Pracovní seminář – „Klimatická zeleň “
Další možnosti financování zeleně

Dotační portál Krajského úřadu
Jihomoravského kraje

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

➢ Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území
Jihomoravského kraje v roce 2018
•
•
•

preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
obnovu či zakládání větrolamů,
alokovaná částka: 6.000.000 Kč

•

počet navržených žádostí k podpoře: 15

•

navržená částka ke schválení: 2.967.187,00 Kč

•

termín podání žádostí do II. kola: do 5.10. 2018

•

možnost čerpání do 31.12.2019, žadatel - obec, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce,
vysoké školy, školy a školská zařízení, drobný zemědělský podnikatel

➢ Program rozvoje venkova JMK 2018
•
•
•
•
•
•

Podpora rozvoje venkova – 7 DT, v rozpočtu původně 52 mil. Kč
DT 7 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné, úprava ploch
veřejného prostranství včetně pořízení mobiliáře, nákup pomocné techniky k údržbě veřejných
prostranství.
žadatel - obec s méně než 3.000 obyvateli
rozpočet po navýšení 55,23 mil. Kč
podáno 442 žádostí s požadavkem 71,126 mil. Kč
ke schválení doporučeno 369 dotací ve výši 55,226 mil. Kč

Podpora rozvoje venkova – MMR, MZE
Ministerstvo pro
místní rozvoj

Ministerstvo
zemědělství

Ministerstvo
zemědělství

Podpora obnovy a rozvoje venkova
Dotační titul č. 2 – Podpora
vybudování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku

Program rozvoje venkova 2014-2020
M10 Agroenvironmentálně-klimatické
opatření (AEKO)
10.1.4 Ošetřování travních porostů
10.1.5 Zatravňování orné půdy
10.1.6 Biopásy
10.1.8 Zatravňování drah
soustředěného odtoku
Program rozvoje venkova 2014-2020
M11 Ekologické zemědělství (EZ)
1. Trvalé travní porosty
3 Trvalá kultura

obec do 3000 obyvatel,

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovniruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-arozvoje-venkova-2018

zemědělský podnikatel,

https://www.szif.cz/cs/prv2014-m10#

zemědělský podnikatel,

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkovana-obdobi-2014/opatreni/m11-ekologicke-zemedelstvi-ez/?pos=0

Programy INTERREG (přeshraniční spolupráce)
Evropský fond regionálního
rozvoje - Interreg At-CZ

Evropský fond regionálního
rozvoje - Interreg SK-CZ

PO 2 - Životní prostředí a zdroje
Investiční priorita 6d: Ochrana a
obnova biologické rozmanitosti a
půdy a podpora ekosystémových
služeb, včetně prostřednictvím sítě

subjekty veřejné správy, školy,
neziskové organizace, malé a
střední podniky, spolky

PO 3 – Kvalitní životní prostředí
stát a jeho organizační složky,
Investiční priorita 6c: Zachování,
ochrana, podpora a rozvoj přírodního územní samosprávné celky,
příspěvkové organizace,
a kulturního dědictví

https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po2-zivotni-prostredi-a-zdroje

https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po2-zivotni-prostredi-a-zdroje

Programy Nadace ČEZ, Škoda auto
Nadace ČEZ

Grantové řízení Stromy

obce v celé ČR

Škoda auto

Grantový program společnosti
především obce, školská zařízení,
ŠKODA AUTO pro rok 2018 –
neziskové organizace, občanská
nekomerční výsadba, zelené
a zájmová sdružení atd.
pásy

http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantovarizeni/stromy.html

http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky

Udržitelnost zeleně
▪ Milion stromů
▪ Tisíc stromů
▪ Sto stromů
Jak podpořit péči o tyto stromy, aby neusychaly a
zůstaly součástí zeleně v území ?

Informace o dotačních možnostech
▪ Grantový kalendář
– Aktualizovaný každý měsíc Regionální rozvojovou
agenturou jižní Moravy
– Katalog dotací evropských, národních, krajských a
dalších, přehled uzávěrek dotací
– www.rrajm.cz/grantovy-kalendar
▪ – dokumenty ke stažení
▪ - aktualizace probíhá každý měsíc

Program Podpora rozvoje regionů 2019+
2018: projednání s partnery a zahájení komunikace s MF
Příklady potřeb území vztahující se k MMR
Podpora služeb na venkově
Místní komunikace – úpravy podmínek
Sakrální stavby
Infrastruktura pro volnočasové aktivity
Revitalizace brownfields pro nepodnikatelské využití
Bydlení (inženýrské sítě, senioři, bezbariérové vstupy, revitalizace
sídlišť, veřejná prostranství)
▪ Cestovní ruch (turistické cyklostezky – pouze doprovodná
infrastruktura)
▪ ???
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Děkuji za Vaší pozornost.
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