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Dotační příležitosti Jihomoravského kraje

Dotační program - Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a 
následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 

• DT 1  Zadržení vody v krajině 

• DT 2  Následná péče o zeleň – ukončená výzva

• DT 3  Projektová dokumentace

• DT 4  Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn
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Dotační titul 1 „Zadržení vody v krajině“ 

Cíl: je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních 

toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které posílí přirozenou funkci 

zadržení vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích

Alokace: 12 mil. Kč v 1 kole (navrženo 7.874 mil Kč)

Příjem žádostí: 2.kolo ukončení 6.8.2021

Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 400 000 Kč

Spoluúčast: 50%

Příjemci: obec, DSO, škola, církev, zemědělský podnikatel
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Uznatelné výdaje:
• Výstavba rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a 

výpustných zařízení) za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, 

• obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční 
schopnosti krajiny, 

• rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces renaturace
vodního toku a nivy, 

• vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních funkcí, 

• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.), 

• stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 

• preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnovu či zakládání větrolamů, 

• výsadbu stromů a keřů mimo souvislá zastavěná území obcí jako opatření vedoucí k zadržení vody v krajině, 

• geodetické práce, zaměření skutečného provedení stavby, BOZP, stavební a autorský dozor, pokud se týkají realizace některé z aktivit
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Dotační titul 2 „Následná péče o zeleň“
Cíl: je zaměřený na podporu a zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých 
vodních nádrží a retenčních opatření, které posílí přirozenou funkci zadržení vody v krajině a zvětší 
bezpečnost při zvýšených průtocích

Alokace: 3 mil. Kč  v 1 kole (navrženo 2.691 mil Kč)

Příjem žádostí: 1.kolo 15.2.2021 – 1.3.2021  2.kolo není

Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 50 000 Kč

Spoluúčast: 30%

Příjemci: obce dobrovolné svazky obcí, vysoká škola, škola a školské zařízení a nestátní neziskové 
organizace. 
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Uznatelné výdaje:
• úhradu mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění žadatele a jeho odborných zaměstnanců (pracovní smlouva, dohoda o pracovní 

činnosti, dohoda o provedení práce), kteří budou vykonávat činnosti přímo spojené s projektem (péče o vzrostlé dřeviny, výchovné a 
opravné řezy mladých výsadeb, zalévání, výsadba dřevin a keřů za uhynulé), 

• nákup služeb od jiných subjektů zaměřených na odbornou péči o vzrostlé dřeviny, výchovné a opravné řezy mladých výsadeb nebo 
výsadbu dřevin a keřů za uhynulé,

• nákup stejných druhů dřevin (max. počet 20 ks) a keřů (max. počet 20 ks) za uhynulé z předešlé výsadby, která byla vysazena na 
základě realizovaného projektu, včetně pomocného materiálu, 

• úhradu nákladů spojených s běžnou péčí o dřeviny a keře (zalévání, ochrana proti okusu a vytloukání zvěří, ožínání, okopávání , 
mulčování atd.),

• nákup půdních kondicionérů ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku 
přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě, 

• nákup zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu obce, 
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Dotační titul 3 „Projektová dokumentace“ 

Cíl: je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit pro zmírnění 
dopadů klimatických změn, posílení retence a akumulace vody v krajině.

Alokace: 4 mil. Kč v 1 kole (navrženo 1.936 mil Kč)

Příjem žádostí: 2.kolo ukončení 6.8.2021

Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 100 000 Kč

Spoluúčast: 40%

Příjemci: obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území 
Jihomoravského kraje
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Uznatelné výdaje:
zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit k zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině 

• rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za 
současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, 

• výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako 
podpůrný prostředek v boji se suchem, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody, vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů 
apod., 

• obnovu nebo tvorbu mokřadů a tůní, výstavbu, obnovu nebo rekonstrukci nerybochovných vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s 
cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny, 

• rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístních zásahů umožňujících proces 
renaturace vodního toku a nivy, 

• vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-stabilizačních 
funkcí, 

• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.), 

• stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 

• preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), obnovu či zakládání větrolamů. 



9

Dotační titul 4 „Koncepční dokumenty k opatření ke zmírnění dopadů 
klimatických změn“ 

Cíl: je zaměřen na zpracování koncepčních dokumentů pro rozhodování o přírodě blízkých 
adaptačních opatřeních přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině. 

Alokace: 1 mil. Kč v 1 kole (navrženo 0.546 mil Kč)

Příjem žádostí: 2.kolo ukončení 6.8.2021

Výše dotace: Min. 25 000 Kč Max. 60 000 Kč

Spoluúčast: 40%

Příjemci: obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se nachází na území 
Jihomoravského kraje
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Uznatelné výdaje:
• je zaměřen na podporu koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v zastavěném území a volné krajině, u kterých se  předpokládá pozitivní dopad na 

vodohospodářskou situaci, lokální mikroklima, zvýšení biodiverzity, diverzifikaci krajiny, regulaci eroze půdy a stav sucha tzn:

• propustné plochy (odstavné plochy, parkoviště, dvory, příliš široké nebo nepoužívané cesty), které neodvádí vodu z území a jsou zasakovány povrchově v 
místě jejich dopadu, 

• zelené střechy, fasády, snižující prašnost v okolí a zlepšují klima v bezprostřední blízkosti budovy, 

• veřejně přístupné rekreační území se širším sportovním, rekreačním a přírodním využitím, 

• inovační řešení závlahových systému – využití moderních způsobů závlah, které zmenšují nároky na množství odebrané vody (např. kapkové závlahy), 

• ekologicky významné segmenty (zatravňování, zalesňování a vytváření vodních prvků (např. malé vodní nádrže, mokřady a tůně), 

• revitalizace brownfieldů – revitalizace existujících zastavěných ploch, 

• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití trávních pásů, průlehů apod.), 

• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 

• preventivní protierozní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 

• obnova či zakládání větrolamů, sadů, stromořadí a alejí, 

• agrolesnictví. 
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Podání žádosti o dotaci
• Dotační portál https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ 

• Software602 FormFiller

• Na co si dát pozor:

• investice x neinvestice !!!

• plátce DPH x neplátce DPH

• záměr na začátku x na konci

• výše nákladů

• Minimální výše dotace

• Velikost nákladů 

• Hospodárnost, efektivnost

• Publicita projektu
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Programy přeshraniční spolupráce

• Program Interreg V-A Slovensko/Česká republika 2021-2027

• Program Interreg V-A Rakousko/Česká republika 2021-2027
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Operační program životní prostředí 2021-2027(OPŽP)

• Program je v současnosti ve fázi příprav

• Jako jedna z podporovaných oblastí - adaptace na změny

klimatu – se zaměřením na prevenci a přizpůsobení se suchu,

povodním a sesuvům půdy či podporu environmentálních

center

• Program poskytne celkovou podporu přibližně přes 60 mld. Kč

• Způsobilost výdajů končí v roce 2030 (pravidlo n+3)

• Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.



Děkuji za pozornost


