenvironmentál-
ních programů)

2.230 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.2 Mezofilní a vlhkomilné louky (titul v rám-
ci agroenvironmentálních programů) – 3 varianty: a/ 
hnojené louky, b/ nehnojené louky, c/ s ponecháním 
neposečených pásů

2.980–4.005 Kč/ha 
(dle konkrétního 
způsobu hospoda-
ření)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.3 Horské a suchomilné louky (titul v rám-
ci agroenvironmentálních programů) – 3 varianty: a/ 
hnojené louky, b/ nehnojené louky, c/ s ponecháním 
neposečených pásů

3.575–4.480 Kč/ha 
(dle konkrétního 
způsobu hospoda-
ření)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.4 Trvale podmáčené a rašelinné louky (ti-
tul v rámci agroenvironmentálních programů)

12.430 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.2.-B.7 Pastviny (titul v rámci agroenvironmen-
tálních programů)

3.325 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

II.1.3.2.2.-B.8 Druhově bohaté pastviny (titul v rámci 
agroenvironmentálních programů)

5.035 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.2.-B.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště (titul 
v rámci agroenvironmentálních programů)

9.160 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.3.2. Pěstování meziplodin (titul v rámci agroen-
vironmentálních programů)

3.100 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

Program péče 
o krajinu

B.2.1 Vytváření podmínek pro zachování významných 
biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho sta-
novištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém 
a červeném seznamu cévnatých rostlin

kosení trav. porostu 
max. 4 tis.Kč/ha, 
ruční kosení 14 tis.
Kč/ha, likvidace 
náletu 22 tis.Kč/ha, 
extenzivní pastva 
ovcí a koz 10 tis.
Kč/ha, koní a skotu 
4 tis.Kč/ha

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

ve zvláště ztížených 
podmínkách možnost 
navýšení plateb až 
o 50%; předmět podpo-
ry nesmí být využíván 
k podnikání

B.2.2 Ošetření památných stromů a památných alejí 
a dalších významných stromů a alejí

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, org. 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání

D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro 
jejichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena 
nebo existenci zvláště chráněného druhu (např. 
podpora tradičních nevýnosných činností hospoda-
ření, extenzivní pastva ovcí a koz, podpora populací 
ohrožených druhů, obnova a péče o extenzivní ovoc-
né sady, oplocení míst cenných z pohledu ochrany 
přírody v pastvinách, podpora populací ohrožených 
druhů a společenstev – např. rozrušováním drnu, péčí 
o hnízdiště a zimoviště, vytvářením a prohlubováním 
tůní, mokřadů a drobných vodních ploch atd.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

4.1 Zem
ědělská půda, nelesní zeleň a další krajinné prvky
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Podpora 
druhů

Operační 
program Životní 
prostředí

6.2 Podpora biodiverzity (např. opatření k uchování 
a zvyšování početnosti druhů – především záchrana 
druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmí-
nek pro jejich další existenci; opatření k minimalizaci 
a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky 
ohroženými zvl. chr. druhy živočichů; investiční opat-
ření ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů 
a druhů na fragmentaci krajiny a další antropogenní 
vlivy a na zátěžové faktory živ. prostředí – vč. péče 
o handicapované živočichy; předcházení zavlékání, 
regulace a likvidace invazních druhů rostlin a živoči-
chů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ Konečný uživatel musí 
být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku, na 
kterém bude realizováno 
opatření na dobu nejmé-
ně 10 let, případně musí 
disponovat notářsky 
ověřenou smlouvou 
s vlastníkem pozemku, 
ve které vlastník vyjádří 
souhlas s realizací opat-
ření na jeho pozemku 
a umožní konečnému 
uživateli následnou péči 
a údržbu realizovaného 
opatření po dobu nejmé-
ně 10 let. Lze zahrnout 
i výkupy pozemků.

Program rozvo-
je venkova

II.1.3.2.1.-B.5 Ptačí lokality na travních porostech 
– hnízdiště bahňáků (titul v rámci agroenvironmentál-
ních programů)

6.000 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.2.1.-B.6 Ptačí lokality na travních porostech 
– hnízdiště chřástala polního (titul v rámci agroenvi-
ronmentálních programů)

5.460 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

II.1.3.3.3 Biopásy (titul v rámci agroenvironmentál-
ních programů)

11.930 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované 
v LPIS na 
ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních poros-
tů, hnojiv, dodržování 
Cross Compliance atd.)

Program péče 
o krajinu

B.2.1 Vytváření podmínek pro zachování významných 
biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho sta-
novištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém 
a červeném seznamu cévnatých rostlin (kosení trav. 
porostů a rákosin ručně nebo mechanizací, likvidace 
náletu, extenzivní pastva ovcí a koz)

kosení trav. porostu 
max. 4 tis.Kč/ha, 
ruční kosení 14 tis.
Kč/ha, likvidace 
náletu 22 tis.Kč/ha, 
extenzivní pastva 
ovcí a koz 10 tis.
Kč/ha, koní a skotu 
4 tis.Kč/ha

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

ve zvláště ztížených 
podmínkách možnost 
navýšení plateb až 
o 50%; předmět podpo-
ry nesmí být využíván 
k podnikání
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Podpora 
druhů

C.2.1 Opatření k podpoře druhové rozmanitosti (spe-
ciální opatření – např. rozrušování drnu, obnova mezí, 
remízků, mulčování, vytváření tůní a prohlubování,  
mokřadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště 
a zimoviště; dále změna chudých travních porostů na 
druhově bohaté, opatření neinvestičního charakteru 
na zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb 
apod.)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání (nevztahuje se na 
výsadbu intenzivních 
sadů)

D.1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších ne-
gativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. likvidace invazních 
druhů, výsevy místně příslušných travo-bylinných 
směsí, přemisťování populací zvláště chráněných 
druhů rostlin či živočichů, opatření neinvestičního 
charakteru ke zmírnění bariérového efektu komunika-
cí a staveb apod.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro je-
jichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena nebo 
existenci zvláště chráněného druhu (např. podpora 
tradičních nevýnosných činností hospodaření, exten-
zivní pastva ovcí a koz, zajištění místně původního 
osiva, podpora populací ohrožených druhů, oplocení 
míst cenných z pohledu ochrany přírody v pastvinách, 
zajišťování původního rostlinného i živočišného mate-
riálu pro záchranu genofondu původních druhů nebo 
místních ekotypů za účelem následné repatriace 
nebo reintrodukce, provádění repatriací a reintrodukcí 
včetně následné péče, podpora populací ohrožených 
druhů a společenstev – např. rozrušováním drnu, péčí 
o hnízdiště a zimoviště, vytvářením a prohlubováním 
tůní, mokřadů a drobných vodních ploch atd.) 

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

Program revi-
talizace říčních 
systémů

215 115 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (ob-
nova retenčních prostorů, zakládání hrází, mokřadů, 
tůní a nádrží atd.)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; max. 
80% celk. nákladů 
pro obce; max. 60% 
celk. nákladů pro 
ostatní žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání

Ostatní Operační 
program Životní 
prostředí

2.1 Zlepšení kvality ovzduší (např. pořízení spalova-
cího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek či 
adekvátního (nízkoemisního) zdroje, výstavba nových 
a rozšíření systémů centrálních zdrojů tepla)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora pro zařízení 
na spalování biomasy 
s podílem tepelného vý-
konu vyprodukovaného 
z obnovitelných zdrojů 
energie na celkovém 
tepelném výkonu zdroje 
méně než 50 %

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávají-
cích zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných 
zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny a kombino-
vané výroby tepla a elektřiny (např. instalace kotlů 
na biomasu a systémů využívajících biomasu pro 
výrobu elektřiny, pro dodávku tepla a pro přípravu 
teplé vody, event. v kombinaci s výstavbou centrální 
výrobny paliv včetně technologické linky; instalace ko-
generačních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektrické energie z biomasy, skládkového plynu, 
bioplynu apod.)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora pouze pro 
zařízení na spalování 
biomasy s podílem 
tepelného výkonu 
vyprodukovaného 
z obnovitelných zdrojů 
energie na celkovém 
tepelném výkonu zdroje 
alespoň 50 % a více

4.1 Zem
ědělská půda, nelesní zeleň a další krajinné prvky
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Ostatní 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a pří-
pravy teplé vody pro fyzické osoby (např. instalace 
zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie ze-
jména pro vytápění a přípravu teplé vody – solární 
systémy, kotle na biomasu atd.)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora pouze pro 
zařízení na spalování 
biomasy s podílem 
tepelného výkonu 
vyprodukovaného 
z obnovitelných zdrojů 
energie na celkovém 
tepelném výkonu zdroje 
alespoň 50 % a více

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady (např. odstraně-
ní nepovolených skládek v ZCHÚ, podpora výstavby 
kompostáren a biofermentačních stanic)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ 

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 
2000 (např. zajištění podkladů pro vyhlášení a moni-
toring území Natura 2000)

až 100% ♦ krajské 
úřady, AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

lze zahrnou i výkupy 
pozemků 

6.2 Podpora biodiverzity (např. zajišťování péče o CHÚ 
a vyhodnocování výsledků péče – dle zásad ekosyst. 
přístupu ochrany in situ; investiční opatření ke zvyšo-
vání adaptivních schopností ekosystémů a druhů na 
fragmentaci krajiny a další antropogenní vlivy a na 
zátěžové faktory živ. prostředí – vč. péče o handicapo-
vané živočichy; realizace trvalých opatření na ochranu 
jeskyní a krasových jevů; investiční opatření pro ob-
novu a výstavbu návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ, 
ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, 
přírodních parcích a geoparcích – vč. návštěvnických 
středisek; likvidace nevyužité rostl. hmoty z manage-
mentových opatření např. formou kompostování nebo 
anaerobní digesce)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ lze zahrnou i výkupy 
pozemků 

Program péče 
o krajinu

D.1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo 
objektů sloužících k zajištění státem chráněných zá-
jmů v ZCHÚ a ptačích oblastech

až 100% ♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků
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Činnosti Program Opatření Platba, spolufinan-
cování

Źadatel Další podmínky

Obnova 
a za-
kládání 
nových 
prvků

Operační 
program Životní 
prostředí

6.3 Obnova krajinných struktur (např. příprava a re-
alizace prvků ÚSES; opatření k zachování a celk. 
zlepšení přír. poměrů v lesích v ZCHÚ, Natura 2000, 
vymezených ÚSES – a to dosažením druhové a pro-
storové skladby porostů, odpovídající místním přír. 
podmínkám; realizace lesopěstebních opatření biol. 
charakteru pro vytvoření zákl. podmínek a nastar-
tování procesu regenerace současného stavu lesů 
v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi 
v ZCHÚ a Natura 2000)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦ jen pro 
práv. osoby, 
kterým je 
svěřeno na-
kládání s lesy 
ve vlastnictví 
státu

v případě ÚSES lze za-
hrnou i výkupy pozemků 
(ne pro fyzické osoby)

Program rozvoje 
venkova

I.1.2.1 Zvyšování hospodářské hodnoty lesa (úprava 
chemismu lesních půd, obnova, zajištění, ochrana 
a výchova lesních porostů, zavádění hospodářsky 
vhodnější dřevinné skladby apod.)

max. 60% v oblas-
tech Natura 2000; 
ostatní max. 50%;

♦♥♣ fyzické 
a právnické 
osoby hospo-
dařící v lesích 
ve vlastnictví 
soukromých 
osob nebo 
obcí

způsobilé výdaje: 20 
tis.–20 mil. na jeden 
projekt

II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy Výsadba: listnáče 
77.150–88.200 Kč/
ha, jehličnany 
58.200–66.500 Kč/
ha; péče o porost 
(5 let): 13.000 Kč/
ha/rok; náhrada 
za ztrátu příjmů ze 
zemědělské činnosti 
(15 let): 4.425–
8.750 Kč/ha/rok

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdru-
žení)

nárokové; vztahuje se 
pouze na zemědělskou 
půdu evidovanou v LPIS; 
podání žádosti spolu 
s projektem zalesnění; 
veřejné orgány mají 
nárok pouze na dotaci 
za výsadbu (ne za péči 
a ztrátu příjmů)

II.2.3.1 Zlepšování druhové skladby lesních poros-
tů (titul v rámci lesnicko-environmentálních plateb) 
– podpora diverzity lesních porostů zvyšováním za-
stoupení melioračních a zpevňujících druhů dřevin

dle podílu meliorač-
ních a zpevňujících 
dřevin v porostu: 
750 Kč/ha (5-15%), 
1.450 Kč/ha (16-
25%), 2.200 Kč/ha 
(26-35%), 2.900 Kč/
ha (36% a více)

♦♥♣ fyzické 
a právnické 
osoby hospo-
dařící v lesích 
ve vlastnictví 
soukromých 
osob nebo 
obcí

nárokové; každoroční 
podpora po dobu 20-ti let 
ve formě kompenzace 
újmy; žádost podávána 
spolu s projektem, 
nutnost dodržet další 
podmínky

II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu po kalami-
tách a zavádění preventivních opatření (podpora na 
ochranná opatření pro zamezení či zmírnění škod 
způsobených kalamitami a na realizaci mimořádných 
opatření po kalamitách)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdru-
žení)

žádost podávána spolu 
s projektem, nutnost 
dodržet další podmínky

Program péče 
o krajinu

A.2.1 Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové 
eroze mimo koryta vodních toků (zejména úpravy te-
rénu neinvestičního charakteru)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

podpora pouze preven-
tivních opatření; předmět 
podpory nesmí být 
využíván k podnikání

A.2.2 Tvorba biologických protierozních opatření 
a realizace vymezených a schválených prvků ÚSES 
z geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva 
a sadbového materiálu – např. realizace vymeze-
ných a schválených prvků ÚSES, ve vybraných pří-
padech lze financovat výchovný zásah (probírku)
ve výsadbách starších 5-ti let realizovaných v rámci 
programu

až 100%; zatravňo-
vání max. 12.000,- 
Kč/ha

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

4.2 Lesní půda
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Obnova 
a za-
kládání 
nových 
prvků

C.2.1 Opatření k podpoře druhové rozmanitosti (např. 
vytváření a obnova mokřadů a tůní, péče o zimovišě 
a hnízdiště, opatření na zmírnění bariérového efektu 
komunikací a staveb atd.)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání 
(nevztahuje se na výsad-
bu intenzivních sadů)

C.2.2 Opatření k podpoře přírodě blízkého hospoda-
ření v lesích, zejména ve vymezených a schválených 
prvcích ÚSES (např. vysazování stanovištně původ-
ních dřevin nebo vysazování hospodářsky nevýznam-
ných druhů přirozené skladby dřevin)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

D.1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších ne-
gativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. odstranění sklá-
dek a nefunkčních technických zařízení, likvidace 
invazních druhů, výsadby dřevin, přenos populací, 
obnova přírodě blízkého stavu přirozených útvarů 
a jevů neživé přírody poškozených lidskou činností, 
protierozní opatření, přemisťování populací zvláště 
chráněných druhů rostlin či živočichů apod.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro je-
jichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena nebo 
existenci zvláště chráněného druhu (např. podpora 
tradičních nevýnosných činností hospodaření, zajištění 
místně původního osiva a následně sadebního mate-
riálu těchto dřevin pro umělou obnovu lesa, provádění 
zásahů směřujících k úpravě druhové nebo prostorové 
skladby lesa, provádění prací nezbytných k bezpeč-
nému ponechávání dřeva určeného k zetlení v malo-
plošných ZCHÚ a v NP, podpora populací ohrožených 
druhů, vysazování stanovištně původních melioračních 
a zpevňujících dřevin, používání k přírodě šetrných 
technologií v péči o lesy, zajišťování původního rostlin-
ného i živočišného materiálu pro záchranu genofondu 
původních druhů nebo místních ekotypů za účelem 
následné repatriace nebo reintrodukce, podpora po-
pulací ohrožených druhů a společenstev – např. péčí 
o hnízdiště a zimoviště, vytvářením a prohlubováním 
tůní, mokřadů a drobných vodních ploch atd.)  

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

Program revi-
talizace říčních 
systémů

215 112 Revitalizace přirozené funkce vodních toků 
(např. revitalizace toků včetně niv, odstavených ra-
men a pramenných oblastí, zakládání a revitalizace 
břehových a doprovodných porostů)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., org. 
hospodařící na majet-
ku státu v případě zvl. 
zájmu ochr. přírody; 
až 100% stavebních 
nákladů pro obce 
a ostatní žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

215 113 Zakládání a revitalizace prvků ÚSES váza-
ných na vodní režim (revitalizace nevhodně odvodně-
ných pozemků, obnova vsakovacích ploch, protieroz-
ní opatření)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., org. 
hospodařící na ma-
jetku státu v případě 
zvl. zájmu ochr. 
přírody; až 100% 
stavebních nákladů 
pro obce a ostatní 
žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání
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Obnova 
a za-
kládání 
nových 
prvků

215 115 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (ob-
nova retenčních prostorů, zakládání hrází, poldrů, 
rozlivných ploch, mokřadů, tůní, nádrží atd.)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; max. 
80% celk. nákladů 
pro obce; max. 60% 
celk. nákladů pro 
ostatní žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

Finanční 
příspěvky na 
hospodaření 
v lesích (2007)

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi 
(např. přeirozená i umělá obnova porostů – síjí nebo 
sadbou, ochrana porostů, zřizování oplocenek, hno-
jení porostů)

paušální platba dle 
sazebníku 

♦♥♣ vlastník 
lesa nebo 
hospodařící 
subjekt

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů 
(např. přirozená i umělá obnova – síjí nebo sadbou 
atd.)

paušální platba dle 
sazebníku 

♦♥♣ vlastník 
lesa nebo 
hospodařící 
subjekt

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích (např. 
zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dře-
vin, mimořádná opatření při kalamitách atd.)

max. 80% ♦♥♣ vlastník 
lesa nebo 
hospodařící 
subjekt

Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

Operační 
program Životní 
prostředí

6.2 Podpora biodiverzity (např. opatření k uchová-
ní a zvyšování početnosti druhů – především zá-
chrana druhů a ekosystémů a vytváření vhodných 
podmínek pro jejich další existenci; zajišťování péče 
o CHÚ a vyhodnocování výsledků péče – dle zásad 
ekosyst. přístupu ochrany in situ; opatření k mini-
malizaci a předcházení škodám způsobeným silně 
a kriticky ohroženými zvl. chr. druhy živočichů; inves-
tiční opatření ke zvyšování adaptivních schopností 
ekosystémů a druhů na fragmentaci krajiny a další 
antropogenní vlivy a na zátěžové faktory živ. prostředí 
– vč. péče o handicapované živočichy; předcházení 
zavlékání, regulace a likvidace invazních druhů rost-
lin a živočichů; realizace trvalých opatření na ochranu 
jeskyní a krasových jevů; investiční opatření pro ob-
novu a výstavbu návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ, 
ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, 
přírodních parcích a geoparcích–vč. návštěvnických 
středisek; likvidace nevyužité rostl. hmoty z manage-
mentových opatření např. formou kompostování nebo 
anaerobní digesce)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ konečný uživatel musí 
být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku, na 
kterém bude realizováno 
opatření na dobu nejmé-
ně 10 let, případně musí 
disponovat notářsky ově-
řenou smlouvou s vlast-
níkem pozemku, ve které 
vlastník vyjádří souhlas 
s realizací opatření na 
jeho pozemku a umožní 
konečnému uživateli 
následnou péči a údržbu 
realizovaného opatření 
po dobu nejméně 10 let; 
lze zahrnout i výkupy 
pozemků

6.3 Obnova krajinných struktur (např. příprava a re-
alizace prvků ÚSES; opatření k zachování a celk. 
zlepšení přír. poměrů v lesích v ZCHÚ, Natura 2000, 
vymezených ÚSES–a to dosažením druhové a pro-
storové skladby porostů, odpovídající místním přír. 
podmínkám; realizace lesopěstebních opatření biol. 
charakteru pro vytvoření zákl. podmínek a nastar-
tování procesu regenerace současného stavu lesů 
v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi 
v ZCHÚ a Natura 2000)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ (vyjma 
lesnických 
opatření–tato 
jen pro práv. 
osoby, kt. 
je svěřeno 
nakládání 
ve státních 
lesích)

v případě ÚSES lze za-
hrnou i výkupy pozemků 
(ne pro fyzické osoby)

Program rozvoje 
venkova

I.1.2.1 Zvyšování hospodářské hodnoty lesa (úprava 
chemismu lesních půd, obnova, zajištění, ochrana 
a výchova lesních porostů, zavádění hospodářsky 
vhodnější dřevinné skladby apod.)

max. 60% v oblas-
tech Natura 2000; 
ostatní max. 50%; 

♦♥♣ fyzické 
a právnické 
osoby hospo-
dařící v lesích 
ve vlastnictví 
soukromých 
osob nebo 
obcí

způsobilé výdaje: 20 
tis.–20 mil. na jeden 
projekt

4.2 Lesní půda



32

Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

II.2.2.1 Zachování hospodářského souboru lesního 
porostu z předchozího produkčního cyklu (titul vychá-
zející z Plateb v rámci Natura 2000 v lesích)

1.800 Kč/ha/rok ♦♥♣ sou-
kromý vlastník 
nebo sdružení 
soukromých 
vlastníků les-
ního pozemku

nárokové; každoroční 
podpora po dobu 20-ti let 
ve formě kompenzace 
újmy; platné pouze pro 
území Natura 2000; 
žádost podávána spolu 
s projektem, nutnost 
dodržet další podmínky

II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu po kalami-
tách a zavádění preventivních opatření (podpora na 
ochranná opatření pro zamezení či zmírnění škod 
způsobených kalamitami a na realizaci mimořádných 
opatření po kalamitách)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdru-
žení)

žádost podávána spolu 
s projektem, nutnost 
dodržet další podmínky

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (např. opatře-
ní k usměrňování návštěvnosti lesa, údržba turistic-
kých chodníků, zábradlí, informačních tabulí, studá-
nek apod.)

až 100% dle schvá-
leného projektu

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdružení)

5-tiletý závazek; žádost 
podávána spolu s projek-
tem, nutnost dodržet 
další podmínky

Podpora 
druhů

Operační 
program Životní 
prostředí

6.2 Podpora biodiverzity (např. opatření k uchování 
a zvyšování početnosti druhů–především záchrana 
druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmí-
nek pro jejich další existenci; opatření k minimalizaci 
a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky 
ohroženými zvl. chr. druhy živočichů; investiční opat-
ření ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů 
a druhů na fragmentaci krajiny a další antropogenní 
vlivy a na zátěžové faktory živ. prostředí–vč. péče 
o handicapované živočichy; předcházení zavlékání, 
regulace a likvidace invazních druhů rostlin a živoči-
chů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ konečný uživatel musí být 
vlastníkem nebo nájem-
cem pozemku, na kterém 
bude realizováno opatření 
na dobu nejméně 10 let, 
případně musí dispono-
vat notářsky ověřenou 
smlouvou s vlastníkem 
pozemku, ve které vlastník 
vyjádří souhlas s realizací 
opatření na jeho pozemku 
a umožní konečnému 
uživateli následnou péči 
a údržbu realizovaného 
opatření po dobu nejméně 
10 let; lze zahrnout i výku-
py pozemků

Program péče 
o krajinu

B.2.1 Vytváření podmínek pro zachování významných 
biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho sta-
novištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém 
a červeném seznamu cévnatých rostlin

kosení trav. porostu 
max. 4 tis.Kč/ha, 
ruční kosení 14 tis.
Kč/ha, likvidace 
náletu 22 tis.Kč/ha, 
extenzivní pastva 
ovcí a koz 10 tis.
Kč/ha, koní a skotu 
4 tis.Kč/ha

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

ve zvláště ztížených 
podmínkách možnost 
navýšení plateb až 
o 50%; předmět podpory 
nesmí být využíván 
k podnikání

C.2.1 Opatření k podpoře druhové rozmanitosti (např. 
vytváření a obnova mokřadů a tůní, péče o zimovišě 
a hnízdiště, opatření na zmírnění bariérového efektu 
komunikací a staveb atd.)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání 
(nevztahuje se na výsad-
bu intenzivních sadů)

C.2.2 Opatření k podpoře přírodě blízkého hospoda-
ření v lesích, zejména ve vymezených a schválených 
prvcích ÚSES (např. vysazování stanovištně původ-
ních dřevin nebo vysazování hospodářsky nevýznam-
ných druhů přirozené skladby dřevin)

až 100% ♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

D.1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších ne-
gativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. likvidace invazních 
druhů, výsadby dřevin, přenos populací, přemisťování 
populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů 
apod.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků
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Podpora 
druhů

D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro 
jejichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena 
nebo existenci zvláště chráněného druhu (např. za-
jištění místně původního osiva a následně sadebního 
materiálu dřevin pro umělou obnovu lesa, provádění 
zásahů směřujících k úpravě druhové nebo prostoro-
vé skladby lesa, provádění prací nezbytných k bez-
pečnému ponechávání dřeva určeného k zetlení 
v maloplošných ZCHÚ a v NP, podpora populací 
ohrožených druhů, vysazování stanovištně původ-
ních melioračních a zpevňujících dřevin, zajišťování 
původního rostlinného i živočišného materiálu pro 
záchranu genofondu původních druhů nebo místních 
ekotypů za účelem následné repatriace nebo rein-
trodukce, provádění repatriací a reintrodukcí včetně 
následné péče, podpora populací ohrožených druhů 
a společenstev–např. péčí o hnízdiště a zimoviště, 
vytvářením a prohlubováním tůní, mokřadů a drob-
ných vodních ploch atd.) 

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

Program revi-
talizace říčních 
systémů

215 115 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (ob-
nova retenčních prostorů, zakládání hrází, mokřadů, 
tůní a nádrží atd.)

až 100% celk. ná-
kladů pro org. složky 
státu a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; max. 
80% celk. nákladů 
pro obce; max. 60% 
celk. nákladů pro 
ostatní žadatele

♦♥♣ 
vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

Ostatní Operační 
program Životní 
prostředí 

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 
2000 (např. zajištění podkladů pro vyhlášení a moni-
toring území Natura 2000, výkupy pozemků)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦ krajské 
úřady, AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program rozvoje 
venkova

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (např. opatře-
ní k usměrňování návštěvnosti lesa, údržba turistic-
kých chodníků, zábradlí, informačních tabulí, studá-
nek apod.)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ krajské 
úřady, AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

5-tiletý závazek; žádost 
podávána spolu s projek-
tem, nutnost dodržet 
další podmínky

Program péče 
o krajinu

D.1.1 Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce 
v ZCHÚ a ptačích oblastech

až 100% ♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

D.1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo 
objektů sloužících k zajištění státem chráněných zá-
jmů v ZCHÚ a ptačích oblastech

až 100% ♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

D.1.4 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie (např. vyklízení dříví z porostu lanovkou 
nebo koňmi, likvidace klestu štěpkováním nebo 
drcením atd.)

paušální platba dle 
sazebníku

♦ pouze 
AOPK ČR 
a správy 
národních 
parků

4.2 Lesní půda
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Činnosti Program Opatření Platba,  
spolufinancování

Źadatel Další podmínky

Obnova 
a za-
kládání 
nových 
prvků

Operační 
program Životní 
prostředí

1.3 Omezování rizika povodní (např. opatření ke sní-
žení odtoku vody z povodí, výstavby poldrů nad 50 tis. 
m3 a úpravy koryt)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ žádosti budou limito-
vány spodní hranicí 
uznatelných nákladů pro 
jednotlivé druhy opatření 
na projekt

6.2 Podpora biodiverzity (např. opatření k uchování 
a zvyšování početnosti druhů–především záchrana 
druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek 
pro jejich další existenci; zajišťování péče o CHÚ a vy-
hodnocování výsledků péče–dle zásad ekosyst. přístu-
pu ochrany in situ; opatření k minimalizaci a předchá-
zení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými 
zvl. chr. druhy živočichů; investiční opatření ke zvyšo-
vání adaptivních schopností ekosystémů a druhů na 
fragmentaci krajiny a další antropogenní vlivy a na 
zátěžové faktory živ. prostředí–vč. péče o handicapo-
vané živočichy; předcházení zavlékání, regulace a li-
kvidace invazních druhů rostlin a živočichů; realizace 
trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů; 
investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnic-
ké infrastruktury v ZCHÚ, ptačích oblastech, evropsky 
významných lokalitách, přírodních parcích a geopar-
cích–vč. návštěvnických středisek; likvidace nevyužité 
rostl. hmoty z managementových opatření např. formou 
kompostování nebo anaerobní digesce)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ konečný uživatel musí 
být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku, na 
kterém bude realizováno 
opatření na dobu nejmé-
ně 10 let, případně musí 
disponovat notářsky 
ověřenou smlouvou 
s vlastníkem pozemku, 
ve které vlastník vyjádří 
souhlas s realizací opat-
ření na jeho pozemku 
a umožní konečnému 
uživateli následnou péči 
a údržbu realizovaného 
opatření po dobu nejmé-
ně 10 let; lze zahrnout 
i výkupy pozemků

6.3 Obnova krajinných struktur (např. realizace akcí 
v rámci schválených komplexních pozemkových 
úprav–zejména výsadby zeleně v krajině a ochrana 
půdy; příprava a realizace prvků ÚSES; zakládání 
a obnova krajinných prvků–výsadba a obnova alejí, 
větrolamů, břehových porostů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ (vyjma 
lesnických 
opatření–tato 
jen pro práv. 
osoby, kt. 
je svěřeno 
nakládání ve 
státních lesích)

v případě ÚSES lze za-
hrnou i výkupy pozemků 
(ne pro fyzické osoby)

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (např. rea-
lizace opatření příznivých z hlediska krajinné a eko-
systémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční 
schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených od-
tokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situ-
ací, zejména povodní–tvorba rybníků bez intenzivního 
chovu ryb, tvorba retenčních prostorů s kapacitou do 
50 tis. m3; opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi 
a k omezování negativních důsledků povrchového od-
toku vody–založení nebo obnova mezí, zasakovacích 
pásů a průlehů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora projektů pouze 
mimo zastavěná území 
obcí; kromě vytváření 
retenčních prostor 
a opatření proti
erozi lze hradit i výkupy 
pozemků (nelze fyzic-
kým osobám)

Program rozvoje 
venkova

I.1.4 Pozemkové úpravy (realizace plánů na základě 
schváleného návrhu pozemkových úprav, geodetické 
projekty–např. realizace vodohospodářských opatře-
ní sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod 
a ochraně území před záplavami, opatření k ochraně 
a tvorbě živ. prostředí a zvýšení ekologické stability 
krajiny)

až 100% způsobi-
lých výdajů

♦ pozemkové 
úřady

podpora od 300 tis. Kč 
do 50 mil. Kč na jednotli-
vý projekt

II.1.3.3.1.2 Zatravňování orné půdy podél vodního 
útvaru a II.1.3.3.1.4 Zatravňování orné půdy regionální 
směsí podél vodního útvaru (tituly v rámci agroenviron-
mentálních programů) 

8.770 Kč/ha 
(základní) 
a 11.130 Kč/ha 
(regionální směsí)

♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované v 
LPIS na ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
osetí a následné údržby 
travních porostů, hnojiv, 
dodržování Cross Com-
pliance atd.)
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Obnova 
a za-
kládání 
nových 
prvků

II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu po kalamitách 
a zavádění preventivních opatření (podpora na ochran-
ná opatření pro zamezení či zmírnění škod způsobe-
ných kalamitami a na realizaci mimořádných opatření 
po kalamitách, preventivních protipovodňová opatření 
na drobných vodních tocích a v jejich povodích, proti-
erozní opatření, odstraňování škod způs. povodněmi 
na drobných vod. tocích, na lesních cestách, sanace 
nátrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží)

až 100% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdružení)

žádost podávána spolu 
s projektem, nutnost 
dodržet další podmínky

Program péče 
o krajinu

A.2.1 Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové 
eroze mimo koryta vodních toků (zejména úpravy te-
rénu neinvestičního charakteru)

až 100% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

podpora pouze 
preventivních opatření; 
předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

A.2.2 Tvorba biologických protierozních opatření a re-
alizace vymezených a schválených prvků ÚSES z ge-
neticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbové-
ho materiálu–a/ zakládání vsakovacích pásů, průlehů 
a ochr. liniových travních porostů v okolí výsadeb nebo 
pro účely ochrany vod. toku (tzv. infiltrační pásy); b/
výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na po-
zemcích mimo les; c/ realizace vymezených a schvá-
lených prvků ÚSES, ve vybr. případech lze financovat
výchovný zásah (probírku) ve výsadbách starších 5-ti 
let realizovaných v rámci programu

až 100%; zatravňo-
vání max. 12.000,- 
Kč/ha

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

D.1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších ne-
gativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. odstranění skládek 
a nefunkčních technických zařízení, likvidace invaz-
ních druhů, výsevy místně příslušných travo-bylinných 
směsí, výsadby dřevin, přenos populací, obnova pří-
rodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neživé 
přírody poškozených lidskou činností, protierozní opat-
ření, přemisťování populací zvláště chráněných druhů 
rostlin či živočichů apod.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání 

D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro 
jejichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena nebo 
existenci zvláště chráněného druhu (např. podpora 
tradičních nevýnosných činností hospodaření /včetně 
rybníků/, kosení rákosin, budování zařízení k úpravě 
vodního režimu, změny druhové skladby a hustoty rybí 
obsádky – odlov nebo vysazování ryb např. z důvodu 
přirozeného poklesu hladiny vody, dočasného záměr-
ného snížení hladiny vody apod., podpora populací 
ohrožených druhů–péče o hnízdiště a zimoviště, vy-
tváření a prohlubování tůní, mokřadů a drobných vod-
ních ploch atd.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program revi-
talizace říčních 
systémů

215 112 Revitalizace přirozené funkce vodních toků 
(např. revitalizace toků včetně niv, odstavených ramen 
a pramenných oblastí, zakládání a revitalizace břeho-
vých a doprovodných porostů)

až 100% celk. 
nákladů pro org. 
složky státu 
a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., 
org. hospodařící na 
majetku státu v pří-
padě zvl. zájmu 
ochr. přírody; až 
100% stavebních 
nákladů pro obce 
a ostatní žadatele

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

4.3 M
okřady a vodní plochy
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Obnova 
a za-
kládání 
nových 
prvků

215 113 Zakládání a revitalizace prvků ÚSES váza-
ných na vodní režim (revitalizace nevhodně odvodně-
ných pozemků, obnova vsakovacích ploch, protierozní 
opatření)

až 100% celk. 
nákladů pro org. 
složky státu 
a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., 
org. hospodařící na 
majetku státu v pří-
padě zvl. zájmu 
ochr. přírody; až 
100% stavebních 
nákladů pro obce 
a ostatní žadatele

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

215 115 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (ob-
nova retenčních prostorů, zakládání hrází, poldrů, roz-
livných ploch, mokřadů, tůní, nádrží atd.)

až 100% celk. 
nákladů pro org. 
složky státu 
a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; 
max. 80% celk. 
nákladů pro obce; 
max. 60% celk. 
nákladů pro ostatní 
žadatele

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

215 117 Výstavba a obnova čistíren odpadních vod 
a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů

max. 80% staveb-
ních nákladů na 
kořenovou ČOV 
a kanalizaci ke 
kořenové ČOV; 
ostatní max. 70% 
stavebních nákladů 
(stanovena max. 
výše dotace dle po-
čtu ekvivalentních 
obyvatel obce)

♦♣ obec, 
svazky obcí, 
akciové společ-
nosti vodovodů 
a kanalizací

pro opatření s proká-
zaným mimořádným 
dopadem na ochranu 
přírody a krajiny 
(např. nacházející se 
v ZCHÚ, Natura 2000, 
v územích s mimořád-
ným zájmem ochrany 
vod–př. ochranná pásma 
vodních zdrojů, lososové 
a kaprové vody)

215 118 Revitalizace přirozené funkce vodních toků 
s revitalizací retenční schopnosti krajiny

až 100% celk. 
nákladů pro org. 
složky státu 
a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; až 
100% stavebních 
nákladů pro obce; 
max. 80% celk. 
nákladů pro ostatní 
žadatele

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

Program rozvoje 
venkova

II.1.3.2.1.-B.4 Trvale podmáčené a rašelinné louky (ti-
tul v rámci agroenvironmentálních programů)

12.430 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované v 
LPIS na ZA-PÚ 

nárokové,  5-tiletý 
závazek (podmínka min. 
výměry obhosp. ploch); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních porostů, 
hnojiv, dodržování Cross 
Compliance atd.)

Operační pro-
gram Rybářství

1.1 Investice do produkce akvakultury (např. odbahně-
ní rybníků do 1 ha, nákup zařízení na ochranu ryb před 
volně žijícími predátory, zachování tradiční akvakultury 
pro mj. životní prostředí atd.)

max. 60% ♣ pouze 
právnické 
a fyzické osoby 
provozující 
rybářskou čin-
nost (pro mik-
ro- až střední 
podniky)

4.
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Údržba 
biotopů 
a pří-
rodních 
prvků

1.2 Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí 
(opatření na podporu hospodaření šetrného k životní-
mu prostředí zahrnují ochranu a zlepšování životního 
prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti–
např. snížení dodatečných vstupů krmiv a hnojiv, sní-
žení hustoty obsádek v rybnících, zamezit poškození 
litorálních pásem, letnění jen s povolením OOP) 

až 100% (na zákla-
dě projektu)

♥♣ právnické 
a fyzické osoby 
provozující 
rybářskou 
činnost, ryb. 
sdružení a sva-
zy, správci 
vod. zoků, vý-
zkumné ústavy 
a university

každoroční podpora po 
dobu nejméně 5-ti let 
ve formě kompenzace 
újmy; nutnost dodržovat 
dané Zásady hospoda-
ření na rybnících; výše 
dotace min. 100€/ha/5 
let

2.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů 
a rostlin (např. výstavba nebo instalace zařízení urče-
ných k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin, 
obnova vnitrozemských vod, obnova trdlišť, migračních 
tras ryb, ochrana a zlepšování životního prostředí na 
území Natura 2000, vysazování úhořů říčních atd.)

až 100% nein-
vestičních a max. 
80% investičních 
výdajů (na základě 
projektu)

♥♣ právnické 
a fyzické osoby 
provozující 
rybářskou 
činnost, ryb. 
sdružení a sva-
zy, správci 
vod. zoků, vý-
zkumné ústavy 
a university

Podpůrný do-
tační program 
MZe (2007)

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků (např. 
zachování litorálních společenstev, omezení hnojení 
a krmení, další omezení dle pokynů OOP) 

max. 1.000 Kč/ha 
rybníka

♣ pouze práv-
nické a fyzické 
osoby prov. 
zemědělskou 
činnost

pouze pro rybníky větší 
než 5 ha

Přímé dotace 
vodnímu hospo-
dářství (2007)

Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrá-
zích a objektech rybníků.

max. 70 % uzna-
telných stavebních 
nákladů

♥♣ právnické 
a fyzické osoby 
provozující ryb. 
nebo zem. čin-
nost, rybářské 
svazy, VÚ ryb. 
a hydrobiol., 
Školní ryb. 
Protivín

Poskytování 
finančních pro-
středků v oblasti 
vod (2007)

A. Podpora prevence před povodněmi (např. výstavba 
a obnova nádrží, poldrů a hrází, zpracování návrhů 
a studií ohledně záplavových území, výkupy pozemků 
apod.)

až 100%; pro 
správce drobných 
vodních toků 
65–100% (dle cha-
rakteru předmětu 
podpory)

♦ pouze pro 
Povodí, Lesy 
ČR, ZVHS 
a správce 
drobných 
vodních toků

C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybní-
ků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi 
a suchem

až 100% ♥♣ právnické 
a fyzické osoby 
provozující ryb. 
nebo zem. čin-
nost, rybářské 
svazy, VÚ ryb. 
a hydrobiol., 
Školní ryb. 
Protivín

odbahnění pro rybníky 
o rozloze 1–30 ha; vý-
stavba vod. děl větších 
než 1 ha

Podpora 
druhů

Operační 
program Životní 
prostředí

6.2 Podpora biodiverzity (např. opatření k uchování 
a zvyšování početnosti druhů–především záchrana 
druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmí-
nek pro jejich další existenci; opatření k minimalizaci 
a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky 
ohroženými zvl. chr. druhy živočichů; investiční opat-
ření ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů 
a druhů na fragmentaci krajiny a další antropogenní vli-
vy a na zátěžové faktory živ. prostředí–vč. péče o han-
dicapované živočichy; předcházení zavlékání, regulace 
a likvidace invazních druhů rostlin a živočichů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ lze zahrnou i výkupy 
pozemků 

4.3 M
okřady a vodní plochy
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Program rozvoje 
venkova

II.1.3.2.1.-B.5 Ptačí lokality na travních porostech 
– hnízdiště chřástala polního (titul v rámci agroenviron-
mentálních programů)

6.000 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované v 
LPIS na ZA-PÚ 

II.1.3.2.1.-B.6 Ptačí lokality na travních porostech 
– hnízdiště chřástala polního (titul v rámci agroenviron-
mentálních programů)

5.460 Kč/ha ♦♥♣ Pouze 
pro pozemky 
registrované v 
LPIS na ZA-PÚ 

nárokové (podmínka 
min. výměry obhosp. 
ploch, 5-tiletý závazek); 
nutnost dodržovat dané 
podmínky (týkající se 
údržby travních porostů, 
hnojiv, dodržování Cross 
Compliance atd.)

Operační pro-
gram Rybářství

1.2 Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí 
(opatření na podporu hospodaření šetrného k životní-
mu prostředí zahrnují ochranu a zlepšování životního 
prostředí, přírodních zdrojů a genetické rozmanitosti–
např. snížení dodatečných vstupů krmiv a hnojiv, sní-
žení hustoty obsádek v rybnících, zamezit poškození 
litorálních pásem, letnění jen s povolením OOP) 

až 100% na zákla-
dě projektu

♥♣ právnické 
a fyzické osoby 
provozující 
rybářskou 
činnost, ryb. 
sdružení a sva-
zy, správci 
vod. zoků, vý-
zkumné ústavy 
a university

každoroční podpora po 
dobu nejméně 5-ti let 
ve formě kompenzace 
újmy; nutnost dodržovat 
dané Zásady hospoda-
ření na rybnících; výše 
dotace min. 100€/ha/5 
let

2.2 Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů 
a rostlin (např. výstavba nebo instalace zařízení urče-
ných k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin, 
obnova vnitrozemských vod, obnova trdlišť, migračních 
tras ryb, ochrana a zlepšování životního prostředí na 
území Natura 2000, vysazování úhořů říčních atd.)

až 100% nein-
vestičních a max. 
80% investičních 
výdajů (na základě 
projektu)

♥♣ právnické 
a fyzické osoby 
provozující 
rybářskou 
činnost, ryb. 
sdružení a sva-
zy, správci 
vod. zoků, vý-
zkumné ústavy 
a university

Program péče 
o krajinu

B.2.1 Vytváření podmínek pro zachování významných 
biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho sta-
novištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém 
a červeném seznamu cévnatých rostlin (kosení trav. 
porostů a rákosin ručně nebo mechanizací, likvidace 
náletu, extenzivní pastva ovcí a koz)

kosení trav. porostu 
max. 4 tis.Kč/ha, 
ruční kosení 14 tis.
Kč/ha, likvidace 
náletu 22 tis.Kč/ha, 
extenzivní pastva 
ovcí a koz 10 tis.
Kč/ha, koní a skotu 
4 tis.Kč/ha

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, 
organizační 
složky státu

ve zvláště ztížených 
podmínkách možnost 
navýšení plateb až 
o 50%; předmět podpory 
nesmí být využíván 
k podnikání

C.2.1 Opatření k podpoře druhové rozmanitosti (spe-
ciální opatření–např. rozrušování drnu, obnova mezí, 
mulčování, remízků, vytváření tůní a prohlubování,  
mokřadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště 
a zimoviště; dále změna chudých travních porostů na 
druhově bohaté, opatření neinvestičního charakteru 
na zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb 
apod.)

až 100% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání 

D.1.3 Opatření směřující k odstranění dřívějších ne-
gativních zásahů nebo negativních vlivů, působících 
v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. likvidace invazních 
druhů, přenos populací, přemisťování populací zvláště 
chráněných druhů rostlin či živočichů apod.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků
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D.1.4 Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro 
jejichž ochranu byla ZCHÚ či ptačí oblast zřízena nebo 
existenci zvláště chráněného druhu (např. podpora 
tradičních nevýnosných činností hospodaření /včet-
ně rybníků/, kosení rákosin, zajištění osiva místně 
původních druhů bylin i dřevin, zajišťování původního 
rostlinného i živočišného materiálu pro záchranu ge-
nofondu původních druhů nebo místních ekotypů za 
účelem následné repatriace nebo reintrodukce, pro-
vádění repatriací a reintrodukcí včetně následné péče, 
budování zařízení k úpravě vodního režimu, změny 
druhové skladby a hustoty rybí obsádky – odlov nebo 
vysazování ryb např. z důvodu přirozeného poklesu 
hladiny vody, dočasného záměrného snížení hladiny 
vody apod., podpora populací ohrožených druhů–péče 
o hnízdiště a zimoviště, vytváření a prohlubování tůní, 
mokřadů a drobných vodních ploch atd.)

až 100% (omezení 
výše podpor dle 
druhu činnosti)

♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program revi-
talizace říčních 
systémů

215 114 Odstraňování příčných překážek na tocích 
a podpora takových technických řešení, která je 
neobsahují

až 100% celk. 
nákladů pro org. 
složky státu 
a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org., 
org. hospodařící na 
majetku státu v pří-
padě zvl. zájmu 
ochr. přírody; až 
100% stavebních 
nákladů pro obce 
a ostatní žadatele

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

215 115 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (ob-
nova retenčních prostorů, zakládání hrází, mokřadů, 
tůní a nádrží atd.)

až 100% celk. 
nákladů pro org. 
složky státu 
a příspěvkové 
org. zřízené MŽP, 
neziskové org.; 
max. 80% celk. 
nákladů pro obce; 
max. 60% celk. 
nákladů pro ostatní 
žadatele

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

Ostatní Operační 
program Životní 
prostředí

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 
2000 (např. zajištění podkladů pro vyhlášení a monito-
ring území Natura 2000, výkupy pozemků)

max. 90% z uzna-
telných nákladů

♦ krajské 
úřady, AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program péče 
o krajinu

D.1.1 Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce 
v ZCHÚ a ptačích oblastech

až 100% ♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

D.1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo 
objektů sloužících k zajištění státem chráněných 
zájmů v ZCHÚ a ptačích oblastech

až 100% ♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

4.3 M
okřady a vodní plochy
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Činnosti Program Opatření Platba,  
spolufinancování

Źadatel Další podmínky

Zaklá-
dání 
a údržba 
zelených 
ploch

Operační 
program Životní 
prostředí 

2.1 Zlepšení kvality ovzduší (např. výsadba a rege-
nerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 
od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo 
frekventovaných dopravních koridorů a vymezené 
pro tento účel v územně plánovací dokumentaci)

max. 90% z uzna-
telných nákladů

♦♥♣ žádosti budou limito-
vány spodní hranicí 
uznatelných nákladů pro 
jednotlivé druhy opatření 
na projekt

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny (např. 
individuální projekty pro zakládání a revitalizaci sí-
delní zeleně–zakládání a obnova parků a další trvalé 
nelesní zeleně na plochách vymezených v územně 
plánovací dokumentaci, stromořadí a významných 
skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských 
a obecních lesoparků, školních zahrad a kompono-
vaných krajinných areálů; zakládání a regenerace 
zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem 
sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci; 
výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem 
na místě dříve odstraněných malých, menších než 
10 ha, a ekonomicky těžko využitelných brownfields,
bývalých vojenských výcvikových prostorů–ne velko-
plošné zalesňování, jiných staveb a zařízení, zátěže 
či následků geol. průzkumu; odstranění nebo zajiště-
ní nevyužívaných staveb a dalších objektů v ZCHÚ 
a Natura 2000)

max. 90% z uzna-
telných nákladů

♦♥

Plán rozvoje 
venkova

III.1.3 Podpora cestovního ruchu (např. výstavba 
zařízení služeb turistiky, značení turistických cest, 
hipostezek a odpočinkových míst, nákup a výsadba 
doprovodné zeleně apod.)

max. 90% pro 
neziskové organi-
zace, max. 50% pro 
podnikatele

♦♥♣ 
zemědělský 
podnikatel 
– fyzická i práv-
nická osoba, 
nezemědělský 
podnikatel 
pouze pokud 
činnost zahaju-
je a neziskové 
organizace 
(včetně zájmo-
vých sdružení 
a spolků) 
s právní subjek-
tivitou

žádost podávána spolu 
s projektem; realizace 
v obcích do 2000 oby-
vatel; min. náklady na 
projekt  50 tis. Kč

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (např. nákup a vý-
sadba zeleně, parkové úpravy v obci, nákup techniky 
pro údržbu zeleně, revitalizace drobných vodních 
toků a ploch v obci – odstranění zatrubnění, prefabri-
kovaných povrchů a dalších nevhodných technických 
prvků)

max. 50% pro 
podnikatele, max. 
90 % pro církve, ne-
ziskové organizace 
a spol. vlastněné 
z více než 50-ti % 
obcemi, až 100 % 
pro obce, sdružení 
obcí a státní orga-
nizace

♦♥♣ obce 
sdružení obcí, 
neziskové 
organizace s 
právní subjek-
tivitou včetně 
církví, zájmová 
sdružení práv-
nických osob, 
podnikatelské 
subjekty – fyzic-
ké i právnické 
osoby 

projekty budování a ob-
novy míst. komunikací 
(s výjimkou ČOV) pro 
obce do 500 obyv. 
a do 5 mil. Kč. Čistírny 
odpadních vod do 2000 
obyv. a zemědělské 
brownfields do 5 ha pro
obce do 2000 obyv.; 
ostatní projekty mohou 
být podporovány v ob-
cích do 500 obyvatel; 
min. celkové způsobilé 
náklady na projekt jsou 
50 tis. Kč

III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova (např. studie 
hodnocení krajinného rázu, související propagační 
materiály, příprava doporučených postupů šetrného 
hospodaření, podpůrné a osvětové materiály, před-
nášky atd.)

max. 50% pro 
fyzické a právnické 
osoby, max. 90% pro 
neziskové organi-
zace, až 100% pro 
obce a org. složky 
státu 

♦♥♣ obce, 
jejich sdružení, 
organizační 
složky státu, 
neziskové org., 
podnikatelé

projekt může být 
realizován v obci do 
2000 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady na 
projekt  50 tis. Kč
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III.2.2.2 Kulturní dědictví venkova (např. zpracování 
studií obnovy a využití památek, programů regene-
race památkově významných území, soupisů a map 
památek na venkově, plánů péče, geodetických pra-
cí; investice na realizaci výstavních expozic, muzeí 
s nabídkou místních kulturních a historických zajíma-
vostí atd.)

max. 90% (nezisko-
vé organizace a zá-
jmová sdružení), 
až 100% (pro obce 
a jejich sdružení) 

♦♥♣ obce 
sdružení obcí, 
neziskové 
organizace s 
právní subjek-
tivitou včetně 
církví, zájmová 
sdružení práv-
nických osob, 
podnikatelské 
subjekty – fyzic-
ké i právnické 
osoby 

projekt může být 
realizován v obci do 
500 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady 
50 tis. Kč–max. náklady 
5 mil. Kč na projekt

Program péče 
o krajinu

A.2.1 Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové 
eroze mimo koryta vodních toků (zejména úpravy te-
rénu neinvestičního charakteru)

až 100% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, orga-
nizační složky 
státu

podpora pouze 
preventivních opatření; 
předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

A.2.2 Tvorba biologických protierozních opatření a re-
alizace vymezených a schválených prvků ÚSES z ge-
neticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbové-
ho materiálu–a/ zakládání vsakovacích pásů, průlehů 
a ochr. liniových travních porostů v okolí výsadeb nebo 
pro účely ochrany vod. toku (tzv. infiltrační pásy); b/
výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na po-
zemcích mimo les; c/ realizace vymezených a schvá-
lených prvků ÚSES, ve vybr. případech lze financovat
výchovný zásah (probírku) ve výsadbách starších 5-ti 
let realizovaných v rámci programu

až 100%; zatravňo-
vání max. 12.000,- 
Kč/ha

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, orga-
nizační složky 
státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

B.2.2 Ošetření památných stromů a památných alejí 
a dalších významných stromů a alejí

až 100% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, org. 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podnikání

B.2.3 Výsadba nelesní zeleně (včetně ovocných stro-
mů)

až 100% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků, org. 
složky státu

předmět podpory nesmí 
být využíván k podni-
kání (nevztahuje se na 
výsadbu intenzivních 
sadů)

Program péče 
o urbanizované 
prostředí

1.1 Studie na: regeneraci nebo založení významných 
ploch zeleně, izolační zeleně, břehových porostů, re-
vitalizace vodotečí, ÚSES atd.

max. 80% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

pouze pro neinvestiční 
výdaje

1.2 Studie na: koncepční řešení revitalizace ploch 
brownfields (jako prevence záborů ploch volné kra-
jiny)

max. 80% ♦ pouze obce 
či svazky obcí

pouze pro neinvestiční 
výdaje

1.3 Studie na: vytvoření systému zeleně v sídle nebo 
prstemce zeleně kolem sídla

max. 80% ♦ pouze obce 
či svazky obcí

pouze pro neinvestiční 
výdaje

4.4 U
rbanizované plochy
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Ostatní Operační 
program Životní 
prostředí

2.1 Zlepšení kvality ovzduší (např. pořízení spalo-
vacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek 
či adekvátního (nízkoemisního) zdroje, výstavba 
nových a rozšíření systémů centrálních zdrojů tepla)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora pro zařízení na 
spalování biomasy s po-
dílem tepelného výkonu 
vyprod. z obnovitelných 
zdrojů energie na celko-
vém tepelném výkonu 
zdroje méně než 50 %

3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce 
stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obno-
vitelných zdrojů energie pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny (např. insta-
lace kotlů na biomasu a systémů využívajících bio-
masu pro výrobu elektřiny, pro dodávku tepla a pro 
přípravu teplé vody, event. v kombinaci s výstavbou 
centrální výrobny paliv včetně technologické linky; 
instalace kogeneračních jednotek pro kombinova-
nou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy, 
skládkového plynu, bioplynu apod.)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ podpora pouze pro 
zařízení na spalování bi-
omasy s podílem tepel-
ného výkonu vyprod. 
z obnovitelných zdrojů 
energie na celkovém 
tepelném výkonu zdroje 
alespoň 50 % a více

3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a pří-
pravy teplé vody pro fyzické osoby (např. instalace 
zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie 
zejména pro vytápění a přípravu teplé vody–solární 
systémy, kotle na biomasu atd.)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣

Program Podpo-
ra obnovy venko-
va (2007)

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova

max. 70% ♦ pouze pro 
obce (do 3.000 
obyv.) a pro 
svazky obcí

výše dotace max. 200 
tis. Kč; podpora akcí 
zaměřených na obnovu 
a rozvoj venkova nad-
regionálního významu 
zaměřených na /1./ 
prezentaci úspěšných 
projektů, /2./ výměnu 
zkušeností při přípravě 
projektů a /3./ podporu 
spolupráce a odb. vzdě-
lávání zástupců obcí

4.
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Činnosti Program Opatření Platba,  
spolufinancování

Źadatel Další podmínky

Tvorba 
plánů

Operační pro-
gram Životní 
prostředí

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 
2000 (např. zajištění podkladů pro vyhlášení a monito-
ring území Natura 2000, výkupy pozemků)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦ krajské 
úřady, AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

žádosti budou limito-
vány spodní hranicí 
uznatelných nákladů pro 
jednotlivé druhy opatření 
na projekt

6.3 Obnova krajinných struktur (např. příprava a reali-
zace prvků ÚSES)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ (vyjma 
lesnických 
opatření–tato 
jen pro práv. 
osoby, kt. je 
svěřeno naklá-
dání ve státních 
lesích)

v případě ÚSES lze za-
hrnou i výkupy pozemků 
(ne pro fyzické osoby)

Program rozvo-
je venkova

I.1.4 Pozemkové úpravy (realizace plánů na základě 
schváleného návrhu pozemkových úprav, geodetické 
projekty)

až 100% uznatel-
ných nákladů

♦ pozemkové 
úřady

podpora od 300 tis. Kč 
do 50 mil. Kč na jednotli-
vý projekt

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (např. nákup a vý-
sadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci a okolí, 
nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně, revitaliza-
ce drobných vodních toků a ploch v obci, zpracování 
územně plánovací dokumentace atd.)

Maximální výše 
podpory činí 90 %

♦♥♣ obce 
sdružení obcí, 
neziskové 
organizace s 
právní subjek-
tivitou včetně 
církví, zájmová 
sdružení práv-
nických osob, 
podnikatelské 
subjekty – fyzic-
ké i právnické 
osoby 

projekty budování a ob-
novy míst. komunikací 
a projekty odpadového 
hospodářství (s výjimkou 
ČOV) pro obce do 500 
obyv. a do 5 mil. Kč. Čis-
tírny odpadních vod do 
2000 obyv. a zeměděl-
ské brownfields do 5 ha
pro obce do 2000 obyv.; 
ostatní projekty mohou 
být podporovány v ob-
cích do 500 obyvatel; 
min. celkové způsobilé 
náklady na projekt jsou 
50 tis. Kč

III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova (např. studie hodno-
cení krajinného rázu, související propagační materiály, 
příprava doporučených postupů šetrného hospodaře-
ní, podpůrné a osvětové materiály, přednášky atd.)

max. 50% pro 
fyzické a právnické 
osoby, max. 90% 
pro neziskové or-
ganizace, až 100% 
pro obce a org. 
složky státu 

♦♥♣ obce, 
jejich sdružení, 
organizační 
složky státu, 
neziskové org., 
podnikatelé

projekt může být 
realizován v obci do 
2000 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady na 
projekt  50 tis. Kč

III.2.2.2 Kulturní dědictví venkova (např. zpracování 
studií obnovy a využití památek, programů regenerace 
památkově významných území, soupisů a map pamá-
tek na venkově, plánů péče, geodetických prací; inves-
tice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou 
místních kulturních a historických zajímavostí atd.)

max. 90% (nezis-
kové organizace 
a zájmová sdru-
žení), až 100% 
(pro obce a jejich 
sdružení) 

♦♥♣ obce 
sdružení obcí, 
neziskové 
organizace s 
právní subjek-
tivitou včetně 
církví, zájmová 
sdružení práv-
nických osob, 
podnikatelské 
subjekty – fyzic-
ké i právnické 
osoby

projekt může být 
realizován v obci do 
500 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady 50 
tis. Kč–max. náklady 5 
mil. Kč na projekt

III.3.1 Vzdělávání a informace (cílem posílení lidského 
potenciálu jako základní podmínky pro místní ekono-
miku a zajištění místních služeb–výdaje s přípravou 
a poskytnutím informačních materiálů, výdaje spojené 
s vlastní přípravou vzdělávací akce, náklady na pro-
pagaci vzdělávacích a informačních aktivit, technické 
zabezpečení – náklady spojené s používáním nebo 
pronájmem informační techniky a technologie atd.)

až 100% uznatel-
ných nákladů

♦♥ obce, 
sdružení obcí, 
kraje, neziskové 
organizace 
s právní subjek-
tivitou 

min. celk. způsobilé 
náklady na projekt jsou 
50 tis. Kč
Uživatel: fyzické nebo 
právnické osoby se 
zájmem zahájení nebo 
rozšíření podnikání nebo 
působení na venkově v 
rámci osy III.

4.5 Tvorba plánů, environm
entální osvěta a poradenství
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Program péče 
o krajinu

D.1.1 Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce 
v ZCHÚ a ptačích oblastech

až 100% ♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program péče 
o urbanizované 
prostředí

1.1 Studie na: regeneraci nebo založení významných 
ploch zeleně, izolační zeleně, břehových porostů, 
revitalizace vodotečí, ÚSES atd.

max. 80% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků

Program péče 
o urbanizované 
prostředí

1.1 Studie na: regeneraci nebo založení významných 
ploch zeleně, izolační zeleně, břehových porostů, 
revitalizace vodotečí, ÚSES atd.

max. 80% ♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků 

pouze pro neinvestiční 
výdaje

1.2 Studie na: koncepční řešení revitalizace ploch 
brownfields (prevence záborů ploch volné krajiny)                        
1.3 Studie na: vytvoření systému zeleně v sídle nebo 
prstemce zeleně kolem sídla

max. 80% ♦ pouze obce 
či svazky obcí

pouze pro neinvestiční 
výdaje

Poskytování 
finančních
prostředků 
v oblasti vod 

A. Podpora prevence před povodněmi (např. výstavba 
a obnova nádrží, poldrů a hrází, zpracování návrhů 
a studií ohledně záplavových území, výkupy pozemků 
apod.)

až 100%; pro 
správce drobných 
vodních toků 
65–100% (dle cha-
rakteru předmětu 
podpory)

♦ pouze pro 
Povodí, Lesy 
ČR, ZVHS 
a správce drob-
ných vodních 
toků

Finanční 
příspěvky na 
hospodaření 
v lesích

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských 
plánů v digitální formě

až 350 Kč/ha ♦♥♣ vlastník 
lesa nebo 
hospodařící 
subjekt

Osvěta a 
vzdělá-
vání

Operační pro-
gram Životní 
prostředí

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmen-
tálních vzdělávacích programů, poskytování env. 
poradenství a env. informací (např. rekonstrukce stáva-
jících objektů center a poraden; nákup, rekonstrukce 
a výstavba objektů za účelem vzniku nových center 
a poraden; materiální a technické vybavení investiční-
ho charakteru objektů center a poraden; tvorba a vy-
dávání odborných materiálů a pomůcek investičního 
charakteru, např. filmů a videopořadů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ územní 
samospráva, 
org. složky 
státu, neziskové 
a příspěvkové 
org., nepodni-
katelé

Program rozvo-
je venkova

I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost (pro ší-
ření informací pro farmáře a lesníky–např. z oblasti za-
chování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí, 
řešení problémů souvisejících s erozí půdy, znečišťo-
váním vod, snižování energetické zátěže, zvyšování 
biodiverzity a rozmanitosti krajiny,zásady k přírodě 
šetrného zemědělského a lesnického hospodaření)  

až 100% uznatel-
ných nákladů

♥♣ právnická 
nebo fyzická 
osoba opráv-
něná vzdělávat 
či poskytovat 
informace

výše podpory:  200 
tis.–1 mil. Kč na 1 
projekt vzdělávacích 
a informačních činností

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (např. opatření 
k usměrňování návštěvnosti lesa, údržba turistických 
chodníků, zábradlí, informačních tabulí, studánek 
apod.)

až 100% (dle 
schváleného 
projektu)

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdružení)

žádost podávána spolu 
s projektem, nutnost 
dodržet další podmínky

III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova (např. studie hodno-
cení krajinného rázu, související propagační materiály, 
příprava doporučených postupů šetrného hospodaře-
ní, podpůrné a osvětové materiály, přednášky atd.)

max. 50% pro 
fyzické a právnické 
osoby, max. 90% 
pro neziskové or-
ganizace, až 100% 
pro obce a org. 
složky státu 

♦♥♣ obce, 
jejich sdružení, 
organizační 
složky státu, 
neziskové org., 
podnikatelé

projekt může být 
realizován v obci do 
2000 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady na 
projekt  50 tis. Kč
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Osvěta a 
vzdělá-
vání

III.2.2.2 Kulturní dědictví venkova (např. zpracování 
studií obnovy a využití památek, programů regenerace 
památkově významných území, soupisů a map pamá-
tek na venkově, plánů péče, geodetických prací; inves-
tice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou 
místních kulturních a historických zajímavostí atd.)

max. 90% (nezis-
kové organizace 
a zájmová sdru-
žení), až 100% 
(pro obce a jejich 
sdružení) 

♦♥ obce a je-
jich sdružení, 
spol. vlastněné 
z více než 
50 % obcemi, 
neziskové org., 
církve a jejich 
organizace, zá-
jmová sdružení 
právnických 
osob

projekt může být 
realizován v obci do 
500 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady 50 
tis. Kč–max. náklady 5 
mil. Kč na projekt

III.3.1 Vzdělávání a informace (cílem posílení lidského 
potenciálu jako základní podmínky pro místní ekono-
miku a zajištění místních služeb–výdaje s přípravou 
a poskytnutím informačních materiálů, výdaje spojené 
s vlastní přípravou vzdělávací akce, náklady na pro-
pagaci vzdělávacích a informačních aktivit, technické 
zabezpečení – náklady spojené s používáním nebo 
pronájmem informační techniky a technologie atd.)

až 100% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ obce 
a jejich sdru-
žení, nezisk. 
organizace, 
podnikatelské 
subjekty–práv-
nické nebo 
fyzické osoby 
mající vzdě-
lávání nebo 
poskytování
informací 
jako předmět 
činnosti

min. celk. způsobilé 
náklady na projekt jsou 
50 tis. Kč

Program péče 
o krajinu

D.1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo 
objektů sloužících k zajištění státem chráněných zá-
jmů v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. značení hranic 
ZCHÚ, informační tabule, zábradlí, údržba a oprava 
turistických chodníků apod.)

až 100% ♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program Pod-
pora obnovy 
venkova (2007)

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova

max. 70% ♦ pouze pro 
obce (do 3.000 
obyv.) a pro 
svazky obcí

výše dotace max. 200 
tis. Kč; podpora akcí 
zaměřených na obnovu 
a rozvoj venkova nad-
regionálního významu 
zaměřených na /1./ 
prezentaci úspěšných 
projektů, /2./ výměnu 
zkušeností při přípravě 
projektů a /3./ podporu 
spolupráce a odb. vzdě-
lávání zástupců obcí

OP vzdělávání 
pro konkuren-
ceschopnost

3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání   až 95%, předpo-
kládá se podpora 
prostřednictvím 
globálních grantů 
krajů

♥nevládní 
organizace, 
sdružení atd.

předpokládá se podpora 
prostřednictvím globál-
ních grantů krajů

Pora-
denství

Program rozvo-
je venkova

I.3.4 Využívání poradenských služeb max. 80% ♣ pouze 
právnické 
a fyzické osoby 
provozující 
zemědělskou 
nebo lesnickou 
činnost

nárokové; výše podpory 
na 1 příjemce: max. 45 
tis. Kč/rok a max. 315 tis. 
Kč/období 2007 – 2013

Podpůrný do-
tační program 
MZe (2007)

9.F Podpora poradenstvi v zemědělství až 100% ♥♣ Krajská 
informační stře-
diska, veřejné 
vysoké školy 
a práv. subjekty, 
které provádí vý-
zkumnou činnost 
a jsou zaměřeny 
na resortní 
působnost

výše podpory max. 500 
tis. Kč

4.5 Tvorba plánů, environm
entální osvěta a poradenství



46

Činnosti Program Opatření Platba,  
spolufinancování

Źadatel Další podmínky

Vytváření 
návštěv-
nické 
infra-
struktury

Operační 
program Životní 
prostředí

6.2 Podpora biodiverzity (např. investiční opatření 
pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury 
v ZCHÚ, ptačích oblastech, evropsky významných 
lokalitách, přírodních parcích a geoparcích–včetně 
návštěvnických středisek)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♦♥♣ žádosti budou limito-
vány spodní hranicí 
uznatelných nákladů 
pro jednotlivé druhy 
opatření na projekt

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmen-
tálních vzdělávacích programů, poskytování env. po-
radenství a env. informací (např. rekonstrukce stáva-
jících objektů center a poraden; nákup, rekonstrukce 
a výstavba objektů za účelem vzniku nových center 
a poraden; materiální a technické vybavení investiční-
ho charakteru objektů center a poraden; tvorba a vy-
dávání odborných materiálů a pomůcek investičního 
charakteru, např. filmů a videopořadů)

max. 90% uznatel-
ných nákladů

♥♣ územní 
samospráva, 
org. složky stá-
tu, neziskové 
a příspěvkové 
org., nepodni-
katelé

v případě ÚSES lze za-
hrnou i výkupy pozemků 
(ne pro fyzické osoby)

Program rozvo-
je venkova

II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (např. opatření 
k usměrňování návštěvnosti lesa, údržba turistických 
chodníků, zábradlí, informačních tabulí, studánek 
apod.)

až 100% (dle 
schváleného 
projektu)

♦♥♣ vlastníci 
nebo nájemci 
pozemků (či 
jejich sdružení)

žádost podávána spolu 
s projektem, nutnost 
dodržet další podmínky

III.1.3 Podpora cestovního ruchu (např. výstavba 
zařízení služeb turistiky, značení turistických cest, 
hipostezek a odpočinkových míst, nákup a výsadba 
doprovodné zeleně apod.)

max. 90% pro 
neziskové organi-
zace, max. 50% pro 
podnikatele

♦♥♣ 
zemědělský 
podnikatel 
– fyzická i práv-
nická osoba, 
nezemědělský 
podnikatel 
pouze pokud 
činnost zahaju-
je a neziskové 
organizace 
(včetně zájmo-
vých sdružení 
a spolků) 
s právní sub-
jektivitou

žádost podávána spolu 
s projektem; realizace 
v obcích do 2000 obyva-
tel; min. náklady na 
projekt  50 tis. Kč

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (např. nákup a vý-
sadba zeleně, parkové úpravy v obci, nákup techniky 
pro údržbu zeleně, revitalizace drobných vodních 
toků a ploch v obci–odstranění zatrubnění, prefabri-
kovaných povrchů a dalších nevhodných technických 
prvků)

Maximální výše 
podpory činní 90 %

♦♥♣ obce 
sdružení obcí, 
neziskové 
organizace s 
právní subjek-
tivitou včetně 
církví, zájmová 
sdružení 
právnických 
osob, podnika-
telské subjekty 
– fyzické i práv-
nické osoby 

projekty budování a ob-
novy míst. komunikací 
a projekty odpadového 
hospodářství (s výjim-
kou ČOV) pro obce do 
500 obyv. a do 5 mil. Kč. 
Čistírny odpadních vod 
do 2000 obyv. a země-
dělské brownfields do
5 ha pro obce do 2000 
obyv.; ostatní projekty 
mohou být podporo-
vány v obcích do 500 
obyvatel; min. celkové 
způsobilé náklady na 
projekt jsou 50 tis. Kč

III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova (např. investiční 
opatření na vytváření infrastruktury k prezentaci 
přírodního dědictví, podpůrné a osvětové materiály, 
přednášky atd.)

max. 50% pro 
fyzické a právnické 
osoby, max. 90% 
pro neziskové or-
ganizace, až 100% 
pro obce a org. 
složky státu 

♦♥♣ obce, 
jejich sdružení, 
organizační 
složky státu, 
neziskové org., 
podnikatelé

projekt může být 
realizován v obci do 
2000 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady 
na projekt  50 tis. Kč
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III.2.2.2 Kulturní dědictví venkova (např. zpracování 
studií obnovy a využití památek, programů regene-
race památkově významných území, soupisů a map 
památek na venkově, plánů péče, geodetických prací; 
investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s na-
bídkou místních kulturních a historických zajímavostí 
atd.)

max. 90% (nezisko-
vé organizace a zá-
jmová sdružení), 
až 100% (pro obce 
a jejich sdružení) 

♦♥♣ obce 
sdružení obcí, 
neziskové orga-
nizace s právní 
subjektivitou 
včetně církví, 
zájmo-
vá sdružení 
právnických 
osob, podnika-
telské subjekty 
– fyzické i práv-
nické osoby

projekt může být 
realizován v obci do 
500 obyvatel; podpora 
poskytnuta na základě 
projektu; min. náklady 
50 tis. Kč–max. náklady 
5 mil. Kč na projekt

Program péče 
o krajinu

D.1.2 Údržba a budování technických zařízení nebo 
objektů sloužících k zajištění státem chráněných zá-
jmů v ZCHÚ a ptačích oblastech (např. značení hranic 
ZCHÚ, informační tabule, zábradlí, údržba a oprava 
turistických chodníků apod.)

až 100% ♦ pouze AOPK 
ČR a správy 
národních 
parků

Program Pod-
pora obnovy 
venkova (2007)

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji 
venkova

max. 70% ♦ pouze pro 
obce (do 3.000 
obyv.) a pro 
svazky obcí

výše dotace max. 200 
tis. Kč; podpora akcí 
zaměřených na obnovu 
a rozvoj venkova nad-
regionálního významu 
zaměřených na /1./ 
prezentaci úspěšných 
projektů, /2./ výměnu 
zkušeností při přípravě 
projektů a /3./ podporu 
spolupráce a odb. vzdě-
lávání zástupců obcí

4.6 N
ávštěvnická infrastruktura



48

5. Co je navrženo pro území Natura 2000?
Natura 2000 tvoří soustavu chráněných území ve všech členských státech EU s cílem chránit ohrožené typy 
přírodních stanovišť a druhů evropského významu. Evropská komise zvolila pro financování soustavy Na-
tura 2000 tzv. integrovaný přístup, což znamená, že nebude vytvářen speciální finanční nástroj, ale budou
využity již existující evropské finanční fondy. Vedle navržení lokalit Natury 2000 a zajištění jejich územní
ochrany, je dalším nezbytným krokem aktivní správa a ochrana těchto území, což si vyžádá poměrně znač-
né finanční prostředky. Hospodaření v lokalitách Natury 2000 bude podobně jako na dalších přírodně cen-
ných lokalitách, finančně podporováno v rámci Společné zemědělské politiky (Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond). Implementace soustavy Natura 2000 bude zajištěna v rámci 
opatření 6.1 Operačního programu Životní prostředí. Dalším důležitým nástrojem je program LIFE+, který 
se vztahuje na některé specificky činnosti týkající se soustavy Natura 2000, které nejsou pokryty jinými ná-
stroji (např. na rozvoj inovačních způsobů, kterými se dociluje a určuje správa míst; na technickou pomoc 
při přípravě řídících plánů, na návrh schémat monitorování, školení zúčastněných subjektů a další činnosti 
v oblasti komunikace na podporu vytváření partnerství na místní úrovni apod.). Další informace o soustavě 
Natura 2000 lze získat např. na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz a na www.natu-
ra2000.cz, či v publikaci: Financování Natury 2000, příručka – vydaná Evropskou komisí (2006), jež je 
k dispozici na http://natura.arnika.org
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6. Jak psát projekty?
ZDROJ FINANCOVÁNÍ KAPITOLA, OPATŘENÍ

Operační program Životní prostředí Osa I. (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní) – soubor několika opatření

Osa VI. (Zlepšování stavu přírody a krajiny)–soubor opatření 6.1 až 6.5

Program rozvoje venkova Osa I.–Opatření I.3.1 (Další odborné vzdělávání a informační činnost), I.3.4 (Využívání poradenských služeb)

Osa II. (Zlepšování životního prostředí a krajiny) – náplní celé osy II. je široké spektrum opatření určených pro 
hospodaření na zemědělské i lesní půdě – např. soubor agro- a lesnicko-environmentálních opatření

Osa III.–Opatření III.1.3 (Podpora cestovního ruchu), III.2.2.1 (Přírodní dědictví venkova)

Osa IV. (Leader)–projektový přístup, realizace potřebných aktivit na místní/regionální úrovni

Operační program Rybářství Opatření 1.1 (Investice do produkce akvakultury), 

1.2 (Vyrovnávací platby na zlepšení vodního prostředí),

2.2 (Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin)

LIFE+ Priorita 1 (Příroda a biodiverzita) – vyčleněno 40% z finančních prostředků celého programu

Prvním předpokladem pro sepsání úspěšného projektu je velice pečlivé prostudování zadání vybraného 
dotačního programu a všech jeho podmínek pro podání žádosti (tyto podmínky mohou být přímo součástí 
samotného programu nebo jsou zveřejňovány postupně ve formě výzev). Charakter a náplň uvažovaného 
projektu musí být v souladu se strukturou zvoleného programu (rámcová oblast i její konkrétní předměty 
podpory). Rovněž podstatná je kategorie žadatele – každý program nebo konkrétní opatření má specifiko-
vaný okruh žadatelů, kterým může být finanční podpora z daného programu poskytnuta.

Důležitým předpokladem úspěšného projektu jsou zcela jasně vytyčené cíle a jeho realizační záměr – 
úspěšný projekt má zcela jasno v tom, čeho chce dosáhnout a jakým způsobem. Cíle projektu by měly mít 
jasnou a logickou vazbu na konkrétní předem stanovené výstupy a výsledky (není vhodné zvolit obec-
nější formu projektu s nepříliš konkrétními cíli). Podle charakteru projektu může být důležitým momentem 
rovněž stanovení jasně definované cílové skupiny, pro kterou je výstup projektu určen (ideálně je cílová 
skupina definována formou provedeného průzkumu, který nám pomůže stanovit i konkrétní potřeby této
skupiny). 

Velmi důležitým momentem při podání projektu je popis harmonogramu práce, popřípadě jednotlivých 
etap. To, co je zpravidla dobré při přípravě nepodcenit (i pro samotného žadatele), je potřebný popis cha-
rakteristiky, činnosti a stanovení role jednotlivých partnerů participujících v projektu. Vhodnou a někdy 
též nutnou součástí plánu předkládané akce je zmínění rizikových faktorů, které mohou ovlivnit realizaci 
projektu, s následnými návrhy jak chce žadatel těmto rizikům předejít či je alespoň minimalizovat. Přes-
tože to nemusí být přímo vyžadováno, k podpoře předkládaného projektu přispěje doplnění informací 
o organizaci, která bude akci realizovat, dále o výsledcích její dosavadní činnosti, přehled o hospodaření, 
popis a dokumentační fotografie z jiných projektů, odkazy na reference, případně písemné doporučení nebo
komentář od odborníků, vhodných organizací či úřadů apod.

Nedílnou součástí všech projektů je podrobná kvantifikace finanční náročnosti jednotlivých etap a polo-
žek. V podmínkách dotačních programů bývá zahrnuta specifikace tzv. způsobilých a nezpůsobilých (či 
uznatelných a neuznatelných) výdajů, což je důležité při psaní projektů respektovat. Požadované finanční
prostředky by měly být uznatelné a přiměřené ve vztahu k předpokládaným výstupům projektu – reálně 
sestavený rozpočet financování je jedním ze základních předpokladů pro schválení projektu. Pokud to
podmínky programu vyžadují, je nutné dodržovat stanovené minimální a/nebo maximální částky finanční
podpory pro jednotlivé položky či opatření. 
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7. Seznam zkratek
AOPK ČR  – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
LFA – méně příznivé oblasti (z angl.: Less Favoured Areas)
LIFE+ – zkrácený název finančního nástroje EU (z franc.: L’Instrument Financier pour l’Environ-

nement)
EAFRD – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (z angl.: European Agricultural Fund for 

Rural Development)
EHP – Evropský hospodářský prostor
ES  – Evropské společenství
EU  – Evropská unie
EVL – evropsky významné lokality
CHKO  – chráněná krajinná oblast
CHÚ  – chráněné území 
LPIS – zkratka pro registr půdních bloků
MF  – Ministerstvo financí
MMR  – Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe  – Ministerstvo zemědělství
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
Natura 2000 – je soustava přírodovědně cenných území z pohledu ES, která byla vyhlášena z důvodu 

zachování cenných přírodních stanovišť a stanovišť prioritních druhů rostlin a živočichů; 
na území České republiky je Natura 2000 tvořena tzv. ptačími oblastmi a evropsky vý-
znamnými lokalitami

NP – národní park
OP  – operační program
OOP  – orgán ochrany přírody
PPK  – Program péče o krajinu
ROP  – regionální operační program
SFŽP ČR  – Státní fond životního prostředí ČR
SZIF  – Státní zemědělský intervenční fond
TTP  – trvalý travní porost
ÚSES  – územní systém ekologické stability (s prvky – biocentra a biokoridory); jedná se o vzá-

jemně propojený soubor přirozených i pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu

ZA –PÚ – Zemědělská agentura – Pozemkový úřad 
ZCHÚ  – zvláště chráněné území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezer-

vace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky)
ŽP  – životní prostředí

♦ orgány ochrany přírody, organizační složky státu, obce a územní samospráva (popř. dotčené státní orga-
nizace); 
♥ nestátní neziskové organizace, nepodnikatelské subjekty; 
♣ právnické a fyzické osoby (podnikatelé).
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8. Kontakty

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65,100 10 Praha 10
Tel.: 267 121 111
www.env.cz
jmeno_prijmeni@env.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Nuselská 39
140 00 Praha 4
Tel.: 241 082 219
www.nature.cz

Střediska AOPK ČR a Správy CHKO
kontaktní adresy jsou uvedeny na:
www.nature.cz

Správa Krkonošského NP
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Tel.: 499 456 111
www.krnap.cz

Správa NP Podyjí
Na vyhlídce 5
669 01 Znojmo
Tel.: 515 226 722
www.nppodyji.cz

Správa NP a CHKO Šumava
1. máje 206
385 01 Vimperk
Tel.: 388 450 111
www.npsumava.cz

Správa NP České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa
Tel: 412 354 050
www.npcs.cz

 
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Tel.: 221 811 111
www.mze.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: 224 861 111
www.mmr.cz

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: 257 041 111
www.mfcr.cz

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
Tel. 267 994 300
www.sfzp.cz

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
Tel.: 222 871 620, 222 871 556
www.szif.cz

Zemědělské agentury
a Pozemkové úřady 
kontaktní adresy jsou uvedeny na
www.mze.cz nebo www.upu.cz  

Mgr. Michal Severa a kolektiv
(Ing. Mgr. Lenka Vokasová, Ing. Mgr. Eva Potočiarová, Ing. Magdaléna Černá, Mgr. Natálie Wernerová)

Ministerstvo životního prostøedí






