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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)  

ROZŠÍŘENÍ PODPOROVANÝCH AKTIVIT  

Na základě jednání NS MAS s ŘO OPŽP a AOPK byl Monitorovacím výborem OPŽP schválen návrh na rozšíření 

podporovaných aktivit pro CLLD v OPŽP. Nové aktivity budou zaměřeny na tři opatření: 

- Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) – může realizovat pouze MAS, která nemá v Programovém rámci PRV 

fichi zaměřenou na pozemkové úpravy 

o založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí (100%) 

o zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

(80%) 

- Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.) – může realizovat pouze MAS, která nemá v Programovém rámci 

PRV fichi zaměřenou na pozemkové úpravy 

o podpora opatření zamezujících vodní erozi (75%) 

§ opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.) 

§ stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.) 

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

o podpora opatření zamezujících větrné erozi (75%) 

§ obnova či zakládání větrolamů 

- Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) – pouze v obcích nad 500 obyv. 

o zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků 

a ploch (60%) 

§ zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, 

lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními 

výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou 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 (vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných 

terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. 

prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují 

retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody) 

§ součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity 

MŽP avizovalo, že pro každou MAS, která o nové aktivity projeví zájem (tj. vč. MAS, které zatím nemají 

Programový rámec OPŽP) může rezervovat alokaci ve výši 10 mil. Kč. 

V nejbližších dnech budou MAS zaslány šablony pro přípravu nových opatření, které by měly významně 

zjednodušit administraci změn Strategií CLLD. MŽP, AOPK a NS MAS také v blízké době připravují informační 

seminář pro MAS.  

V průběhu následujících měsíců pak jednotlivé MAS zváží, zda-li chtějí nové aktivity implementovat, zda-li pro ně 

mají oporu v analytické části Strategie CLLD, případně zda-li bude nutné provést úpravy i zde. Následně, v souladu 

se svou interní dokumentací (např. Stanovy) schválí změnu Strategie CLLD, kterou do 30. 4. 2018 nahlásí do 

systému ISKP14+. V této souvislosti upozorňujeme, že pokud jiný ŘO vyžadoval v akceptačním dopise při první 

změně ISg provedení určitých úprav příslušného Programového rámce, pak bude nutné provést i tyto změny. 

Vyhlašování Výzev MAS pak bude probíhat cca od 8/2018 do 2/2019 s tím, že finanční prostředky, které MAS 

v této době nezazávazkují, budou přesunuty na jiné MAS, které budou mít dostatečnou absorpční kapacitu 

(převis projektů). 

Současně připomínáme, že stávající opatření Programového rámce OPŽP je nutné realizovat v souladu se 

schválenou Strategií CLLD, nebo se o to alespoň pokusit – tj. minimálně vyhlásit Výzvu MAS. 


