Financování obnovy a péče
o místní kulturní a přírodní bohatství
Aktivity a projekty na péči, ochranu a obnovu kulturního a přírodního dědictví jsou
v celospolečenském zájmu předmětem účelové veřejné podpory. V následujícím textu jsme
se pokusili sestavit přehled vybraných dotačních titulů (státní rozpočet, fondy EU 20072013, nadace a další). Uvedený text je výňatkem ze „Studie obnovy, péče a využití kulturního
a přírodního bohatství Mikroregionu Hvozdnice“, která byla vytvořena s podporou Programu
rozvoje venkova, osa IV Leader, SPL MAS Opavsko.

Obecný postup pro získání finanční podpory
Nezávisle na typu projektu, ať jde o výsadbu zeleně, obnovu střechy kapičky nebo naučné
stezky, platí v různých obměnách základní principy pro podávání žádostí, získávání a
nakládání s prostředky veřejné podpory. Od toho se odvíjí obecný postup od nápadu
k realizaci:
1. Nápad a jeho formulace
Nejprve je nutno si ujasnit představu, co, jak a kde chci realizovat, jaké jsou cíle a
předpokládané náklady na dosažení cílů záměru (realizaci). Jaký a kdo bude mít z realizace
záměru užitek? Vše je nejlépe formulovat písemně.
2. Vlastnické poměry
Vždy je nutné mít předjednán záměr s vlastníky (nájemníky) dotčených pozemků a podle
okolností také s vlastníky (nájemníky) okolních pozemků. Tyto jednání pak podle potřeby
vyjádřit písemně, právně závaznými metodami (smlouva nájemní, plná moc, majetkový
převod …)
3. Plánování (vývoj projektu)
Vytvoření podrobného popisu projektu. Hlavní cíle, přínosy, účel, výstupy, aktivity,
harmonogram, rozpočet, lidské zdroje, finanční zdroje, rizika, udržitelnost po realizaci.
Součástí vývoje projektu je vytvoření projektové a technické dokumentace. Projektová
dokumentace obsahuje popis záměru samotného, technická dokumentace je, především u
stavebních projektů, nezbytnou součástí pro vyřízení různých povolení, územního souhlasu či
stavebního povolení podle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
4. Realizace
Fázování projektu, sestavení týmu, popis a rozdělení úkolů, řízení a pravidla komunikace,
zpětná vazba. Čím je projekt rozsáhlejší, tím klade větší nároky na řízení a plánování.

1

5. Žádost o finanční podporu
Tento bod je uváděn záměrně až na posledním místě. Žádost o finanční podporu by měla být
součástí realizace a projekt již od svého počátku musí zohledňovat specifika a požadavky
konkrétního dotačního titulu.
Pozn.: Zvláště u drobnějších záměrů, typu obnovy drobné sakrální památky, výsadby aleje či
společenské kulturní akce, praxe ukazuje, že časové a finanční nároky na administraci žádosti
o dotaci v některém z dotačních titulů mohou být leckdy naprosto neadekvátní a zkrátka je
jednodušší a levnější realizovat záměr z jiných než dotačních prostředků.
Typy žádostí rozlišujeme podle konceptu dotačního programu na individuální projekty a
grantová schémata. Dále rozlišujeme investiční a neinvestiční projekty (výdaje). V rámci
grantových schémat často nelze kombinovat investiční a neinvestiční projekty.
Z praktického hlediska je potřeba vědět, že finanční podpora je většinou nabízena na základě
výzvy k předkládání projektů. V delším časovém horizontu je třeba sledovat vyhlášení výzvy
konkrétního dotačního titulu. Výzvu vyhlašuje administrátor dotačního titulu (ministerstvo,
kraj, agentura, nadace, atd.). Nejčastěji a nejrychleji lze nalézt informace o výzvách na
internetových stránkách administrátora a dále také na specializovaných webech sledujících
dotační dění.
Některé informační zdroje, na kterých lze nalézt informace o dotačních titulech:
www.edotace.cz
www.efinance.cz
www.mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.srop.cz
www.npu.cz
www.szif.cz
www.masopavsko.cz
www.mkcr.cz
http://www.risy.cz/cs
K výzvě bývá podávána příručka pro žadatele, ve které je uvedena většina podstatných
informací o administraci projektu (žádosti o dotaci), podobně jako na stránkách
administrátora dotačního titulu. V rámci výzvy jsou zveřejněny podrobné informace o
dotačním titulu, podmínky a náležitosti pro podání žádosti o dotaci. Než podáte žádost o
dotaci, prostudujte si pečlivě podmínky programu. Důležité jsou především informace o
oprávněném žadateli, způsobilých výdajích, požadované územní příslušnosti místa realizace,
termínech, potřebných dokladech k doložení, způsobu financování atd.
Následuje vyplnění žádosti o dotaci dle podmínek programu, včetně potřebných příloh a její
podání na příslušné pracoviště, které příjem žádostí administruje. V případě, že podaný
projektový záměr bude vybrán pro přidělení finanční podpory, většinou obdržíte rozhodnutí
a budete vyzváni k podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace. Další postup již dále nelze
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přiblížit v obecné rovině, jelikož se podmínky jednotlivých dotačních titulů od sebe výrazně
odlišují.
Z hlediska financování projektů na obnovu a péči o přírodní a kulturní bohatství je důležité si
uvědomit, že existují dva základní přístupy k poskytnutí prostředků:
a) musíte projekt realizovat a náklady na jeho realizaci uhradit z vlastních zdrojů
(vlastními prostředky nebo z úvěru) a teprve na základě doložených výdajových dokladů
jsou Vám poskytovatelem proplaceny (v plné výši nebo zčásti)
b) prostředky jsou Vám přiděleny po podpisu smlouvy, jsou Vám tedy k dispozici
v okamžiku zahájení prací a po skončení projektu prokazujete jejich účelné využití.

Přehled vybraných dotačních titulů
Obce nebo kraje
mohou ze svých rozpočtů poskytnout vlastníku kulturní památky příspěvek na zvýšené
náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvek se poskytuje na
základě odůvodněné, písemné žádosti vlastníka, a to rozhodnutím po provedeném správním
řízení.
Ministerstvo kultury
Přímo ze státního rozpočtu jsou zpravidla financovány opravy větších staveb s rozpočtem od
statisíců Kč do desítek miliónů Kč. O zařazení do rozpočtu rozhoduje Ministerstvo financí ČR
a Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, nejvíce používanou cestou pro zařazení do rozpočtu
je přes jednotlivé poslance, kteří při schvalování státního rozpočtu přicházejí s
pozměňovacími návrhy. Je vhodné obracet se v této věci na poslance z toho regionu, kde se
stavby nacházejí.
Obdobně může o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, a to ze státního
rozpočtu, rozhodnout Ministerstvo kultury, v případě, je-li na zachování kulturní památky
mimořádný společenský zájem. Pro tyto účely má Ministerstvo kultury k dispozici několik
specializovaných programů:
a) Havarijní program – z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro
zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění
havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb;
b) Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón –
je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich
historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční
příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město
zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s
vlastníkem na obnově kulturní památky;
není případ obcí mikroregionu
c) Program záchrany architektonického dědictví – tímto programem je podporována
obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví,
jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce
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přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které
tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní
druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky;
d) Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné
památkové zóny – zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek,
zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy,
kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích;
e) Program restaurování movitých kulturních památek – z tohoto programu jsou
poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých
kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro
kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Bližší informace o tom, jak požádat o
finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní
památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto druhu poskytují vlastníkům kulturních
památek krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, a dále pak jednotlivá pracoviště
odborné organizace státní památkové péče, která mohou vlastníku kulturní památky pomoci
při zpracování příslušné žádosti a potřebné doprovodné dokumentace, popřípadě též
Ministerstvo kultury.
Bližší informace o tom, jak požádat o finanční příspěvek na zvýšené náklady spojené se
zachováním nebo obnovou kulturní památky, a o pravidlech nakládání s příspěvky tohoto
druhu poskytují vlastníkům kulturních památek krajské úřady, Magistrát statutárního města
Opavy a dále pak jednotlivá pracoviště odborné organizace státní památkové péče, která
mohou vlastníku kulturní památky pomoci při zpracování příslušné žádosti a potřebné
doprovodné dokumentace, popřípadě též Ministerstvo kultury.
Ministerstvo kultury ČR
Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
tel.: 257 085 111
e-mail: posta@mkcr.cz
web: http://www.mkcr.cz/cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace--pamatkova-pece-77605/

Program rozvoje venkova 2007 - 2013
Jedná se o program, který rozděluje finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EAFRD). Program je rozdělen do 4 prioritních os, které jsou dále členěny
na dílčí opatření či jejich skupiny. Obnovu kulturního dědictví venkova řeší zejména opatření
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, ale i v ostatních osách a opatřeních je
možno podporu na údržbu krajiny či budování turistické infrastruktury (viz. níže).
Administraci Programu rozvoje venkova zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond.
Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17
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117 05 Praha 1
tel.: 221 811 111
e-mail: info@mze.cz
web: www.mze.cz, www.szif.cz
Pro záměry při obnově přírodního a kulturního dědictví jsou vhodná např. tato vybraná
opatření:
OSA I. – Zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
I.1.2. Investice do lesů
Konkrétně se může jednat o pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest,
stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů
a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví
ekologickými technologiemi.
I.1.4 Pozemkové úpravy
Prostřednictvím tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové
držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny.
OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
V rámci priorit osy II jsou podporovány např. biologická rozmanitost, zachování a rozvoj
zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských
krajin, ochrana vody a půdy, zmírňování klimatických změn, agroenvironmentální opatření
v oblastech NATURA 2000, podpora společenských funkcí lesů, zlepšování druhové skladby
lesních porostů atd.
Např. opatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Jednorázový příspěvek na neproduktivní investice na podporu činností vedoucích k
usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jehož rámci budou
podporovány zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro
turisty do šířky 2 metrů, cyklostezky a objekty na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků,
např. mostky, zábradlí, parkovací místa, odpočinková stanoviště, přístřešky, informační
tabule, lesní studánky apod.
OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
V rámci opatření III.1.3 a) a b) Podpora cestovního ruchu jsou podporovány aktivity
zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky rozvojem cestovního ruchu, zejména ve
spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti.
Za způsobilé výdaje jsou považovány, u záměrů typu a):
- výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek),
apod., budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst,
hipostezek, mimo území lesů,
- výstavba sportovních zařízení,
- nákup a výsadba doprovodné zeleně.
U záměrů typu b) je podpora určena:
- na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně
novou výstavbu malokapacitních ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších
budov a ploch v rámci turistické infrastruktury,
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-

budování koupališť a plováren pro veřejné využití vč. odpovídajícího zázemí (nejedná
se o aquaparky a lázně),
výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (včetně vleků a lanovek),
nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, hardware

Cílem priority III.2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově je zlepšit vybavení a vzhled
vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a
dědictvím venkova. Zabezpečit rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a
středního podnikání a zlepšení životního prostředí venkovských sídel.
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
Na nákup a výsadbu veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, nákup nezbytné techniky pro
údržbu zeleně pro obce je možno žádat v rámci opatření III-2.1.1. zlepšení vzhledu obcí –
úprava veřejných prostranství.
Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby je určeno mimo jiné na vybudování
chybějícího občanského vybavení a služeb, např. objektů a ploch pro sportovní a kulturní
aktivity, objekty pro spolkovou činnost.
Na opravu kulturních památek – ať už jsou prohlášeny památkami či nikoli – je určeno
opatření III.2.2. - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova.
Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních
památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny,
památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále
zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné
památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek,
památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně
historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových
stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a
umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
OSA IV – LEADER
Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení
ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s
posílením řídících a administrativních schopností na venkově.
Mikroregion Hvozdnice je členem Místní akční skupiny Opavsko, jejíž strategický plán
vychází zaměřením i strukturou z Programu rozvoje venkova.
SPL MAS Opavsko
Program není omezen počtem obyvatel obce. Hodnotící komise MAS Opavsko preferuje
projekty řešené komunitně, úspornými, udržitelnými a inovativními přístupy, přičemž
preferenční body získávají projekty zaměřené na mládež a ženy, vytvářející nová pracovní
místa, jsou navrhovány víceodvětvově. Pro výzvy vyhlašované v letech 2011 až 2013 jsou
otevřeny následující fiche (témata):
Fiche 1 – Cestovní ruch – rozvoj turistiky
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Fiche 2 - Obnovení kulturních a historických hodnot venkova
Fiche 3 - Obnova a rozvoj vesnic
Fiche 4 - Zlepšení občanské vybavenosti
Fiche 5 - Nové podnikatelské aktivity
Fiche 6 - Diverzifikace činností nezemědělské povahy
Fiche 7 - Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů
Fiche 8 - Rozvoj turistického ruchu – ubytování a sport
MAS Opavsko
Podolská 156
747 41 Hradec nad Moravicí
tel.: 733 763 010
e-mail: masopavsko@masopavsko.cz
web: www.masopavsko.cz

Regionální operační program
Regionální operační programy nabízejí financování obnovy, rekonstrukcí kulturněhistorických a technických památek (zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR) v rámci rozvoje cestovního ruchu. Tyto programy jsou určeny pro obce nad 500 obyvatel.
V rámci oblasti 2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,
doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu bude podporována ta rekonstrukce či
obnova památky, která bude mít jasnou vazbu na cestovní ruch. Podporované aktivity:
Revitalizace a zpřístupnění památek pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu.
- Rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a
kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu.
- Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové
komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné stravovací zařízení apod.).
Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství.
- Podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící
pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace.
- Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu.
- Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydech a Jeseníkách)
s prioritou komplexnosti těchto areálů (např. jednotné odbavovací a informační
systémy) a s předpokladem možností celoročního využití.
- Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a
prodlužující sezónnost v regionu (např. návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály
a další atrakce).
Výstavba a rekonstrukce další infrastruktury pro cestovní ruch.
- Rozvoj a rekonstrukce orientačně–informačního systému cestovního ruchu.
- Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné
infrastruktury).
- Výstavba a propojování hipostezek (včetně značení doprovodné infrastruktury).
- Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních
tocích.
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-

Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a
doprovodné infrastruktury)
Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a výstavba a rekonstrukce
cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury –
značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní
projekty cestovního ruchu, tj. na napojení turistických atraktivit (realizovaných v
rámci sportovní,rekreační a lázeňské vybavenosti či kulturních a přírodních památek a
kulturního dědictví) na již existující sítě značených cyklotras/cyklostezek.

Úřad Regionální rady
Hrabákova 1/1861
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 552 303 501
fax: +420 552 303 503
e-mail: sekretariat@rr-moravskoslezsko.cz,
web: http://www.rr-moravskoslezsko.cz
Využijte možnosti osobní, telefonické nebo elektronické konzultace vašeho projektového
záměru s projektovými manažery odboru marketingu a posílení absorpce Úřadu Regionální
rady Moravskoslezsko prostřednictvím infolinky +420 552 303 546 nebo e-mailu
info@dobra-rada.cz.
Integrovaný operační program
Jasnou a přímou vazbu na rozvoj cestovního ruchu vyžaduje rovněž Integrovaný operační
program. Jelikož jde o program národní úrovně, je podpora zaměřena pouze na významné
památky zapsané do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (celkem 12 památek) a
památky se statutem Národní kulturní památky. Výše dotace by neměla přesáhnout 85 %
všech uznatelných nákladů, přičemž velikost projektu se bude počítat na desítky milionů
korun.
Úřad regionální rady
Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
tel.: +420 552 303 546
e-mail: info@rr-moravskoslezsko.cz, info@dobra-rada.cz
web: www.dobra-rada.cz, www.rr-moravskoslezsko.cz, www.strukturalni-fondy.cz/iop
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje dotace na opravu sakrálních staveb v rámci
Podpory obnovy a rozvoje venkova dotačního titulu č. 4 (Podpora obnovy drobných
sakrálních staveb.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: 224 861 111
e-mail: posta@mmr.cz
www.mmr.cz
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Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Krajský úřad MSK poskytuje formou tohoto programu také dotace na sakrální stavby,
hřbitovy, památky, místní pozoruhodnosti, veřejná prostranství, cyklistické, koňské a pěší
stezky.
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad,
28. října 117, 702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222
fax: 595 622 126
elektronická podatelna: posta@kr-moravskoslezsky.cz
web: www.kr-moravskoslezsky.cz

Další podpora pro obnovu a péči o drobné (sakrální) památky
Nadace VIA
Nadace má několik dotačních programů, např. Fond kulturního dědictví, jež lze využít na
poměrně širokou škálu projektů na venkově - podporuje spontánní aktivity lidí, jež obohacují
dění, např. obnovu zanedbané návsi, zapomenutých tradic či vyčištění potoka. Jedno mají
totiž tyto projekty společné. Podporují projekty s důrazem na zapojení místní komunity,
zapojení neziskových organizací, obyvatel i místních samospráv.
Nadace VIA
Jelení 200/3
118 00 Praha 1
tel.: 233 113 370
e-mail: via@nadacevia.cz
web: www.nadacevia.cz
Nadace Veronica
Nadace Veronica rozděluje malé finanční prostředky na místní i regionální projekty na
zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny na Moravě a Slezsku – konkrétně podporuje
místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné
komunity, rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora
konceptu pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny.
Nadace Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 775
e-mail: nadace@veronica.cz
web: http://nadace.veronica.cz
Nadace OKD
Nadace se snaží přispět k rozvoji regionu a soustředí se na soustavné zvyšování atraktivity
oblasti pro domácí i zahraniční návštěvníky. Samostatnou kategorii tvoří podpora projektů
zaměřených na zlepšení podmínek pro život v obcích kraje, chce se podílet i na aktivní
záchraně a rekonstrukci významných kulturních a přírodních památek jako bohatého
kulturně-historického dědictví regionu. Pro potřeby obnovy a rozvoje přírodních a kulturních
památek připadají v úvahu programy Pro budoucnost a Pro Evropu.

9

Nadace OKD (budova OKD, kancelář č. 4)
Prokešovo nám. 6/2020
728 30 Ostrava
tel.: +420 596 262 118
e-mail: info@nadaceokd.cz
web: www.nadaceokd.cz
Nadace ČEZ
Nadace podporuje z námi vybraných činností volnočasové aktivity (hřiště, dětská hřiště,
klubovny), naučné stezky, pěší stezky a environmentální vzdělávání.
Nadace ČEZ
Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3
telefon: 211 046 720
fax: 211 046 725
e-mail: nadacecez@cez.cz
web: www.nadacecez.cz
Česko-německý fond budoucnosti
Přispívá každé čtvrtletí na obnovu a opravy sakrálních staveb v rámci programu Stavební
projekty a obnova památek; zaměřuje se především na oblasti osídlené dříve německým
obyvatelstvem.
Na Kazance 634/7
171 00 Praha 7 – Trója
tel.: 283 850 512-4
e-mail: info@fb.cz
web: www.fondbudoucnosti.cz
Československá obchodní banka
Na opravu sakrálních památek je možno využít Program podpory regionů ČSOB a Poštovní
spořitelny.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
tel.: 800 300 300
e-mail: info@csob.cz
web: www.csob.cz
Nadace Občanského fóra
Každoročně přispívá na obnovu památek v rámci programu Opomíjené památky a Památky a
zdraví.
Hálkova 2, 120 00 Praha 2
tel.: 224 941 305-7
e-mail: info@nadaceof.cz
web: http://www.nadaceof.cz
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Purkyňova nadace
Dotační program na obnovu památek se zaměřuje především na oblast severozápadních
Čech.
Slatina 11, 411 17 Libochovice
tel.: 416 591 552
e-mail: purknadace@seznam.cz
web: http://www.purknadace.cz

Vybrané tituly pro péči o krajinu a zeleň
Postupně si představíme také několik dotačních titulů vhodných pro financování výsadby
dřevin v intravilánu obce i ve volné krajině. Uvedeny jsou odkazy na webové stránky, kde lze
najít podrobnější informace a kontakty na administrátora.

Program péče o krajinu
je administrován AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) prostřednictvím svých krajských
středisek. Jde o dotační program vyhlášený Ministerstvem životního prostředí, který
poskytuje neinvestiční prostředky až do výše 100 % vynaložených nákladů na vlastní realizaci
opatření.
Opatření programu jsou specifikována v rámci těchto celků:
- Obnova nebo vytváření vegetačního krytu
- Odstraňování nepovolených skládek odpadu a jiných zařízení
- Péče o dřeviny
- Podpora zeleně v urbanizované krajině
- Protierozní opatření
- Regulace šíření invazních druhů rostlin a živočichů
- Šetrné hospodaření na zemědělské půdě
- Úprava stanovištních poměrů
- Zachování a vytváření krajinných prvků
Pro populární výsadby dřevin připadá jako nejvhodnější podprogram PPK B (volná krajina),
který slouží pro zajištění drobného managementu a dalších drobných neinvestičních
jednoletých opatření v krajině:
o mimolesní opatření (ochrana krajiny proti erozi, udržení kulturního stavu krajiny),
o realizace a péče o prvky ÚSES,
o vytváření drobných přírodních prvků v krajině (obnova mezí a remízků).
Žádat mohou občanská sdružení i jednotlivci. Dolní hranice dotace není stanovena, horní je
250 tis. Kč. Výše dotace je až 100 % realizačních nákladů. Financovat lze nákup sazenic,
výsadbu a ochranu sazenic, nikoliv např. zaměření pozemku apod. Práce je možno provádět
svépomocí. Výsadby musí být realizovány cca do jednoho roku. Povinností žadatele je se o
výsadbu min. 3 roky starat (zálivka dle potřeby, opravy podpory a ochran proti okusu zvěří
atd.).
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Pozn.: Pro výsadbu ovocných alejí jsou doporučovány rozestupy cca 7–8m, v případě plošné
výsadby (sady) rozestupy kolem 10-12m poskytující dostatek slunce pro dobré tvarování
koruny a vyzrálost plodů. Nutné je zabezpečení proti okusu – u alejí individuální ochrana
(pletivo, juta, možná ještě v kombinaci s nátěrem). U sadu je doporučováno řešit ochranu
sazenic oplocením (cca 100 Kč/1m délky plotu). Co se týče rozpočtu, lze pěkný stromek
(jabloň, hrušeň, švestky, třešně) koupit do cca 200 Kč (méně obvyklé druhy budou asi dražší),
výsadba cca 400-500 Kč/ks vč. individuální ochrany, u sadu navíc cena za oplocenku. Není
možno financovat výsadbu alejí kolem silnic I., II. a III. třídy – tedy jen kolem polních a
obecních cest a ve volné krajině.
S dotazy se můžete obracet na pracoviště AOPK Ostrava: Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel.: 596 133 673, 608 910 562 fax: 596 133 020
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.aopk.cz/
http://www.dotace.nature.cz/

Nadace Partnerství
Posláním programu Strom života Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím,
obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Zejména
prostřednictvím výsadeb stromů motivujeme širokou veřejnost aktivně se zapojit do péče o
krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec.
Prostředky v programu Strom života Nadace Partnerství jsou rozdělovány prostřednictvím tří
grantových podprogramů. Účast v grantovém řízení se řídí obecnými podmínkami
společnými pro všechny grantové podprogramy a specifickými podmínkami dílčích
grantových podprogramů. Členění je následující:
Malé granty Strom života
Podpora výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti do realizace malých projektů, které
přispějí ke zkvalitnění životního prostředí.
Maximální výše grantu: 20.000 Kč
Strom života – Pro přírodu
Podpora projektů realizovaných ve volné krajině, jež přispívají k obnově a ochraně
krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny, zvyšování a ochraně biodiverzity.
Maximální výše grantu: 100.000 Kč.
Strom života - Místo pod stromy
Grantový a asistenční podprogram zaměřený na podporu vzniku nových a obnovu stávajících
zelených veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření veřejnosti otevřených
školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových míst apod. za účasti místních občanů,
budoucích uživatelů.
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Oprávnění žadatelé jsou specifikováni u jednotlivých grantových podprogramů. Žádost o
grant se zadává přímo do formuláře na webových stránkách, kde si vyberete příslušnou
grantovou výzvu nebo písemně na předepsaném formuláři. Termíny grantových uzávěrek
jsou specifikovány u jednotlivých grantových podprogramů.
Nadace Partnerství si vyhrazuje právo zrušit grantové kolo Strom života – Pro přírodu a Místo
pod stromy v případě, že nedojde k uzavření smluv s poskytovatelem prostředků.
Přesné podmínky jsou k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz a
http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Pro náročnější projekty je vhodnější Operační program Životní prostředí. Program nabízí
podporu celkem v 8 osách, z toho osy 6 a 7 reflektují potřeby obnovy a péče o přírodní a
kulturní památky. Oblasti podpory osy 6 jsou mimo jiné zaměřeny na implementaci a péči o
území soustavy Natura 2 000 (6.1), podporu biodiverzity (6.2), obnovu krajinných struktur
(6.3), podporu regenerace urbanizované krajiny (6.5) a další. Osa 7 je zaměřena na rozvoj
infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování
environmentálního poradenství a environmentálních informací.
O dotaci mohou požádat zejména obce a města, kraje, svazky obcí a krajů, neziskové
organizace, příspěvkové organizace, správy národních parků, státní podniky a organizace,
vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, fyzické osoby.
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Cílem podpory je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.
Podpora je realizována na celém území České republiky kromě hl. m. Prahy. Na účely této
podpory je připraveno více než 600 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
MŽP spustilo nový dotační program "Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny"
podporující realizaci krajinotvorných opatření.
Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je krajinotvorným programem
Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR). Cílem programu je podpora
opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených
opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů, a to i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví státu. Dále je jeho
cílem podpora adaptačních opatření v krajině v souvislosti s klimatickými změnami ve
vodních, nelesních a lesních ekosystémech.
Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli,
přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a
realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů může být žadatelem AOPK
ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území.
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Státní fond životního prostředí ČR
Kontaktní a korespondenční adresa Státního fondu životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
Kanceláře SFŽP jsou ve 2.-5. patře budovy
tel.: 267 994 300
fax: 272 936 597
e-mail: dotazy@sfzp.cz
web: https://www.sfzp.cz/
Regionální pracoviště – Moravskoslezský kraj
Českobratrská 7 702 00 Ostrava 2
fax: 596 110 713
tel: Irena Pocedičová, tel: 595 198 431
http://www.opzp.cz/
Dalším zajímavým programem je Ochrana biodiverzity (www.csop.cz), v rámci něhož jsou
podporovány i některé měkké (neinvestiční) aktivity.

Sepsal: Petr Chroust a kol., VITAREGIO o.s., březen 2011

14

