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Dozvíte se: 

Na co je výzva zaměřena 

Na jaké projekty lze získat dotaci

Co lze z dotace zaplatit aneb způsobilost výdajů a 
rozpočet projektu 

Jaké indikátory musí projekt naplnit

Jak podat žádost o dotaci

Jak se projekty hodnotí a vybírají  

Jaké přílohy musíte k žádosti doložit



Představení 
výzvy



1.výzva LAG Podralsko z.s. – OPŽP –
Realizace sídelní zeleně 

v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 

2014 – 2020

Vyhlašovatel výzvy: LAG Podralsko z.s., IČO: 26663015

Alokace výzvy: 10 000 000 Kč

Datum vyhlášení výzvy: 28. 2. 2019

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 7. 2019, 20:00 hodin

Míra spolufinancování (výše dotace): 60 %

Minimální / maximální výše výdajů: 100 000 / 3 000 000 Kč (bez DPH)

Nejzazší termín pro ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2023



Území realizace 

Území LAG Podralsko z.s. vymezené ve schválené strategii CLLD

62 obcí, 160 katastrálních území

výdaje spojené s realizací části projektu, která zasahuje mimo
území MAS vymezené v integrované strategii CLLD, jsou
nezpůsobilé

Vazba na územní plán: Revitalizované plochy se musí nacházet ve stávajícím zastavěném

území sídla nebo na zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu
došlo k realizaci zástavby nebo bylo vydáno stavební povolení. Revitalizované plochy zeleně musí být v
územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně
nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před
zastavěním a umožňují využití jako zeleň.



Území v působnosti LAG Podralsko z.s. 



Oprávnění žadatelé 

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, 

organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK 
ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné 
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. 



Podporované 
aktivity



Podporované aktivity

Zakládání a obnova 
funkčně propojených 
ploch a prvků veřejně 

přístupné sídelní zeleně



Podporované aktivity

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či
výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a
jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.
prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň
zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru, tj. akce směřující ke zlepšení
stavu lokality.



Podporované aktivity

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními
výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či
výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,

jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a
jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.
prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň
zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),

jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru, tj. akce směřující ke zlepšení
stavu lokality.



Způsobilé 
výdaje a 
rozpočet 



Způsobilost výdajů: 

Časová: 

Výdaje musí být vynaloženy v
období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023

Projekt může být před podáním
žádosti zahájen, nesmí být
dokončen (zkolaudován, předán)

Výdaje se musí vztahovat k
období realizace projektu

Věcná: 

Musí být splněno současně, že

1) výdaj je realizován v souladu s
právními předpisy,

2) naplňuje pravidla programu a
podmínky podpory a

3) je přímo a výhradně spojen s
realizací projektu a je součástí
jeho rozpočtu.

Místní:

Území LAG Podralsko z.s. 



Specifické způsobilé výdaje pro SC 4.4: 

• výdaje spojené se založením ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a
účelu využití do výše 20 % celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či
ošetřováním dřevin,

• výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin)
odpovídajících podmínkám stanoviště do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů
souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin,

• jako součást realizace opatření výdaje na podporu biodiverzity rostlin a živočichů



Specifické způsobilé výdaje pro SC 4.4: 

• výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, které funkčně
propojují plochy veřejné zeleně s využitím vegetačních prvků, např. štěrkové trávníky,
zatravňovací dlaždice, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin (vč. obrubníku) s
polopropustným a propustným povrchem z přírodních materiálů, např. štěrk, kámen, dřevo v
rámci komplexního řešení ploch zeleně, celkem do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci
zeleně

• opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a to
včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření

• výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně
maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně

• výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např.
tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních
toků), maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,

• výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře maximálně do výše 20
% ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně

• vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů
• aj.



Přímé realizační výdaje

přímo přispívají ke splnění cílů příslušného projektu

lze zahrnout i výdaje na dokumentaci skutečného provedení

nelze zahrnout:
projektovou přípravu
technický dozor investora
autorský dozor
koordinátora BOZP
výdaje na zajištění publicity projektu



Způsobilé výdaje na projektovou přípravu, TDI, AD a 
publicitu  

projektová dokumentace a dokumentace pro provádění stavby
biologické posouzení 
zadávací dokumentace, včetně organizace zadávacího nebo výběrového řízení na 
realizaci daného opatření 
zpracování žádosti včetně vyplnění v IS KP14+ (limit 30 000 Kč bez DPH)
manažerské řízení přípravy a realizace projektu (jen dodavatelsky, ne osobními 
náklady)
činnost odborného technického a autorského dozoru 

Limity: 
• 15 % u projektů s PRV max. 1 mil. Kč
• 12 % u projektů s PRV max. 3 mil. Kč



DPH

způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu. 
musí se vztahovat ke způsobilému plnění 



Pořízení nemovitosti (pozemků, staveb)

Podmínky způsobilosti: 

a) pořizovací cena nemovitosti je maximálně do výše 10 % celkových způsobilých 
přímých realizačních výdajů

b) nemovitost oceněna znaleckým posudkem

c) způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však do výše ceny určené 
znaleckým posudkem 

d) musí být v souladu s cíli projektu.



Propagační opatření 

Způsobilé výdaje na zajištění plakátu A3: 

max. 2 000 Kč bez DPH



Poplatky za odnětí ze ZPF a PUPFL 

V případě, že se jedná o platby za vynětí ZPF či PUPFL v zájmu ochrany přírody a krajiny 
a tyto nejsou osvobozeny od zaplacení poplatku za odnětí, jedná se o způsobilý výdaj. 



Nezpůsobilé výdaje

Zejména: 

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

• výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 
• pronájem pozemku/stavby (kromě pronájmu pozemků pro ukládání sedimentu SC 

4.1), 
• vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 
• úroky, splátky úvěrů, 
• vícepráce nad výši způsobilých méněprací, 
• správní poplatky,
• pojistné, 
• 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 na revitalizaci zeleně 

• aj.



Indikátory



Indikátory

= ukazatele pro zhodnocení efektivity a naplnění cílů daného projektu

Uvést v projektové dokumentaci hodnoty a způsob jejich stanovení. 

Hodnoty jsou závazné a jejich nenaplnění je sankcionováno. 

• 46500 Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 
zachování 
• 45412 Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí 
• 45002 Celkový počet vysazených stromů 



Podání žádosti 
o 
podporu



Způsob podání žádosti o 
podporu

elektronicky prostřednictvím MS2014+ (resp. IS KP14+): https://mseu.mssf.cz/

příručka pro práci v IS KP14+: 
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/08/1541708824_Uzivatelska_p
rirucka_P4_IS%20KP_v_5.0.pdf

podepisování elektronickým podpisem
ověření funkčnosti podepisovacích komponent raději s předstihem

https://mseu.mssf.cz/
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/08/1541708824_Uzivatelska_prirucka_P4_IS%20KP_v_5.0.pdf


Registrace do systému IS KP14+



Založení žádosti 



Založení žádosti 



Založení žádosti 



Založení žádosti 



Založení žádosti 



Způsob 
hodnocení a 
výběru projektů



Fáze hodnocení a výběru projektů

Kontrola 
formálních 
náležitostí 

Kontrola 
formálních 
náležitostí 

• Kontrola řádného vyplnění formuláře žádosti a doložení 
všech požadovaných dokladů v náležité formě

Kontrola 
přijatelnosti

Kontrola 
přijatelnosti

• Kontrola splnění základních podmínek programu, finančních 
a legislativních předpokladů, podmínek výzvy, apod.

Věcné 
hodnocení

Věcné 
hodnocení

• Hodnotí se „kvalita“ projektu na základě stanovených kritérií 

Závěrečné 
ověření 

způsobilosti 

Závěrečné 
ověření 

způsobilosti 

• Provádí ŘO OPŽP

Právní aktPrávní akt
• Příprava a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace



Fáze hodnocení a výběru projektů

Lhůta pro provedení všech fází hodnocení, tj. kontroly formálních náležitostí,
přijatelnosti žádostí a věcného hodnocení činí max. 90 pracovních dní, z toho je na
provedení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti stanovena lhůta 40 dní.



Kontrola formálních náležitostí a 
přijatelnosti

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou uvedena v PRŽaP platných v den
vyhlášení výzvy MAS a rovněž příloze výzvy MAS „Kritéria pro hodnocení žádostí“

Kontrolu provádí LAG Podralsko z.s. a externí hodnotitel

Kritéria jsou napravitelná

Při nedostatcích výzva k doplnění nebo opravě údajů / příloh ve lhůtě 6 PD

Při neodstranění nedostatků je žádost vyřazena z hodnocení



Věcné hodnocení 

Provádí výběrová komise LAG Podralsko z.s. na základě odborného posudku

Přidělování bodů na základě hodnotících kritérií

Nutné dosáhnout min. 40 bodů



Věcné hodnocení - kritéria



Věcné hodnocení - kritéria



Věcné hodnocení - kritéria



Věcné hodnocení - kritéria



Podklady k 
žádosti o 
podporu 



Podklady k žádosti o podporu 

Plná moc
• Nemusí být úředně ověřena
• Může být vyhotovena v IS KP14+ pomocí šablony uložené v systému nebo přiložena jako 

příloha

Aktuální prohlášení o plátcovství DPH

Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře

Kumulativní rozpočet projektu dle závazného vzoru a potvrzený žadatelem

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

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



Podklady k žádosti o podporu 

Pro projekty v ZCHÚ a v lokalitách Natura 2000: je nutno doložit vyjádření 
příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v rozporu s plánem/zásadami  
péče, souhrnem doporučeného opatření a plněním cílů ochrany k zachování 
předmětu ochrany

Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva – v případě nákupu nemovitosti 
nebo pozemku

Ocenění pozemku nebo jiné nemovitosti 

Čestné prohlášení žadatele: 
• že má na pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy (se soupisem 

veškerých pozemků dotčených realizací akce)
• že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla rozhodnutím orgánu 

správy uložena nebo vyplývají ze zákona jako kompenzační, náhradní nebo 
nápravná



Podklady k žádosti o podporu 

V případě, kdy je opatření realizováno v rámci prvků ÚSES, je třeba tuto skutečnost 
doložit platnou územně plánovací dokumentací nebo plánem komplexních 
pozemkových úprav

V případě, kdy je opatření realizováno v rámci registrovaných významných krajinných 
prvků, je třeba tuto skutečnost doložit rozhodnutím o registraci



Podklady k žádosti o podporu 

Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového 
rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb.: 
• popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů, 

fotodokumentace a biologického posouzení 
• zdůvodnění potřeby realizace opatření
• posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření
• průvodní zpráva
• inventarizace dřevin
• návrh péče o výsadby dřevin po dobu udržitelnosti, tzn. po dobu 10 let 
• situační výkresy
• podrobný popis výsadby
• rozpočet akce přehledně členěný dle jednotlivých opatření a procentních omezení (výsadby, ošetření, 

kácení, trávníky, trvalkové záhony, vodní prvky, terénní úpravy, mobiliáře, cesty a chodníčky/přeměna 
nepropustných povrchů na propustné, další související výdaje)

• zákres dotčených inženýrských sítí, 
• předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče



Podklady k žádosti o podporu 

Čestné prohlášení žadatele že od doby schválení územního plánu došlo na 
předmětné zastavitelné ploše k realizaci zástavby či bylo vydáno stavební povolení. 



Ekonomické podklady k žádosti o podporu 

Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů žadatele včetně 
komentáře
Prohlášení o typu subjektu (veřejný/soukromý)

Podnikatelské subjekty (vč. fyzických osob podnikajících a nepodnikajících) a ostatní 
subjekty (nadace, spolky, o.p.s. aj.): 

komentář k zajištění spolufinancování projektu,
relevantní doklady prokazující v komentáři uvedený popis k zajištění spolufinancování projektu,
informace o zůstatku nesplacených úvěrů a plánované výši úvěrů ke dni zpracování žádosti včetně 
rozpisu splátek,
stručná charakteristika žadatele; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; informace o výdajích a příjmech, 
majetku, závazcích, vlastním jmění
Další podklady (zpráva auditora, daňové přiznání aj.) dle typu žadatele 



Požadavky na přílohy žádosti

Pokud nemají úřední dokumenty předkládané v rámci žádosti stanovenou platnost,
nesmí být ke dni podání žádosti starší než 2 roky (vyjma projektové dokumentace).

Výjimka: povolení ke kácení a další povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., pokud korespondují s obsahem projektu

Všechny dokumenty předkládané prostřednictvím IS KP14+ musí být ve formátu PDF,
kromě šablon zveřejněných v rámci vyhlášené výzvy

kumulativní rozpočet a oceněný položkový rozpočet také v XLS

Všechny dokumenty předkládané ve formě originálu musí být elektronicky
podepsány osobou, která daný dokument zpracovala/vydala (platí pouze v případě
příloh žádosti zpracovaných v originální podobě v elektronické formě jinou osobou
než žadatelem).

Dokumenty předkládané k žádosti musí být právně perfektní ke dni ukončení výzvy. V
případě dokumentů vydávaných žadatelem (např. čestná prohlášení), které nebyly
předloženy k žádosti a byly doplněny v rámci výzvy k doplnění, je možné datum po
ukončení termínu výzvy.



Důležité dokumenty

Informace o výzvě:
http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/1.-vyzva-lag-podralsko-z.s.---opzp---realizace-
sidelni-zelene

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131

Pravidla pro žadatele a příjemce, verze 20:
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/01/04/1546601698_Pr%C5%BDaP_
verze%2020.pdf

http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/1.-vyzva-lag-podralsko-z.s.---opzp---realizace-sidelni-zelene
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2019/01/04/1546601698_Pr%C5%BDaP_verze%2020.pdf


Prostor pro dotazy



Kontakty

LAG Podralsko z.s.
Zahrádky 130

471 01 Zahrádky

Mgr. Jakub Derynk 
derynk@lagpodralsko.com

http://www.lagpodralsko.com

mailto:derynk@lagpodralsko.com

