
10. ročník podzimního semináře MAS Moravský kras

PŘIPRAVOVANÉ DOTAČNÍ TITULY JMK NA UDRŽENÍ

VODY A UCHOVÁNÍ ZELENĚ V KRAJINĚ

Křtiny, listopad 2018



http://dotace.kr-jihomoravsky.cz

Dotační portál Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje
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• Obsahový záměr dotačního programu (DP) pro rok 2019 (zatím není 

schválen)

• Předpokládané schválení rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 

2019 v ZJMK 13.12.2018

• Předpokládané schválení pravidel v RJMK do 14.01.2019

• Předpokládané vyvěšení pravidel DP od15.01.2019 do 13.02.2019

• Předpokládané podávání žádostí od 14.02.2019
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Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině 

a následná péče o zeleň na území 

Jihomoravského kraje v roce 2019



DT 1 - Boj proti suchu a zadržení vody v sídlech a krajině

Alokovaná částka: 6.000.000,00 Kč

Termín podání žádostí: 14.02. 2019 - 01.03. 2019, do vyčerpání finančních prostředků 

určených na tento dotační program, nejpozději však do 04.10.2019

Příjemci: obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská 

zařízení, církve a náboženské společnosti, drobní zemědělci

Výše dotace: min. 25 000,00 Kč, max. 400 000,00 Kč na jeden projekt, PD do 50 tis. Kč

Charakter dotace: investiční/neinvestiční

• Minimální podíl dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje bude max. 50 % celkových 

uznatelných výdajů.

Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině a 

následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje 

v roce 2019



DT 1 - Boj proti suchu a zadržení vody v sídlech a krajině

• Žadatel je povinen prokázat spolufinancování:

• podílu ze svých vlastních zdrojů čestným prohlášením,

• podílu z dalších (cizích) zdrojů uzavřenou smlouvou s poskytovatelem finanční 

podpory nebo doložením rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory.

Předmět dotace:

• výstavbu, rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží za účelem 

posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich 

technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, 

• výstavbu a obnovu rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a 

akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za 

účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení 

požárů, apod.,

• obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci vodních 

nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny,



DT 1 - Boj proti suchu a zadržení vody v sídlech a krajině

Předmět dotace:

• rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) 

a břehů

• vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního 

toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí,

• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních 

pásů, průlehů apod.),

• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné 

příkopy apod.),

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

• obnova či zakládání větrolamů,

• výsadba zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině (extravilánu, tj. 

mimo zastavěné území obce), 

• zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit dle některého z písm. a) 

až i) tohoto článku.



• Přílohy:

• technická zpráva k projektové dokumentaci je-li vyžadováno územní případně stavební řízení 

nebo jiné opatření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – pouze pokud se žádost 

o dotaci týká stavebních prací,

• fotodokumentace stavu před realizací aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny, 

• popis přesné lokalizace aktivity s uvedením její délky a šířky v metrech a výměry povrchu vč. 

situační mapky v měřítku minimálně 1:10 000 se zakreslenými místy (vč. seznamu dotčených 

pozemků), 

• předběžný položkový rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit (příloha č. 9 dotačního programu 

– doporučený vzor)

• časový harmonogram projektu
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DT 1 - Boj proti suchu a zadržení vody v sídlech a krajině



• Navrhovaná alokace: 2.000.000 Kč

• 1 kolo podání žádostí: 14.02.2019 -01.03.2019

• Charakter dotace: neinvestiční

• Předmět dotace:

• péče o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů, 

• výchovné a opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně 

způsobilá provádět zahradnické úkony), 

• následná péče o výsadby po založení, resp. v případě podzimních výsadeb, rok následující po roce, kdy výsadby proběhly 

a v případě jarních výsadeb, následná péče od 2. poloviny roku, kdy výsadba proběhla. V rámci následné péče i náhrada 

uhynulých sazenic do 5 let od roku provedení výsadeb,

• dosadby stromů do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 10 ks, včetně pomocného materiálu a 

dokončovací péče,

• dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,

• zalévání založených výsadeb po dobu sucha po dobu maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb,

• nákup a použití půdních kondicionerů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů,

omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě.
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DT 2 – Následná péče o zeleň v sídlech a krajině



• Spolufinancování do výše 70 %, maximální částka 50 tis. Kč,

• Uznatelné náklady DT 2 od 01.01.2019 do 31.12.2019, 

• Žadatel je povinen prokázat spolufinancování:

• podílu ze svých vlastních zdrojů čestným prohlášením,

• podílu z dalších (cizích) zdrojů uzavřenou smlouvou s poskytovatelem finanční podpory nebo doložením 

rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory.

• Oprávnění žadatelé - obec, dobrovolný svazek obcí, místní akční skupina, vysoké školy, školy a školská zařízení, 

neziskové organizace

• Přílohy k žádosti:

• stručný popis aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny, časový harmonogram projektu,

• fotodokumentace stavu před realizací aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny,

• popis přesné lokalizace aktivity vč. situační mapky v měřítku minimálně 1:10 000 se zakreslenými místy 

realizace projektu nebo projektová dokumentace sadových úprav či její dílčí část (např. osazovací návrh a 

průvodní zpráva),

• předběžný položkový rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit – doporučený vzor prostá kopie dokladu 

prokazujícího vlastnické právo, věcné právo nebo jiné právo žadatele založené smlouvou (např. výpis z katastru 

nemovitostí, smlouva o právu stavby, smlouva o nájmu atd.).
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DT 2 – Následná péče o zeleň v sídlech a krajině



Cíl: zajištění čistoty a bezpečnosti na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, 
terénních a cyklistických trasách, zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí

• DT1 – Čistota cyklistických komunikací 

• udržování čistoty okolí cyklistických komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice 
(např. sekání trávy, ořez větví, apod.),

Výše dotace: min. 25.000,00 Kč, max. 70.000,00 Kč na jeden projekt, max. 70 % celkových 
uznatelných výdajů projektu

Příjemci: obce, DSO a jiné právnické osoby, které splňují všechny podmínky uvedené v 
dotačním programu 

Alokovaná částka: 3.000.000,00 Kč

Termín podání žádostí: 14.02.2019 - 01.03.2019 

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a 

úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK v roce 2019



➢ Cílem je zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově

➢ 55 mil. Kč, 9 dotačních titulů 

➢ Sběr žádostí o dotace 14.02. – 01.03.2019

➢ Cílové skupiny - obce do 3 tis. obyvatel v DT 1, 3, 4, 5, 7 - 9; MAS v DT 2; 

svazky obcí v DT 3 a 6 

➢ Dotační tituly(DT):

DT7 – Komplexní úprava veřejných prostranství, údržba a zřizování veřejné zeleně

•výdaje na realizaci úpravy veřejných prostranství (intravilán - zastavěná území 

obcí), 

•obnova, údržba a zřizování nové veřejné zeleně

•dotace do 250.000 Kč

•maximální spolufinancování  50 %

•určeno pro obce do 3 tis. obyvatel

Dotační program: Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019



Dotační program: Podpora vinařství, vinohradnictví, 
ovocnářství a zelinářství v JMK pro rok 2019

➢ Cílem je podpora prezentace oborů vinařství, vinohradnictví, 

ovocnářství a zelinářství

➢ 2 mil. Kč, sběr žádostí o dotace 14.02. – 01.03.2019

➢ Okruh žadatelů: obce, svazky obcí, veřejně prospěšné 

společnosti a spolky

➢ Každý žadatel – pouze 1 žádost

➢ Dotace max.100 tis. Kč

Dotační tituly:

DT 1: prezentace vinařství a vinohradnictví



Informace o dotačních možnostech

• Grantový kalendář:

• Aktualizovaný každý měsíc Regionální rozvojovou agenturou jižní 

Moravy

• Katalog dotací evropských, národních, krajských a dalších, přehled 

uzávěrek dotací

• naleznete na: www.rrajm.cz/grantovy-kalendar nebo https://m.kr-

jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=168627&TypeID=1
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Programy  INTERREG (přeshraniční spolupráce)

Evropský fond regionálního 
rozvoje - Interreg At-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

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

Evropský fond regionálního 
rozvoje - Interreg SK-CZ

PO 3 – Kvalitní životní prostředí 
Investiční priorita 6c: Zachování,
ochrana, podpora a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví

stát a jeho organizační složky, 
územní samosprávné celky, 

příspěvkové organizace,

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

Nadace ČEZ Grantové řízení Stromy obce v celé ČR
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-

rizeni/stromy.html

Škoda auto

Grantový program společnosti 
ŠKODA AUTO pro rok 2018 –
nekomerční výsadba, zelené 
pásy

především obce, školská zařízení, 
neziskové organizace, občanská 

a zájmová sdružení atd. 

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

Programy Nadace ČEZ, Škoda auto

https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje
https://www.at-cz.eu/cz/o-programu/prioritni-osy/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/stromy.html
http://www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky


NDP MMR Podpora rozvoje regionů 2019+
▪ PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA do 3000 

OBYVATEL:

▪ Podpora obnovy místních komunikací

▪ Podpora obnovy sportovní infrastruktury

▪ Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

▪ Podpora vítězů soutěže vesnice roku

▪ Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

▪ Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

▪ Podpora dostupnosti služeb

▪ Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

▪ Vyhlášen 21.11.2019, odkaz https://www.mmr.cz/cs/Narodni-
dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu

▪ ukončení sběru žádostí 28.02.2019
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NDP MMR Podpora rozvoje regionů 2019+

▪ PODPORA OBCÍ 3001-10 000 OBYVATEL:

▪ Podpora obnovy místních komunikací

▪ Podpora obnovy sportovní infrastruktury

▪ PODPORA OBCÍ NAD 10 000 OBYVATEL (KROMĚ STATUTÁRNÍCH MĚST):

▪ Podpora obnovy místních komunikací

▪ Podpora revitalizace území

▪ Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

▪ Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

▪ Studie využití vládou doporučených brownfieldů

▪ Bezbariérové obce od roku 2017

▪ Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách 
městských a obecních úřadů

▪ Euroklíč
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NDP MMR Podpora rozvoje regionů 2019+

▪ seminář spolupořádaný s MMR s názvem „Dotační 

příležitosti pro Vaši obec“,

▪ v rámci průběhu veletrhu cestovního ruchu Regiontour

2018 v Brně v pátek dne 18. ledna 2019 od 09:30 hodin, 

multifunkční sál pavilonu Rotunda (pavilon A) v areálu 

brněnských veletrhů, 

▪ vyhlášené národní dotační tituly MMR a Jihomoravského 

kraje 2019

▪ aktuální informace k přípravě České republiky na 

programové období 2021-2027
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Děkuji za Vaši pozornost.
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