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Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2022
Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované
živočichy (PPK C)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje
v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků v rámci
Programu péče o krajinu v letech 2022-2026 výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí
finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zabezpečení péče o
ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).
Číslo Výzvy
Podprogram

2/2022
Podprogram C - Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a
handicapované živočichy

Oprávnění příjemci
podpory

Fyzické či právnické osoby, která zajistí naplnění podprogramu na
území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle
§ 5 odst. 8 až 11 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná
stanice).

Termín výzvy
Alokace

1. 5. 2022 - 30. 5. 2022
20 mil. Kč

Cíl výzvy a podporovaná opatření
Cílem Výzvy je podpora sítě záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy.
Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče
o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová
činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících
faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných stanic
určených dle §79 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.
Oblast podpory:
C.1 Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy
Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci:
opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku,
části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů
(tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů),
• opatření investičního charakteru.
•
•

Způsob podání žádosti
Žadatel podává žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Podprogramu C pro
aktuální rok včetně příloh, a to písemně v jednom vyhotovení anebo elektronicky
(prostřednictvím datové schránky či e-mailem s elektronickým podpisem) AOPK ČR,
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, e-mail: aopkcr@nature.cz, ID datové
schránky: dkkdkdj. Při doručení žádosti je rozhodující datum doručení, nikoliv datum
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předání poštovní přepravě. Později doručené žádosti nebudou přijaty do dalšího
administrativního procesu.
Žádost o dotaci v rámci Podprogramu C je uvedena v příloze č. 1 této dokumentace.

Hodnocení žádostí
Způsob hodnocení žádostí je podrobně popsán v Dokumentaci Programu péče o krajinu na
období 2022 – 2026, která je přílohou č. 1 této Výzvy.
Na základě § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, může
sběrné místo žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti.

Přílohy
1. Dokumentace Programu péče o krajinu na období 2022 - 2026
2. Žádost o dotaci v rámci Podprogramu C

V Praze dne 28. 4. 2022
Zpracoval: Oddělení péče o terestrické ekosystémy, AOPK ČR
Schválil: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

