Avízo výzvy

Revitalizace veřejných prostranství
Výzva vyhlašovaná MMR ČR skrze IROP 2021 - 2027 (=Integrovaný
regionální operační program)
Předpokládané zahájení příjmu žádosti: červenec / srpen 2022
Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 21. 12. 2025
Typ dotace: investiční
Časová způsobilost výdajů již od 1. 2. 2020
Oprávnění žadatelé:

-

obce, kraje, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi / kraji / hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy,
církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, veřejné a státní vysoké školy, státní
podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce

Finanční podmínky:
-

Celková alokace: 14,6 mld. Kč
Max. podpora – dle kategorie regionu
Kategorie regionu

Míra podpory

Více rozvinutý region (hl. m. Praha)

40%

Přechodové regiony:
- Střední Čechy – Středočeský kraj
- Jihozápad – Plzeňský a Jihočeský kraj
- Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

70%

Méně rozvinuté regiony:
Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
Severovýchod – Pardubický, Liberecký a
Královéhradecký kraj
Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

85%

Podporované aktivity:
-

Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí (ucelené (komplexní) projekty
veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku),

veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro
rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí
-

revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství (revitalizace náměstí, výměna
nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorba nebo
rozšiřovaní zelených ploch, instalace retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadba
stromů a další vegetace, umístění vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a
fotovoltaickými panely s prvky SMART pro sledování kvality ovzduší, výdaje spojené se
vznikem nízkoemisních zón, zkvalitnění ekosystémových služeb)

-

revitalizace a úprava nevyužívaných ploch (brownfieldů)

Základní podmínky:
-

stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

-

realizace na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území

-

realizace v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách

-

vznik na základě participace s občany

-

zelená infrastruktura a hospodaření se srážkovou vodou

-

pro obce nad 10 000 obyvatel studie systému sídelní zeleně

