
 

 

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE (7. 10. a 15. 10. 2019) 

Výzva č. 3 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP – Výsadba dřevin 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:  

Datum vyhlášení výzvy MAS: 25. 9. 2019 15:00 h 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 9. 2019 15:00 h 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 17. 12. 2019 20:00 h 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023  

Alokace: 6 556 610 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč Maximální 
výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 6 556 610 Kč 

Míra podpory: maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů, míra spolufinancování je 
15 %. 

Časová způsobilost: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 (projekt nesmí být ukončen před podáním 
žádosti o dotaci!) 

ŽÁDOST se podává přes systém MS2014+ (www.mseu.mssf.cz), výzva č. 3 MAS Havlíčkův 
kraj – OPŽP – Výsadba dřevin 

Více k MS2014+ v další části dnešního semináře. 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY A DOKUMENTY: 

Veškeré dokumenty jsou uvedeny na stránkách MAS (sekce „aktuální výzvy“, OPŽP, Výzva 
č. 3 MAS Havlíčkův kraj – OPŽP – Výsadba dřevin: https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-
2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-e28093-opzp-vysadba-drevin)     

 Příloha č. 1 – Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 
23, znění účinné od 27. 8. 2019. Odkaz na elektronickou verzi   
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674  

 Příloha č. 2 – Kritéria pro hodnocení žádostí   

 Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP   

 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 
2014 – 2020  

 Příloha č. 5 – Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů  

 Příloha č. 6 -  Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin 
v zemědělské krajině 

 Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin 

 Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP  
 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ: 

 kraje, 

 obce, 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), 

http://www.mseu.mssf.cz/
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-e28093-opzp-vysadba-drevin
https://www.havlickuvkraj.cz/sclld-2014-2020/vyzvy/opzp/vyzva-c.-3-mas-havlickuv-kraj-e28093-opzp-vysadba-drevin
https://www.havlickuvkraj.cz/media/Příloha%20č.%201%20–%20Informace%20o%20způsobu%20hodnocení%20projektu%20a%20Kritéria%20pro%20hodnocení%20žádostí%20o%20podporu.pdf
https://www.havlickuvkraj.cz/media/Příloha%20č.%201%20–%20Informace%20o%20způsobu%20hodnocení%20projektu%20a%20Kritéria%20pro%20hodnocení%20žádostí%20o%20podporu.pdf
https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
https://www.havlickuvkraj.cz/media/Příloha%20č.%202%20–%20Náklady%20obvyklých%20opatření%20MŽP.xlsx
https://www.havlickuvkraj.cz/media/Příloha%20č.%203%20-%20Metodika%20přímých%20a%20nepřímých%20nákladů%20z%20oblasti%20osobních%20a%20režijních%20výdajů%20v%20OPŽP%202014%20–%202020.pdf
https://www.havlickuvkraj.cz/media/Příloha%20č.%205%20–%20Seznam%20doporučených%20autochtonních%20dřevin.pdf


 

 

 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 o podpoře výzkumu 

a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou 

veřejnoprávními subjekty, 

 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 organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační 

fondy, 

 ústavy, spolky), 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy, 

 podnikatelské subjekty, 

 obchodní společnosti a družstva, 

 fyzické osoby podnikající, 

 fyzické osoby nepodnikající 

Projety lze realizovat pouze na území CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné Hory 

a zároveň území v působnosti MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. 

Na území MAS zasahuje CHKO Žďárské vrchy do katastrálního území těchto obcí: Budeč, 

Cikháj, Fryšava pod Žákovou horou, Hamry nad Sázavou, Hamry u Hlinska, Havlíčkova 

Borová, Herálec, Chlumětín, Kameničky, Karlov, Krucemburk, Křižánky, Lhotka, Malá 

Losenice, Matějov, Nové Veselí, Oudoleň, Počítky, Polnička, Račín, Radostín, Sazomín, 

Sázava, Sklené, Slavětín, Slavíkov, Sněžné, Studnice, Světnov, Svratka, Svratouch, 

Škrdlovice, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec, Ždírec nad Doubravou a Žďár nad 

Sázavou. CHKO Železné hory zasahuje do katastrálního území obcí: Hudeč, Nový a Horní 

Studenec Podmoklany, Slavíkov, Sobíňov a Ždírec nad Doubravou. 

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY: 

Výsadby na nelesní půdě (orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost, ostatní 

plocha - (výsadby dřevin lze na ostatní ploše realizovat, pouze umožňuje-li pozemek využití 

jako zeleň) 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 

 
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: 

- 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) 

- 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 pouze nově vysázených stromů 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). 

- vedlejší rozpočtové náklady v přímé souvislosti s projektem stanovené v souladu s 

vyhláškou č. 169/2016 (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení 

stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), 

přičemž tyto položky spolu ze základními rozpočtovými náklady vstupují do celkových 

nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých opatření MŽP a tvoří celkové přímé 

realizační výdaje.  

- kácení nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměru kmene na řezné ploše), 
případně likvidace invazních a dalších nepůvodních druhů, může být v rámci výzvy 
MAS způsobilým výdajem, avšak za předpokladu, že ke kácení/likvidaci dochází za 
účelem výsadby a zároveň se náklady na realizaci musí vejít do 150 % Nákladů 
obvyklých opatření MŽP. 

 
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 

- kácení stromů  
- likvidace pařezů (např. frézování) 
- likvidaci invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti  jejich 

opětovnému rozšíření 
- výsadba nařízená rozhodnutím orgánů státní správy (náhradní výsadba) 
- výsadba nepůvodních druhů 
- komerční využití dřevin 

 
PODKLADY K ŽÁDOSTI: 

- Plné moci – plná moc pro osobu oprávněnou jednat jménem statutárního zástupce 
- Aktuální prohlášení o plátcovství DPH - předkládá se v případě, že je žadatel 

plátcem DPH, ale nebude na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH (prohlášení 
musí obsahovat tuto skutečnost včetně zdůvodnění), a v případě, že příjemce bude 
uplatňovat částečný nárok na odpočet daně dle §72 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění (prohlášení musí obsahovat tuto skutečnost a 
roční vypořádací koeficient za poslední rok) 

- Kumulativní rozpočet projektu 
- Stanovisko příslušného stavebního úřadu 
- Stanoviska orgánů státní správy, orgánu ochrany přírody 
- ÚSES – územně plánovací dokumentace nebo plán komplexních pozemkových úprav 
- Registrované významné krajinné prvky – v případě, kdy je opatření realizováno v 

rámci registrovaných významných krajinných prvků 

http://www.standardy.nature.cz/


 

 

- Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového 
rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. v platném znění (průvodní zpráva, 
inventarizace dřevin, návrh péče o výsadby po dobu jejich 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) 

- Popis a posouzení výchozího stavu 
- Zdůvodnění potřeby realizace opatření 
- Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace 

opatření 
- v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této 

návaznosti tak, aby umožnil posoudit její význam pro navrhované opatření 
- Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické 

struktuře 
- V případě zpracování plánů ÚSES bude doložen zákres území, pro které je plán ÚSES 

zpracován na podkladě hranic dotčeného správního obvodu (ORP) včetně 
procentuálního vyjádření částí správního obvodu (ORP), pro kterou je plán ÚSES 
pořizován. 
 

Subjekty podnikající v zemědělské prvovýrobě budou, pokud projekt souvisí s jejich 
podnikatelskou činností, podpořeny výhradně prostřednictvím relevantní podpory 
malého rozsahu (de minimis). 
 
 
HODNOCENÍ A KRITÉRIA, VÝBĚR PROJEKTŮ  

– viz Příloha č. 1 – Kritéria pro hodnocení žádostí  
– viz Příloha č. 8 – Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP 

 
1. Hodnocení a výběr projektů – provádí MAS 
2. Závěrečné ověření způsobilosti – provádí ŘO 

 
Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 

- 1. fáze hodnocení 
- Řádné doložení žádosti včetně příloh 
- Dle Kritérií formálních náležitostí (17), kritéria přijatelnosti (12 + 4) 
- Při nesplnění kritérií u kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je žadatel vyzván 

(formou interní depeše v IS KP14+) 1x k opravě nebo doplnění žádosti o podporu, a to 
ve lhůtě do 6 pracovních dní. 

 
Věcné hodnocení 

- 2. fáze hodnocení 
- Hodnocení provádí Výběrová komise MAS (uděluje body, navrhuje pořadí projektů ke 

schválení k financování) 
- Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena do dvou oblastí:  

Ekologická kritéria projektu 
Technická kritéria 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 projektů ze strany MAS provádí Programový výbor MAS, a to na 
základě výsledků věcného hodnocení Výběrové komise MAS. Zápis z jednání bude 



 

 

zveřejněn na webových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od data 
uskutečnění výběru projektů. 

- Následně jsou schválené projekty (prošly věcným hodnocením) předány na ŘO k ZOZ 

 
 
REALIZACE A UDRŽITELNOST: 
Zpráva o realizaci  

- Předkládá se prostřednictvím systému MS 2014+, vždy spolu s žádostí o platbu 
- Plán předkládání si nastavuje sám žadatel v rámci žádosti o podporu (modul: Finanční 

plán) 
 
Zpráva o udržitelnosti 

- Překládá se vždy jednou za rok po celou dobu udržitelnosti – u výsadeb je doba 
udržitelnosti 10 let od ukončení výsadeb (ukončení je započítáno až po ukončení 
následné péče o dřeviny – 3 roky) 

- Uvedena v Právním aktu 
 
Počítejte minimálně s jednou monitorovací návštěvou (kontrolou), a to nejpozději 
před ukončením akce (před vydáním tzv. ZVA = závěrečné vyhodnocení akce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za pozornost 😊 
MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. 

Kancelář: Havlíčkova ulice 67, Havlíčkova Borová 
jandova@havlickuvkraj.cz 

mailto:jandova@havlickuvkraj.cz

