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SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS 

PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 

 
15. květen 2019 ve 13:00 hodin 

 

Kancelář MAS, Sladovnická 198, Chotěboř 
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PROVÁZANOST VÝZVY S OPŽP 

 výzva č. 88 „Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu“ 

 

 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

 

 

Výzva č. 1 MAS Podhůří Železných hor – OPŽP – výsadba dřevin 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
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• Vyhlášení výzvy: 31.1.2019, v 9:00 

• Datum a čas zpřístupnění výzvy v MS2014+: 31.1.2019, v 9:00 

• Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 31.1.2019, v 9:00 

• Ukončení výzvy: 25.9.2019, ve 20:00 

• Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023 

• Forma podpory: dotace – ex-post financování 

• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o 

podporu v MS2014+ 

• Nutné doložit všechny povinné přílohy k žádosti (u nerelevantních – 

zdůvodnit) 

• Projekt správně vložit do výzvy a podvýzvy v MS2014+ 
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• Zajistit si elektronický podpis pro podání žádosti v MS2014+ 

• Žádosti o podporu finalizovat v MS2014+ dříve než v posledních 

hodinách před ukončením příjmu žádostí ve výzvě 

 

 

Celková částka dotace z EFRR 6 681 000,- Kč 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů Není stanovena 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 7 859 990,- Kč 

 

Míra podpory z EFRR 85 % 

 

Spolufinancování z vlastních zdrojů 15 % 
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ÚZEMNÍ REALIZACE 

Území realizace: 

Projekty lze realizovat na území CHKO Železné hory a zároveň 

v územní působnosti MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. 

Na území MAS zasahuje CHKO Železné hory do katastrálního území 

těchto obcí: 

Chotěboř, Dolní Sokolovec, Bezděkov, Sloupno, Libice nad Doubravou, 

Lány, Maleč, Rušinov, Klokočov, Čečkovice, Jeřišno, Nová Ves u 

Chotěboře 
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

 

•  kraje,  

•  obce,  

•  dobrovolné svazky obcí  

•  organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK 

ČR),  

•  státní podniky,  

•  státní organizace,  

•  veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
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o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,  

•  veřejnoprávní instituce,  

•  příspěvkové organizace,  

•  vysoké školy, školy a školská zařízení,  

•  nestátní neziskové organizace1 (obecně prospěšné společnosti, 

nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),  

•  církve a náboženské společnosti a jejich svazy2,  

•  podnikatelské subjekty,  

•  obchodní společnosti a družstva,  

•  fyzické osoby podnikající,  

•  fyzické osoby nepodnikající.  
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PODPOROVANÉ AKTIVITY 

• Výsadby na nelesní půdě – orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý 

travní porost, ostatní plocha (zde je realizace možná pouze pokud 

pozemek umožňuje využití jako zeleň zahrnující: 

➢ Zpracování plánů ÚSES, 

➢ Založení biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních   

prvků podporující ÚSES, 

➢ Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízky, 

založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující 

ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků 

 

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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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

 

• Zpracování plánů ÚSES odpovídající požadavkům podle § 2 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. pro správní území obce s rozšířenou 

působností nebo jeho část jako podkladu pro zpřesnění vymezení 

ÚSES v územně plánovací dokumentaci, pokud jsou poskytnuty do 

územně analytických podkladů obcí. Plán ÚSES musí být zpracován 

autorizovaným projektantem územních systémů ekologické stability 

s dílčí autorizací ČKA A.3.1. Projektová dokumentace na opatření 

založení biocenter a biokoridorů ÚSES musí být zpracována 

autorizovaným projektantem v oboru krajinářská architektura 

(autorizace ČKA A.3/A.3.1). 

• Studie, jsou-li navázány na realizované opatření a splňují-li obecné 

podmínky způsobilosti projektové přípravy (je možné předložit 

pouze studie již zpracované a prokazující smysluplnost opatření) 
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• Výsadba dřevin (geograficky původních a stanovištně vhodných 

druhů a ovocných dřevin, nepůvodní druhy lze podpořit pouze v 

případě obnovy stávajících alejí téhož druhu) a na dokončovací a 

rozvojovou péči nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace výsadeb 

na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření stromů – dokončovací 

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 zálivka, výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, 

hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, 

ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče) nebo keřů (zálivka, 

odplevelování, kypření). Bližší specifikace těchto úkonů lze nalézt v 

aktuálním znění standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz). 
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• Kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů 

kmene na řezné ploše) a následné zajištění opatření proti jejich 

zmlazení či opětovnému rozšíření, 

• Likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění 

opatření proti jejich opětovnému rozšíření 

 

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• Kácení stromů nad 10 cm průměru kmene 

• Likvidace pařezů (např. frézování) 

• Výsadba nařízená rozhodnutím orgánů státní správy (náhradní 

výsadba) 

• Výsadba nepůvodních druhů 

• Nákup použitého nářadí 

• Komerční využití dřevin (produkční sady a plantáže) 

• Asanace a stabilizace násypů, výsadby břehových porostů 
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• Botanické zahrady a bludiště 

 

VHODNÉ REALIZACE 

 Výsadba dřevin plošná, roztroušená nebo liniová: 

• Snížení rozlohy orné půdy rozdělením velkých orných celků – 

remízky, meze – pozitivní vliv na propustnost krajiny pro organismy, 

zadržování vody v krajině, snížení vodní a větrné eroze 

• Ozelenění polních cest, cyklostezek, místních komunikací mezi 

obcemi (stromořadí, ovocné aleje z původních druhů odrůd) 

• Výsadba nebo obnova ovocných sadů (nesmí sloužit ke komerčnímu 

využití, pozor na podmínky veřejné podpory, pozemky musí být 

přístupné veřejnosti – oplocení pouze v případě ochrany dřevin proti 

poškozování zvěří) 
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PODMÍNKY VEŘEJNÉ PODPORY EXTENZIVNÍCH SADŮ 

 

Podnikatelé v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří plánují podat žádost 

o podporu na obnovu a zakládání extenzivních sadů, mohou z OPŽP 

získat pouze tzv. podporu de minimis (neboli podporu malého rozsahu). 

 

Podpora může být poskytnuta jednomu podniku činnému v oblasti 

zemědělské prvovýroby ve výši maximálně 15 000 EUR, a to za tři po sobě 

jdoucí účetní období, bez ohledu na poskytovatele dotace (podpora de 

minimis z jednotlivých operačních programů se sčítá, nelze čerpat 

maximální výši z každého operačního programu). 
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Podrobnější informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny 

v kapitole D.4 Veřejná podpora de minimis Pravidel pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP 2014-2020. 

 

 

 

PODKLADY K ŽÁDOSTI O PODPORU 

 

Součástí předkládané žádosti bude tato dokumentace: 

• Popis a posouzení výchozího stavu 

➢ Fotodokumentace 

➢ Biologické posouzení 

• Zdůvodnění potřeby realizace – kvalita a kvantita pozitivních změn 
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• Posouzení a popis možných negativních vlivů na přírodu a jejich 

eliminace 

• Popis případné návaznosti – územní nebo místní návaznost 

• Aktuální prohlášení o plátcovství DPH 

• Kumulativní rozpočet projektu 

• Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy a 

orgánů ochrany přírody – dle druhu opatření 

• Stanovisko příslušného stavebního úřadu 

• Opatření v prvcích ÚSES doložit územně plánovací dokumentací 

nebo plánem komplexních pozemkových úprav, 

• Registrované významné krajinné prvky – doložit rozhodnutí o 

registraci (v případě, kdy je opatření realizováno v rámci 

registrovaných významných krajinných prvků), 

• Souhlas vlastníka s realizací a udržitelnosti opatření, 
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• Projektová nebo prováděcí dokumentace vč. Položkového rozpočtu 

dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v platném znění (průvodní 

zpráva, inventarizace dřevin, návrh péče o výsadby po dobu 

udržitelnosti, situační výkres do mapy KN v měřítku 1:10 000 + 

podrobnější výkres, podrobný popis výsadby, zákres dotčených 

inženýrských sítí, harmonogram prací s popisem realizace a 

následné péče, 

• Plné moci – plná moc pro osobu oprávněnou jednat jménem 

statutárního zástupce, 

• Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její 

vlastnické struktuře 
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HODNOCENÍ A KRITÉRIA, VÝBĚR PROJEKTŮ 

Viz Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení projektu a Kritéria 

pro hodnocení žádosti o podporu 

1. Hodnocení a výběr projektů – provádí MAS 

2. ZOZ – provádí ŘO 

 

Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

• fáze hodnocení 

• řádné doložení žádosti včetně všech příloh 

• dle kritérií formálních náležitostí (17), kritéria přijatelnosti )12+4) 

• při nesplnění kritérií u kontroly formálních náležitostí a 

přijatelnosti je žadatel vyzván k doplnění žádosti o podporu, a to ve 

lhůtě do 6 dnů 
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Věcné hodnocení 

• 2. fáze hodnocení 

• Hodnocení provádí výběrová komise  

• Dle ekologických kritérií projektu a technických kritérií projektu  

Žádost o podporu musí získat ve věcném hodnocení minimálně 40 bodů. 

Žádost o podporu může získat ve věcném hodnocení maximálně 100 

bodů. 

Výběr projektových žádostí o podporu 

• Schválení výběru projektu provádí programový výbor, a to na 

základě výsledku věcného hodnocení výběrové komise.  

• Následně jsou projekty předány na ŘO k ZOZ. 
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REALIZACE A UDRŽITELNOST 

 

Doba udržitelnosti projektu je 10 let a je počítána až po ukončení 

následné péče o dřeviny, tj. 3 roky od ukončení výsadeb.  

Zpráva o realizaci se předkládá vždy s žádostí o platbu. Plán 

předkládání si nastavuje sám žadatel v rámci žádosti o podporu (modul: 

Finanční plán) 

Zpráva o udržitelnosti se předkládá každý rok po celou dobu 

udržitelnosti – tj. 13 let.  
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

 

 

Mgr. Jaromíra Valehrachová Ph. D.   tel: 603 708 286 

Jana Baladová         tel: 603 275 369 

e-mail: info@podhurizeleznychhor.cz 

mailto:info@podhurizeleznychhor.cz

