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VYHLÁSÍ 

VÝZVU z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

...JIŽ BRZY... 

 

11.2.2019 vyhlásíme výzvu z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Příjem 

žádostí bude ukončen 12.4.2019 ve 20:00 hodin. 

OPŽP I. Protierozní opatření 

Celková alokace pro tuto výzvu je vyhlášena ve výši 5 000 000 Kč. 

Kdo může žádat? 

- obce na území MAS, kraj, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby  

 

Min. výše celkových způsobilých výdajů 100 000,- Kč. 

Max. výše celkových způsobilých výdajů 6 250 000,- Kč. 

Dotace je max. 80% z celkových způsobilých výdajů. 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

- opatření zamezující vodní erozi 

o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, např. travní 

pásy, průlehy apod. 

o stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, např. hrázky, terasy, 

svodné příkopy apod. 

o preventivní opatření, např. zakládání či obnova mezí, remízů apod. 

- opatření zamezující větrné erozi  

o obnova či zakládání větrolamů 
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OPŽP II. Sídelní zeleň 

Celková alokace pro tuto výzvu je vyhlášena ve výši 5 000 000 Kč. 

Kdo může žádat? 

- obce na území MAS, kraj, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, 

podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající 

 

Min. výše celkových způsobilých výdajů 100 000,- Kč. 

Max. výše celkových způsobilých výdajů 8 333 333,- Kč. 

Dotace je max. 60% z celkových způsobilých výdajů. 

 

Jaké aktivity budou podporovány? 

- zakládání/obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) 

- jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch 

přírodě blízkého charakteru 

- opatření na podporu biodiverzity 

 

 

Text výzvy a další související dokumenty naleznete po vyhlášení výzvy na našich 

internetových stránkách: 

www.maskrnovsko.cz 

Své projektové záměry můžete bezplatně konzultovat s pracovníky MAS Rozvoj Krnovska:  

MAS kancelář v Osoblaze: 

Adresa:  Na Náměstí 105, Osoblaha 793 99 

E-mail: team@maskrnovsko.cz  

Tel.:  +420 554 646 200 

 

MAS kancelář v Krnově: 

Adresa: Hlavní náměstí 104, Krnov 794 01  

E-mail: team@maskrnovsko.cz 

Tel.:  +420 603 740 650 
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