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Opatření z prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
slouží k financování:
obnovy a efektivního využívání zdrojů pitné vody
obnovy a modernizace vodárenské infrastruktury
přirozených rozlivů vody v nivách vodních toků
hospodárnému nakládání se srážkovými vodami v sídlech
SC 1.2 od roku 2014 podpořeno154 projektů – 3,7 mld Kč
•

•

aktivity 1.3.1 a 1.3.2 schváleno 22 žádostí s podporou ve výši 434,5 mil.
Kč (z toho dešťovka pro obce: 17 žádostí s podporou 35 mil. Kč).
další 4 projekty s požadavkem na podporu EU ve výši 17,5 mil. Kč jsou
podány a probíhá jejich hodnocení
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•

•

•

•
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•

V rámci prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu jsou financovány
projekty:
zlepšení ekologické stability krajiny
revitalizace či renaturace vodních toků a niv
zprůchodnění migračních překážek (např. pomocí rybích
přechodů)
obnova rybníků a mokřadů
výsadby zeleně do krajiny (meze, remízy, aleje)
protierozní opatření
zlepšování struktury lesních porostů a zeleň v sídlech
tato opatření podporují přirozené funkce naší krajiny, zvyšují její stabilitu,
a tedy snižují zranitelnost vůči negativním dopadům změny klimatu
alokace z prioritní osy 4 na adaptační opatření zejména pro boj se suchem,
ale i dalšími klimatickými extrémy, činí 6,1 mld. Kč
aktuálně jsou vyhlášeny výzvy s alokací 1,3 mld. Kč
SC 4.3 podpořeno 464 projektů - 2,6 mld Kč
SC 4.4 podpořeno 254 projektů – 0,44 mld Kč

NPŽP – program Státního fondu
Životního prostředí
•

Z národních prostředků jsou podporována tato opatření:
-

-

-

Hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech „Dešťovka“ – v rámci obou dosavadních výzev podáno
4800 žádostí za 233 mil. Kč. Aktuálně probíhá příjem
žádostí v rámci 2. výzvy s alokací 240 mil. Kč.
Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody
obcemi – již podpořeno 293 projektů za 330 mil. Kč, což
znamenalo nové zdroje vody pro 135 tisíc lidí. Nová výzva
s alokací 600 mil. Kč běží od května, zatím podáno 9
projektů za 20 mil. Kč.
Podpora sídelní zeleně

Národní program MŽP

•

•

•

národních programů MŽP:
Program péče o krajinu obnova - tvorba
krajinných prvků a péče o ně (např. remízy,
meze, tůně, mokřady, prvky ÚSES)
Podpora obnovy přirozených funkcí adaptační opatření na změnu klimatu pro lesní,
nelesní a vodní ekosystémy (např. dosadby
původních dřevin, protierozní opatření, obnova
malých vodních nádrží) pro drobná opatření do
250 tis. Kč
od roku 2014 bylo přijato k financování ve volné krajině okolo
1500 žádostí za cca 100 mil. Kč
nejčastěji jsou podporovány výsadby a péče o dřeviny a tvorba
a obnova tůní a mokřadů

Děkuji za pozornost…

