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Specifický cíl 1.3 Podpora 
přizpůsobení se změnám 
klimatu, prevence rizik a 
odolnosti vůči katastrofám



Opatření 1.3.1 - Podpora přírodě blízkých opatření v 
krajině a sídlech

Podporované aktivity

 tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (MVN,

tůně, mokřady, revitalizace a renaturace vodních toků, nákup nemovitostí pro podporu

renaturačních procesů),

 tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a

větrné erozi (vegetační krajinné prvky vč. ÚSES, půdoochranné technologie),

 úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení

jejich stability,

 zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně,

 odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině.
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Opatření 1.3.1 - Podpora přírodě blízkých opatření v 
krajině a sídlech

Připravované výzvy

32. výzva – zaměřena na sídelní zeleň a odstranění negativních funkcí odvodňovacích zařízení, alokace 200 mil.

Kč, příjem žádostí od 18. 1. 2023 do 20. 9. 2023

Výzvy zaměřené na vodní a vegetační prvky a lesy plánovány na 2. kvartál 2023

Změny v Pravidlech pro žadatele

• kromě nákupu pozemků umožněn i nákup staveb – např. nefunkčních opevnění vodních toků, nefunkčních 

melioračních zařízení apod.,

• nákup nemovitostí jako samostatné opatření umožněn pouze pro podporu renaturačních procesů,

• pro nákup nemovitostí pro revitalizace vodních toků odstraněn procentní limit, nákup možný pouze v rámci 

projektu na revitalizaci vodního toku. 

55



Opatření 1.3.2 - zpracování studií a plánů (studie systémů 
sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního 
systému ekologické stability)

Typy podporovaných projektů

• plány ÚSES (mimo území CHKO a NP a jejich OP),

• studie systému sídelní zeleně (územní studie),

• územní studie krajiny.

Příjemci podpory: Plány ÚSES - obce s rozšířenou působností, újezdní úřady; Studie systému sídelní zeleně -

obce; Územní studie krajiny - obce s rozšířenou působností, kraje.

Připravované výzvy

Výzva na všechny typy projektů plánována na 2. pololetí 2023.
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Specifický cíl 1.6 
Posilování ochrany a 
zachování přírody, 
biologické rozmanitosti 
a zelené infrastruktury



Opatření 1.6.1 - Podpora přírodních stanovišť a druhů a 
péče o nejcennější části přírody a krajiny

Podporované aktivity

 péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů,

 předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

 péče o chráněná území,

 omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,

 monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o

chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území – pouze pro správce chráněných území,

 návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o

problematice ochrany přírody.

88



Opatření 1.6.1 - Podpora přírodních stanovišť a druhů a 
péče o nejcennější části přírody a krajiny

Vyhlášené výzvy

28. výzva – zaměřena na všechny typy podporovaných opatření s výjimkou monitoringu, alokace 370 mil. Kč, příjem

žádostí do 30. 6. 2023

30. výzva – zaměřena na tvorbu koncepčních dokumentů pro chráněná území ve správě krajů, alokace 40 mil. Kč,

příjem žádostí do 30. 6. 2023

Připravované výzvy

33. výzva – zaměřena na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými

druhy živočichů pro projekty mimo rámec veřejné podpory a v režimu de minimis, alokace 20 mil. Kč, příjem

žádostí od 18. 1. 2023 do 31. 10. 2023

41. výzva - zaměřena na předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy

živočichů pro projekty v režimu veřejné podpory, alokace 40 mil. Kč, příjem žádostí od 22. 2. 2023 do 31. 10. 2023
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Opatření 1.6.2 - Zprůchodnění migračních překážek pro 
živočichy

Podporované aktivity

 zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti,

 zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

Vyhlášené výzvy

28. výzva – zaměřena na všechny typy podporovaných opatření, alokace 290 mil. Kč, příjem žádostí do 30. 6.

2023
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Opatření 1.6.3 - Modernizace a rozvoj záchranných stanic 
a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů

Podporované aktivity

 modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES

Připravované výzvy

33. výzva – zaměřena na všechny typy podporovaných opatření, alokace 100 mil. Kč, příjem žádostí od 18. 1.

2023 do 31. 10. 2023
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