3. cyklus seminářů k projektu „Klimatická zeleň“
Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině, péče o zeleň

Inteligentní Jihomoravský kraj –
Spolupráce při rozvoji území

Zemědělství a životní prostředí

Území ohrožováno suchem

bez rizika sucha
S0 snížená úroveň půdní vláhy
S1 počínající sucho
S2 mírné sucho
S3 výrazné sucho
S4 výjimečné sucho
S5 extrémní sucho

Zdroj: www.intersucho.cz

Zemědělství a životní prostředí

Faktory ovlivňující kvalitu životního
prostředí v Jihomoravském kraji

Stabilních ploch
je nedostatek

Území
ohrožují záplavy

Hrozí větrná
a vodní eroze půd

Kvalitní ovzduší
je na dobré úrovni

Narůstá
počet ČOV

Investuje se do
ochrany životního
prostředí

Existují tři
CHKO a Národní
park Podyjí

Inteligentní Jihomoravský kraj – Spolupráce při rozvoji území

Priority a opatření pro období 2018–2021
1. Dobudování infrastruktury

2. Zajištění kvality života obyvatel

3. Řešení problémů životního prostředí

4. Konkurenceschopné podnikání

1. Zmírnění dopadů klimatických změn
2. Zvyšování kvality životního prostředí

priorita

1. Realizační aktivita

2. Realizační aktivita

1. Dotační program „Podpora boje proti suchu a na zadržení
vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2017 a
2018“
2. Dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody
v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského
kraje v roce 2019

1.

Memorandum o spolupráci v oblastech problematiky výskytu a
dopadů zemědělského sucha s Akademií věd ČR

2. Realizace projektu „ Adaptace na klimatické změny

3. Realizační aktivita

pomocí zelené infrastruktury”

1. Odborné semináře a spolupráce při vývoji informačního
serveru www.intersucho.cz s Akademií věd ČR
2. Seminář „Výsadba zeleně v jihomoravské krajině“

PRIORITA 3 | Řešení problémů životního prostředí

Dotační podpora aktivit ze strany Jihomoravského kraje
Dotační programy

XXX
XXX
XXX

•

v letech 2017 až 2018 kraj podpořil 47 projektů v celkové částce 9,5 mil Kč, celkem 87,7 mil. Kč
(spolufinancování OP ŽP, DP MZE, Interreg V-A Sk/CZ, vlastní zdroje, JMK)

•

na základě realizovaných projektů představuje celkový objem přes 467, 4 tis. m3 pro zadržení
vody v sídlech a krajině

•

projekty revitalizace rybníků a nádrží (64%), výstavby nových malých vodních nádrží a rybníků
(11%), tvorby mokřadů, protierozní opatření (8%), přípravných činnosti tj. tvorby projektových
dokumentací (17%).

•

DP 2019 nově podporuje v rámci DT1 výsadbu zeleně (6 mil. Kč) a DT2 následnou péči o zeleň
(2 mil. Kč); https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/životní prostředí
DT1 a DT2 vyhlášená výzva 14.02.2019-01.03.2019, 2 výzva DT1 do 04.10.2019

•
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Dotační program pro rok 2019
Dotační programy

XXX
XXX
XXX

DT1 - Boj proti suchu a zadržení vody v krajině je zaměřený na podporu zlepšení technického stavu
rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží, výsadbu zeleně (stromy, keře), zpracování
projektové dokumentace
DT2 - Následná péče o zeleň - je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře)
v rámci realizovaných projektů, péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb,
následnou péči o výsadby po založení, zalévání, kondicionéry

Příjemce: DT1 - obec, DSO, NNO, škola, církev, zemědělský podnikatel
DT2 - obec, DSO, NNO, škola
Výše dotace
DT1 min. 25 000 Kč - max. 400 000 Kč (financování 50 % žadatel, 50 % JMK)
DT2 min. 25 000 Kč - max. 50 000 Kč (financování 30 % žadatel, 70 % JMK)
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Realizované projekty v rámci DP

XXX
XXX
XXX
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Realizační aktivita JMK
Projekt „Klimatická zeleň“

XXX
XXX

•
•
•

XXX
zapojen JMK, úřad Dolnorakouské
vlády, Krajská síť MAS, MAS, Jihočeský kraj
cílem je snižování dopadů klimatických změn v území prostřednictvím výsadby zeleně
3x semináře v území 18 MAS, výsadba 2500 ks zeleně, návod pro starosty, exkurze, konference

•
•

proběhly celkem 2x semináře v 18 území MAS s účastí cca 700 osob
s tématy zaměřenými na úlohu zeleně v sídlech a krajině, postup při výběru lokality a vhodného
sadebního materiálu, postup samotné výsadby, ukázky a možnosti realizace komunitních
výsadeb, ukázky z DR

•

přednášející odborníci ze soukromého i akademického sektoru s dlouholetou praxí v sadovnictví,
ovocnářství, projekční činnosti či pozemkových úpravách
účastníci jsou zástupci obcí, DSO, zájmových sdružení, škol, NNO, podnikatele v zemědělství

•
•

třetí cyklus seminářů probíhá na přelomu února a března 2019; praktické poznatky o následné
péči o vysazenou zeleň, způsobu provádění výchovných řezů, intenzitě zálivky, možnosti kotvení
dřevin a postupu v ochraně proti okusu zvířat, praktické ukázky;
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Podpořené výsadby v rámci projektu „Klimatická zeleň“

XXX
XXX
XXX

Pomozte nám vytvářet lepší
Jihomoravský kraj

