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ÚVODEM 

Tato brožura je určena neziskovým organizacím, obcím či jiným institucím, které pečují 
nebo by rády pečovaly o chráněné území a potýkají se s problémem, jak tuto činnost 
finančně zabezpečit. Nabízí stručný přehled současných dotačních zdrojů určených na 
ochranu přírody a krajiny v ČR se zaměřením na oblast moravských Karpat, tj. Bílých 
Karpat a Beskyd. 

Členění brožury - rozdělení managementového procesu na dílčí činnosti - je založeno na 
podobné publikaci vydané Evropskou komisí k finacování Natury 2000. 

Při sestavování přehledu jsme vycházeli z dostupných informačních zdrojů a z podkladů 
prezentovaných zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí 
a dalších institucí na semináři Financování ochrany přírody a krajiny v Karpatech, který 
proběhl 3. 12. 2007 v Hostětíně. Přihlíželi jsme i k vlastním praktickým zkušenostem 
vzhledem k procentu úspěšnosti podávaných žádostí. Některé z oficiálně uváděných zdrojů, 
které jsou pro oblast praktické ochrany přírody dostupné většinou pouze teoreticky, jsme 
proto do přehledu nezařadili.  

Neuvádíme zde ani podporu MŽP nestátním neziskovým organizacím, protože ji většina 
těchto organizací dobře zná a běžně využívá (uveden je pouze kontakt). 

Za velmi zajímavý zdroj, především pro ty zkušenější z Vás, považujeme program LIFE+. 
Klade sice značné nároky na administraci (podobně jako dotační tituly z evropských 
fondů) a kofinancování, pokrývá však zároveň nejširší spektrum činností spojených jak 
s praktickou ochranou přírody, tak s osvětou. Nabízí i nezanedbatelný objem finančních 
prostředků.

Závěrem dvě doporučení: 
1) Máte-li v úmyslu žádat o podporu z evropských fondů (a to i v případě, že již máte 
zkušenosti s čerpáním dotací státních) doporučujeme projektový záměr ještě před podáním 
žádosti zkonzultovat s pracovníky instituce, která bude žádosti administrovat (SFŽP, 
SZIF). Můžete se tak vyhnout mnohým problémům, které mohou v průběhu realizace 
a administrace projektu nastat. Nenechávejte konzultace na poslední chvíli, konzultujte 
nejlépe do 14 dnů před uzávěrkou pro podání žádostí. 
2) Pro získání financí k předfinancování či kofinancování projektu se jako nezisková 
organizace snažte najít jinou cestu než bankovní půjčku. Za současných podmínek se tím 
jako malá organizace vystavujete velkému riziku.
Přejeme Vám hodně podpořených žádostí a úspěšně realizovaných projektů

J. Urbančíková, Z. Piro

Pozn.: Z důvodu zpoždění harmonogramu přípravy i samotného čerpání prostředků z EU 
nebyly v době vydání této brožury všechny podrobnosti týkající se dotačních titulů známy. 
K získání aktuálních informací doporučujeme využít uvedených kontaktů.

OBSAH:

Přehled zdrojů financování ochrany přírody a krajiny v karpatských 
chráněných územích v ČR (souhrnná tabulka)  ...................................................... 3

Zdroje financování ochrany přírody a krajiny podle managementových 
činností

Činnost 1: Vědecké studie / inventarizační průzkumy .............................................. 4

Činnost 2: Pilotní projekty / počáteční “zkušební” projekty v cílových lokalitách ... 4

Činnost 3: Příprava informačních a propagačních materiálů ..................................... 5

Činnost 4: Výcvik a vzdělávání zaměstnanců ........................................................... 5

Činnost 5: Příprava plánů péče .................................................................................. 5

Činnost 6: Ustavení struktur pro správu a management chráněných území .............. 6

Činnost 7: Konzultace – veřejná setkání, jednání s vlastníky .................................... 6

Činnost 8: Revize plánů péče a managementových strategií ..................................... 7

Činnost 9: Výdaje orgánů správy a managementu chráněných území ...................... 7

Činnost 10: Investice a údržba do zařízení pro návštěvníky chráněných území ....... 7

Činnost 11: Zaměstnanci ............................................................................................ 9

Činnost 12: Praktická opatření – údržba a zlepšení stavu stanovišť ........................ 10

Činnost 13: Praktická opatření – údržba a zlepšení podmínek pro existenci zvláště 
chráněných druhů ..................................................................................................... 12

Činnost 14: Praktická opatření – invazní druhy ....................................................... 14

Činnost 15: Přeshraniční spolupráce při údržbě chráněných území ........................ 14

Kontakty ................................................................................................................. 15

Vaší pozornosti doporučujeme také brožuru: 
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PŘEHLED ZDRoJŮ financování ocHRanY PŘíRoDY a kRaJinY v kaRPatskýcH cHRáněnýcH úZEMícH v ČR
Zdroj financování Část programu nebo opatření Omezení Poznámky

PPK (Program péče o krajinu) B. Udržení kulturního stavu krajiny
c. Podpora druhové rozmanitosti
d. Péče o zvláště chráněná území a ptačí oblasti 
a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
v předmětných územích

d: pouze pro stávající chráněná 
území a ptačí oblasti natura 2000

ERDF 
(Evropský fond pro regionální rozvoj)
prostřednictvím OP ŽP (Operační program Životní 
prostředí 2007-2013)

osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

ERDF
prostřednictvím OP ČR - Slovensko (Operační 
program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko)

osa 2: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území 
a životního prostředí

Pouze pro kraj jihomoravský, 
Zlínský, Moravskoslezský

ERDF
prostřednictvím ROP MS (Regionální operační 
program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013)

osa 2: Podpora prosperity regionu Pouze pro region Moravskoslezsko

ERDF
prostřednictvím ROP JV (Regionální operační 
program NUTS II Jihovýchod 2007-2013)

osa 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Pouze pro region jihovýchod

ERDF
prostřednictvím ROP SM (Regionální operační 
program NUTS II Střední Morava 2007-2013)

osa 3: cestovní ruch Pouze pro region Střední Morava

EAFRD 
(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
prostřednictvím 
PRV (Program rozvoje venkova)

osa 2: Zlepšení životního prostředí a krajiny
osa 3: Kvalita života ve venkovských oblastech 

a diverzifikace hospodářství venkova
Osa 4: LeadeR

LIFE+ (Komunitní program Evropské komise) Pilíř 1: LIFe+ Příroda a Biodiverzita
Pilíř 2: LIFe+ Politika a správa v oblasti životního 

prostředí
Pilíř 3: LIFe+ Informace a komunikace

Část Pilíře 1 – LIFe+ Biodiverzita 
pouze pro území soustavy natura 
2000

NADACE PARTNERSTVÍ Základní grantový program 
Greenways
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ZDRoJE financování ocHRanY PŘíRoDY a kRaJinY PoDLE ManaGEMEntovýcH Činností
Činnost 1: věDEcké stuDiE / invEntaRiZaČní PRŮZkuMY 

Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Územní omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření D Inventarizační 

průzkumy, mapování
odborníci z oblasti ŽP není vázáno na typ 

krajiny
Stávající chráněná 
území a ptačí oblasti

jako podklady pro 
přípravu plánů péče

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

Přípravné průzkumy, 
návrhy, monitorování 
a posuzování

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro území 
soustavy natura 2000

Pouze jako součást 
přípravy plánů péče, 
musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

Přípravné průzkumy, 
návrhy, monitorování 
a posuzování akčních 
plánů pro biodiverzitu 
na nadnárodní, národní, 
regionální nebo lokální 
úrovni

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

Činnost 2: PiLotní PRoJEktY / PoČátEČní “ZkušEbní” PRoJEktY v cíLovýcH LokaLitácH
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

nejlepší postupy nebo 
demonstrační projekty 
pro implementaci
Směrnice eU o ptácích
a Směrnice eU 
o stanovištích 
včetně sítě území 
natura 2000

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro území 
soustavy natura 2000

dlouhodobá udržitelnost 
ochranářských opatření

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

Inovativní a/nebo 
demonstrační projekty 
pro zastavení ztráty 
biodiverzity

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Příklad uskutečnitelnosti 
nového nebo inovativního 
opatření v krátké době
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Činnost 3: PŘíPRava infoRMaČnícH a PRoPaGaČnícH MatERiáLŮ
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda 
a LIFE+ Biodiverzita

Šíření informací, 
zvyšování veřejného 
povědomí

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pilíř 1: Příroda – pouze 
pro soustavu natura 
2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

Pilíř 3: 
LIFE+ Komunikace 
a informace

Šíření informací, 
zvyšování veřejného 
povědomí, a rozvíjení 
specifických dovedností 
o environmentální 
problematice

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Musí být součástí většího 
projektu

Činnost 4: výcvik a vZDěLávání ZaMěstnancŮ
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda 
a LIFE+ Biodiverzita

Rozvíjení specifických 
dovedností

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pilíř 1: Příroda – pouze 
pro soustavu natura 
2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

Pilíř 3: 
LIFE+ Komunikace 
a informace

Rozvíjení specifických 
dovedností 
o environmentální 
problematice

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Bez omezení Musí být součástí většího 
projektu

Činnost 5: PŘíPRava PLánŮ PéČE
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření D Vypracování a/nebo 

aktualizace plánů péče 
pro MZchÚ

odborníci z oblasti ŽP Všechny typy v rámci 
chráněných území

Vyhlášená MZchÚ 
a vybrané eVL

erdF 
(op Životní prostředí)
Osa 6.1 Implementace 
a péče o území 
soustavy Natura 2000

Příprava plánů péče 
včetně monitorování 
území a stavu populací 
jednotlivých druhů

odborníci z oblasti ŽP Všechny typy v rámci 
chráněných území 
a území soustavy 
natura 2000

Vyhlášená chráněná 
území a území soustavy 
natura 2000
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Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

Vypracování 
managementových 
plánů území natura 
2000, vypracování 
akčních plánů pro 
druhy uvedené ve 
směrnicích o ptácích 
a stanovištích

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro soustavu 
natura 2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými 
opatřeními; dlouhodobá 
udržitelnost 
ochranářských opatření

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

návrhy akčních plánů 
pro biodiverzitu na 
nadnárodní, národní, 
regionální nebo lokální 
úrovni

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými 
opatřeními; nová nebo 
inovativní opatření 
v krátké době

Činnost 6: ustavEní stRuktuR PRo sPRávu a ManaGEMEnt cHRáněnýcH úZEMí
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

Žádný

Činnost 7: konZuLtacE – vEŘEJná sEtkání, JEDnání s vLastníkY
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda 
a LIFE+ Biodiverzita

Šíření informací, 
zvyšování veřejného 
povědomí

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pilíř 1: Příroda – pouze 
pro soustavu natura 
2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

nadace partnerství
Základní grantový 
program

Podpora aktivní 
účasti občanů a jejich 
sdružení na věcech 
veřejných

nevládní neziskové 
organizace, obecní 
úřady i jednotlivci

není vázáno na typ 
krajiny

Bez omezení Musí být součástí většího 
projektu
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Činnost 8: REviZE PLánŮ PéČE a ManaGEMEntovýcH stRatEGií
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření D Revize plánů péče odborníci z oblasti ŽP Všechny typy v rámci 

chráněných území
Vyhlášená MZchÚ 
a vybrané eVL

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

Přepracování 
managementových 
plánů území natura 
2000 a akčních plánů 
pro druhy uvedené ve 
směrnicích o ptácích 
a stanovištích

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro soustavu 
natura 2000

Musejí využívat příklady 
“nejlepší praxe” nebo 
být demonstrační; musí 
být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými 
opatřeními; je nutná 
dlouhodobá udržitelnost 
ochranářských opatření

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

Monitorování 
a posuzování akčních 
plánů pro biodiverzitu 
na nadnárodní, národní, 
regionální nebo lokální 
úrovni

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými 
opatřeními; nová nebo 
inovativní opatření 
v krátké době

Činnost 9: výDaJE oRGánŮ sPRávY a ManaGEMEntu cHRáněnýcH úZEMí
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

Žádný

Činnost 10: invEsticE a úDRžba Do ZaŘíZEní PRo návštěvníkY cHRáněnýcH úZEMí
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření D eliminace negativního 

dopadu návštěvnosti na 
chráněná území

aoPK ČR (vlastníci 
a další subjekty jejím 
prostřednictvím)

není vázáno na typ 
krajiny

Zvláště chráněná území 
a ptačí oblasti

Značení hranic, 
informační systém, 
značení pěších tras, 
naučné stezky, 
usměrňování pohybu
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Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

erdF 
(op Životní prostředí)
Osa 6.2 
Podpora biodiverzity

Investiční opatření pro 
obnovu a výstavbu 
návštěvnické 
infrastruktury

aoPK ČR (vlastníci 
a další subjekty jejím 
prostřednictvím)

není vázáno na typ 
krajiny

Zvláště chráněná 
území, území soustavy 
natura 2000, přírodní 
parky, geoparky

naučné stezky, 
informační systémy 
včetně značení tras

erdF (rop ms)
Osa 2 obnova, rozvoj 

a rekonstrukce 
doprovodné 
infrastruktury pro 
cestovní ruch

obce a svazky obcí, 
nno, školy, profesní 
a zájmová sdružení, 
malé a střední podniky

není vázáno na typ 
krajiny

Musí být realizováno 
na území nUTS II - 
Moravskoslezsko

Turistické 
a cykloturistické 
trasy, naučné stezky, 
orientační informační 
systémy

erdF (rop jv)
Osa 2 obnova, rozvoj 

a rekonstrukce 
doprovodné 
infrastruktury pro 
cestovní ruch

obce a svazky obcí, 
nno, školy, profesní 
a zájmová sdružení, 
malé a střední podniky

není vázáno na typ 
krajiny

Musí být realizováno 
na území nUTS II - 
jihovýchod

Turistické 
a cykloturistické 
trasy, naučné stezky, 
orientační informační 
systémy

erdF (rop sm)
Osa 3 obnova, rozvoj 

a rekonstrukce 
doprovodné 
infrastruktury pro 
cestovní ruch

dobrovolné svazky 
obcí, zájmová sdružení 
právnických osob

není vázáno na typ 
krajiny

Musí být realizováno 
na území nUTS II – 
Střední Morava

Musí být v souladu 
s Integrovaným plánem 
rozvoje území pro nUTS 
II – Střední Morava

Turistické 
a cykloturistické 
trasy, naučné stezky, 
orientační informační 
systémy

eaFrd 
prv (program 
rozvoje venKova)
Osa II.2.4.2 
Neproduktivní 
investice v lesích

eliminace negativního 
dopadu návštěvnosti na 
lesní prostředí

Vlastník nebo nájemce 
pozemku určeného 
k plnění funkcí lesa, 
sdružení vlastníků nebo 
nájemců

Pozemky určené 
k plnění funkcí lesa

Mimo hl. města Prahy Projekt musí být 
v souladu s platnou právní 
úpravou, závazek na min. 
5 let

Výstavba 
a rekonstrukce 
cest sloužících 
jako stezky pro 
turisty, cyklostezky, 
informační tabule, 
odpočinková místa, 
lesní studánky
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Osa III.1.3 
Podpora cestovního 
ruchu

Podpora návštěvnické 
infrastruktury

Zemědělský podnikatel,  
nno, nezemědělský 
podnikatel pouze pokud 
činnost zahajuje 

Stezky mohou být 
budovány pouze mimo 
les

V obcích do 2 000 
obyvatel a jejich okolí

Budování a značení 
pěších turistických 
tras, vinařských stezek, 
odpočinkových míst, 
hippostezek, nákup 
a výsadba doprovodné 
zeleně

Osa IV. 
LEADER

Podpora návštěvnické 
infrastruktury

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Musí být realizováno 
na území Místní akční 
skupiny (MaS)

Projekt musí být 
v souladu se strategií 
Místní akční skupiny 
(MAS)

cyklostezky a stezky 
pro pěší, naučné stezky, 
informační systémy 
včetně značení

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

eliminace negativního 
dopadu návštěvnosti 
v územích natura 2000

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro území 
soustavy natura 2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

eliminace negativního 
dopadu návštěvnosti

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními

nadace partnerství
Greenways Podpora návštěvnické 

infrastruktury
neziskové organizace, 
obce, zájmové skupiny

není vázáno na typ 
krajiny

Stezky pro pěší, 
vinařské stezky, 
odpočívadla podél 
stezek, nákup 
a výsadba zeleně 
v jejich blízkosti

Činnost 11: ZaMěstnanci
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

Žádný
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Činnost 12: PRaktická oPatŘEní – úDRžba a ZLEPšEní stavu stanovišť
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření B Vytváření podmínek 

pro zachování nebo 
obnovu významných 
biotopů (kosení, 
extenzivní pastva, aj.)

aoPK ČR (vlastníci 
a další subjekty jejím 
prostřednictvím)

není vázáno na typ 
krajiny

Bez omezení Výskyt nejméně jednoho 
stanovištně odpovídajícího 
druhu Černého 
a Červeného seznamu 
(rostliny) nebo Červeného 
seznamu (živočichové)

Může být použito pro 
ošetření památných 
stromů a alejí

Opatření D Vytváření podmínek 
pro zachování nebo 
obnovu významných 
biotopů (kosení, 
extenzivní pastva, aj)

aoPK ČR (vlastníci 
a další subjekty jejím 
prostřednictvím)

není vázáno na typ 
krajiny

Vyhlášená zvláště 
chráněná území a ptačí 
oblasti

Může být použito také pro 
ošetření památných stromů 
a alejí a pro obnovu 
a údržbu sadů tradičních 
a krajových odrůd

erdF 
(op Životní prostředí)
Osa 6.2 
Podpora biodiverzity

Údržba a zlepšení stavu 
stanovišť, záchrana 
druhů a ekosystémů

Vlastníci a nájemci 
pozemků

není vázáno na typ 
krajiny

Vyhlášená chráněná 
území a území soustavy 
natura 2000

Lze zahrnout i výkupy 
pozemků (s výjimkou 
fyzických osob)

Osa 6.3 
Obnova krajinných 
struktur

Zlepšení přírodních 
poměrů v lesích, 
realizace prvků ÚSeS

Vlastníci a nájemci 
pozemků

není vázáno na typ 
krajiny

Lesy musí být 
součástí vyhlášených 
chráněných území nebo 
území soustavy natura 
2000, popř. biocenter 
ÚSeS

Může být použito pro 
ošetření památných 
stromů a alejí, lze 
zahrnout i výkup 
pozemků (s výjimkou 
fyzických osob)

eaFrd 
prv (program 
rozvoje venKova)
Oblast podpory II.1.1 
Platby za přírodní 
znevýhodnění 
v  horských 
oblastech a jiných 
znevýhodněných 
oblastech (LFA)

opatření pro zachování 
venkovské krajiny

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

Trvalé travní porosty LFa - znevýhodněné 
oblasti

hospodaření na min. 1ha 
trvalého travního porostu, 
min. intenzita chovu 
býložravců 0,2 dj/ha, 
závazek podepisován na 5 
let bez možnosti změny

Kosení a pastva 
v územích se 
specifickými potřebami 
z hlediska ochrany 
přírody
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Oblast podpory II.1.2.1 
Platby v rámci Natura 
2000 na zemědělské 
půdě

ochrana zemědělské 
půdy s vysokou 
přírodní hodnotou

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

Trvalé travní porosty Území natura 2000 
a zároveň 1. zóna 
chKo nebo národního 
parku

hospodaření na min. 1ha 
trvalého travního porostu, 
zákaz hnojení, závazek 
podepisován na 5 let bez 
možnosti změny

Kosení a pastva 
v územích se 
specifickými potřebami 
z hlediska ochrany 
přírody

Oblast podpory II.1.3.1 
Postupy šetrné 
k životnímu prostředí

Podpora šetrných 
způsobů hospodaření

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

Zemědělská půda Bez omezení omezení týkající 
se velikosti 
obhospodařovaného 
území v závislosti na 
zemědělské kultuře 
a způsobu hospodaření, 
závazek podepisován na 5 
let bez možnosti změny

Šetrné způsoby 
hospodaření 
(ekologické 
zemědělství 
a integrovaná 
produkce) 
v chráněných územích

Oblast podpory II.1.3.2 
Ošetřování travních 
porostů

Podpora a zachování 
příznivé extenzifikace 
na travních porostech, 
údržba kulturní krajiny

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

Trvalé travní porosty V závislosti na statutu 
území z hlediska 
ochrany přírody

omezení týkající 
se velikosti 
obhospodařovaného 
území v závislosti na 
způsobu hospodaření, 
min. intenzita chovu 
býložravců 0,2 dj/ha, 
závazek podepisován 
na 5 let a na všechny 
obhospodařované travní 
porosty bez možnosti 
změny

Kosení a pastva 
v územích se 
specifickými potřebami 
z hlediska ochrany 
přírody

Oblast podpory II.1.3.3 
Péče o krajinu

Protierozní opatření 
formou zatravňování 
orné půdy

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

orná půda Bez omezení omezení vázaná na 
kvalitu půdy, min. 
zatravňovaná plocha 
0,1ha, specifický režim 
následné péče, závazek 
podepisován na 5 let bez 
možnosti změny

V chráněných územích 
je možno k zatravnění 
použít regionální 
travní směs, možnost 
zatravnění podél 
vodních toků a vodních 
útvarů

Oblast podpory II.2.1 
Zalesňování 
zemědělské půdy

Trvale udržitelné 
využití lesní 
a zemědělské půdy

Vlastníci a nájemci 
zemědělské půdy, 
sdružení vlastníků 
nebo nájemců s právní 
subjektivitou

Zemědělská půda Bez omezení Bližší podmínky budou 
stanoveny zvláštním 
prováděcím předpisem
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Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

Oblast podpory II.2.2 
Platby v rámci 
Natura 2000 v lesích

Trvale udržitelné 
využití lesní půdy, 
zachování současného 
stavu přírodních lesních 
stanovišť

Soukromý vlastník 
lesního pozemku, 
sdružení soukromých 
vlastníků lesních 
pozemků

Lesní půda Území soustavy natura 
2000

Projekt musí být 
v souladu s platnou právní 
úpravou, závazek na 
plnění podmínek opatření 
po dobu min. 20 let

Oblast podpory II.2.3.1 
Zlepšování druhové 
skladby lesních 
porostů

Zajištění udržení 
a rozvoje druhové 
rozmanitosti lesních 
porostů

Subjekty hospodařící 
v lesích soukromých 
osob nebo jejich 
sdružení nebo obcí 
a jejich sdružení

Lesní půda Mimo hl. města Prahy Projekt musí být 
v souladu s platnou právní 
úpravou, závazek na 
plnění podmínek opatření 
po dobu min. 20 let

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

opatření zaměřená 
na lokality a opatření, 
jež zlepší ekologickou 
soudržnost a spojitost 
sítě natura 2000

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro území 
soustavy natura 2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými 
opatřeními; dlouhodobá 
udržitelnost 
ochranářských opatření

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

ochranářské akce 
pro stanoviště 
a ekosystémy 
a implementace 
akčních plánů 
biodiverzity

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze inovativní nebo 
demonstrační opatření

Činnost 13: PRaktická oPatŘEní – úDRžba a ZLEPšEní PoDMínEk PRo ExistEnci ZvLáště cHRáněnýcH DRuHŮ
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření C opatření zajištující 

existenci zvláště 
chráněného druhu

aoPK ČR (vlastníci 
a další subjekty jejím 
prostřednictvím)

není vázáno na typ 
krajiny

Bez omezení

Opatření D opatření zajištující 
existenci zvláště 
chráněného druhu

aoPK ČR (vlastníci 
a další subjekty jejím 
prostřednictvím)

není vázáno na typ 
krajiny

Vyhlášená chráněná 
území a ptačí oblasti 
soustavy natura 2000
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erdF 
(op Životní prostředí)
Osa 6.2 
Podpora biodiverzity

opatření k uchování 
a zvyšování početnosti 
druhů

Vlastníci a nájemci 
pozemků

není vázáno na typ 
krajiny

Vyhlášená chráněná 
území a území soustavy 
natura 2000

eaFrd 
prv (program 
rozvoje venKova)
Oblast podpory 
II.1.3.2.1 
Louky
B5 Ptačí lokality na 
travních porostech – 
hnízdiště bahňáků

Udržení a zlepšení 
podmínek pro 
zachování populací 
bahňáků

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

Trvalé travní porosty Území vymezená 
aoPK ČR

omezení týkající 
se velikosti 
obhospodařovaného 
území v závislosti na 
způsobu hospodaření; 
bez hnojení; závazek 
podepisován na 5 let bez 
možnosti změny

Kosení v územích se 
specifickými potřebami 
z hlediska ochrany 
přírody

Oblast podpory 
II.1.3.2.1 
Louky 
B6 Ptačí lokality na 
travních porostech – 
hnízdiště chřástala

Udržení a zlepšení 
podmínek pro 
zachování populací 
chřástala

Provozovatelé 
zemědělské činnosti

Trvalé travní porosty Území vymezená 
aoPK ČR

omezení týkající 
se velikosti 
obhospodařovaného 
území v závislosti na 
způsobu hospodaření; 
bez hnojení; závazek 
podepisován na 5 let bez 
možnosti změny

Kosení v územích se 
specifickými potřebami 
z hlediska ochrany 
přírody

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

opatření zaměřená 
na ochranu druhů 
a opatření, jež zlepší 
ekologickou soudržnost 
a spojitost sítě natura 
2000

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro území 
soustavy natura 2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými 
opatřeními, dlouhodobá 
udržitelnost 
ochranářských opatření

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

ochranářské akce pro 
druhy a implementace 
akčních plánů 
biodiverzity

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze inovativní nebo 
demonstrační opatření,
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Činnost 14: PRaktická oPatŘEní – invaZní DRuHY
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

ppK (program péče 
o Krajinu)
Opatření D Likvidace nebo redukce 

invazních druhů rostlin 
a živočichů

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Vyhlášená zvláště 
chráněná území a ptačí 
oblasti

erdF 
(op Životní prostředí)
Osa 6.2 
Podpora biodiverzity

Předcházení zavlékání, 
regulace a likvidace 
populací invazních 
druhů rostlin a živočichů

Vlastníci a nájemci není vázáno na typ 
krajiny

Bez omezení

LiFe+
Pilíř 1: 
LIFE+ Příroda

ochranářské akce  a 
udržitelné dlouhodobé 
investice do území 
natura 2000

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze pro území 
soustavy natura 2000

Musí být součástí většího 
projektu s konkrétními 
ochranářskými opatřeními; 
dlouhodobá udržitelnost 
ochranářských opatření

Příkladem je čtyřletý 
projekt „Záchrana 
lužních stanovišť 
v povodí Morávky“

Pilíř 1: 
LIFE+ Biodiverzita

ochranářské akce 
a implementace 
akčních plánů 
biodiverzity

Bez omezení není vázáno na typ 
krajiny

Pouze inovativní nebo 
demonstrační opatření 
uskutečnitelná v krátké 
době

Činnost 15: PŘEsHRaniČní sPoLuPRácE PŘi úDRžbě cHRáněnýcH úZEMí
Zdroj financí Popis Cílové skupiny Typ krajiny Plošné omezení Poznámky / další omezení Příklady

erdF 
(op čr - slovensko)
Osa II: 
Rozvoj dostupnosti 
přeshraničního území 
a životního prostředí

Budování přeshraniční 
infrastruktury životního 
prostředí

Veřejná správa, 
neziskové organizace, 
hospodářské a agrární 
komory apod.

není vázáno na typ 
krajiny

Přínos z realizace 
projektu musí mít 
prokazatelně obě strany 
hranice

Projekty musí zahrnovat 
příjemce z obou zemí, 
kteří spolupracují nejméně 
dvěma z těchto způsobů: 
společná příprava, společné 
provádění, společné 
využívání pracovníků 
a společné financování
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kontaktY
eaFrd prv (program rozvoje venKova)

Vrchní garance: Ministerstvo zemědělství
Platební agentura: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Kontaktní místo: Zemědělské agentury a Pozemkové úřady MZe

Konzultační a sběrná místa Moravskoslezsko Střední Morava Jihovýchod

sZiF 
(státní Zemědělský 
intervenční Fond)
osa 2, 3, 4

SZIF Opava
horní nám. 2 
746 57 opava 
Tel.: 553 696 333

SZIF Olomouc
Blanická 1 
772 00 olomouc 
osa 2: Ing. Květoslava Mazalová 
Tel.: 585 526 532
osa 3, 4: Ing. Markéta Kurková 
Tel.: 585 526 511

SZIF Brno
Kotlářská 53
602 00 Brno 
Tel.: 541 614 112 

Zemědělské agentury
Pouze obecné informace 
Pro podrobné informace kontak-
tujte přímo SZIF

Zemědělská agentura 
a pozemkový úřad MZe Nový Jičín 
husova 13 
74101 nový jičín
Tel.: 556 710 642, 556 764 892 
Fax: 556 708 490 
e-mail: za_novy_jicin@mze.cz

Zemědělská agentura 
a pozemkový úřad MZe Uherské Hradiště 
Protzkarova 1180 
686 01 Uherské hradiště 
Tel.: 572 551 297, 572 552 748 
Fax: 572 552 325 
e-mail: za_uherske_hradiste@mze.cz

Zemědělská agentura 
a pozemkový úřad MZe Zlín
Zarámí 88
760 41 Zlín 
Tel.: 577 653 308 (sekretariát) 
Fax: 577 653 358 
e-mail: za_zlin@mze.cz

Zemědělská agentura 
a pozemkový úřad MZe Vsetín
Smetanova 1484
755 01 Vsetín
Tel.: 571 425 101, 571 425 106 
Fax: 571 425 110 
e-mail: za_vsetin@mze.cz

Zemědělská agentura 
a pozemkový úřad MZe Hodonín
Koupelní 19
695 24 hodonín
Tel.: 518 321 188, 518 321 186 
Fax: 518 321 187 
e-mail: za_hodonin@mze.cz
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erdF rop (regionální operační programy nuts ii)
Poradní místa Moravskoslezsko Střední Morava Jihovýchod

Pro všechny osy Úřad Regionální Rady regionu 
soudružnosti Moravskoslezsko
Varenská 51
702 00 ostrava
Ing. Petra Vaňková 
Tel.: 552 303 546
www.rr-moravskoslezsko.cz

Regionální Rada regionu soudružnosti 
Střední Morava, územní pracoviště Zlín
Tř. Tomáše Bati 21 
761 90 Zlín
Vedoucí oddělení řízení projektů: 
Mgr. Petra Šilcová 
Tel.: 577 043 307
e-mail: petra.silcova@rr-strednimorava.cz
www.nuts2strednimorava.cz

Úřad RR
Kounicova 13
602 00 Brno
odbor implementace projektů:
Ing. jan Karásek, vedoucí odboru
Tel.: 532 193 505
karasek@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

LiFe+
Pro celou ČR: 
MŽP 
Vedoucí oddělení programů eU
Mgr. Michal Petrus
Tel.: 267 122 898
e-mail: michal.petrus@env.cz
www.env.cz

Informace o projektu „Záchrana lužních 
stanovišť v povodí Morávky“:
Mgr. Roman Barták, manager projektu
Tel.: 724 104 976

ppK (program péče o krajinu)
Poradní místa Moravskoslezsko Střední Morava Jihovýchod

Žádosti v rámci podprogramu 
Péče o krajinu se předkládají na 
místně příslušná střediska
aoPK ČR (v rámci 
podprogramu Péče o zvláště 
chráněné části přírody a ptačí 
oblasti mohou
být žadateli pouze střediska 
aoPK ČR, správy chKo nebo 
správy nP).

AOPK ČR - Středisko Olomouc
Lafayettova 13
772 00 olomouc
Ing. Ivana Krejčová 
Mgr. eva Stodolová 
Tel.: 585 229 873 
e-mail: olomouc@nature.cz 
www.olomouc.ochranaprirody.cz 
AOPK ČR - Středisko Ostrava
Trocnovská 2
702 00 ostrava 
Tel.: 596 133 673
Fax: 596 133 020
e-mail: ostrava@nature.cz 
www.ostrava.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko  Zlín
Štefánikova 167
760 30 Zlín 
Tel: 576 011 628 
e-mail: zlin@nature.cz
Ing. hoferková eliška
Tel.: 576 011 464, 602 340 724
e-mail: hoferkova.eliska@nature.cz
www.zlin.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko Brno
P.o.BoX 120
Kotlářská 51
657 20 Brno 
Tel.: 549 210 226, 549 211 062
e-mail: brno@nature.cz
www.brno.ochranaprirody.cz
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opatření c, d
pro zvláště chráněná území 
spadají pod příslušnou Správu 
chKo

Správa CHKO Beskydy
nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: 571 654 293
www.beskydy.ochranaprirody.cz

Správa CHKO Bílé Karpaty
nádražní 318
763 26 Luhačovice 
Tel.: 577 119 626-8
Fax: 577 119 629
e-mail: bilekarp@nature.cz 
www.bilekarpaty.cz

Správa CHKO Pálava
náměstí 32
692 01 Mikulov
Tel.: 519 510 585
Fax: 519 511 130
e-mail: palava@nature.cz
www.palava.ochranaprirody.cz

erdF - op Žp (operační program Životní prostředí 2007-2013)

řídícím orgánem operačního programu je Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10, 100 10, 
ústředna: 267 121 111, fax: 267 310 308, e-mail: info@env.cz, www.env.cz
Více informací: Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - chodov, www. sfzp.cz
Pro informace se můžete obracet na pracovníky krajských pracovišť. 
Všechna krajská pracoviště jsou pro veřejnost otevřena v úterý a ve středu 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00. V ostatní dny je návštěva možná jen po předchozí domluvě. 
Pro zájemce o dotace z operačního programu Životní prostředí je zřízena Zelená linka 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích).

SFŽP ČR PRaha Ing. Michal Slezák
Tel.: 267 994 420
e-mail: mslezak@sfzp.cz
oblast podpory: 6.1-6.6

Vedoucí odboru příjmu žádostí a KP
Mgr. Martin Kubica
Tel.: 267 994 515, 724 001 771

Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj

SFŽP 
Českobratrská 7 
702 00 ostrava
Fax: 596 110 713
Rndr. Martina Breuerová
Tel.: 596 138 314, 606 121 544 
Ing. alena Matyášková
Tel.: 596 110 713, 724 732 858  

SFŽP
Vavrečkova 5262 (budova 23) 
760 06 Zlín 
Tel.: 577 522 275
Fax: 577 222 762 
Ing. Miroslav Zmeškal 
Tel.: 723 698 028
Ing. Radka Machová
Tel.: 607 686 483

SFŽP
Wellnerova 7
779 00 olomouc
Tel.: 585 244 616
Fax: 585 244 616
Ing. Petr Žerníček
Tel.: 606 123 867
Ing. jana Prášilová
Tel.: 724 775 114 

SFŽP
Šumavská 31 
612 54 Brno
Tel.: 549 133 431
Fax: 549 133 431
Ing. Monika Špačková
Tel.: 606 586 388
Ing. jan Solčány
Tel.: 724 772 827

AOPK ČR - Středisko 
Ostrava
Trocnovská 2
702 00 ostrava 
Tel.: 596 133 673
Fax: 596 133 020
e-mail: ostrava@nature.cz 
www.ostrava.ochranaprirody.cz

AOPK ČR - Středisko Zlín
Štefánikova 167
760 30 Zlín 
od roku 2008 Zarámí 88
Tel.: 576 011 628 
e-mail: zlin@nature.cz
www.zlin.ochranaprirody.cz 

AOPK ČR - Středisko Olomouc
Lafayettova 13
772 00 olomouc 
Tel.: 585 229 873 
Fax: 585 224 157
e-mail: olomouc@nature.cz 
www.olomouc.ochranaprirody.cz 

AOPK ČR - Středisko Brno
P.o.BoX 120
Kotlářská 51
657 20 Brno 
Tel.: 549 210 226, 549 211 062, 774 423 826 
e-mail: brno@nature.cz
www.brno.ochranaprirody.cz 
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nadace partnerství
Údolní 33 
602 00 Brno
Fax:  515 903 110 
Krátká 26
100 00 Praha 10  
Tel. / fax:  274 816 727
www.nadacepartnerstvi.cz

Základní grantový program
Tel.: 515 903 115
Ing. František Brückner
frantisek.bruckner@nap.cz
Mgr. Radim cenek
radim.cenek@nap.cz
Mgr. Zuzana Kyjovská
zuzana.kyjovska@nap.cz

Greenways:
Ing. juraj Flamik
Tel.: 515 903 117
e-mail: greenways@nap.cz

erdF - op čr-slovensko (operační program přeshraniční spolupráce čr-slovensko)
Poradní místa Moravskoslezsko Střední Morava Jihovýchod

Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR 
odbor regionální přeshraniční 
spolupráce 
Staroměstské nám. 6 
110 15 Praha 1 
Ing. nikola jungbauerová 
Tel.: 234 154 387       
Fax: 234 154 007
e-mail: junnik@mmr.cz 

www.sk-cz.eu

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje, cestovního 
ruchu a kultury
28. října 117
702 18  ostrava
Ing. Markéta hluchníková
Tel.: 595 622 725
Fax: 595 622 308
e-mail: 
marketa.hluchnikova@kr-moravskoslezsky.cz 
www.kr-moravskoslezsky.cz 

Zlínský kraj
odbor strategického rozvoje
Tř. Tomáše Bati 21
761 90  Zlín
Ing. Marcela nevyjelová
Tel.: 577 043 828
e-mail: marcela.nevyjelova@kr-zlinsky.cz
www.kr-zlinsky.cz

Jihomoravský kraj
odbor regionálního rozvoje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82  Brno
Mgr. Monika Knettigová
Tel.: 541 651 306
Fax: 541 651 329
e-mail: 
knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz

ministerstvo Životního prostředí

Finanční podpora MŽP pro nestátní neziskové organizace (není uvedeno v tabulce)
Bližší informace o dotačních titulech:
odbor vnějších vztahů, oddělení spolupráce s nno
Rndr. helena Knappová 
Tel.: 267 122 226
helena_Knappova@env.cz, 
Bohumila Svobodová 
Tel.: 267 122 584
Bohumila_Svobodova@env.cz,
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V prosinci 2007 vydalo Centrum Veronica Hostětín
ve spolupráci se Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty, o.p.s.

Tato publikace byla vydána jako jeden z výstupů Karpatského projektu v rámci 
InTeRReG III B cadSeS neighbourhood Programme a byla spolufinancována evropskou unií.
Za obsah odpovídají autoři. Publikace nemusí vyjadřovat stanoviska evropské unie, Programu oSn pro životní prostředí (UneP) a dalších partnerů projektu.

Tištěno na recyklovaném papíru.
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