
Zdroje financování adaptačních opatření na změnu klimatu v obcích

Název programu Zaměření programu Specifikace - priority Typ zdroje Administruje

Max. výše 

dotace (%)

Max. výše 

prostředků

Obec jako způsobilý žadatel (vyjmenovat způs. 

žadatele?)

Voda v krajině / Vodní 

hospodářství

Krajina / půda/ 

biodiverzita Lesy Web Poznámka

Podpora obnovy přirozených funkcí 

krajiny (POPFK)

investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující 

dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy, slouží také 

k financování monitoringu a podkladových materiálů. Národní veřejný zdroj - dotace MŽP 1 mil. Kč x http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html

115 164 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní 

ekosystémy 100% x

115 165 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní 

ekosystémy 100% 250 tis. Kč x x

115 166 – Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní 

ekosystémy 100% 250 tis. Kč x

Národní program životního prostředí 1. výzva uzavřena Národní veřejný zdroj - dotace SFŽP 5 mil. Kč do 500 obyv. www.opzp.cz

zachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob 

malé obce do 500 

obyvatel

Operační program Životní prostředí

Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení 

rizik podporou investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním 

odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů pro zvládání katastrof Jednotlivé výzvy Veřejný zdroj (EU) - dotace SFŽP 60%

Kanalizace a čištění odpadních vod, zvyšování kvality zdrojů pitné vody, 

vodovodní síť 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

SC 1.1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 

vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a 

podzemních vod 

• zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů;

• hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití 

namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků;

• obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl 

sloužící povodňové ochraně;

• stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a 

bezpečnost.

Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  - SC 1.3:  Zajistit 

povodňovou ochranu intravilánu

X

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 

opatření

Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a 

výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných 

systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Prioritní osa 1 - SC 4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

NE.

Způsobilý příjemce - ČHMÚ

• zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy a 

opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické 

infrastruktury,

• vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur,

• revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova 

ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů,

• zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve 

vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000,

• realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií 

cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a 

adaptaci na změnu klimatu.

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - SC 4.3 Posílit přirozené 

funkce krajiny

AOPK Důležité! Projekty musí vyplývat z plánů povodí. 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Ochrana zeleně a 

doprovodných vodních ploch a prvků v sídlech, zlepšení ŽP, ekologická 

stabilita a biodiverzita, zlepšení hospodaření se srážkovými vodami, zvýšení 

odolnosti území proti suchu a přívalovým dešťům.  

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu - SC 4.4 Zlepšit kvalitu 

prostředí v sídlech

Program rozvoje venkova na období 

2014 – 2020 (PRV)

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství 

prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro 

konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu 

mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

• Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

oblastech

• Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Národní veřejný zdroj - dotace MZe http://www.szif.cz/irj/portal/szif/prv2014

posílit prevenci degradace C19 posílit retenční schopnost půdy a krajiny; 

- zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské a lesní půdě z hlediska 

druhové různorodosti, zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu 

krajiny, posílit funkční propojení krajiny; 

- bránit degradaci vodních ekosystémů;

- posílit schopnost zemědělství a lesnictví v adaptaci na očekávané změny 

klimatu.

M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)

o Operace 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce

o Operace 10.1.2 Integrovaná produkce révy vinné

o Operace 10.1.3 Integrovaná produkce zeleniny

o Operace 10.1.4 Ošetřování travních porostů

o Operace 10.1.5 Zatravňování orné půdy

o Operace 10.1.8 Zatravňování drah soustředěného odtoku 

M08 investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

o Operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (zalesnění zemědělské půdy včetně 

poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti)

o Operace 8.3.1. Zavádění preventivních opatření v lesích (retenční nádrže, 

zkapacitnění koryt vodních toků, protierozní opatření)

o Operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

o Operace 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

o Operace 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

o Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

o Operace 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru

o Operace 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

Program 129 260 Podpora prevence 

před povodněmi III

zvýšení retence - realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a 

vodních nádrží s retenčními prostory. Program je rozdělen na 4 podprogramy

o 129 262 Podpora projektové dokumentace pro územní řízení

o 129 263 Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení

o 129 264 Podpora protipovodňových opatření s retencí

o 129 265 Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků Národní veřejný zdroj - dotace Mze

Obce mohou být žadatelem na opatření pro zadržování 

vody v suchých nádržích (poldrech) na drobných 

vodních tocích. Podporu na případnou související 

úpravu koryt vodních toků v intravilánech obcí, včetně 

souvisejících objektů v korytech vodních toků a dalších 

nezbytných objektů mohou obce požádat v případě, že 

jsou správci drobných vodních toků.

Integrovaný regionální operační 

program

prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 

katastrof ;

prioritní osa 2, specifický cíl 2.5 Snížení energetické náročnosti  v sektoru bydlení 

– bytové domy

 - prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného 

větrání a rekuperace odpadního vzduchu

prioritní osa 3, specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 

územního rozvoje

 - pořízení územních plánů, pořízení regulačních plánů nenahrazujících územní 

rozhodnutí Veřejný zdroj (EU) - dotace MMR http://www.mmr.cz

Podpora územně plánovacích 

činností obcí podpora vybraných nástrojů územního plánování. Národní veřejný zdroj - dotace MMR http://www.mmr.cz

V roce 2016 bude poskytována podpora pouze na dotační titul územní plán. 

Může být vhodný program pro obce ORP.

Dotační programy krajů


