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1) Výzva MAS Rozvoj Krnovska

• Příjem žádostí od 13.2.2019
do 13.4.2019 (do 20:00 hodin)

• Alokace výzvy 8 333 333 Kč

• Min. výše způsobilých výdajů 100 000 Kč

• Max. výše způsobilých výdajů 8 333 333 Kč

• Forma financování ex post

• Výše dotace 60%

• Časová způsobilost 1.1.2014 – 30.6.2023 

Realizace nesmí být ukončena 
před podáním žádosti o podporu!!!

• Podporované aktivity výsadby dřevin na nelesní půdě 

(orná půda, zahrady, ovocné sady, 
trvalý travní porost, ostatní plocha)



Mapa území MAS Rozvoj 
Krnovska



2) Popis podporovaných aktivit
NELZE OPĚTOVNĚ FINANCOVAT PROJEKTY, KTERÉ JIŽ BYLY PODPOŘENY V RÁMCI 

OPŽP 2007-2013 A ŽADATEL SE ZAVÁZAL V DOBĚ UDRŽITELNOSTI K PLNĚNÍ CÍLŮ 
PODPORY.

• 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

• zakládání a obnova uličních stromořadí 

• zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství (mimo vnitrobloky)

• zakládání a obnova zahrad v areálech občanského vybavení (školy, nemocnice apod.)

• zakládání a obnova zahrad v areálech významných veřejných budov

• obnova historických parků (mimo národní kulturní památky)

• zakládání a obnova zeleně hřbitovů

• zakládání a obnova zeleně dětských hřišť

VÝČET KONKRÉTNÍCH AKTIVIT JE UVEDEN V PROGRAMOVÉM RÁMCI OPŽP II. –
SÍDELNÍ ZELEŇ



3) Způsobilé a nezpůsobilé výdaje

• Časová způsobilost: - 1.1.2014 – 30.6.2023

- projekt nesmí být fyzicky ukončen před podáním 
žádosti o podporu

- výdaje se musí vztahovat k období realizace 
projektu

• Věcná způsobilost: - výdaj je realizován v souladu s legislativou

- výdaj naplňuje pravidla programu a podmínky 
podpory

- výdaj je výhradně spojen s realizací projektu a je 
součástí jeho rozpočtu

• Místní způsobilost: - realizace projektu je přípustná pouze na území 
MAS Rozvoj Krnovska



• Přímé realizační výdaje: - výdaje přímo přispívající ke splnění cílů 
příslušného projektu

- lze zahrnout i výdaje na dokumentaci 
skutečného provedení

• Projektová příprava, autorský a technický dozor, zajištění bezpečnosti práce na stavbě 
(koordinátor BOZP):

- zpracování projektové dokumentace a 
dokumentace pro provádění stavby

- studie proveditelnosti (je-li požadována)

- zadávací dokumentace, včetně organizace 
zadávacího nebo výběrového řízení

- zpracování žádosti o podporu v ISKP2014+ 
(maximálně 30 000 Kč)

- zajištění podkladů (příloh) k žádosti o 
podporu

- plán BOZP a výkon dozoru BOZP

- manažerské řízení přípravy a realizace 
projektu (musí se jednat o dodavatelsky 
zajištěné služby, ne osobní náklady)



• Vícepráce maximálně do výše způsobilých méněprací

• Daň z přidané hodnoty pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z 
přidané hodnoty na vstupu způsobilých výdajů

• Pořízení nemovitostí: - pořizovací cena maximálně do výše 10% 
celkových způsobilých přímých 
realizačních výdajů na projekt

- pořizovaná nemovitost musí být oceněna 
znaleckých posudkem ne starším 6 měsíců 
před datem podání žádosti o podporu

• Propagační opatření: - výdaje na propagační opatření, které 
stanovuje příjemcům poskytovatel dotace 
jako povinné a které byly vynaloženy v 
přímé vazbě na projekt

- výše způsobilých výdajů dle pravidel

• Poplatky za odnětí půdy ze ZPF nebo PUPFL:

- způsobilé pouze v zájmu ochrany přírody 
a krajiny



NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

• Výdaje na poradenské služby, kdy poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení 
samotného úkolu

• DPH, pokud příjemce může nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu 
způsobilých výdajů

• Přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, 
silniční daň, clo

• Výdaje na zajištění relevantních stanovisek

• Pronájem pozemku/stavby

• Úroky, splátky úvěrů, správní poplatky, pojistné, rozpočtová rezerva

• Režijní a provozní výdaje (vyjma výdajů souvisejících s osobními náklady)

• Kompenzační, náhradní nebo nápravná opatření uložená zákonem nebo rozhodnutím 
orgánu státní správy s výjimkou náhradních výsadeb uložených za kácení dřevin v 
souvislosti s realizací projektu

• Veškeré výdaje projektu předložené právnickou osobou v případě neprokázání 
vlastnické struktury



4) Indikátory
Jedná se o závazné ukazatele, které je žadatel povinen 
stanovit v žádosti o podporu včetně popisu způsobu 
stanovení hodnoty.

• 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou 
ekostabilizační funkcí, měrnou jednotkou je plocha 
nebo prvek

• 46500 plocha stanovišť, která jsou podporována s 
cílem zlepšit jejich stav zachování, měrnou jednotkou 
je ha



5) Oprávnění žadatelé
• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

• organizační složky státu (mimo pozemkové úřady a AOPK 
ČR)

• státní podniky

• veřejné výzkumné instituce a organizace podle zákona č. 
130/2002 Sb.

• veřejnoprávní instituce 

• příspěvkové organizace

• vysoké školy, školy a školská zařízení

• nestátní neziskové organizace

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy

• podnikatelské subjekty

• obchodní společnosti a družstva

• fyzické osoby podnikající



6) Způsob podání žádosti o 
podporu

1.
• zřízení elektronického podpisu

2.
• registrace do systému IS KP 14+

3.
• založení a vyplnění žádosti o podporu

4.
• finalizace, podepsání a podání žádosti o podporu



založení žádosti o podporu



založení žádosti o podporu



výběr operačního programu



výběr výzvy z OPŽP



výběr podvýzvy



výběr podvýzvy



výběr podvýzvy



Založení žádosti o podporu



7) Dokumenty k žádosti o podporu
• Plné moci 

• Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

• Kumulativní rozpočet projektu

• Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a všechny 
povinné dokumenty vyplývající z jeho požadavků

• Stanovisko místně příslušného stavebního úřadu 
dokládající soulad s územně plánovací dokumentací nebo 
schváleným plánem pozemkových úprav

• Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, že 
opatření není v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem 
doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování 
předmětu ochrany

• Kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí + ocenění 
pozemku nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou 
osobou – v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku



• Čestné prohlášení žadatele – k vypořádání 
vlastnických vztahů, k případné realizaci opatření  
(uloženým rozhodnutím orgánu státní správy)

• Registrované významné krajinné prvky – pokud je 
realizován projekt v rámci registrovaných prvků 

• Projektová dokumentace nebo prováděcí 
dokumentace včetně položkového rozpočtu dle 
vyhlášky MMR ř. 405/2017 Sb., v platném znění

• Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické 
osoby a její vlastnické struktuře – ke stažení na 
www.opzp.cz

Podrobný popis dokumentů je uveden v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory verze 20. od str. 219

http://www.opzp.cz/


Ekonomické podklady požadované k žádosti o podporu:

• Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění 
vlastních zdrojů

• Prohlášení o typu žadatele (veřejný/soukromý)

• Další dokumenty dle typu žadatele

Podrobný popis dokumentů je uveden v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory verze 20., v kapitole 1.6 

od str. 226



8) Způsob hodnocení a výběr 
projektů
• Kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti 

(dále jen FNP) provádí kancelář MAS do 20 pracovních dnů 
(dále jen PD) od ukončení příjmu žádostí o podporu –
žadatel má možnost oprav nebo doplnění do 6 PD dle výzvy 
po provedené kontrole

• Věcné hodnocení projektů provádí výběrový orgán MAS 
(Výběrová komise) na společném jednání do 20 PD od 
provedení kontroly FNP

• Výběr projektů provádí rozhodovací orgán MAS 
(Programový výbor) na společném jednání do 20 PD

• Závěrečné ověření způsobilosti provádí Řídící orgán OPŽP 

• Právní akt vydává Řídící orgán OPŽP

Podrobný postup pro hodnocení a výběr projektů je popsán 
v Interních postupech MAS pro OPŽP umístěných na 

www.maskrnovsko.cz



KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ:

• Přínos pro zvýšení ekologické stability

- realizací projektu dojde k vytvoření nových ploch nebo 
prvků sídelní zeleně formou výsadby stromů s maximálním 
využitím (nad 70%) autochtonních druhů stromů vhodných pro 
dané ekologické podmínky

50 bodů

- realizací projektu dojde k vytvoření nových ploch/obnově 
stávajících ploch nebo prvků sídelní zeleně formou výsadby 
stromů vhodných pro dané ekologické podmínky

40 bodů

- realizací projektu dojde k obnově stávajících ploch nebo 
prvků sídelní zeleně formou ošetření stromů

30 bodů

- ostatní přijatelné projekty 1 bod



• Lokalizace

- všechna sídla nad 5 000 obyvatel nebo sídla s 
počtem obyvatel 2000 – 5000 s lokalizací projektu v 
ZCHÚ 10 bodů

- sídla nad 2000 obyvatel a menší než 5000 obyvatel 
nebo sídla s počtem obyvatel do 2000 s lokalizací 
projektu v ZCHÚ 5 bodů

- ostatní přijatelné projekty 1 bod



• Hledisko přiměřenosti nákladů

- náklady dosahují maximálně 100% Nákladů 
obvyklých opatření MŽP 30 bodů

- náklady dosahují maximálně 150% Nákladů 
obvyklých opatření MŽP 20 bodů

- náklady přesahují 150% Nákladů obvyklých 
opatření MŽP a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem 
ochrany přírody a krajiny (zachování nebo obnova 
významných přírodních hodnot) 1 bod



• Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a 
technologického

- 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

30 bodů

- projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle 
předmětu podpory, jeho udržení vyžaduje náročnou následnou 
péči nebo není z objektivních důvodů zvoleno nejoptimálnější 
řešení z hlediska naplnění cíle 20 bodů

- ostatní přijatelné projekty 1 bod

Žádost o podporu musí získat ve věcném hodnocení 
minimálně 50 bodů



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Konzultace poskytují pracovníci kanceláře MAS:

Martina Jalamasová 

603740650

jalamasova@maskrnovsko.cz

Romana Drcmánková

737772735

drcmankova@maskrnovsko.cz

Ing. Jana Dokoupilová

776646869

dokoupilova@maskrnovsko.cz

mailto:jalamasova@maskrnovsko.cz

