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OPŽP - Výsadba dřevin
Identifikace výzvy dle ŘO
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

Číslo výzvy ŘO

05_17_88

Název výzvy ŘO

MŽP_88. výzva, PO 4, SC 4.3, průběžná_CLLD

Identifikace výzvy MAS
Číslo výzvy MAS

001/05_17_088/CLLD_15_01_016

Název Výzvy MAS

1. Výzva MAS Regionu Poodří – OPŽP – Výsadba dřevin

Druh Výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska
konkurence mezi projekty
v rámci výzvy MAS

Otevřená

Model hodnocení

Jednokolový
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OPŽP - Výsadba dřevin
Časové nastavení výzvy MAS

Datum vyhlášení výzvy MAS

30.3.2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu
v MS 2014+

30.3.2017 od 9:00 hod.

Datum zahájení příjmu žádosti o
podporu

30.3.2017

Datum ukončení příjmu žádosti o
podporu

15.6.2014 do 16:00 hod.

Max. délka, na kterou je žadatel
oprávněn projekt naplánovat

48 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické
realizace projektu

15.6.2021
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Výsadba dřevin – informace o formě
podpory
▪

Finanční alokace výzvy MAS:

9 521,44 (v tis. Kč)

▪

Míra podpory: max. 85% z celkových způsobilých výdajů (CZV) a 15% finanční
účast příjemce podpory

▪
▪

Minimální výše (CZV) na projekt: 100 000 Kč
Maximální výše (CZV) na projekt: bez omezení

▪

Forma financování: Kombinovaná ex post (tj. plateb na základě neuhrazených nebo
částečně uhrazených faktur na bankovní účty příjemců podpory – podání ŽoP)

▪

Místo realizace: územní působnost MAS Regionu Poodří, z.s., konketně v území
CHKO Poodří (Katastrální území obcí: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou,
Hladké Životice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kunín, Mankovice, Petřvald, Pustějov, Studénka,
Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Vražné)
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Výsadba dřevin – popis
podporovaných aktivit
Opatření 4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení
funkčnosti krajinných prvků a struktur
Výsadby na nelesní1 půdě, zahrnující:
▪ Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
▪ Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace
interakčních prvků podporující ÚSES
▪ Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízky, založení
či obnova krajinných prvků)
▪ Výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných
krajinných prvků
Nelesní půda dle Katastru nemovití zahrnuje kategorie: orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý
travní porost, ostatní plocha (výsadba dřevin lez na ostatní ploše realizovat pouze tehdy,
umožňuje-li pozemek využití jako zeleň).
1
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Výsadba dřevin – specifické
způsobilé výdaje
S výsadbou na nelesní půdě související služby zajišťující splnění parametrů daného
specifického cíle, zejména výdaje na:
▪ výsadbu dřevin a na dokončovací péči2 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

2 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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Výsadba dřevin – specifické
nezpůsobilé a nezpůsobilé výdaje
▪
▪

kácení stromů (nad průměr 10 cm) vyjma nepůvodních druhů
frézování a jiné způsoby likvidace pařezů

Nezpůsobilé výdaje:
•
•
•
•
•
•

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,
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Výsadba dřevin – nezpůsobilé výdaje
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

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),
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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Výsadba dřevin – povinné indikátory
▪
▪

▪

Indikátor je parametr pro měření cíle/plánu, postupu či dosažených efektů
jednotlivých úrovní
implementace operačního programu. Pojem „indikátor“ má stejný význam jako jeho
český ekvivalent „ukazatel“.
Výběr a nastavení indikátorů odpovídá potřebám monitorování a hodnocení OPŽP.
Indikátory slouží k měření plnění stanovených cílů a zároveň slouží k hodnocení
věcného pokroku projektu. Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory.
Plnění indikátorů na úrovni konkrétních projektů je sledováno ve zprávách o
realizaci.

Povinné indikátory (vyplní se v IS KP14+)
▪ 46500 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav
zachování
▪ 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny
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Výsadba dřevin – hodnocení žádostí
o podporu
▪ Hodnocení žádostí o podporu a výběr projektů zajišťuje MAS
▪ ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti na vzorku projektů a
kontrolu administrativních postupů MAS
→ Vydání právního aktu o poskytnutí dotace
Postup hodnocení žádostí o podporu:
1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
- hodnotí 2 pracovníci MAS (hodnotitel, schvalovatel)
- min. 1x k opravě do 6 prac. dnů
- dokončení = změna finálních stavů v IS KP14+
* Při negativním výsledků může žadatel podat žádost o přezkum do 15 kalendářních
dnů ode dne doručení
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Výsadba dřevin – Hodnocení žádostí
o podporu
2) Věcné hodnocení
- tříčlenná hodnotící komise hodnotí společně a ve shodě
- na základě získaných bodů sestavuje seznam projektů
- dokončeno nejpozději do 30 prac. dnů od kontroly FN a P =
změna finálních stavů v IS KP14+
* Při negativním výsledků může žadatel podat žádost o přezkum do 15
kalendářních dnů ode dne doručení

3) Výběr projektových žádostí o podporu
- hodnotící komise sestaví pořadí žádostí o podporu a předá
výboru spolku
Výstupem je seznam doporučených žádostí o podporu, který
je předán na ŘO
12

Výsadba dřevin – kritéria
přijatelnosti
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Projekt je realizován na území CHKO a zároveň v územní působnosti MAS.
Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem nebo schválenou
pozemkovou úpravou. Projektová dokumentace na opatření založení biocenter a
biokoridorů ÚSES, musí být zpracována autorizovaným projektantem pro
krajinářskou architekturu (autorizace ČKA A.3/A.3.1).
V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné
dřeviny (viz. Příloha č. 3 – Seznam dřevin) a ovocné dřeviny (nepůvodní druhy lze
podpořit pouze v případě obnovy stávajících alejí téhož druhu).
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.
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Výsadba dřevin – kritéria
přijatelnosti
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Projekt není v rozporu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR,
Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky a 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/zásadami péče o ZCHÚ ani se souhrnem
doporučených opatření pro lokalitu soustavy Natura 2000.
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.
Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými
pozemkovými úpravami.
Náklady akce, které přesahují 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, nepřesahují
100 % dle Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem
ochrany přírody a krajiny.
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Výsadba dřevin – věcné hodnocení
▪ Žádost o podporu musí získat ve věcném hodnocení
minimálně 40 bodů.
▪ Žádost o podporu může získat ve věcném hodnocení
maximálně 100 bodů.
▪ Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do dvou
oblastí:
o Ekologická kritéria projektu
o Technická kritéria projektu

15

Výsadba dřevin – věcné hodnocení –
ekologická kritéria projektu
1. Přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a
biologickou rozmanitost *

Počet bodů

Katastrální území s nízkou ekologickou hodnotou a
s nejvyšší prioritou podpory pro krajinotvorná opatření.

30

Území se střední prioritou podpory.

20

Ostatní přijatelné projekty.

10

*Katastrální území prioritní pro krajinotvorná opatření mapy.nature.cz, úloha Podklady po OPŽP, Vrstva HET.

2. Lokalizace *

Počet bodů

ÚSES (biocentra a biokoridory).

20

Evropsky významné lokality, NPR, PR, NPP, PP.

10

Ostatní přijatelné projekty

5

*ZCHÚ jsou hodnocena včetně ochranného pásma.
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Výsadba dřevin – věcné hodnocení –
technická kritéria projektu
3. Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP..
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP..
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují maximálně 100
% Katalogu cen stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a
krajiny.

4. Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a technologického
(vhodnost navrženého řešení, náročnost následovné péče) *

Počet bodů
20
10
5

Počet bodů

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti,
využívá nejlepší dostupné metody a znalosti a udržení projektu nevyžaduje náročnou
následovnou péči.

20

Projekt je vhodně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory, nebo jeho udržení
vyžaduje náročnou následnou péči, nebo z objektivních důvodů (např. majetkoprávních
vztahů k pozemkům, charakter pozemku) není zvoleno nejoptimálnější řešení z hlediska
naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.
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Ostatní přijatelné projekty.
*Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky.

5. Komplexnost a návaznost
Projekt řeší systematicky ucelenou oblast a funkčně navazuje na jiná související již
realizovaná opatření
(např. evidence v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe).
Ostatní přijatelné projekty.

5

Počet bodů
10
5
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Podání žádosti o podporu v IS KP14+
• On-line aplikace (nevyžaduje instalaci do PC), vyžaduje registraci s
platnou emailovou adresou a telefonním číslem
Edukační videa:
http://strukturalni-fondy.cz/cs/jak-na-projekt/Elektronickazadost/Edukacni-videa

Webové stránky: https://mseu.mssf.cz/
•

Podporuje pouze prohlížeče Microsoft explover nebo Mozilla firefox)

Hlavní kroky při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+:
➢ Vyplnění elektronické verze žádosti – všech obrazovek
➢ Finalizace elektronické verze žádosti
➢ Podepsání a odeslání elektronické verze žádosti
!!! Zřízení elektronického podpisu před podáním/odesláním žádosti !!!
!!! Aktivní datová schránka !!!

18

Podání žádosti o podporu v IS KP14+
•

Elektronický podpis = kvalifikovaný certifikát (platnost 1 rok)

•

Poskytovatelé:
• PostSignum České pošty (Czech Point)
• První certifikační autorita
• Eidentity

Uživatelská příručka pro vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+:
http://www.opzp.cz/dokumenty/179-uzivatelska-prirucka-iskp14?verze=1
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Podání žádosti o podporu v IS KP14+
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Požadavky na předkládané
dokumenty
▪

▪

▪

▪

Pokud nemají úřední dokumenty předkládané v rámci žádosti stanovenou platnost. Nesmí být
ke dni podání žádosti starší než 2 roky (vyjma projektové dokumentace). Povolení ke kácení a
výjimky dle zákona č. 114/1992 Sb. mohou být staršího data v případě, že plně korespondují s
obsahem projektu.
Všechny dokumenty předkládané prostřednictvím IS KP14+ musí být ve formátu PDF, kremě
šablon zveřejněných v rámci vyhlášené výzvy (např. kumulativní rozpočet) na webových
strákách www.opzp.cz, které musí být doloženyjak ve formátu XLS, tak v PDF.
Všechny dokumenty předkládané ve formě originálu musí být elektronicky podepsány osobou,
která daný dokument zpracovala/vydala (platí pouze v případě příloh žádosti zpracovaných v
originální podobě v elektronické formě jinou osobou než žadatelem).
Dokumenty předkládané k žádosti musí být právně perfektní ke dni ukončení výzvy. V případě
dokumnetů vydaných žadatelem (např. čestná prohlášení apod.), které nebyly předloženy k
žádosti a byly doplněny v rámci výzvy k doplnění, je možné datum po ukončení termínu výzvy.
Přehled požadovaných dokladů je uveden v příloze č. 1 Pravidel pro žadatele a příjemce
podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020.
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Diskuze

20.04.2017
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Závěr
MAS Regionu Poodří, z.s.
Bc. Sandra Genčiová
pracovník animace a OPŽP
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
Tel: (+420) 552 302 729
E-mail: animacemas@regionpoodri.cz
www.mas.regionpoodri.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST
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