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Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_087 

Název výzvy v MS 2014+: MŽP_87. výzva, PO 4, SC 4.2, průběžná_CLLD 

1. změna výzvy platná od 3. 2. 2017 

(změnou je upravena výše alokace výzvy) 

 

87. výzva Ministerstva životního prostředí 

pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ 

podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 16. 1. 2017 prostřednictvím Agentury ochrany 

přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 87. výzvu pro MAS stanovující pravidla pro předkládání 

žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým 

rámcem Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2014 – 2020. 

 

Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, SC 4.2, jsou v informačním 

systému  koncového příjemce (dále jen IS KP14+) zpřístupněny a přijímány 

od 16. ledna 2017 (9:00) do 2. ledna 2020 (20:00). 

 

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 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.  

 

Výzva se vztahuje na individuální integrované projekty 

(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých 

realizačních výdajů činí 100 000 Kč (bez DPH). 

 

Výzva je průběžná, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Hodnocení žádostí provádí 

Místní akční skupina. 
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Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši  

45 mil. Kč. 

 

 

Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2014 - 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP 2014 – 2020, textem 87. výzvy a výzvou MAS pro podávání žádostí. 

 

Podmínky pro podávání žádostí včetně popisu povinných příloh jsou uvedeny ve znění Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 platném ke dni vyhlášení výzvy. 

 

Další informace a podmínky platné v rámci 87. výzvy: 

Popis podporovaných aktivit: 

Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu 

V rámci specifického cíle bude možno podporovat:  

 

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu 

křídlatka (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a 

nástrojů)1 

Podporovaná opatření: 

 eradikace, popř. regulace invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (sečení, výřez, 

aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu 

(kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro 

omezování invazních druhů. 

 obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze 

v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních 

druhů, 

 jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se 

zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.  

 

Oprávnění žadatelé: 

Detailní soupis oprávněných žadatelů (příjemců podpory) je uveden v platné verzi Pravidel pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

                                                 

1 Věcné vymezení podpory z OPŽP pro nástroj CLLD je v souladu s Programovým dokumentem, kapitolou 4.1 

a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, kapitolou C.5.2 



 

 3 

Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody 

a krajiny. 

 

 

Cílová území: 

Území velkoplošných chráněných území ČR a zároveň území v působnosti příslušné MAS.2 

V případě opatření „likvidace vybraných druhů invazních rostlin“ může realizace probíhat v ploše 

povodí proti proudu toku i v území navazující na dané velkoplošné zvláště chráněné území. 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. Křížové financování není relevantní. 

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. 

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023. 

 

Hodnocení projektů: 

Hodnocení projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 

v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 

v programovém období 2014 – 2020 a dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 

2020. 

Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle předem 

stanovených kritérií. MAS je povinna při hodnocení žádostí postupovat dle kritérií formálních 

náležitostí a přijatelnosti SC 4.2 uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 

- 2020.  

Výsledkem hodnocení jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam 

žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující i pořadí žádostí včetně 

výše rozpočtu projektů) MAS předává ŘO. ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných 

                                                 

2 Územní vymezení podpory z OPŽP pro nástroj CLLD je v souladu s Programovým dokumentem, kapitolou 4.1 

a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, kapitolou C.5.2 
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projektů MAS (zejména soulad opatření s cíli a podmínkami OPŽP). Následně Výběrová komise 

Řídicího orgánu doporučuje projekty k financování. 

 

 

 

Určení výše podpory: 

Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %. 

 

Povinné indikátory: 

 45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu) 

 45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či monitoringu) proti 

nepůvodním druhům 

 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000 

 45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou 

 

Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory. 

 

Povinně volitelné indikátory: 

 45404 Počet podkladů pro zajištění odborné ochrany ohrožených druhů, stanovišť a pro řešení 

problematiky nepůvodních druhů 

 45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000 

 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu. 

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Pro PO 4 není veřejná podpora 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. 

 

Synergie/komplementarity: 

Pro PO 4 nejsou relevantní návazné synergické aktivity a projekty. Výzva je komplementární 

s programy IROP, PRV a OP R. 

 

Podmínky pro změnu 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, které byly podány po datu změny. 

 

Odůvodnění zacílení výzvy:  
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Výzva je zaměřena na realizaci strategií komunitně vedeného místního rozvoje, v rámci kterých byl 

schválen programový rámec OPŽP. 

 

 

Pro konzultace se MAS může obracet na AOPK ČR, samostatný odbor OPŽP. Kontakty jsou 

k dispozici na internetových stránkách www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.  

Své dotazy můžete také posílat na dotazy-PO4@nature.cz 

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP 

www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

 

 

 

 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

Kaplanova 1931/1 

148 00 Praha 11 - Chodov  

tel.: +420 283 069 242 

fax: +420 283 069 241 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 

infolinka: 800 260 500  

 

http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty
mailto:dotazy-PO4@nature.cz

