1) Musí MAS čerpat přidělenou alokaci na Výsadby dřevin na nelesní půdě?
Přidělenou alokaci nemusí MAS čerpat. Jedná se o alokaci, která byla stanovena na základě podkladů, které
byly na semináři zmiňovány a je na dané MAS, zda se do administrace žádostí OPŽP v rámci aktivity Výsadba
dřevin na nelesní půdě zapojí nebo nikoliv. Pokud zvažujete zapojení do administrace, ale s nižšími
finančními prostředky i to je možné. V obou případech budou Vámi nevyužité finance přerozděleny mezi
jiné MAS.
2) MAS mohla realizovat aktivitu jako svůj klíčový projekt. Pokud ano, za jakých podmínek?
Co se týče klíčové projektu, tak OPŽP opravdu umožňuje jeho realizaci. Základem je, že klíčový projekt musí
být uveden ve strategii a schválen v rámci MAS. Musí také korespondovat s nastavenými podmínkami pro
CLLD, tj. musí se týkat stanovených aktivit, území aj. Prvně MŽP resp. AOPK ČR v rámci schvalování
strategie zhodnotí soulad projektu s pravidly OPŽP. Poté by měla být pro klíčové projekty vyhlášena
samostatná výzva, uvádím, měla by být, neboť proces není doposud technicky dořešen v Monitorovacím
systému MS 2014+. Klíčové projekty budou posuzovány z pohledu jejich přijatelnosti a věcné kvality
obdobně jako individuální projekty prioritní osy 4 (dle stanovených kritérií, které jsou uvedeny v Pravidlech
pro žadatele a příjemce z OPŽP 2014 - 2020).
V případě klíčového projektu, velmi doporučujeme jeho návrh zkonzultovat s naším regionálním
pracovištěm Ústecko resp. Správou chráněné krajinné oblasti České středohoří.
3) V pravidlech pro ŽaP je k aktivitě 4.3.2. napsáno 6 aktivit, nicméně žádná z nich není přímo výsadba
dřevin na nelesní půdě. Je zde aktivita liniové a skupinové výsadby dřevin, jedná se o totéž? Nebo zde
žádnou shodu nemáme hledat?
Opatření v rámci nástroje CLLD "výsadba dřevin na nelesní půdě" je v podstatě to samé jako "liniové a
skupinové výsadby dřevin", které spadají pod aktivitu 4.3.2. Pro CLLD bylo toto opatření zúžené jen na
nelesní půdu, což uvádí ustanovení Programového dokumentu (kapitola 4.1, str. 151) - "Pro zapojení MAS
byly v rámci SC 4.2 a SC 4.3 určeny dva typy opatřeni: likvidace a omezováni výskytu vybraných invazních
druhů rostlin (bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka) a výsadba dřevin na nelesní půdě.
4) Výsadba dřevin v intravilánu nebo extravilánu obce - či zda na tom nezáleží?
S ohledem na to, že aktivita výsadby na nelesní půdě v rámci CLLD je zahrnuta do specifického cíle 4.3,
jedná se pouze o zeleň v extravilánu. Pro zeleň v intravilánu je určen jiný specifický cíl a to 4.4.
5) Musí být výsadba v souladu s územním plánem?
Jedním z obecných kritérií přijatelnosti (= kritéria, která určují základní možnost financovat opatření z
OPŽP) je kritérium "Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem
pozemkových úprav". Výsadba tedy nesmí být v rozporu (v podstatě musí být v souladu) s územním plánem
nebo nižší jednotkou ÚPD příp.plánem pozemkových úprav (ty mohly být zpracovány až po zpracování
územního plánu a zohledňují nové potřeby území vč. výsadeb). Pro posouzení tohoto kritéria dokládá
žadatel stanovisko orgánu státní správy (místně a věcně příslušný stavební úřad), kde úřad uvede, zda je
opatření v souladu s ÚPD nebo schváleným plánem pozemkových úprav.
6) Může se jednat částečně o realizaci ÚSES?
Ano, může se jednat částečně i o realizaci ÚSES. Pro žádosti realizaci ÚSES jsou, však přísnější pravidla např.
projektová dokumentace musí být zpracována autorizovaným projektantem pro ÚSES.
7) Stačí k realizaci souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu (jedná o investiční projekt)?

V případě výsadeb je dostačující souhlas vlastníka pozemku s realizací, souhlas však musí být uveden i pro
následnou udržitelnost projektu a to po dobu 10 - ti let od ukončení akce. S ohledem na to, že příjemce
podpory má povinnost udržovat realizované opatření (konkrétně výsadbu) po dobu 10 let, musí s tím
vlastník pozemku též počítat a umožnit příjemci podpory přístup na pozemky za účelem provádění aktivit
spojených s péčí o výsadbu.
8) co je monitorovacím indikátorem (počet stromů, m2 osázené půdy??)
Monitorovací indikátory musí být v souladu s indikátory, které jsou stanoveny v Programovém dokumentu.
Pro opatření výsadby dřevin se jedná o dva indikátory: "Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem
zlepšit jejich stav zachování" a "Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny". Po dohodě
s kolegy z NS MAS nastavíme pro jednotlivé MAS cílové hodnoty indikátorů (budou se odvíjet dle stanovené
alokace). Dodání hodnot jsme přislíbili již před časem, ale stále na stanovení hodnot pracujeme. Prosím
tedy ještě o chvíli strpení. K indikátorům poskytneme i detailnější informace, abyste věděli, jak k jejich
plnění přistoupit.

