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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. 128 „Prioritní osa 4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“ 

 

 

 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

 

 

Výzva č. 3 MAS Podhůří Železných hor – OPŽP –  

Realizace sídelní zeleně 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

• Vyhlášení výzvy: 11.2.2019, v 9:00 

• Datum a čas zpřístupnění výzvy v MS2014+: 11.2.2019, v 9:00 

• Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 11.2.2019, v 9:00 

• Ukončení výzvy: 26.9.2019, 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) 
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• Projekt správně vložit do výzvy a podvýzvy v MS2014+ 

• 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 5 000 000,- Kč 

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů Není stanovena 

 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů 8 333 000,- Kč 

 

Míra podpory z EFRR 60 % 

 

Spolufinancování z vlastních zdrojů 40 % 
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ÚZEMNÍ REALIZACE 

Území realizace: 

Projekty lze realizovat v územní působnosti MAS Podhůří Železných 

hor, o.p.s. 

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ 

 

•  kraje,  

•  obce,  

•  dobrovolné svazky obcí  

•  organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK 

ČR),  

•  státní podniky,  
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•  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 

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,  
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•  fyzické osoby podnikající,  

•  fyzické osoby nepodnikající.  

 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních 

propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením 

stromů a keřů, např.: 

➢  Zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí, 

➢  Zakládání a obnova lesoparků a hájů, 

➢ Zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků, 

➢ Vytváření průlehů se zatravněním, 

➢ Zakládání a obnova alejí, 

➢ Zakládání a obnova zeleně podél komunikací, 
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➢ Zakládání a obnova uličních stromořadí, 

➢ Zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství, 

➢ Zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného občanského 

vybavení, 

➢ Obnova historických parků, 

➢ Zakládání a obnova zeleně hřbitovů, 

➢ Zakládání a obnova zeleně dětských hřišť. 

Jako součást realizace sídelní zeleně jsou podporována opatření na 

obnovu a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 

blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, 

prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými 

plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního 

prostředí a zpomalují odtok srážkové vody, např: 

➢  Tůně nebo jezírka 

➢ Mokřady 
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➢ Vodní toky 

➢ Drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné pro život a 

vývoj na vodu vázaných organismů (bez použití umělých těsnících 

materiálů). 

Jako součást realizace sídelní zeleně jsou podporována opatření na 

podporu biodiverzity, např.: 

➢ Bezpečné ponechání stojících torz dřevin, 

➢ Bezpečné ponechání doupných stromů, 

➢ Ponechání ležících kmenů, 

➢ Zpracování a ponechání větví v hromadách, 

➢ Vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy. 

Jako součást realizace je podporováno doplnění bylinného patra, např.: 

➢ Zakládání a obnova zatravněných ploch, 

➢ Zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin. 
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Jako součást realizace sídelní zeleně pořízení a instalace mobiliáře, např.: 

➢ Informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního přístupu 

veřejnosti k realizovanému opatření, 

➢ Interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti 

k realizovanému opatření. 

 

OMEZENÍ 

Revitalizované plochy se musí nacházet ve stávajícím zastavěném území 

sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na které od doby 

schválení územního plánu došlo k realizaci zástavby nebo bylo vydáno 

stavební povolení. Revitalizované plochy zeleně musí být v územním 

plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně 

vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně 

vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní 
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zeleně jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před 

zastavěním a umožňují využití jako zeleň. 

V rámci podporovaných opatření je možné realizovat pouze akce 

obnovního charakteru, nikoli charakteru udržovacího. Udržovací 

management zachovává nynější stav a nepřispívá k potřebné změně, 

zatímco obnovní management zahrnuje akce, jejichž realizací dojde 

k pozitivní změně stavu na dané lokalitě (např. výsadby, vyřezávání 

náletu). Postupy, jimiž má být cílového stavu dosaženo, musí být 

dostatečně popsány. 

Oplocené areály v sídlech (školní zahrady, hřbitovy…) lze financovat 

pouze, pokud se jedná o zeleň veřejnou. Plochy veřejné sídelní zeleně 

musí být přístupné široké veřejnosti nikoli pouze pro klienty daných 

zařízení. 
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VEŘEJNÁ PODPORA 

 

Podnikatelé v oblasti zemědělské prvovýroby, kteří plánují podat žádost 

o podporu a projekt souvisí s jejich podnikatelskou činností, 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. 

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci 

OPŽP 2007–2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů 

podpory. 

 

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

 

• Výsadby dřevin a ochrana dřevin (jedná se o veškeré činnosti 

potřebné k zdárnému ujmutí dřevin, viz Standardy péče o přírodu a 

krajinu. SPPKA 02-001 VÝSADBA STROMŮ, SPPKA 02-

003_2014VÝSADBA_ŘEZ_KEŘŮ, případně další relevantní na 
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http://standardy.nature.cz/). 

• Ochrana a ošetření stávajících stromů. 

• Výdaje na následnou péči o dřeviny po dobu tří let po ukončení 

výsadeb dřevin (zálivka, výchovný řez, kontrola, doplnění nebo 

odstranění kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření 

výsadbové mísy, vyžínání porostu, odplevelování, ochrana proti 

chorobám a škůdcům, doplnění mulče a ochrana před vlivem mrazu). 

Následná péče je popsaná – viz Standardy péče o přírodu a krajinu. 

SPPKA 02-001 VÝSADBA STROMŮ, SPPKA 02-

003_2014VÝSADBA_ŘEZ_KEŘŮ, případně další relevantní na 

http://standardy.nature.cz/). 

• Kácení dřevin je způsobilé pouze v případě, že bude prokazatelně 

nezbytné k založení nové zeleně, případně k revitalizaci zeleně 

stávající. Pokud dřeviny navrhované ke kácení nejsou nahrazovány 

novou výsadbou, nejsou způsobilým výdajem. Kácení je tedy 

způsobilé pouze v případě, že následná výsadba proběhne 

v bezprostřední blízkosti káceného stromu. To znamená, že současná 
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a budoucí koruna se z větší části překrývají. Kácení z důvodu 

zajištění provozní bezpečnosti není způsobilým výdajem, v těchto 

případech se nejedná o obnovní management, ale udržovací 

management. 

• Výdaje na zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 

blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, 

prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými 

plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního 

prostředí a zpomalují odtok srážkové vody do výše 10 % ze 

způsobilých výdajů na realizaci zeleně (tůně, jezírka, mokřady, vodní 

toky a jejich části, drobné retenční nádrže na srážkovou vodu 

přístupné pro život a vývoj na vodu vázaných organismů. 

• Výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího 

mobiliáře maximálně do výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci 

zeleně 

• Výdaje související s opatřením na podporu biodiverzity (doupné 

stromy, torza dřevin, ležící kmeny…) 
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE – příklad 

 

1. Výsadby, ošetření dřevin 1 000 000 

2. Trávníky (20 % z 1.) 200 000 

3. Trvalkové záhony (20 z 1.) 200 000 

4. Nezbytné kácení  100 000 

 Celkem zeleň 1 500 000 

5. Pěšiny (10 % ze zeleně) 150 000 

6. Vodní prvky (10 % ze zeleně) 150 000 

7. Mobiliář (20 % ze zeleně) 300 000 

 Základní rozpočtové náklady 2 100 000 

8. Vedlejší rozpočtové náklady (3 % z ZRN) 63 000 

 Přímé realizační výdaje 2 163 000 
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• Ošetřování a výsadba nepůvodních druhů: Acer negundo – javor 

jasanolistý, Ailanthus altissima – pajasan žláznatý, Prunus serotina . 

střemcha pozdní, Rhus typhina – škumpa orobincová, Lycium 

barbarum – kustovnice cizí 

• Likvidace pařezů (např. frézování) 

 

DALŠÍ PODMÍNKY DOTACE 

  

Projekt musí obsahovat dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území. 

Zhodnocení stávajícího stavu území obsahuje popis místa realizace a 

souvisejícího okolí a výsledky přírodovědného posouzení. Jako zdroj je 

možné využít Nálezovou databázi AOPK ČR – NDOP. 

V případě nedostatku zdrojových dat je žádoucí terénní průzkum. 

Terénní průzkum je nutné provádět ve vegetačním období, průzkum 
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provedený v zimním období neposkytuje relevantní informace. 

Zhodnocení stávajícího stavu se dokládá v rámci biologického posouzení 

jako povinná příloha. Hodnocení stávajícího stavu území musí 

obsahovat: popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací 

opatření, vč. širších územních vztahů, fotodokumentace, výskyt zvláště 

chráněných druhů). 

Projekt musí být zaměřen na posílení biodiverzity daného území, ne 

pouze na estetické úpravy veřejných prostranství (např. nejde financovat 

plošné odstraňování dřevin a jejich nahrazení novou výsadbou 

okrasných dřevin). Projektové činnosti musí vždy zvyšovat biodiverzitu 

daného území. 

Po ukončení realizace výsadeb dřevin musí příjemce podpory zajistit 

10letou udržitelnost. 
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PODKLADY K ŽÁDOSTI O PODPORU 

 

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, kromě šablon zveřejněných v rámci vyhlášené 

výzvy (např. kumulativní rozpočet) na webových stránkách 

www.opzp.cz, které musí být doloženy jak ve formátu XLS, tak v 

PDF.  

➢ Všechny dokumenty předkládané ve formě originálu musí být 

elektronicky podepsány osobou, která daný dokument 
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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 dokumentů vydávaných žadatelem (např. 

čestná prohlášení, propočet vylučovacího ekonomického kritéria 

apod.), které nebyly předloženy k žádosti a byly doplněny v rámci 

výzvy k doplnění, je možné datum po ukončení termínu výzvy  

 

Součástí předkládané žádosti bude dokumentace dle přílohy č. 1 

Pravidel: 

Další specifické dokumenty pro toto opatření: 

➢ průvodní zpráva, 

➢ inventarizace (soupis) dřevin, v případě ošetření nebo kácení dřevin 

dendrologický průzkum a návrh pěstebního opatření včetně plochy 



 

21 

 

stromu ošetřované dřeviny (součin průměru koruny a výšky stromu). 

U jednotlivých stromů zahrnuje inventarizace (soupis stromů) 

lokalizaci stromů a určení základních taxonomických a 

dendrometrických údajů: dendrologický průzkum zahrnuje kromě 

inventarizace ještě fyziologické stáří, vitalitu, zdravotní stav, 

stabilitu, perspektivu a datum hodnocení. U porostů dřevin zahrnuje 

inventarizace (soupis) lokalizaci, rozdělení do porostních skupin a 

stanovení rozlohy a dendrologický průzkum zahrnuje kromě 

inventarizace stanovení taxonomické struktury s početním či 

procentuálním zastoupením, rozdělení do velikostních kategorií, 

slovní popis stavu a návrh technologie pěstebního zásahu pro 

jednotlivé velikostní kategorie. Návrh pěstebního opatření v obou 

případech zahrnuje technologii a naléhavost zásahu, případně návrh 

opakování zásahu. 

➢ návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti, tzn. po dobu 10 

let, 
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➢ podrobný situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku  

1:10 000 

➢ podrobný situační výkres navrhovaného řešení v měřítku 1:200 až 

1:2 000  

➢ situační podrobnější výkres stávajícího stavu v měřítku 1:200 až 

1:2 000 včetně inventarizace dřevin, 

➢ podrobný popis výsadby (slovní charakteristika výsadby a osazovací 

plán ve vhodném měřítku), 

➢ zákres dotčených inženýrských sítí, 

➢ předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné 

péče, 

➢ Položkový rozpočet, 

➢ Studie systému sídelní zeleně v případě realizace opatření, které 

z této studie vyplývá 
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➢ Čestné prohlášení žadatele, že od doby schválení ÚP došlo na 

předmětné zastavitelné ploše k realizaci zástavy či bylo vydáno 

stavební povolení 

 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

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) 
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Zpráva o udržitelnosti se předkládá každý rok po celou dobu 

udržitelnosti – tj. 13 let.  

 

 

 

 

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

