Číslo výzvy v MS 2014+: 05_17_054
Název výzvy v MS 2014+: MŽP_54. výzva, PO 4, SC 4.2, kolová

54. výzva Ministerstva životního prostředí
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“
podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 2. 2017 prostřednictvím Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) 54. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
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 1. února 2017 (9:00) do 31. března 2017 (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. 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 příslušné regionální pracoviště AOPK ČR v tištěné podobě. V takových případech je
možné doručit tyto doklady k žádosti do ukončení pracovní doby podatelny místně příslušného
regionálního pracoviště AOPK ČR 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 projekty
(celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH). Minimální výše způsobilých
realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH).
Výzva je kolová, s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši
80 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 a textem výzvy pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí včetně popisu povinných příloh jsou uvedeny v Pravidlech pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 platných ke dni vyhlášení výzvy.
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Další informace a podmínky platné v rámci 54. výzvy:
Popis podporovaných aktivit:
Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu
V rámci specifického cíle bude možno podporovat:
Aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč.
obnovy a tvorby těchto biotopů
Aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
Podporovaná opatření pro 4.2.1 a 4.2.2:







speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená
na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních
druhů)
speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných
stanovišť,
opatření na podporu vzácných druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí
včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů,
ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných
stanovišť,
jako součást realizace opatření také sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity
opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta,
interpretace hodnot PP a PR v podobě jednoduchých zařízení instalovaných v terénu, např.
naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky) a/nebo naučné tabule.

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování,
hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
Podporovaná opatření:





eradikace, popř. regulace invazních druhů (sečení, výřez, odchyt či odlov, 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.

Aktivita 4.2.4: Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy
živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci
akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)
Podporovaná opatření:



realizace opatření na zajištění prevence a zmírnění přímých škod způsobených zvláště
chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách,
vodních dílech apod.
jako součást realizace opatření také informování veřejnosti a komunikace s dotčenými subjekty.

Detailní popis podporovaných aktivit je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
2014 – 2020.
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V rámci SC 4.2 budou podporována pouze opatření zaměřená na obnovní management, nikoliv
management udržovací1.
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:
Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody
a krajiny.
Cílová území:
Území celé České republiky, mimo území hl. města Prahy.
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.

Základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo,
musí být dostatečně popsány. Opatření jednoznačně směřují k pozitivní změně (zlepšení) stavu lokality (ve prospěch
konkrétního biotopu, zvýšení početnosti konkrétních druhů vázaných na lokalitu, stabilizace populace apod.), a to bez ohledu
na počet let, po který jednotlivé zásahy v rámci opatření jako celku probíhají. Opatření může být rozloženo do více let, může
obsahovat dílčí po sobě jdoucí operace (i operace opakující se, pokud to stav či povaha lokality vyžaduje). Typickým příkladem
jsou opatření realizovaná zcela nově na dosud neudržovaných lokalitách či na lokalitách udržovaných nevhodným nebo
nedostatečným způsobem (např. úbytek druhů, snížení biodiverzity). Mohou to být i opatření realizovaná na lokalitách, kde již
některá opatření probíhají, tedy i opatření navazující na předchozí zásahy, avšak pouze v případě, že na těchto lokalitách ještě
nebylo dosaženo cílového stavu. Cílem těchto navazujících opatření na již prováděná opatření je dosažení jednoznačné změny
- tedy zlepšení stavu lokality, biotopu (zvýšení početnosti druhů apod.).
1
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Hodnocení projektů:
Věcné hodnocení provádí dva nezávislí hodnotitelé. Dojde-li mezi jejich posudky k bodovému rozdílu
většímu než 20 bodů, bude provedeno arbitrážní hodnocení.
Hodnocení projektů kombinujících více typů opatření:
V případě projektů s kombinací více aktivit a typů opatření, pro něž existují různé soubory hodnotících
kritérií, bude každé opatření hodnoceno dle příslušného souboru hodnotících kritérií a výsledný počet
bodů bude stanoven jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření (s použitím
finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlen na celé číslo.
Příklad:
Projekt spojuje péči o vzácný druh za 3 mil. Kč a doprovodnou eradikaci invazních druhů za 1 mil. Kč.
Za opatření péče o vzácný druh získá projekt 50 bodů, za opatření na eradikaci invazních druhů získá
70 bodů.
Výpočet celkové výše bodů za projekt:
(3 000 000 ∗ 50) + (1 000 000 ∗ 70)
4 000 000

= 55 bodů

Určení výše podpory:
Maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů dle typu opatření. Výše podpory i míra
spolufinancování pro jednotlivé typy opatření je uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP 2014 – 2020.
Určení výše podpory u projektů kombinujících více typů opatření s různou výší podpory:
V případě projektů kombinujících více aktivit či typů opatření, u kterých je rozdílná výše podpory, je
konečná výše podpory stanovena jako vážený aritmetický průměr z nákladů jednotlivých opatření
(s použitím finančních objemů jako vah) a následně zaokrouhlena na nejbližší nižší celé číslo dělitelné
pěti. Žadatel je povinen výsledný údaj zadat do žádosti v IS KP14+ (záložka „přehled zdrojů
financování“).
Příklad:
Projekt spojuje opatření výstavby mokřadu (výše podpory 100 %) a péči o vzácný druh (výše podpory
85 %).
Náklady na výstavbu mokřadu: 3 mil. Kč. Náklady na péči o vzácný druh: 2 mil. Kč.
Výpočet výše dotace v procentech:
(3 000 000 ∗ 100) + (2 000 000 ∗ 85)
5 000 000

= 94 % => 90 % míra podpory po zaokrouhlení

Povinné indikátory:


45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou

Žadatel je povinen vyplnit povinný indikátor vždy, a to relevantními daty.
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Povinně volitelné 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
45201 Celkový počet opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro podporu druhů a
stanovišť
45210 Celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapovaní či monitoringu) pro
podporu druhů a stanovišť
45404 Počet podkladů pro zajištění odborné ochrany ohrožených druhů, stanovišť a pro řešení
problematiky nepůvodních druhů
45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště
chráněnými druhy
45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000
45601 Celková plocha vytvořené návštěvnické infrastruktury
45610 Plocha chráněných území, kde byly vytvořeny podmínky pro usměrnění návštěvnosti
45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a 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.
Omezení v rámci výzvy:


Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 40 bodů ve věcném hodnocení dle hodnotících
kritérií.

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 Řídícím 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.
Pro konzultace se žadatel může obracet na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR. 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“.
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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
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