
Programový rámec Operačního programu Životní prostředí 

 

Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP 

ŽP) může být realizován v rámci prioritní osy 4, specifického cíle 3: Posílit přirozené funkce 

krajiny 

Plánovaná alokace pro období 2017– 2023: 

Celková alokace pro: 6 443 000,- Kč do území 

Na základě potřeb a možností alokované částky byly vybrány následující Opatření pro OP ŽP. 

 

Tabulka č. 47 Opatření pro Operační program Životní prostředí pro MAS Havlíčkův kraj 

 Název opatření Alokace v Kč 

1. Výsadba a obnova zeleně 6 443 000,- 

 

 

Identifikace Opatření č. 1 

Opatření pro 

operační program 
Operační program Životní prostředí 

Název opatření 4.1.3 Výsadba a obnova zeleně 

Vazba na specifický 

cíl IROP 
Prioritní osa 4, specifický cíl 3. Posílit přirozené funkce krajiny 

Vymezení opatření Cílem opatření je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, zvýšit retenci vody                

a zpomalit její odtok, zvýšení ekosystémové pestrosti krajiny a vytvoření 

příznivějších podmínek pro migraci druhů. 

Vazba na cíle 

SCLLD 
Strategický cíl 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“ 

Priorita: 4. Krajina kolem nás 

Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu 

Opatření: 4.1.3 Výsadba a obnova zeleně 

Vazba na ostatní 

Fiche/Opatření 

CLLD 

Opatření má vazbu na tyto další cíle: 

- SCLLD MAS Havlíčkův kraj opatření 4.1.1.3 Podpora lesnictví 

- SCLLD MAS Havlíčkův kraj opatření 4.1.4.1 Pozemkové úpravy 

- PRV opatření na podporu pozemkových úprav a lesnictví 

Předpokládaná 

alokace 
 6 443 000 Kč 

Oblast podpory  Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků               

a struktur 

 Výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými 

plány péče (liniové a skupinové výsadby dřevin) 

Konkrétní pravidla, která je nutné v rámci podání žádostí, realizace projektů 

a jejich administrace dodržovat, jsou pro PO 4, SC 4.3 uvedena v Pravidlech 

pro žadatele a příjemce podpory OPŽP pro období 2014 – 2020. 



Cílové skupiny Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody                

a krajiny, správci povodí a správci vodních toků 

Definice příjemce 

dotace 
Kraje 

Obce 

Dobrovolné svazky obcí 

Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 

Státní podniky 

Státní organizace 

Veřejné výzkumné instituce 

Veřejnoprávní instituce 

Příspěvkové organizace 

Vysoké školy, školská zařízení 

Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky) 

Církve, náboženské společnosti a jejich svazy 

Podnikatelské subjekty 

Obchodní společnosti a družstva 

Fyzické osoby podnikající 

Výše způsobilých 

výdajů 
Min. 250 000,- Kč bez DPH 

Max. 7 580 000,-  Kč včetně DPH 

Výše dotace může být upravena dle podmínek konkrétní výzvy MAS. 

Výše 

spolufinancování 
Všechny druhy žadatelů max. 85 % dotace, 15 % žadatel 

Indikátory výstupů ID Název Měrná 

jednotka 

indikátoru 

Výchozí 

stav 

Hodnota 

pro mid-

term (r. 

2018) 

Cílový 

stav 

 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány 

s cílem zlepšit 

jejich stav 

zachování 

ha 0 

 

0 (5 628 

pro ČR) 

4 

(14 070 

pro ČR) 

Indikátory výsledků ID Název Měrná 

jednotka 

indikátoru 

Výchozí 

stav 

Hodnota 

pro mid-

term (r. 

2018) 

Cílový 

stav 

45415 Počet lokalit, kde 

byly posíleny 

ekosystémové 

funkce krajiny 

lokalita 0 (2 294 

pro ČR) 

 1 (3 000 

pro ČR) 

Principy pro určení 

preferenčních 

kritérií 

• přínos ke zlepšení stávajícího stavu území 

• součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je 

propagace MAS a metody CLLD 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 



Horizontální témata Rovnost žen a mužů - opatření realizované aktivity jsou z hlediska rovných 

příležitostí neutrální 

 

Podpora rovných příležitostí a nediskriminace – realizované aktivity jsou 

neutrální k rovným příležitostem a nediskriminace  

 

Udržitelný rozvoj – realizovaná aktivita má pozitivní vliv na životní 

prostředí. Opatření přispívá ke zvýšení druhové a biotopové rozmanitosti 

dané krajiny a zvyšuje tak její ekosystémovou stabilitu. 

 

 

 

 

 


