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Příroda a krajina



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

Program Životní prostředí 2021-2027



Předpoklad prvních výzev: 3Q 2022

Alokace v rámci programu: cca 10,0 mld. Kč

Podporované typy opatření

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

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

• 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,

• zpracování studií a plánů.

Poskytování podpory

• do 200 000 € - metoda zjednodušeného vykazování – žádosti administruje AOPK ČR

• nad 200 000 € - dle skutečných nákladů – žádosti administruje SFŽP ČR
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Opatření 1.3.1 tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních 
prvků v krajině včetně sídel

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty
Podporované typy projektů
• vytváření a obnova tůní (mokřadů),
• vytváření a obnova malých vodních nádrží,
• revitalizace a renaturace vodních toků a niv, 
• nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů vodních toků.

Výše podpory 
max. 100 % způsobilých výdajů, malé vodní nádrže max. 60 % způsobilých výdajů
Pro nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů jsou způsobilými žadateli pouze kraje, obce, státní 
podniky, státní organizace, veřejně výzkumné instituce, vysoké školy.
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Opatření 1.3.2 tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a 
struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi
Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

• založení a obnova vegetačních krajinných prvků,

• obnova extenzivních sadů, které jsou součástí registrovaných významných krajinných prvků (VKP) nebo skladebných
prvků ÚSES,

• založení a obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků,

• založení a obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami,

• zavádění půdoochranných technologií.
Výše podpory 
založení skladebných prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) 100 %, založení a obnova vegetačních krajinných prvků a 
interakčních prvků, obnova ÚSES a remízy, stromořadí, sady, solitérní stromy, travobylinné porosty 80 %, založení a obnova 
zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami 80 %, zavádění půdoochranných technologií (s nižším ochranným účinkem 
20 %, s vyšším ochranným účinkem 40 %)
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Opatření 1.3.3 úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za
účelem posílení jejich stability

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty
Podporované typy projektů
• umělá výsadba, dosadba a podsadba melioračních a zpevňujících dřevin
• kladně vedená těžba výchovná, včetně prostřihávek, realizovaná za účelem udržení a podpory pestré druhové struktury 

mladých porostů, nebo zlepšení jejich prostorové struktury,
• těžba obnovní probíhající v rámci těžebních postupů nepasečných forem hospodaření uplatňovaných za účelem 

přirozené obnovy stanovištně původních druhů dřevin, nebo těžební zásahy na úpravu a zlepšení prostorové a druhové 
struktury porostů, na podporu melioračních a zpevňujících dřevin, těžba vedoucí k vytváření stabilizačních ploch s vyšší 
odolností vůči klimatické změně,

• těžební opatření realizovaná v souvislosti s převodem porostů na tvar lesa nízkého nebo středního,
• těžební zásahy související s přeměnami porostů nevhodné dřevinné skladby předčasnou nebo urychlenou obnovou na 

porostní typy s cílovým zastoupením stanovištně původních dřevin v souvislosti s realizací výsadby MZD.

Výše podpory 
max. 80 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.3.4 zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků,
remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče.

Výše podpory 

max. 85 % způsobilých výdajů

Komplementární podpora v IROP v rámci ucelených projektů zaměřených na úpravy veřejných prostranství.
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Opatření 1.3.5 odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích 
zařízení v krajině

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

• eliminace účinnosti drénu (např. přerušené úseky potrubí, instalace záslepek na drenážním potrubí),

• zvyšování nivelety dna odvodňovacích příkopů a kanálů hrázkováním a (pomístním) zasypáváním,

• řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami) a další vhodná opatření.

Výše podpory 

max. 90 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.3.8 zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, 
územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability)

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

Podporované typy opatření

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

• studie systému sídelní zeleně (územní studie),

• územní studie krajiny.

Výše podpory 

max. 95 % způsobilých výdajů
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Specifický cíl 1.6 Posilování ochrany a zachování přírody, 
biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských 

oblastech, a snižování všech forem znečištění

Program Životní prostředí 2021-2027



Předpoklad prvních výzev: 3Q 2022
Alokace v rámci programu: cca 10,7 mld. Kč
Podporované typy opatření
• péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů,
• péče o chráněná území (přírodní dědictví),
• zprůchodnění migračních překážek pro živočichy,
• omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,
• modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center CITES pro ohrožené druhy živočichů,
• monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o 

chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví),
• návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích a zvýšení povědomí o 

problematice ochrany přírody.
Poskytování podpory
• do 200 000 € - metoda zjednodušeného vykazování – žádosti administruje AOPK ČR
• nad 200 000 € - dle skutečných nákladů – žádosti administruje SFŽP ČR
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Opatření 1.6.1 péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu 
ohrožených druhů

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

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

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

Výše podpory 

max. 70 - 100 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.6.2 péče o chráněná území (přírodní dědictví) NP, CHKO, NPR, 
NPP, PP, PR a lokality soustavy Natura 2000, včetně ochranného pásma

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

• managementová opatření (např. výřez náletu, kácení dřevin, jejich veteranizace, kosení luk, pastva, tvorba
tůní a mokřadů) a další speciální opatření v chráněných územích, která přispějí k zachování či zlepšení stavu
předmětů ochrany.

Výše podpory 

max. 85 - 100 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.6.3 zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

• zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti (budování
rybích přechodů a zvyšování jejich účinnosti, opatření podporující poproudovou migraci),

• zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti
(zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových
cestách na místech, kde dochází k úhynu ohrožených druhů; zmírnění mortality živočichů související
s technickou infrastrukturou).

Výše podpory 

max. 70 - 100 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.6.4 omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty

Podporované typy opatření

• likvidace invazních druhů z Unijního seznamu dle zásad regulace,

• likvidace vybraných invazních a expanzivních druhů.

Výše podpory 

max. 80 - 100 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.6.5 modernizace a rozvoj záchranných stanic a záchranných center 
CITES pro ohrožené druhy živočichů

Příjemci podpory: subjekty, které mají platné rozhodnutí MŽP o povolení provozování záchranné stanice; 
subjekty, které mají povolení k provozování záchranného centra CITES

Podporované typy opatření

• modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES.

Výše podpory

max. 80 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.6.6 monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, 
zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění 
územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví)
Příjemci podpory: resortní organizace ochrany přírody MŽP, kraje (mimo zpracování odborných studií a monitoring)

Podporované typy opatření
• modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES,
• tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území (plánů/zásad péče, souhrnů doporučených opatření, aj.),
• zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany,
• označení chráněných území v souvislosti s jejich vyhlášením,
• zajištění zpracování inventarizačních průzkumů a jejich vyhodnocení,
• zpracování odborných studií pro potřeby ochrany přírody,
• monitoring vyplývající z přijatých strategických a koncepčních dokumentů v oblasti ochrany přírody.

Výše podpory
max. 100 % způsobilých výdajů
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Opatření 1.6.7 návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v 
chráněných územích a zvýšení povědomí o problematice ochrany přírody

Příjemci podpory: veřejné i soukromé subjekty; pro opatření tvorba koncepce práce s návštěvnickou veřejností, 
komplexní práce s návštěvnickou veřejností a informační činnosti celostátních strategií v ochraně přírody a krajiny pouze 
rezortní organizace MŽP

Podporované typy opatření
• budování návštěvnických a informačních středisek ochrany přírody,

• budování chodníků a stezek, pozorovatelen, informačních a interaktivních prvků,

• tvorba koncepce práce s návštěvnickou veřejností,

• komplexní práce s návštěvnickou veřejností,

• informační činnosti celostátních strategií v ochraně přírody a krajiny.

Výše podpory
max. 80 % způsobilých výdajů

Specifický cíl 1.6



Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Matějka
ředitel odboru ochrany přírody
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