
 
 

 

 

 

 

Výzva MAS Železnohorský region 

Operační program Životní prostředí 

 

  



 
  

 

 
MAS Železnohorský region, z. s. jako nositel strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje na období 2014–2020“ 

 
vyhlašuje 

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Operačního programu Životní prostředí 

 

„MAS ŽR: OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN - I“ 
VAZBA NA VÝZVU ŘO Č. 88 VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
 

 

  

 

 

 

 

Identifikace výzvy 

Operační program a prioritní osa 
Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, 
prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Číslo výzvy ŘO  05_17_088 

Číslo výzvy MAS 006/05_17_088/CLLD_15_01_258 

Název výzvy MAS MAS ŽR: OPŽP - Výsadba dřevin - I 

Opatření integrované strategie 1.1.2. Krajina je naše zrcadlo 

Druh výzvy Kolová 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 13. 10. 2017 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

13. 10. 2017 v 8:00 hodin 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

12. 1. 2018 v 12:00 hodin 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Projekty lze realizovat do 31.12.2023 

Podpora 

Alokace výzvy - celková částka 
dotace z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj pro výzvu 

6 040 560 ,- Kč  

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % celkových 

způsobilých výdajů. Míra spolufinancování 15 %. 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 

je 100 000 Kč (bez DPH) 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt je 2 000 000,-Kč. 

Podmínky veřejné podpory 

Veřejná podpora není relevantní. Projekty spadající pod režim 

veřejné podpory budou vyloučeny z procesu hodnocení. 

Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.  

Forma podpory Dotace (nevratný grant) 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Výsadby na nelesní půdě 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. 

Území realizace  

Místo realizace projektu musí ležet na území vymezeném ve 
schválené Strategii CLLD Železnohorský region, z.s. a zároveň 
ležícím na velkoplošném chráněném území CHKO Železné 
hory. 
Jedná se o následující území obcí: 

- Podhořany 
- Hošťalovice 
- Lipovec 
- Bousov 
- Míčov-Sušice 
- Žlebské Chvalovice 
- Ronov nad Doubravou 
- Třemošnice 
- Běstvina 
- Prachovice 
- Vápenný Podol 
- Seč 
- Bojanov 
- Liboměřice 
- Krásné 
- Horní Bradlo 
- Křižanovice 
- Libkov 
- Rabštejnská Lhota 
- Licibořice 
- České Lhotice 
- Hodonín 
- Nasavrky 
- Ctětín 

Oprávnění žadatelé 

• kraje,  

• obce,  

• dobrovolné svazky obcí,  

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

• 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,  

• 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.  

Cílová skupina 
Vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na 
ochraně přírody a krajiny.  

Věcné zaměření 

Podporované aktivity Výsadby na nelesní půdě viz Typy podporovaných projektů.  

Indikátory 

 

• 46500 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem 
zlepšit jejich stav zachování  

• 45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové 
funkce krajiny  

Indikátory jsou povinné, žadatel je povinen pro tyto indikátory 
vyplnit nenulovou hodnotou.  

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

Povinné přílohy jsou vyjmenovány v dokumentu Pravidla pro 
žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, kapitola 1.4 
Prioritní osa 4, kapitola 1.4.2 Další specifické doklady k žádosti 
pro projekty v rámci SC 4.3 – posílit přirozené funkce krajiny a 
kapitola 1.6 Ekonomické podklady požadované k žádosti o 
podporu v aktuálním znění.  
 
V případě potřeby si může MAS od žadatele dodatečně 
vyžádat další části dokumentace.  

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou 
uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014 – 2020.  
Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé 
výdaje, které není možné z OPŽP financovat, je žadatel na 
vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do 
kategorie „nezpůsobilé výdaje“, nikoliv zcela odstranit. 
Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní 



 
  

 

 

 

hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti o 
podporu.  
Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě prací 
svépomocí, je možné vykazovat metodou zjednodušeného 
vykazování prostřednictvím paušální sazby. Informace jsou 
uvedeny v dokumentu Metodika způsobilosti výdajů z oblasti 
osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 – 
2020.  

Časová způsobilost 
Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou 
uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP 2014 – 2020.  

Informace o křížovém financování Křížové financování není relevantní.  

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení 
Řídicím orgánem. Podmínky pro změnu výzvy se řídí Jednotným 
metodickým prostředím MMR, zejména Metodickým pokynem 
pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém 
období 2014 - 2020.  
Případné změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí o podporu, 
které byly podány po datu změny.  

Způsob hodnocení projektů  

Hodnocení a výběr projektů probíhá dle dokumentu Interní 
postupy pro Programový rámec pro OP Životní prostředí MAS 
Železnohorský region, z.s., která je společně s výzvou zveřejněna 
na webových stránkách MAS:  http://zeleznohorsky-
region.cz/tema/tema.phtml?id=11055&menu=4527  
 
Maximální počet bodů, kterého může projekt dosáhnout 
ve věcném hodnocení: 100.  
V případě rovnosti bodů bude o přednosti projektu rozhodovat 
datum a čas zaregistrování žádosti v systému MS2014+  

Omezení v rámci výzvy 
Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 40 bodů ve 
věcném hodnocení dle hodnotících kritérií 

Kritéria pro výběr projektů 
Kritéria pro hodnocení projektů jsou součástí kontrolních listů k 
jednotlivým částem hodnocení (hodnocení formálních náležitostí 
a přijatelnosti, věcné hodnocení) a jsou přílohou této výzvy.  

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS 
KP14+ včetně všech požadovaných příloh definovaných v 
Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 
od prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS.  
V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel nemůže 
prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné 
relevantní přílohy, předloží je ve 2 pare na místně příslušnou 
Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je 
možné doručit tyto doklady k žádosti místně příslušné Místní 

http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=11055&menu=4527
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=11055&menu=4527


 
  

 

 

 

akční skupině ještě první pracovní den následující po dni 
ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je 
rozhodující datum a čas doručení a je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.  

Odkaz na Pravidla pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP 
2014 - 202y  

http://www.opzp.cz/dokumenty/33-pravidla-pro-zadatele-a-
prijemce-podpory-z-opzp#?verze=13 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Kancelář MAS: 
MAS Železnohorský region, z. s.  
Nám. Míru 288 
538 03 Heřmanův Městec 
1. patro 
 
Kontaktní údaje na pracovníka MAS Železnohorský region: 
Bc. Martin Písař, DiS. 
e-mail: pisar.maszr@seznam.cz 
tel. č.: +420 725 156 016 

Seznam příloh výzvy 

Příloha č. 1 – Interní postupy pro Programový rámec OP životní 
prostředí MAS Železnohorský region, z.s. 
Příloha č. 2 –  Kontrolní list k hodnocení formálních náležitostí a 
přijatelnosti OPŽP 
Příloha č. 3 – Kontrolní list k věcnému hodnocení OPŽP  
Příloha č. 4 - Náklady obvyklých opatření MŽP 
Příloha č. 5 - Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních, 
režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020  
Příloha č. 6 - Seznam autochtonních dřevin  
Příloha č. 7 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů 
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