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1) Výzva MAS Rozvoj Krnovska

• Příjem žádostí od 14.10.2019
do 6.1.2020 (do 12:00 hodin)

• Alokace výzvy 6 250 000 Kč

• Min. výše způsobilých výdajů 100 000 Kč

• Max. výše způsobilých výdajů 6 250 000 Kč

• Forma financování ex post

• Výše dotace 80%

• Časová způsobilost 1.1.2014 – 31.12.2023 

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

• Podporované aktivity opatření zamezující vodní erozi

opatření zamezující větrné erozi



Mapa území MAS Rozvoj 
Krnovska



2) Popis podporovaných aktivit
OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VODNÍ EROZI:

• opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku:

- zakládání průlehů se zatravněním

- zakládání travních pásů ke vsáknutí vody

-zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění povrchovému odtoku

- zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin

• stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku:

- hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody

- terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody

- zatravněné svodné příkopy

• preventivní opatření:

- zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody

- zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody

- obnova vegetačních protierozních prvků

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru, 
udržitelnost projektu není možné z OPŽP financovat!



OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VĚTRNÉ EROZI:

• Obnova či zakládání větrolamů:

- dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti 
větru

- víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů k snížení rychlosti 
větru

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru, 
udržitelnost projektu není možné z OPŽP financovat!



3) Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
Obecná pravidla pro způsobilé výdaje – Pravidla pro 

žadatele a příjemce, verze 23, odstavec B:

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

• Časová způsobilost: - 1.1.2014 – 31.12.2023

- 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

• Přiměřenost výdaje: - dosažení optimálního vztahu mezi jeho 
hospodárností,    účelností a efektivností (pravidlo 3E)

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674


Způsobilé výdaje
1) Přímé realizační výdaje,

2) Projektová příprava, autorský a technický dozor, koordinátor BOZP,

3) Vícepráce max. do výše způsobilých méněprací,

4) Daň z přidané hodnoty,

5) Osobní náklady,

6) Pořízení nemovitostí,

7) Propagační opatření,

8) Pohledávky,

9) Kategorie veřejné podpory specifikující způsobilost výdajů,

10) Poplatky za odnění ze ZPF či PUPFL

Pravidla způsobilosti pro některé druhy výdajů jsou uvedena v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce v kapitole B.2 Obecná pravidla.



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

• A další….

Podrobný popis nezpůsobilých výdajů je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce v 
kapitole B.3 Obecná pravidla.



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

• 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové 
funkce krajiny, měrnou jednotkou je lokalita

• 46500 plocha stanovišť, které jsou podporovány 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, státní organizace

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

• 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 – jen v případě, že pozemky dotčené 
realizací nejsou ve vlastnictví podnikatelských subjektů – z 
důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik)



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 výzvy z OPŽP



výběr podvýzvy



výběr podvýzvy



Založení žádosti o podporu



7) Dokumenty k žádosti o podporu
• Plné moci – pro osobu oprávněnou jednat jménem statutárního 

zástupce

• Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – žadatel je plátcem DPH, ale 
nebude DPH uplatňovat

• Kumulativní rozpočet projektu – zpracovaný dle závazného vzoru

• Pro opatření vyžadující úkon stavebního úřadu:

- souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a všechny 
povinné dokumenty vyplývající z jeho požadavků

- povolení ke kácení

- výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
(rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní 
správy…)

• Pro opatření nevyžadující úkon stavebního úřadu:

- souhrnné stanovisko místně příslušného stavebního úřadu 

- souhrnné stanovisko odboru životního prostředí



• 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 23. od str. 221

http://www.opzp.cz/


Podklady pro vydání právního aktu
Ekonomické podklady požadované k žádosti o podporu:

• Plné moci pro osobu oprávněnou jednat jménem 
statutárního zástupce

• Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

• Doklady prokazující dodržení zadávání VZ

• Projektová dokumentace k zadávacímu řízení

• Všechny smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu a 
finančního harmonogramu 

• Potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv

• A další

Podrobný popis dokumentů je uveden v Pravidlech pro 
žadatele a příjemce podpory verze 23., v kapitole 1.6 od str. 

240



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

FNP) provádí kancelář MAS do 30 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 30 PD od provedení 
kontroly FNP

• Výběr projektů provádí rozhodovací orgán MAS (Programový 
výbor) na společném jednání do 30 PD

• U všech úkonů prováděných MAS má žadatel možnost do 15 
kalendářních dní podat žádost o přezkum. Termíny pro přezkum 
jsou 30/60 kalendářních dní, přezkum projednává kontrolní orgán 
MAS (Účetní výbor)

• 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:

OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VODNÍ EROZI

• Doprovodné efekty protierozních opatření:

- pozitivní z hlediska vlivu na biodiverzitu, 
ekologickou stabilitu krajiny, kvalitu půdy

20 bodů
- ostatní přijatelné projekty 1 bod

• Lokalizace:

- ZCHÚ, Natura 2000, ÚSES, přírodní parky, 
registrované krajinné prvky, biosférické rezervace

10 bodů

- ostatní přijatelné projekty 1 bod



• Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům 
akce:

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

- náklady dosahují maximálně 150% Nákladů 
obvyklých opatření MŽP 10 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 10 bodů

Žádost o podporu musí získat ve věcném hodnocení 
minimálně 40 bodů



OPATŘENÍ ZAMEZUJÍCÍ VĚTRNÉ EROZI

• Typ větrolamu z hlediska zabránění škodlivým 
účinkům větrné eroz:

- poloprodouvavý (složen z více řad stromů, keřové 
patro je vyvinuto v menší míře nebo korunová vrstva 
má menší zapojení) 20 bodů

- neprodouvavý (složen z více řad, keřové patro je 
vytvořeno, na návětrné straně dochází k vytvoření 
uzavřené stěny) 10 bodů
- ostatní přijatelné projekty 1 bod

• Lokalizace:

- ZCHÚ, Natura 2000, ÚSES, přírodní parky, 
registrované krajinné prvky, biosférické rezervace

10 bodů

- ostatní přijatelné projekty 1 bod



• Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům 
akce:

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

- náklady dosahují maximálně 150% Nákladů 
obvyklých opatření MŽP 10 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 10 bodů

Žádost o podporu musí získat ve věcném hodnocení 
minimálně 40 bodů



DOTAZY



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Konzultace poskytují pracovníci kanceláře MAS:

team@maskrnovsko.cz

Martina Jalamasová 

603 740 650

jalamasova@maskrnovsko.cz

Romana Drcmánková

737 772 735

drcmankova@maskrnovsko.cz

Ing. Jana Dokoupilová

776 646 869

dokoupilova@maskrnovsko.cz

mailto:jalamasova@maskrnovsko.cz
mailto:drcmankova@maskrnovsko.cz

