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Dotační program: Podpora adaptačních opatření na změnu 
klimatu v roce 2022



O programu

Účel dotačního programu  je podpora adaptačních opatření přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní 
stability v krajině

Dotační program je rozčleněn do čtyř oblastí:

DT1 - Zadržení vody v krajině je zaměřený na podporu zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých
vodních nádrží, výsadbu zeleně (stromy keře), zelené střechy

DT2 - Následná péče o zeleň - je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a keře) v rámci realizovaných
projektů, nákup a použití půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků

DT3 – Projektové dokumentace je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit pro zmírnění
dopadů klimatických změn

DT4 - Koncepční dokumenty - je zaměřen na zpracování koncepčních dokumentů pro rozhodování o přírodě blízkých
adaptačních opatřeních přispívajících k zvýšení odolnosti, biodiverzity a vodní stability v krajině



O programu
28.02.2022 skončil příjem žádosti v 1. kole celkem přišlo 104 žádostí s celkovou požadovanou částkou  9,9 mil. Kč (alokace 20 mil.)

žádosti přijaté v 1 kole budou schvalovány 6.4.2022 na RJMK a 28.4.2022 na ZJMK.

Příjem žádostí v  2 kole pokračuje do 31.8.2022 ! 
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Dotační titul 1 – Zadržení vody v krajině 
- Cíl: je zaměřen na podporu hospodaření s povrchovou a podzemní vodou 

v území, zvýšení retenční schopnosti krajiny, protierozní opatření, 
výsadbu zeleně (stromy keře), zelené střechy

- Alokace: 12 mil. Kč (2022)

- Typ výzvy: kolová 

- Oprávnění žadatelé: obce, DSO, školy, církve, drobní zemědělští 
podnikatelé, spolek a obecně prospěšná společnost založena podle 
zákona č.89/2012 Sb

- Výše dotace: min. 25 000 Kč, max. 500 000 Kč

- Spoluúčast: 50 % 

Příjem žádostí do 31.8.2022 na odkaze https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Dotační titul 1 – Zadržení vody v krajině 
Uznatelné výdaje projektu:

- rekonstrukci a opravu nerybochovných a nerybolovných rybníků a malých vodních nádrží (včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a
výpustných zařízení) za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině,

- výstavbu a obnovu nerybochovných a nerybolovných 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 travních pásů, průlehů, výměna nepropustných povrchů za propustné 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 zeleně (stromy a keře) k zajištění zadržení vody v krajině,

- geodetické práce, zaměření skutečného provedení stavby, BOZP, stavební a autorský dozor

- spolufinancování výstavby vegetačních/zelených střech a instalace podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití např. na
zálivku či splachování WC, pouze u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v rámci jeho v 144. výzvy.



Dotační titul 1 – Zadržení vody v krajině 

Neuznatelné výdaje projektu:
- studie,

- vedlejší rozpočtové náklady např. ztížené stavební podmínky, provoz investora,

- pojistné, pokuty, správní a místní poplatky, penále, náhrady škod, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení,
poštovné, poplatky za občerstvení,

- cestovní náhrady a osobní výdaje,

- DPH (pokud je žadatel plátcem DPH a uplatňuje její odpočet),

- výkup pozemků, vynětí ze ZPF,

- další neuvedené výdaje, které přímo nesouvisí s realizací předmětného projektu,





Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň 
- Dotační titul je součástí programu od r. 2019

- Cíl: je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy a 
keře) v rámci realizovaných projektů

- Alokace: 3,5 mil. Kč (2022)

- Typ výzvy: kolová

- Oprávnění žadatelé: obce, DSO, školy a školská zařízení, spolek a obecně 
prospěšná společnost založena podle zákona č.89/2012 Sb

- Výše dotace: min. 25 000 Kč, max. 50 000 Kč

- Spoluúčast: 30 % 

Příjem žádostí do 31.8.2022 na odkaze https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/
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Dotační titul 2 – Následná péče o zeleň 
- Uznatelné výdaje projektu:

- péči o vzrostlé dřeviny – odborné (arboristické) ošetření vzrostlých stromů,

- výchovné, opravné řezy mladých výsadeb (ošetření dřevin je podmíněno provedením osobou, která je profesně způsobilá provádět
zahradnické úkony),

- dosadby stromů (kmenné tvary) do stabilizovaných ploch veřejné zeleně – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací
péče,

- dosadby keřů (vyjma konifer) – maximálně do 20 ks, včetně pomocného materiálu a dokončovací péče,

- následnou péči o výsadby keřů a stromů maximálně do 5 let od roku provedení výsadeb,

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

- nákup a použití zavlažovacích vaků k nově vysazeným stromům a ke stromům, které se potýkají s extrémními letními teplotami v intravilánu
obce.

- Neuznatelné výdaje projektu:
- pojistné, pokuty, správní a místní poplatky, penále, náhrady škod, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení,

poštovné, poplatky za občerstvení,

- U DT2 sečetí trávy,

- DPH (pokud je žadatel plátcem DPH a uplatňuje její odpočet),

- další neuvedené výdaje, které přímo nesouvisí s realizací předmětného projektu



Dotační titul 3 – Projektová dokumentace 
- Dotační titul je součástí programu od r. 2021

- Cíl: je zaměřen na podporu zpracování projektové dokumentace na realizaci 
aktivit k zvýšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině. Projektová 
dokumentace se musí vztahovat k územnímu řízení, stavebnímu řízení, či jiné 
formě povolení.

- Alokace: 3,5 mil. Kč (2022)

- Typ výzvy: kolová

- Oprávnění žadatelé: obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž převážná většina se 
nachází na území Jihomoravského kraje

- Výše dotace: min. 25 000 Kč, max. 100 000 Kč

- Spoluúčast: 40 % 

- Příjem žádostí do 31.8.2022 na odkaze https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/


Dotační titul 3 – Projektová dokumentace 
- Uznatelné výdaje projektu: výdaje na zpracování projektové dokumentace na realizaci aktivit ke zvýšení 

retenční schopnosti krajiny:
- výstavbu, rekonstrukce a obnovu nerybochovných a nerybolovných 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 a nerybolovných vodních nádrží 
přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biologické rozmanitosti, včetně biologického 
posouzení lokality před navrhovanými zásahy

- revitalizaci (zmeandrování), rekonstrukci a opravy na drobných vodních tocích, terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně 
pomístních zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku a nivy, včetně biologického posouzení lokality před 
navrhovanými zásahy,

- vytváření a obnovu tůní, mokřadů nebo obnovu říčních ramen v nivě vodního toku, jejichž cílem je posílení ekologicko-
stabilizačních funkcí, včetně biologického posouzení lokality před navrhovanými zásahy,

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

- stabilizaci drah soustředěného povrchového odtoku (zatravnění, doprovodné osázení dřevitou vegetací, hrázky, terasy, svodné 
příkopy apod.),

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

- Neuznatelné výdaje projektu:
- pojistné, pokuty, správní a místní poplatky, penále, náhrady škod, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z

prodlení, poštovné, poplatky za občerstvení,

- DPH (pokud je žadatel plátcem DPH a uplatňuje její odpočet),

- další neuvedené výdaje, které přímo nesouvisí s realizací předmětného projektu.



Dotační titul 4 – Koncepční dokumenty k opatřením ke 
zmírnění dopadů klimatických změn

- Dotační titul je součástí programu od r. 2021

- Cíl: je zaměřen na podporu koncepčních dokumentů k adaptačním opatřením v 
zastavěném území a volné krajině včetně možnosti rozpracování variantních řešení 
adaptačních opatření, u kterých se předpokládá pozitivní dopad na vodohospodářskou 
situaci, lokální mikroklima, zvýšení biodiverzity, diverzifikaci krajiny, regulaci eroze půdy 
a stav sucha obecně

- Alokace: 1 mil. Kč (2022)

- Typ výzvy: kolová

- Oprávnění žadatelé: obce, místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí, jejichž 
převážná většina se nachází na území Jihomoravského kraje, 

- Výše dotace: min. 25 000 Kč, max. 60 000 Kč

- Spoluúčast: 40 % 

Příjem žádostí do 31.8.2022 na odkaze https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/


Dotační titul 4 – Koncepční dokumenty k opatřením ke 
zmírnění dopadů klimatických změn

- Uznatelné výdaje projektu: výdaje na zpracování koncepčních dokumentů k realizaci aktivit 
- 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 (např. užití travních pásů, průlehů apod.),

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

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

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

- agrolesnictví.

- Neuznatelné výdaje projektu:
- pojistné, pokuty, správní a místní poplatky, penále, náhrady škod, soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z

prodlení, poštovné, poplatky za občerstvení,

- DPH (pokud je žadatel plátcem DPH a uplatňuje její odpočet),

- další neuvedené výdaje, které přímo nesouvisí s realizací předmětného projektu.



Souhrn
V období 2017-2021 bylo z dotačního programu podpořeno celkem 357 projektů v 
celkové výši 43,68 mil. Kč (z toho více než 75 % na DT 1)

Počet podpořených projektů  357 Počet zapojených obcí  208

- Mezi nejčastěji podporované aktivity dle počtu žádostí patří:
- DT 2 Následná péče o zeleň (40 %),

- DT 1 Revitalizace vodní nádrže/rybníka (23 %),

- DT 3 Projektová dokumentace (17 %)
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