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PROGRAM SEMINÁŘE

 Představení výzvy MAS Vladař

 Územní zaměření 

 Oprávnění žadatelé

 Podporované aktivity

 Omezení

 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

 Indikátory

 Obecná pravidla

 Přílohy

 Způsob podání žádosti



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

NADAŘAZENÁ VÝZVA

Číslo výzvy ŘO: 05_18_128

Název programu: Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

Prioritní osa:4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny



PŘEDSTAVENÍ VÝZVY

VÝZVA MAS

Číslo výzvy MAS: 066/05_18_127/CLLD_15_01_146

Název výzvy MAS: 2. Výzva MAS Vladař – OPŽP – Realizace ÚSES

Vyhlášení výzvy: 15. 3. 2019

Příjem žádostí: 15. 3. 2019 (18:00) do 17. 6. 2019 (20:00)

Alokace výzvy: 5 000 000,- Kč

Míra podpory: 100 % Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

80 % Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, 

realizace interakčních prvků podporující ÚSES

Minimální výše způsobilých výdajů: 100 000,- Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 5 000 000,- Kč

Nejzazší termín ukončení fyzické realizace: 31.12. 2023



ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 kraje

 obce

 dobrovolné svazky obcí

 organizační složky státu

 státní podniky

 státní organizace

 veřejnoprávní instituce

 příspěvkové organizace

 vysoké školy, školy a školská zařízení

 nestátní neziskové organizace 

 církve

 podnikatelské subjekty

 obchodní společnosti a družstva

 fyzické osoby



PODPOROVANÉ AKTIVITY

REALIZACE ÚSES: 

 založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 

 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků 

podporujících ÚSES 

NELZE OPĚTOVNĚ FINANCOVAT PROJEKTY, KTERÉ JIŽ BYLY PODPOŘENY V RÁMCI OPŽP 

2007-2013 A ŽADATEL SE ZAVÁZAL V DOBĚ UDRŽITELNOSTI K PLNĚNÍ CÍLŮ PODPORY.



INFORMACE O PODMÍNKÁCH VEŘEJNÉ 

PODPORY

 Pro projekty PO 4 není veřejná podpora zpravidla relevantní, nelze ji však vyloučit. 

Informace o veřejné podpoře v PO 4 jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 v kapitole D. 

 V rámci této výzvy budou subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře, 

pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím 

relevantní podpory malého rozsahu (de minimis)1 . 

 Oprávněnost čerpání podpory de minimis v požadované výši dokládá žadatel 

prostřednictvím prohlášení k podporám malého rozsahu, a to i za skupinu podniků, jejíž je 

součástí (kde je relevantní). Žadatel v takovém případě v IS KP14+ zaškrtne check box 

„Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku“. 

 Podniky mohou pro financování projektů spočívajících v ochraně kulturního a přírodního 

dědictví, které souvisí s ekonomickou činností těchto podniků, využít veřejnou podporu podle 

článku 53 Nařízení 651/2014 (GBER) za předpokladu, že jsou splněny všechny relevantní 

podmínky tohoto nařízení. 



OMEZENÍ

 Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 50 bodů v věcném hodnocení.



UDRŽITELNOST

 10 LET v případě

• opatření vyžadující úkon stavebního úřadu 

• případě opatření na realizaci výsadeb dřevin

 5 LET v případě 

• neinvestičních a nestavebních opatření



KRITÉRIA PRIJATELNOSTI
 Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické stability).

 Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou zanedbatelné.

 V projektu je dostatečně zhodnocen vliv průběhu realizace opatření na biodiverzitu a funkce ekosystémů a v případě 
existence negativních vlivů jsou navržena dostatečná opatření k jejich eliminaci či minimalizaci.

 Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a Pravidly pro žadatele a příjemce.

 Projekt není v rozporu se schváleným Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické 
rozmanitosti České republiky, Strategickým rámcem udržitelného rozvoje a Státní politikou životního prostředí ČR.

 Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy Natura 2000, není v rozporu s 
plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000.

 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými pozemkovými úpravami.

 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k nevratnému negativnímu 
ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen 
stavebních prací a jsou objektivně odůvodněny. Na realizaci projektu, který obsahuje náklady přesahující 150 % 
nákladů obvyklých opatření MŽP, existuje zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny.

 Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen 
stavebních prací.

 Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele.



SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

 Pozemky realizace jsou volně přístupné bez poplatků či fyzických překážek omezujících průchod 

krajinnou a nebrání migraci živočichů.

 V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny a ovocné 

dřeviny (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v případě obnovy stávajících alejí téhož druhu).

 Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem nebo schválenou pozemkovou úpravou.

 Projekt výstavby nebo obnovy rybníků, mokřadů či tůní nemá za cíl pouze hydrologické funkce 

(např. akumulační, retenční apod.).



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
VĚCNÁ ZPŮSOBILOST

 výdaj je realizován v souladu s právními předpisy

 výdaj naplňuje pravidla programu a podmínky podpory

 výdaj je přímo a výhradně spojen s realizací projektu a je součástí jeho rozpočtu

PŘIMĚŘENOST

 výdaj jev souladu s Pravidlem 3E

ČASOVÁ ZPŮSIBILOST

 vznikl a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023

MÍSTNÍ ZPŮSOBILOST

 realizace projektu je přípustná pouze na území MAS Vladař

PŘÍMÉ REALIZAČNÍ VÝDAJE

 výdaje na dokumentaci skutečného provedení

 nelze zahrnout projektovou přípravu, technický dozor investora, autorský dozor, koordinátora BOZP 
a výdaje na zajištění publicity projektu

OSOBNÍ NÁKLADY

 mzdové náklady na přípravu a realizaci projektu



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
VÍCEPRÁCE

 lze ze strany příjemce nárokovat pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně 
správné výdaje vzešlé na straně příjemce podpory nutné pro realizaci díla

 max. do výše způsobilých méněprací na příslušné SoD v rámci téhož projektu

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

 nezpůsobilá pro žadatele

 způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty 
na vstupu

POŘÍZENÍ NEMOVITOSTÍ

 pořizovací cena nemovitosti max. do výše 10 % CZV

 ocenění nemovitosti znaleckým posudkem (pořízen max. 6 měsíců před pořízením nemovitosti)

PROPAGAČNÍ OPATŘENÍ

 Pouze na povinná propagační opatření v přímé vazbě na projekt

POPLATKY ZA ODNĚTÍ ZPF ČI PUPFL

 platby za vynětí ZPF či PUPFL v zájmu ochrany přírody a krajiny a pokud nejsou osvobozeny 
od zaplacení poplatku za odnětí



ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, AUTORSKÝ A TECHNICKÝ DOZOR, ZAJIŠTĚNÍ 

BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVBĚ (KOORDINÁTOR BOZP) MAX 6 –15 % CZV

 projektové dokumentace a dokumentace pro provádění stavby a/nebo investiční záměr v případě 

dvoukolových výzev

 studie proveditelnosti (je-li požadována)

 další podkladové studie a analýz dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu

 finanční a ekonomické analýzy (jsou-li požadovány)

 projektové dokumentace pro projekty dodávek

 zadávací dokumentace dle ZVZ či ZZVZ

 plán BOZP a výkon dozoru BOZP

 žádosti včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 000 Kč bez DPH)

 manažerské řízení přípravy a realizace projektu



SPECIFICKÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 stavební práce, zemědělské, lesnické a související služby zajišťující 

splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na:

• výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči

• kácení nevhodných náletových dřevin a následné zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření

• likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému rozšíření

• výsadbu a ochranu dřevin proti buřeni a zvěři v lesních porostech

• ochranu stanovištně vhodných druhů dřevin z přirozeného zmlazení a odstranění stanovištně nevhodných druhů dřevin v lesních porostech 

• obnovu ekologicko-stabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

• protierozní ochranu

• zprůchodnění existujících migračních bariér pro vodní organismy a monitoring k ověření funkčnosti rybího přechodu, zprůchodnění pro 

semiakvatilní a suchozemské živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů na stávající technické infrastruktuře

• opatření na podporu migrace a zmírnění mortality obojživelníků, realizace propustků, přechodů

• odstranění náletu a nezbytné terénní úpravy bez zpevňování dováženým materiálem (štěrkem) 

• vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem

• výdaje na odtěžení sedimentu včetně jeho vyvezení a uložení

• za způsobilé výdaje lze považovat kácení a odstranění pařezů u stavebních projektů 

• stavební práce na odstraňování migračních překážek, které pozbyly své funkce



SPECIFICKÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů

 zpracování plánů ÚSES odpovídajících požadavkům podle § 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

 studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné podmínky způsobilosti 

projektové přípravy

 jako součást investičních opatření směřujících ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a 

druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, tedy zaměřených na zprůchodnění migračních překážek 

na vodních tocích a omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury a 

zajištění konektivity suchozemských ekosystémů, v jejichž rámci lze za způsobilé výdaje 

považovat zejména výdaje na:

• shromáždění podkladů o řešeném území včetně nákupu dat a mapových podkladů

• terénní průzkumy včetně geodetického zaměření území

• analýzu současného stavu, zejm. morfologických a hydraulických podmínek s ohledem na migrační 

chování ryb zpracování návrhů opatření

• prověření návrhů v hydrologických a matematických modelech analýzu pozemkové držby včetně 

projednávání s dotčenými vlastníky

• zpracování textů, návrhů opatření a map.



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
 výdaje na poradenské služby, kdy poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení 

samotného úkolu

 nákup použitého vybavení

 daně - přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, 

silniční daň, clo

 výdaje na zajištění relevantních stanovisek

 pronájem pozemku/stavby

 vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu,

 úroky a splátky úvěrů

 vícepráce nad výši způsobilých méněprací

 správní poplatky 

 pojistné 

 rozpočtová rezerva (s výjimkou mzdových výdajů)

 režijní a provozní výdaje



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
 mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí 

 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí, část osobních nákladů, která neodpovídá 

pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu

 ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni 

 kompenzační, náhradní nebo nápravná opatření uložená zákonem nebo rozhodnutím orgánu státní 

správy s výjimkou náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu 

na revitalizaci zeleně

 veškeré výdaje projektu předložené žadatelem/příjemcem (právnickou osobou) v případě 

neprokázání vlastnické struktury.

SPECIFICKÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
 náklady na kácení původních druhů dřevin nad 10 cm průměru kmene, včetně ovocných dřevin 

mimo lesní porosty u nestavebních projektů

 náklady na kácení dřevin v rámci těžby u lesopěstebních opatření v lesních porostech

 Náklady na frézování a jiné způsoby likvidace pařezů u nestavebních projektů 



INDIKÁTORY

 Povinné indikátory

46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav

45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory relevantními daty!



OBECNÁ PRAVIDLA

 Žadatelé se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP verze 20. 

 Cena realizovaného opatření by měla vycházet z Nákladů obvyklých opatření MŽP 

 Realizovaná opatření musí být v souladu se Standardy AOPK 

 Režijní a provozní náklady se řídí Metodikou přímých a nepřímých nákladů z oblasti 

osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020 



PŘÍLOHY

Povinné přílohy žádosti jsou následující:

 plná moc - pro osobu oprávněnou jednat jménem statutárního zástupce

 aktuální prohlášení o plátcovství DPH

 kumulativní rozpočet projektu

 Pro opatření, která vyžadují úkon stavebního úřadu, žadatelé předkládají:

• stavební povolení, povolení k nakládání s vodami, územní rozhodnutí/souhlas, souhlas s ohlášením 

stavby/terénních úprav/udržovacích prací

• povolení ke kácení 

• výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 Pro opatření, která nevyžadují úkon stavebního úřadu, žadatelé předkládají:

• souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

• stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) dokládající soulad s územně 

plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav



PŘÍLOHY

 vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v rozporu s plánem/zásadami 

péče, souhrnem doporučeného opatření

 smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku

 ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou osobou v případě, že je uplatněna 

podpora na nákup pozemku nebo jiné nemovitosti

 prohlášení o nemovitostech (vzor na www.opzp.cz)

 čestné prohlášení o tom, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím 

orgánu správy uložena nebo vyplývají ze zákona jako kompenzační, náhradní nebo nápravná

 registrované významné krajinné prvky – v případě, kdy je opatření realizováno v rámci 

registrovaných významných krajinných prvků

 čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře

 zpracovaná CBA

 platnou územně plánovací dokumentací nebo plánem komplexních pozemkových úprav



PŘÍLOHY
 Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu 

dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. v platném znění. Součástí bude vždy:

• popis a posouzení výchozího stavu lokality

• zdůvodnění potřeby realizace opatření

• posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

• v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti tak, aby umožnil posoudit její význam 

pro navrhované opatření

• průvodní zpráva

• inventarizace (soupis) dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření

• návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti (10 let)

• situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1 : 10 000 a podrobnější výkres

• podrobný popis výsadby

• zákres dotčených inženýrských sítí

• předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče

• kopie příslušných údajů (listů z platného LHP) z hospodářské knihy a rámcových směrnic pro příslušný HS

• zákres území, pro které je plán ÚSES zpracován na podkladě hranic dotčeného správního obvodu (ORP) včetně 

procentuálního vyjádření částí správního obvodu (ORP), pro kterou je plán ÚSES pořizován



ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Dana Lněníčková

dana.lnenickova@vladar.cz


