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1 ROLE MŽP, MAS 

Ministerstvo životního prostředí ČR- Řídicí orgán OPŽP 2014-2020 (ŘO OPŽP)

• řízení programu,

• příprava a aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce podpory, příprava/administrace výzev ŘO

• poskytovatel dotace.

Místní akční skupina (MAS) – realizace SCLLD 20014 – 2020

• příprava/administrace výzev MAS, poskytování konzultací,

• příjem a hodnocení/výběr žádostí o podporu.
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

2.1 Identifikace výzvy ŘO

2.2 Identifikace výzvy MAS 
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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 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Číslo výzvy MAS 089/05_18_128/CLLD_16_01_107

Název výzvy MAS 1. Výzva MAS Hornolidečska, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní 
zeleně



2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

2.3 Časové nastavení

2.4 Informace o formě podpory
• Alokace (max. celková dotace z EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 10.000.000,- Kč
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Termín vyhlášení výzvy MAS 12.03.2019

Termín zpřístupnění žádosti o podporu 15.03.2019, 18:00 hod.

Termín zahájení příjmu žádostí o podporu 15.03.2019, 18:00 hod.

Termín ukončení příjmu žádostí o podporu 30.09.2019, 20:00 hod.

Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace projektu 31.12.2023



2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ
2.5 Vymezení oprávněných žadatelů
• kraje,

• obce,

• dobrovolné svazky obcí,

• organizační složky státu (vyjma PÚ a AOPK ČR), státní podniky,

• veřejně výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.

• veřejnoprávní instituce,

• příspěvkové organizace,

• vysoké školy, školky a školská zařízení,

• nestátní neziskové organizace (o.p.s., nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),

• církve a náboženské společnosti a jejich svazky,

• podnikatelské subjekty,

• obchodní společnosti a družstva,

• fyzické osoby podnikající.
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

2.6 Míra spolufinancování – rozpad zdrojů financování
• Max. 60 % z celkových způsobilých výdajů (CZV)

• Míra spolufinancování je 40 %.

2.7 Veřejná podpora (VP)
• Pro projekty PO 4 není VP zpravidla relevantní – dokládají zejména podniky působící v zemědělské
prvovýrobě a akvakultuře, pokud projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností.
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Min. výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu 100.000,- Kč

Max. výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu 2.000.000,- Kč



2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

2.8 Výčet podporovaných aktivit

Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch)
• zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami
keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

• jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého
charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných
terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově
začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční
potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

• jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007-2013 a 
žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory
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2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ

2.10 Cílová skupina
• Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na
ochraně přírody a krajiny (na území MAS).

2.11 Územní zaměření
• Území v působnosti MAS Hornolidečska, z.s.

• Katastrální území: Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov,
Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy,
Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec,
Seninka, Ústí.
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3  Způsobilost výdajů

3.1 Základní informace
• Pro výzvu je platná verze 20 PrŽaP – pouze část B, ustanovení části C týkající se procesu kontroly a Příloha č.
1. Podklady k žádosti o podporu jsou platné vždy v aktuálním znění zveřejněném na webu www.opzp.cz

• Křížové financování není relevantní.

• Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, je
žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé výdaje“,
nikoliv zcela odstranit.

• Případné doplnění/formální změny nesmí žadatel měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v
předložené žádosti o podporu.

• Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě prací svépomocí, je možné vykazovat metodou
zjednodušeného vykazování prostřednictvím paušální sazby. Informace jsou uvedeny v dokumentu Metodika
přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020.
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http://www.opzp.cz/


3  Způsobilost výdajů

3.2 Časová způsobilost výdaje
• Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v období od 1.1.2014
do 31.12.2023.

3.3 Místní způsobilost výdaje
• Z hlediska umístění projektů platí obecná zásada, že výdaj projektu je způsobilý, pokud je projekt realizován
na území MAS.
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3  Způsobilost výdajů

3.4 Členění výdajů - Přímé realizační výdaje

Přímé realizační výdaje jsou výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu. Do přímých realizačních výdajů lze zahrnout i výdaje na dokumentaci skutečného provedení.
Naopak nelze zahrnout projektovou přípravu, technický dozor investora, autorský dozor, koordinátora BOZP a výdaje na zajištění publicity projektu.

3.5 Členění výdajů - projektová příprava, AD, TD, zajištění BOZP

Za způsobilé výdaje v rámci projektové přípravy jsou považovány výdaje na zpracování:

• Projektová dokumentace a dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 405/2017

• Studie proveditelnosti

• Podkladové studie a analýzy

• Zadávací dokumentace dle ZZVZ

• Plán BOZP a dozor BOZP

• Zpracování žádosti vč. vyplnění v ISKP14+ (max. 30 tis. Kč)

• Manažerské řízení přípravy a realizace projektu

• Výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru

Výdaje na přípravu projektu a na činnost odborného technického nebo autorského dozoru lze považovat za způsobilé maximálně do výše 6 – 15 % z celkových způsobilých
přímých realizačních výdajů projektů dle níže uvedených limitů:

• 15 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil. Kč,

• 12 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč
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3  Způsobilost výdajů

3.6 Specifické způsobilé výdaje

• Zpracování dendrologického a inventarizačního průzkumu a odpovídajících speciálních průzkumů, zejména fytocenologického, entomologického a
ornitologického průzkumu či průzkumu netopýrů při dodržení podmínek způsobilosti předprojektové přípravy

• stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby zajišťující splnění parametrů specifického cíle, zejména:
• výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb,
• výsadbu dřevin uvedených v seznamu invazních druhů pouze v odůvodněných případech, kdy nelze využít jiný druh,
• ochranu a ošetření stávajících stromů,
• kácení dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné k založení nové zeleně, příp. k revitalizaci zeleně stávající. Pokud dřeviny navrhované ke kácení

nejsou nahrazovány novou výsadbou či nesouvisí s uvolněním, nejsou způsobilým výdajem. Důvody kácení dřevin, zejména špatný zdravotní stav dřevin a rizikovost vůči okolí, budou vždy
podloženy dendrologickým průzkumem,

• výdaje spojené se založením ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu využití do výše 20 % celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním
dřevin,

• výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin) odpovídajících podmínkám stanoviště do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů souvisejících s
výsadbou či ošetřováním dřevin,

• jako součást realizace opatření výdaje na podporu biodiverzity rostlin a živočichů (např. zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin, doplnění navržených opatření
o ptačí budky, zídky pro plazy (uznatelným výdajem jsou pouze na sucho skládané kameny bez podpůrné konstrukce s mezerami využitelnými pro drobné živočichy),

• výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, které funkčně propojují plochy veřejné zeleně s využitím vegetačních prvků, např. štěrkové trávníky,
zatravňovací dlaždice, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin (vč. obrubníku) s polopropustným a propustným povrchem z přírodních materiálů, např. štěrk, kámen, dřevo v
rámci komplexního řešení ploch zeleně, celkem do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,

• opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření, o vyvolané investice v přímé
souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí); náklady na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP,

• výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,
• výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních

toků), maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,
• výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení
stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními realizačními náklady
tvoří celkové přímé realizační výdaje
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3  Způsobilost výdajů

3.7 Specifické NEzpůsobilé výdaje

• Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů.

• Výsadba a ošetřování těchto druhů: Acer negundo – javor jasanolistý, Ailanthus altissima – pajasan žláznatý,
Prunus serotina – střemcha pozdní, Rhus typhina – škumpa orobincová, Lycium barbarum – kustovnice cizí.

• Realizace zeleně na lokalitách mimo zastavěné území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území,
na které od doby schválení územního plánu nedošlo k realizaci zástavby či nebylo vydáno stavební povolení
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4 Kritéria přijatelnosti

4.1 Kritéria přijatelnosti
• 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 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 podle bodu C.2.1.2. PržaP

31.07.19 1. Výzva MAS Hornolidečska, z.s.  OPŽP - Realizace sídelní zeleně 16



4 Kritéria přijatelnosti

4.2 Specifická kritéria přijatelnosti
• Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo
samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy,
jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň.

• Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí
být v územním plánu samostatně vymezeny. Revitalizované plochy se musí nacházet v zastavěném území
sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo k
realizaci zástavby či bylo vydáno stavební povolení.
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5 Přílohy k žádosti o podporu

Podrobný výpis povinných příloh k žádosti o podporu je uveden v platné verzi PrŽaP, příloze č. 1.:
• Plné moci - plná moc pro osobu oprávněnou jednat jménem statutárního zástupce (plná moc k podpisu příloh a

formuláře žádosti, podání žádosti o platbu apod.). Plná moc nemusí být úředně ověřena.
• Aktuální prohlášení o plátcovství DPH - předkládá se v případě, že je žadatel plátcem DPH, ale nebude na předmět

podpory uplatňovat odpočet DPH.
• Kumulativní rozpočet projektu – zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného v rámci výzvy k předkládání žádostí

o podporu včetně výdajů na projektovou přípravu a technický dozor.
• 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 – pro dřeviny rostoucí mimo plochy vydaného stavebního povolení/rozhodnutí o nakládání s vodami/územního rozhodnutí
• Výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy k dočasným

stavbám (např. staveniště, příjezdové komunikace), které jsou nezbytné pro realizaci opatření, mohou být vydané i na jinou osobu, než je
žadatel (např. na osobu zajišťující inženýrskou činnost)

• Pro opatření, která nevyžadují úkon stavebního úřadu, žadatelé předkládají:
• Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a všechny povinné dokumenty vyplývající z jeho požadavků.
• Stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad) dokládající soulad s územně plánovací dokumentací nebo schváleným

plánem pozemkových úprav. Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů ochrany přírody k dočasným stavbám, které jsou nezbytné pro
realizaci opatření, mohou být vydané i na jinou osobu, než je žadatel (např. na osobu zajišťující inženýrskou činnost).
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5 Přílohy k žádosti o podporu

• Pro opatření na území zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 je nutno doložit vyjádření
příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem
doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany.

• V době podání žádosti o podporu musí být plán/zásady péče či souhrn doporučených opatření platný.
• Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva – v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku.
• Ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů –
v případě, že je uplatněna podpora na nákup pozemku nebo jiné nemovitosti.

• Čestné prohlášení žadatele obsahující níže uvedené skutečnosti:
• Žadatel prohlašuje, že má na pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy. Obsahem prohlášení bude soupis veškerých

pozemků dotčených realizací akce. Toto prohlášení žadatele nezbavuje povinnosti disponovat před vydáním právního aktu souhlasem
vlastníka s realizací a udržitelností, pokud je vzhledem k charakteru projektu vyžadován.

• Žadatel prohlašuje, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím orgánu správy uložena nebo vyplývají ze
zákona jako kompenzační, náhradní nebo nápravná. Náhradní výsadby uložené za kácení dřevin v souvislosti s realizací projektu na
revitalizaci zeleně se nepovažují za kompenzační, náhradní nebo nápravná.

• Čestné prohlášení je dále možno doplnit o prohlášení že položkový rozpočet obsahuje ceny v místě a čase obvyklé a o náležitosti
vyplývající z povinných ekonomických příloh, viz Příloha 1.6 PrŽaP
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5 Přílohy k žádosti o podporu

• ÚSES – v případě, kdy je opatření realizováno v rámci prvků ÚSES, je třeba tuto skutečnost doložit platnou územně plánovací dokumentací nebo
plánem komplexních pozemkových úprav.

• Registrované významné krajinné prvky – v případě, kdy je opatření realizováno v rámci registrovaných významných krajinných prvků, je třeba tuto
skutečnost doložit rozhodnutím o registraci (prostá kopie).

• Projektová dokumentace (PD) nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. v platném znění – PD se
předkládá v konečném stupni přípravy pro daný typ projektu, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho
realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí projektové dokumentace bude zákres situace
do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace a oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls. V relevantních případech
musí projektová dokumentace jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým materiálem.

• Pro akce, které nevyžadují úkon stavebního úřadu (vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení ani ohlášení stavby dle
zákona č.183/2006 Sb. v platném znění) se předkládá PD jednoznačně specifikující navržené aktivity tak, aby umožnila posouzení opatření a posouzení
možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. Součástí
projektové dokumentace je oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls a mapové podklady vhodného měřítka a druhu umožňující identifikaci
rozsahu opatření.

• V případě stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních prací.
• V případě opatření, pro která nelze zpracovat položkový rozpočet dle Katalogu cen stavebních prací a položky nejsou obsaženy v Nákladech obvyklých

opatření MŽP, doloží žadatel jako součást položkového rozpočtu čestné prohlášení, že položkový rozpočet obsahuje ceny v místě a čase obvyklé, popř.
doloží k položkovému rozpočtu relevantní cenové nabídky.

• Pokud je pro danou oblast zpracován standard (http://standardy.nature.cz), je třeba, aby bylo opatření navrženo v souladu s tímto standardem. V
případě použití odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit. V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nad 150 % Nákladů obvyklých opatření
MŽP, obsahuje dokumentace projektové žádosti zdůvodnění zvýšeného zájmu ochrany přírody a krajiny.

• Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací.
• V případě, že je akce realizována svépomocí, bude PD obsahovat rozpis osobních výdajů dle doporučeného vzoru (viz příloha 8, dokument 8.21 PrŽaP).
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5 Přílohy k žádosti o podporu

• Součástí dokumentace předkládané žádosti bude vždy:
a) popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů, fotodokumentace a

biologického posouzení, zhodnocení stávajících biologických a ekologických hodnot lokality nemusí být v rozsahu hodnocení
dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zpracovaného autorizovanou osobou;

b) zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací
opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn);

c) posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na
jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných
záchranných refugií během realizace apod.);

d) v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti tak, aby umožnil posoudit její význam pro
navrhované opatření. Za návazný lze považovat projekt, který pokračuje na stejném místě v realizaci rozpracovaného opatření
(časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém již byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lze
považovat v tomto smyslu i záměr navazující na záměr jiného žadatele.

e) V rámci projektové dokumentace bude dále doloženo:
• průvodní zpráva,

• inventarizace (soupis) dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření včetně plochy stromu ošetřované
dřeviny

• návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti, tzn. po dobu 10 let

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

• situační výkres stávajícího stavu v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000 včetně inventarizace dřevin (pokud se jedná o regeneraci stávajících vegetačních prvků),

• podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1 : 200 až 1 : 2000,

• podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací plán ve vhodném měřítku),

• rozpočet akce přehledně členěný dle jednotlivých opatření a procentních omezení (výsadby, ošetření, kácení, trávníky, trvalkové záhony, vodní prvky, terénní
úpravy, mobiliáře, cesty a chodníčky/přeměna nepropustných povrchů na propustné, další související výdaje),

• zákres dotčených inženýrských sítí, � předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče.
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5 Přílohy k žádosti o podporu

• V případě potřeby si může zprostředkující subjekt od žadatele dodatečně vyžádat další části dokumentace.

• Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře dokládají všechny právnické osoby
(kromě organizačních složek státu), přičemž část I. požadující uvedení skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č.
253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vyplňují pouze
žadatelé o podporu, kteří nejsou právnickou osobou veřejného práva144. Čestné prohlášení je součástí přílohy výzvy.
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6 Hodnocení projektů, omezení, změny

• Podmínkou schválení žádosti je zisk min. 25 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících kritérií.
• V rámci výzvy není možné podpořit opatření na pořízení či aktualizaci studie systému sídelní

zeleně s následnou realizací opatření na zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků
veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch) vyplývající z této studie. Tato opatření
lze předkládat do samostatné výzvy č. 115.

• Subjekty působící mimo oblast zemědělské prvovýroby nemohou žádat o podporu na opatření
zemědělského charakteru (obnova a zakládání sadů) na pozemcích subjektů působících v oblasti
zemědělské prvovýroby z důvodu rizika nepřímé výhody

• Výzva je zaměřena na realizaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje, v rámci kterých byl
schválen programový rámec OPŽP.

• Výzva může být ve všech částech upravována po schválení ŘO. Podmínky pro změnu výzvy se
řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem pro řízení
výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 - 2020. Případné změny
výzvy se budou vždy týkat až žádostí, které byly podány po datu změny.
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7 Způsob podání žádosti

• Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných
příloh definovaných v platné verzi PrŽaP od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve
výzvě MAS.

• V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat
projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na Místní akční skupinu v
tištěné podobě. V takových případech je možné doručit tyto doklady k žádosti Místní akční
skupině ještě první pracovní den následující po dni ukončení příjmu žádostí.

• V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s
přiměřenou časovou rezervou.
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8 Navazující dokumentace výzvy

• PrŽaP, verze 20 účinná od 7.1.2019. Odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

• PrŽaP, verze 21 účinná od 30.4.2019. Odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

• Kritéria pro hodnocení žádostí
• Náklady obvyklých opatření MŽP
• Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
• Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
• Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
• Seznam doporučených autochtonních dřevin
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9 Odkazy na důležité dokumenty

• PrŽaP, verze 20 účinná od 7.1.2019. Odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

• PrŽaP, verze 21 účinná od 30.4.2019. Odkaz na elektronickou verzi: 
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

• Výzva OPŽP č. 128 vč. příloh: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131
• Vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu: https://mseu.mssf.cz/
• Výzva MAS Hornolidečska č. 089/05_18_128/CLLD_16_01_107 vč. příloh -

http://www.mashornolidecska.cz/cz/11-clld-2014-2020/250-vyzvy-a-dokumenty-pro-
zadatele.html
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