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AKTIVITY - PROSTŘEDNICTVÍM MAS
Prioritní osa 4:

• Aktivita 4.4.1:Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
• Aktivita 4.3.2 : Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti
krajinných prvků a struktur (biocentra, biokoridory)
• Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z
komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku
vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ (PŘÍJEMCI
PODPORY)
• obce,

• dobrovolné svazky obcí,
• organizační složky státu (s výjimkou
pozemkových úřadů),

• nestátní neziskové organizace
(obecně prospěšné společnosti,
nadace, nadační fondy, ústavy,
spolky),

• státní podniky,

• církve a náboženské společnosti a jejich
svazy,

• veřejné výzkumné instituce,

• podnikatelské subjekty,

• veřejnoprávní instituce,

• obchodní společnosti a družstva,

• příspěvkové organizace,

• fyzické osoby podnikající
(nepodnikající pouze pro aktivity 4.3.2,
4.3.5)

• vysoké školy, školy a školská zařízení,

FINANČNÍ MOŽNOSTI

• Minimum na projekt:

100.000Kč

• mimo MAS

250. 000Kč

• Maximální alokace

10.mil. Kč (pro všechny 3 opatření
dohromady)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Do výše 6-10% z nákladů na realizaci (dle výše těchto nákladů):
• Projektová dokumentace, včetně odborných posudků
• Napsání žádosti externí firmou (30.000Kč bez DPH, jednání o navýšení)
• Náklady na výběrové řízení
• Náklady na administraci projektu (včetně externí firmy)

• Další zp.výdaje:
• Mzdové náklady na přípravu a realizaci projektu
• Nákup nemovitosti – 10% realizačních nákladů
• Propagace a publicita
• PODROBNĚJI ČÁST B) „Pravidel pro žadatele“

NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
• Daně
• Splátky úvěrů, úroky
• Poradenské služby (pokud poradce nenese odpovědnost, jen pomáhá těm, co
odpovědnost mají)

• Správní poplatky
• Pronájem pozemku
• Režijní a provozní náklady – mimo osobní náklady a související

• Pojistné
• Další viz část B) Pravidla pro žadatele

REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ
SÍDELNÍ ZELENĚ (4.4.1)
• Dotace 60%
• projekt min. 100. 000 Kč
• Udržitelnost 10 let

Veřejná prostranství:
• parky
• uliční stromořadí a aleje

Indikátory:

• veřejné zahrady a sady

-plocha stanovišť

•- intravilán:

+ počet prvků

• Zastavěné území -Plochy dle
ÚPD - zeleň (při neexistenci
ÚPD – historie)

Stanoví projektant

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA:
• Městské parky a parková náměstí

• Zeleň hřbitovů

• Aleje

• Vytváření průhledů se zatravněním

• Zeleň podle komunikací

• Lesoparky a háje

• Stromořadí

• Doprovodná zeleň u vodních toků

• Zahrady/u veřejných budov (př.
nemocnice, ZŠ, přístupná veřejnosti, na
noc lze zamykat)
• Zeleň dětských hřišť

REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A
PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ
1. Založení nových prvků
2. Obnova stávajících prvků (dosadba) • Možnost zeleně na hřbitově
3. Ošetřování stromů (řezy prodloužení životnosti, nezbytné kácení
pokud není možné jinak)
+ následná péče (3 roky po výsadbě
dřeviny)
+ trávníky, vodní prvky (10% ze zeleně),
+ pěšiny (polopropustné, 10% ze zeleně),
mobiliáře (lavička,20%ze zeleně)

• Revitalizace není údržba
• Upřednostňování domácích druhů
stromů před estetickou úpravou
prostranství

SOUČÁST REALIZACE ZELENĚ:
Zvyšují retenční schopnost
(zadržet vodu):

Podpora biodiverzity:

• Tůně/jezírka

• Torza dřevin (vše bezpečně
ponechané)

• Mokřady

• Doupné stromy

• Vodní toky

• Ležící kmeny

• Drobné nádrže na dešť.vodu

• Hromady větví
• Vytváření hnízdišť či úkrytů pro
líheň

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍKLAD
• 1.Výsadba, ošetření dřevin …………………

1.000.000 Kč

• 2.Trávníky(20% z1.) .………………………

200.000Kč

• 3. Trvalkové záhony (20% z 1.)……………….

200.000Kč

• 4. Nezbytné kácení…………………………..

100.000Kč

• Zeleň celkem……………………………...

1.500.000Kč

• 5. Pěšiny (10% ze zeleně)…………………….

150.000Kč

• 6.Vodní prvky (10% ze zeleně)……………….

150.000Kč

• 7. Mobiliáře ( 20% ze zeleně)…………………

300. 000Kč

• Základní rozpočet náklady………………

2.100.000Kč

• 8.Vedlejší rozp.náklady (3% ZRN)…………….

63.000Kč

• Přímé realizační náklady………………………. 2.163.000Kč

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PŘÍKLAD
• 9. Projektová dokumentace……………………

90.000Kč

• 10. Biologické posouzení……………………….

15.000Kč

• 11. Vyplnění žádosti v ISKP max……………….

30.000Kč

• 12. Technický dozor investora…………………

20.000Kč

• 13. Biologický dozor……………………………

18.040Kč

• Projektová příprava (max. 8% z PRV)…….

173.040Kč

• 14. Nákup pozemku (max.10%z PRV)……………

216.300Kč

• 15. Povinná publicita……………………………...

2.000Kč

• Celkem projekt (PRV, PP, 12.)…………………….. 2.554.340Kč
• Dotace 60%.............................................................. 1.532.604Kč
• Spolúčast 40%........................................................... 1.201.736Kč

VYTVÁŘENÍ, REGENERACE ČI POSÍLENÍ FUNKČNOSTI
KRAJINNÝCH PRVKŮ A STRUKTUR (BIOCENTRA,
BIOKORIDORY- 4.3.2)
• založení biocenter a biokoridorů ÚSES
nebo jejich částí

100% dotace
• zlepšení funkčního stavu biocenter a
biokoridorů ÚSES, realizace
interakčníchprvků podporujících ÚSES

80% dotace

• Nové výsadby na (na ne-lesnické) orné půdě
• V souladu s ÚPD, KPÚ doložení výkresu
ÚPD, včetně legendy
• Zakládání lesnickým způsobem nebo
sadovnickým

REALIZACE PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z
KOMPLEXNÍCH STUDIÍ CÍLENÝCH NA ZPOMALENÍ
POVRCHOVÉHO ODTOKU VODY, PROTIEROZNÍ OCHRANU A
ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU (4.3.5)
• Dotace 80%
podpora opatření zamezujících vodní
erozi:

• preventivní opatření (např. zakládání či
obnova mezí, remízů apod.),

podpora opatření zamezujících větrné
• opatření proti plošnému a
erozi:
soustředěnému povrchovému odtoku
(např. užití travních pásů, průlehů apod.), • obnova či zakládání větrolamů
• stabilizace drah soustředěného
povrchového odtoku (např. hrázky, terasy,
• PŮVODNÍ DRUHY stromů
svodné příkopy apod.),

POJMY

• ÚSES = územní systém ekologické stability:
• Biokoridor - umožňuje migraci zvířat
• Biocentrum - umožnuje existenci druhů v určitém místě

• Interakční prvek – např. doprovodná zeleň
podle komunikace, v rámci ÚSES
• Biodiverzita = druhová rozmanitost

• Retenční = schopné zadržet vodu

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
• Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu (výkaz výměr)
• Kumulativní rozpočet projektu
• Doklad osvědčující název, sídlo, jmenování či volba statutárního zástupce žadatele,
pověření osoby k jednání se SFŽP, souhlasné stanovisko zřizovatele , zpracovaná CBA ,
aktuální prohlášení o plátcovství DPH, výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
• Rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření orgánu ochrany přírody, stanovisko dle § 45i odst. 1,
výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., doložka právní moci, vyjádření příslušného orgánu
ochrany přírody, že opatření není v rozporu s plánem/zásadami péče
• Souhlas vlastníka s realizací a udržitelností opatření
• Opatření navrženo v souladu se standardem AOPK ČR, RP Východní Čechy
(v případě použití odlišného řešení je nutno toto zdůvodnit)

KONTAKTY MAS

• Ing. Lucie Hronová, tel.: 777 854 526, mail hronova@podchlumi.cz
• Ing. Petra Štěpánková, tel.: 724 164 673, mail stepankova@podchlumi.cz

• MAS Podchlumí z.s., Holovousy 39, mas@podchlumi.cz

KONTAKTY A INFO MINISTERSTVO ŽP

• www.opzp.cz
• dotazy-PO4@nature.cz -Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.ochranaprirody.cz (dotazy, konzultace záměru)

• http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva/dokumenty#folder=1
„Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OP ŽP pro období 20142020“

PROSTOR PRO VÁS

• Dotazy
• Příklady záměrů
• Žadatelé
• Vaše připomínky
• Váš názor

• …jiné

DĚKUJI ZA POZORNOST!
A PŘEJI VÁM HEZKÝ DEN!

