Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny
Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
1. Podporovaná opatření:
výsadby na nelesní půdě zahrnující:
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
•

zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES,

•

liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova
krajinného prvku),

•

výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

Nelesní půda dle Katastru nemovitostí zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady,
trvalý travní porost, ostatní plocha (výsadby dřevin lze na ostatní ploše realizovat pouze
tehdy, umožňuje-li pozemek využití jako zeleň).
2. Specifické způsobilé výdaje
S výsadbou na nelesní půdě související služby zajišťující splnění parametrů daného
specifického cíle, zejména výdaje na:
•

výsadbu dřevin a na dokončovací péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace
výsadeb na nelesní půdě

•

ochranu a ošetření vysázených stromů,

•

vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů
(např. geodetické práce, ztížené dopravní podmínky), přičemž tyto položky spolu se
základními realizačními náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje

Dokončovací péče (specifická následná péče) je prováděna od provedení výsadby do
okamžiku předání díla a jeho převzetí zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku
převzetí díla zadavatelem do dosažení plné funkčnosti stromu. Patří sem zejména zálivka,
výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana
proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče. Bližší specifikace
těchto úkonů lze nalézt v aktuálním znění standardu Výsadba stromů (vydáno AOPK ČR,
www.standardy.nature.cz)
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3. Specifické nezpůsobilé výdaje
•

kácení stromů vyjma nepůvodních druhů.

•

frézování a jiné způsoby likvidace pařezů.

5. Pravidla způsobilosti pro některé druhy výdajů
Detailní soupis způsobilosti pro některé druhy výdajů je uveden v Pravidlech pro žadatele
a příjemce podpory z OPŽP pro období 2014 – 2020.
6. Nezpůsobilé výdaje
Obecně nelze podporu poskytnout na:
•

výdaje na poradenské služby, kdy poradce nenese skutečnou odpovědnost za
provedení samotného úkolu, nýbrž pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají,

•

nákup použitého vybavení,

•

daně – DPH (viz. kapitola B 2.3 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro
období 2014 – 2020), 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,

•

splátky úvěrů,

•

správní poplatky (např. notářské poplatky, vklady do katastru, poplatky za vydané
stavební povolení, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových),

•

pojistné,

•

rozpočtová rezerva,

•

režijní a provozní výdaje (vyjma výdajů souvisejících s osobními náklady),

•

mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí (v případě
řídících pracovníků je třeba posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu;
osobní náklady na zaměstnance v pozicích odpovídajících úrovni starosty, hejtmana
atd. nelze považovat za způsobilé),
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•

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 dle
zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary apod.),

•

v rámci PO 4 kompenzační, náhradní nebo nápravná opatření uložená rozhodnutím
orgánu státní správy s výjimkou náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin
v souvislosti s realizací projektu na revitalizaci zeleně,

•

v rámci opatření na výsadby nejsou způsobilým výdajem výsadby břehových porostů.
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