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2. výzva 

 pro předkládání žádostí dle Příloh XVI Směrnice 

Ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování 

finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí 

ČR 
 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje 2. výzvu pro předkládání žádostí dle Příloh XVI 

„Směrnice ministerstva životního prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR“ v rámci Programu podpory sídelní zeleně (dále jen „Program“)  

 

PREAMBULE 
Dne 22. prosince 2014 nabylo účinnosti aktualizované znění Příloh XVI Směrnice Ministerstva životního 

prostředí č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„Přílohy XVI“). 

 

V souladu s aktuálním zněním Příloh XVI a po projednání na poradě vedení MŽP se vyhlašuje 2. výzva 

takto: 

 

1) Termíny pro předkládání žádostí 
Vyhlášení          22. prosince 2014 

Ukončení příjmu žádostí         31. března 2015 ve 14 hod. 

 

2) Oblast podpory 
Předmětem Programu je zajištění ekosystémové funkce zeleně v urbanizovaném prostředí v návaznosti 

na další plochy zeleně v sídle (parky, zahrady a ostatní veřejnou zeleň) a zajištění jejich udržitelnosti. Ta je 

dána charakterem ploch (variabilitou biotopů, druhovou skladbou, odolností druhů, apod.), jejich velikostí 

a spojitostí, jak v rámci sídla, tak ve vazbě na okolní krajinu. 

 

V rámci revitalizovaných ploch zeleně bude prioritně podporována výsadba původních druhů dřevin, 

zakládání trávníků s přihlédnutím k daným ekologickým podmínkám, revitalizace drobných vodních či 

mokřadních stanovišť a realizace dalších doplňkových opatření, která pozitivně ovlivní vývoj biologické 

rozmanitosti (tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, zvyšování nabídky 

zdrojů nektaru pro hmyz apod.), dále drobný mobiliář úzce související s předmětem podpory.  

 

Programem podporované aktivity jsou: 

a) Zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči o 

stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních stromořadí, 

skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou diverzitu. 

Výdaje na tuto aktivitu musí činit min. 50% celkových uznatelných výdajů.  

b) Nástroje nutné pro systémový výkon správy zeleně – zpracování generelu zeleně specifikujícího 

koncepci rozvoje systému zeleně obce, pasportu zeleně jako základního evidenčního a technicko-

provozního podkladu, zpracování managementových plánů sídelní zeleně zahrnující koncepci péče 

o zeleň včetně specifikace potřebných výdajů, vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich 

ošetření, projekty péče (projekty údržby nebo také zajištění systému péče).  
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Tuto aktivitu je možné realizovat pouze při realizaci aktivit v bodě a). Výdaje na tuto aktivitu 

mohou činit max. 50% celkových uznatelných výdajů.   

c) Doplňkové aktivity - tvorba úkrytů pro plazy a drobné obratlovce, podpora hnízdění ptáků, pořízení 

nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře, vč. rekonstrukce cest a chodníků (s použitím pouze 

materiálů a technologií umožňujících infiltraci vody), zvýšení podílu propustných ploch. Doplňkové 

aktivity je možné realizovat pouze při souběžné realizaci aktivit v bodě a), případně v bodě a) a b). 

Výdaje na tuto aktivitu mohou činit max. 25% celkových uznatelných výdajů. 

3) Alokace finančních prostředků 
Pro program je alokováno celkem 40.000.000,- Kč. 

Minimální limit pro požadovanou dotaci je 200 000,- Kč, maximální limit 400 000,-  Kč. 

 

4) Období realizace 
2015 - 2016 

 

5) Podmínky účasti 
1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci. 

2. Vyplnění závazného formuláře žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh. 

3. Dodržení limitu pro požadovanou dotaci na jeden předkládaný projekt. 

4. Maximální výše dotace je 80 % uznatelných výdajů projektu. 

5. Soulad obsahu projektu s oblastmi podpory (viz čl. 2) této výzvy. 

  

6) Finanční podpora 
Finanční podpora bude poskytována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) 

v souladu se Směrnicí MŽP č. 6/2010 a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve 

smlouvě o poskytnutí dotace. 

 

7) Způsob podání 
Žádosti o poskytnutí podpory je nutné doručit doporučeně prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně do 

podatelny Fondu na níže uvedenou adresu v uzavřených obálkách s označením: 

 

Žádost o podporu – Národní programy, Přílohy XVI, 2. výzva  

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4 

 

Příjem žádostí končí 31. března 2015 ve 14 hodin. Rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv datum 

poštovního razítka. Později nebo jiným způsobem doručené přihlašované projekty nebudou hodnoceny. 

Žádosti se předkládají v tištěné podobě (originál + kopie) a zároveň elektronicky na nosiči CD. Elektronická 

verze žádosti a jejích příloh musí být zpracována v obvyklých formátech (Microsoft Word, Excel, případně 

Open Office). 

 

8) Posouzení žádosti 
Odbor národních programů posoudí doručenou žádost z hlediska souladu se Směrnicí MŽP č. 6/2010 a jejími 

Přílohami XVI, z hlediska souladu s touto výzvou a s Pokyny pro žadatele. 

 

Předložené žádosti, které nebudou v souladu s výše uvedenými dokumenty, budou vyřazeny z dalšího 

posuzování a hodnocení. 

 

Pokud žádost nebude kompletní z hlediska formální úplnosti údajů a dokladů, bude žadatel kontaktován 

(zpravidla telefonicky) pracovníkem/cí Fondu za účelem doplnění žádosti. Lhůta pro dodání vyžádaných 

dokladů je zpravidla 5 pracovních dnů.  
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Vyhodnocené projekty jsou předkládány Radě Fondu k projednání. Rada Fondu svá doporučení na kladné či 

záporné rozhodnutí předkládá ministrovi životního prostředí. 

 

9) Závěrečná ustanovení 
 Fond nevrací podané žádosti, na požádání sdělí jednotlivá bodová hodnocení. 

 Proti rozhodnutí nelze podat opravný prostředek. 

 Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

10) Kontaktní osoby 
Kontaktní osoby pro tento Program jsou:  

Romana Rajnyšová, tel.: +420 267 994 159, email: romana.rajnysova@sfzp.cz,  

Petr Poláček, tel.: +420 267 994 645, email: petr.polacek@sfzp.cz,  

Odbor národních programů, Státní fond životního prostředí ČR.  

 

Přílohy výzvy 
1. Formulář žádosti – soubor (MS Excelu) 

2. Podrobný popis projektu  

3. Pokyny pro žadatele  

4. Hodnotící kritéria 

 

 

 

 


