MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ
Březen 2015
Ministerstvo životního prostředí
Program podpory sídelní zeleně ze Státního fondu životního prostředí
Předmětem Programu je zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí v návaznosti
na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady a ostatní veřejnou zeleň) a zajištění jejich udržitelnosti. Ta
je dána charakterem ploch (variabilitou biotopů, druhovou skladbou, odolností druhů, apod.), jejich
velikostí a spojitostí, jak v rámci sídla, tak ve vazbě na okolní krajinu.
Podporované aktivity:
a) Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči o
stávající dřeviny a zakládání nových výsadeb dřevin a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou
diverzitu. Výdaje na tuto aktivitu musí činit min. 50% celkových uznatelných výdajů.
b) Nástroje nutné pro systémový výkon správy zeleně. Výdaje na tuto aktivitu mohou činit max. 50%
celkových uznatelných výdajů.
c) Doplňkové aktivity - tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, pořízení
nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, vč. rekonstrukce cest a chodníků, zvýšení podílu
propustných ploch. Výdaje na tuto aktivitu mohou činit max. 25% celkových uznatelných výdajů.
Alokace: Minimální limit pro požadovanou dotaci je 200 000,- Kč, maximální limit 400 000,- Kč.
Žadatel: Města a obce České republiky
Příjem žádostí: Do 31.3.2015 do 14:00
Období realizace: 2015 – 2016
Žádost podat/zaslat na adresu:
Žádost o podporu – Národní programy, Přílohy XVI, 2. výzva
Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Informace zveřejněna na: http://www.propamatky.info/dokumenty/finance_761_vyzva.pdf

Zeleň do měst
Podporované aktivity:
Předmětem Programu je zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí v návaznosti
na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady a ostatní veřejnou zeleň) a zajištění jejich udržitelnosti. Ta
je dána charakterem ploch (variabilitou biotopů, druhovou skladbou, odolností druhů, apod.), jejich
velikostí a spojitostí, jak v rámci sídla, tak ve vazbě na okolní krajinu.
„Šanci získat finanční podporu budou mít projekty, které zajistí ekosystémovou funkci zeleně v městské a obecní
zástavbě, jež navazuje na další zeleň, jako jsou parky, zahrady apod. Finanční příspěvek prioritně získají projekty na
výsadbu původních druhů dřevin, zakládání trávníků, a opatření zlepšující biologickou rozmanitost. Patří sem např.
budování úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování počtu zdrojů nektaru pro hmyz
apod.,"

Termín: Do 31.3.2015
Alokace: Min. 200 000,- a max. 400 000,Více informací na:
https://www.sfzp.cz/clanek/274/2452/druha-vyzva-programu-zelen-do-mest-a-jejich-okoli/

Region soudržnosti Střední Morava
Silnice II. a III.třídy
Podporované aktivity:
Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve
vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací:
- jedná se především o výstavbu nových úseků, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební
změny a rozšiřování stávajících souvislých úseků silnic II. a III. tříd,pouze ve vazbě na upravené
- úseky II. a III. tříd je možné modernizovat, budovat či stavebně upravovat i úseky napojení na
místní a účelové komunikace za účelem zajištění dostupnosti center či napojení na hlavní silniční
tahy
Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na
místní a účelové komunikace
- jedná se především o modernizaci, stavební úpravy, výstavbu kruhových objezdů,
mimoúrovňových křižovatek, podchodů a nadchodů,
- odstraňování bodových závad – odstraňování a úprava nebezpečných úseků (zejm. mostů,
zúžených profilů komunikací, nepřehledných zatáček, nepřehledných křižovatek),
- odstraňování nehodových a problémových míst budováním dopravně-inženýrských prvků
směřujících ke snížení počtu dopravních nehod (zejm. stavební úpravy komunikace za účelem
zklidnění dopravy ve městě a obci, stavební úpravy vjezdu do města a obce, rozdělení přechodu
na 2 části doplněním ostrůvku a jeho osvětlením, oddělování cyklistické dopravy a pěších,
úpravy nepřehledných železničních přejezdů, zpomalovací retardéry, atd.),
- odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to
i úseky napojení na místní a účelové komunikace,
- budování systémů včasného varování před náledím na mostních objektech pomocí informací
na panelech a navigace pomocí proměnných dopravních značek, a to na silnicích II. a III. třídy.

Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových
komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel
- jedná se především o modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny
a rozšiřování stávajících, případně i nových opatření snižujících dopady silničního provozu na
životní prostředí obyvatel (obchvaty sídel, protihlukové stěny, protiprašná opatření).
Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo
napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy
- jedná se především o výstavbu, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební změny a
rozšiřování stávajících opatření snižujících dopady silničního provozu
na ekosystémy, případně je možná i výstavba takových opatření.
Žadatelé:
- kraje
- Organizace zřizované nebo zakládané

Výše dotace:
-

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 3 mil. Kč

-

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 60 mil. Kč.

Platnost výzvy do: 27.března 2015
Délka trvání projektu je do 31.12.2015
Informace zveřejněna na:
http://www.rr-strednimorava.cz/vyzva-c-58-2015-1-1-1-silnice-ii-a-iii-tridy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Podporované aktivity:
 nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové
techniky),
 montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům),
 drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům),
 drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp.
Oprávnění žadatelé: Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
Termín příjmu žádostí: Do 3.dubna
Projekt musí být zrealizován v roce 2015.
Výše dotace: Až do 100% celkových nákladů projektu
Více informací na: http://www.msmt.cz/file/34835/

Nadace ČEZ
Oranžové hřiště pro rok 2014
Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní

rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná
přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.
Výše podpory: Maximální výše příspěvku není stanovena, spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje.
Termín: Konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně.
V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.
Žadatel: Všechny právnické osoby
Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to
nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti.
Počet žádostí o nadační příspěvek: Každý žadatel může podat pouze jednu žádost za kalendářní rok,
akceptována bude vždy 1. řádně podaná žádost.
Informace zveřejněna na:

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html
Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

Podpora regionů
Podporované aktivity: Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných

projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže,
zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu
či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu
Podmínky grantového řízení Podpora regionů.
Termín podání žádosti: Konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně.
V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti.
Žadatel: Všechny právnické osoby
Žadatel může podat více žádostí.
Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to
nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti.
Výše podpory: Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.
Informace zveřejněna na: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-

regionu.html
Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/NadaceForms/competitions/

