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Opatření Počet projektů Alokace

Posílení ekologické stability krajiny

Protierozní ochrana

Zeleň v sídlech

2

2

4

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Programový rámec OP Životní prostředí



Výzva MAS Moravský kras z.s.  – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní 

opatření

Datum vyhlášení výzvy MAS 30. 11. 2018, 8:00

Datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu
24. 6. 2019, 12:00

Nejzazší datum pro ukončení 

fyzické realizace projektu

Do 31. 12. 2022 (včetně uzavření

financování projektu).



Alokace na projekty opatření ÚSES je 2 000 000 Kč.

Alokace na projekty opatření Protierozní opatření je 2 000 000 Kč. 

Podporované opatření Maximální výše 

podpory

Míra 

spolufinancování

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES 

nebo jejich částí
100 % 0 %

Zlepšení funkčního stavu biocenter a 

biokoridorů ÚSES, realizace interakčních 

prvků podporujících ÚSES

80 % 20 %

Opatření zamezující vodní a větrné erozi 80 % 20 %



Minimální výše celkových 

způsobilých výdajů
100.000,- Kč

Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů - ÚSES
2 000 000.- Kč

Maximální výše celkových 

způsobilých výdajů – protierozní 

opatření

2 500 000,- Kč



Realizace ÚSES

• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

• zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace 

interakčních prvků podporujících ÚSES



Protierozní opatření

• podpora opatření zamezujících vodní erozi

o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití 

travních pásů, průlehů apod.),

o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, 

svodné příkopy apod.), 

o preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),

• podpora opatření zamezující větrné erozi

o obnova či zakládání větrolamů



Výzva MAS Moravský kras z.s. – OPŽP – Zeleň v sídlech

Datum vyhlášení výzvy MAS 30. 1. 2019, 8:00

Datum ukončení příjmu žádostí o 

podporu
30. 10. 2019, 12:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické 

realizace projektu

Do 31. 12. 2023 (včetně uzavření

financování projektu).



Alokace na projekty je 6 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých 

realizačních výdajů projektu
100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých 

realizačních výdajů projektu
10 000 000,- Kč



Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní 

zeleně

• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu 

liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením 

zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních 

propojení přírodních ploch a prvků,

• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a 

ploch přírodě blízkého charakteru,

• jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.



Děkuji za pozornost!

Jozef Jančo

MAS Moravský kras z.s.

www.mas-moravsky-kras.cz


