Odpovědi na dotazy MAS k 11. 9. 2015
1) Jsme jednou z MAS, která obdržela díky CHKO balík peněz na výsadbu dřevin. Jsou už někde nějaká
pravidla (způsobilý žadatel, způsobilé výdaje, limity a pod)? Cca za měsíc budeme mít setkání se starosty
z území CHKO, tak abychom jim mohli alespoň rámcově prozradit, co je čeká?
Všechny podmínky pro žadatele jsou v současné době již nastaveny. Podmínky naleznete v Pravidlech pro
žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty.
Ustanovení k prioritní ose 4, specifickému cíli 4.3 jsou uvedeny v kapitole B.6.4.3. a příloze č. 1, kde jsou
uvedeny povinné přílohy k žádosti. Je potřeba sledovat aktualizace tohoto dokumentu, které probíhají
před vyhlášením výzev. Za SC 4.3 však zásadní změny neplánujeme.
2) Animace – můžu se zeptat, co přesně (povinné aktivity) je pod pojmem Animace schováno.
Samozřejmě hrubou představu máme, ale chtěli bychom vědět konkrétněji.
Animace je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v tomto směru je
potřeba obrátit se na zástupce tohoto programu, podmínky pro animaci byly nastaveny z e strany
zástupců IROP. Z naší pozice nejsme schopni dotaz odpovědět.
3) Jestli jsem dobře pochopil, tak se animací a režií počítá na 8 let? Čili pokud začneme čerpat příští rok,
tak až do roku 2023?
Viz odpověď na dotaz č. 2. Financování provozu i animačních aktivit jdou zcela mimo AOPK ČR/MŽP.
4) Je možné sadit i ovocné stromy – na meze, interakční prvky apod. když to odpovídá UPD obcí i Plánu
péče CHKO?
Ano, přesně jak uvádíte. Výsadba ovocných stromů je možná pokud je v souladu s ÚPD a podmínkami
daného CHKO (plán péče, bližší ochranné podmínky). Jednou z povinných příloh žádosti je vyjádření
orgánu ochrany přírody, což je na území CHKO právě AOPK ČR. Ta soulad s podmínkami daného území
posuzuje. Před podáním žádosti doporučuji konzultaci ke zvoleným druhům dřevin na regionálním
pracovišti
AOPK
ČR
(resp.
správě
CHKO),
kontakty
naleznete
zde
http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/
Omezením v rámci výsadeb je použití pouze geograficky původních a stanovištně vhodných druhů dřevin.
5) MAS může realizovat opatření/aktivitu Výsadba dřevin na nelesní půdě se schválenými plány péče.
Pod pojmem nelesní půda si lze představit i louky či plochu ostatní? Nebo se jedná pouze o výsadby,
které se budou realizovat pouze na orné půdě? V případě našeho CHKO zaujímá orná půda necelých 20%
z celkové plochy CHKO a je problém zalesňovat pouze ornou půdu.
Jedná se o realizaci pouze na orné půdě (z registru LPIS). Cílem opatření výsadeb je snížení rozlohy orné
půdy rozdělením velkých orných celků. Jako podklad pro zapojení MAS a stanovení alokace pro realizaci
výsadeb byla použita tzv. konsolidovaná vrstva ekosystému, která obsahuje právě ornou půdu z LPIS,
nastavená alokace tedy výskytu orné půdy na území daných MAS (v překryvu s CHKO) odpovídá. Jedná
se o výsadbu dřevin, nikoliv zalesňování. Lesnické činnosti jsou obsaženy v aktivitě 4.3.4, výsadby dřevin
v aktivitě 4.3.2 (viz Pravidla pro žadatele a příjemce), jedná se o rozdílné aktivity s rozdílným cílem.

6) Může být do způsobilých výdajů zahrnuta i aktivita kácení stromů, před realizovanou výsadbou?
Kácení dřevin je způsobilým výdajem (je z programu financovatelná), ale pouze za předpokladu, že je
nezbytně nutná pro následnou výsadbu např. u stromořadí, kde je nutné dodržet rozestup dřevin, nebo

vedení sítí neumožňuje vysadit stromek vedle poškozeného či zdravotně ohroženého stromu, ale právě
na jeho místě, nebo se jedná o invazní druh dřeviny.
7) V předešlých dotazech se objevila odpověď, že je na projektantovi jaký druh sazenic pro výsadbu zvolí.
Může se tedy jednat i o výsadbu planých ovocných stromů podél lesních cest?
Projektant navrhuje vhodnou výsadbu pro dané stanovištní podmínky, zvolený druh dřevin záleží na jeho
volbě a podmínkách viz odpověď na dotaz č. 4. Upozorňujeme, že aktivita není určena pro výsadbu na
pozemcích pro plnění funkce lesa (PUPFL). V případě, že jsou pozemky kolem lesních cest PUPFL není
možné výsadbu v rámci CLLD hradit.
8) Pokud by byl realizován projekt na výsadbu solitérních stromů, jakým způsobem by se počítala plocha
(ha) v tomto případě? A jak u alejí (liniových staveb)?
U výsadby stromů se bere souvislý segment řešené plochy.
9) Musí vlastník pozemku splňovat podmínky způsobilého žadatele? Může být vlastníkem AOPK nebo
Povodí Moravy, s.p.?
Pravidla OPŽP stanovují, že nemůže být podpořena žádost na pozemku, který vlastní neoprávněný
žadatel a důvodem podání žádosti je skutečnost, že vlastník by na rozdíl od žadatele nemohl obdržet
podporu. V případě, že je pouze část pozemku/ů neoprávněného žadatele a není realizace účelová a
není ohrožen cíl projektu, je možné realizaci podpořit. Povodí Moravy je oprávněným žadatelem,
vlastnictví tohoto subjektu nic nevylučuje. V případě vlastnictví AOPK ČR platí výše uvedené.
10) Mohou být obsahem projektu likvidace invazivních druhů také aktivity:
- mapování výskytu, mapování invazních druhů bylo provedeno ze strany AOPK ČR a výskyt byl
zanesen do nálezové databáze ochrany přírody (NDOP). Na základě tohoto podkladu byla
stanovena alokace pro zapojené MAS. Mapování výskytu je způsobilým výdajem za těchto
podmínek:
a) Budou vymapovány výskyty, které nejsou uvedeny v NDOP
b) Nálezy budou předány AOPK ČR k zanesení do NDOP
c) V rámci projektu dojde k likvidaci všech nově vymapovaných výskytů (obecně na mapování
musí navazovat realizace projektu).
- zjišťování vlastnických vztahů a jednání s vlastníky s cílem získat souhlas a vyjednat smlouvy o
pozdější péči, projednávání souhlasů s vlastníky je možné financovat v rámci zpracování
projektové dokumentace a to v případě, že budou projektové práce zadány službou, tj.
projektová dokumentace bude zpracována projektantem a hrazena jako služba (smluvní vztah,
proplacení na základě faktury/účetního dokladu). Limity na projektovou přípravu jsou uvedeny
v Pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole B. 2. Projednání s vlastníky zaměstnanci žadatele
není možné hradit.
- stabilizační opatření (např. výsadby, obnova lučních porostů apod.), Ne, není způsobilým
výdajem, důvodem je opakování zásahu a tím by došlo k poškození nových výsadeb či travin.
- informační a vzdělávací - osvětová činnost vůči veřejnosti, obcím, školám a mládeži, a to už v
rámci mapování a pak v průběhu realizace? Osvětová činnost může být z dotace financována, ale
musí být pro realizace projektu nezbytná a musí zajistit informování veřejnosti o realizovaném
projektu a vést k pozitivnímu vnímání realizované akce. Způsobilými výdaji jsou náklady na
pronájem prostor pro konání akcí (včetně zapůjčení vybavení), na zhotovení propagačních a

informačních materiálů, tvorbu webu. Limity pro tyto výdaje nejsou stanovené, ale musí úměrně
odpovídat rozsahu akce a přinášet efekt pozitivního přístupu veřejnosti viz výše. Informační
aktivity se musí vázat až k samotné realizaci nikoliv již k fázím mapování.

11) Umožní AOPK v rámci přípravy projektu vstup do nálezové databáze a bude požadovat, aby se
výstupy mapování staly součástí nálezové databáze?
Ano přístup do NDOP bude volně přístupný. Výstupy z mapování viz odpověď na dotaz č. 10
12) Doporučí MŽP určité metody - mechanickou, chemickou nebo kombinaci obou?
AOPK ČR vydává tzv. standardy, které obsahují doporučení pro realizaci určitých opatření. Standard
Likvidace vybraných druhů invazních rostlin je v současné době v pracovní verzi, která prošla veřejným
připomínkováním (http://standardy.nature.cz/). Jeho schválení a zveřejnění předpokládáme nejpozději
do konce roku 2015. Pokud je standard zpracován, musí být opatření navrženo dle něj nebo musí být
odůvodněn odchylný způsob realizace.
13) Způsobilé výdaje bude možné vykazovat až k termínu předložení žádosti, nebo už k 1. 1. 2013 (jde o
aktivitu mapování)?
Způsobilost výdajů počíná dnem 1. 1. 2014. Aktivity mohou být zahájeny před podáním žádosti, avšak na
riziko daného subjektu. Žádost nemusí být schválena a v tomto případě jdou veškeré náklady za
realizátorem. Doporučujeme zahájit práce až po schválení projektu.

14) Pro VCHÚ CHKO Jizerské hory uvažujeme kvůli posílení dopadů projektu o spolupráci 3 MAS, jejichž
území by pokryla pramennou oblast Nisy, Jizery a Smědé (včetně přítoků). Alokace jedné z MAS je více
než 2,5 mil. Kč. Bude možné i zde připravit klíčový projekt a postupovat společně?
Ano, klíčový projekt je možný, finanční limit pro klíčové projekty pro opatření likvidace invazních druhů
není stanoven. V rámci OPŽP však není umožněno partnerství, tj. aby všechny 3 MAS předložili jeden
projekt, neboť vždy musí být jen jeden žadatel/příjemce dotace. Všechny 3 MAS musí podat samostatné
projekty a ty na sebe budou případně navazovat.

15) Teď máme alokaci pouze na výsadbu. Podle reakcí některých MAS na semináři je jasné, že nebudou
čerpat celou alokaci, protože v území potřeba není. Měli jsme schůzku s CHKO na našem území a u nás
bychom určitě byli schopni čerpat i finanční prostředky na invazní druhy, přestože nám na ně alokace
nevyšla. Je možné, že po roce 2018 bude možné tuto aktivitu přidat? Nebo neuvažuje se, že by to bylo
možné už teď, když je jasné, že se to nenaplní při stávajícím rozdělení alokací?
V současné chvíli o přidání aktivity pro MAS, které na ni nyní nedosáhli, neuvažujeme. Zapojení MAS do
aktivity výsadba dřevin a likvidace invazních druhů probíhalo na základě přesné metodiky a mapových
podkladů. U likvidace se alokace odvíjela od výskytu invazních druhů na daném území (a specifickém
koeficientu blízkosti maloplošných chráněných území) tzn. ani při nevyužitých financí jiných MAS by tato
MAS zapojena nebyla. O přidání aktivity po roce 2018 bude případně uvažováno až po vyhodnocení výzev
MAS.
16) K indikátorům na výsadbu dřevin na nelesní půdě bych se Vás chtěla zeptat, zda jsou oba propojené,
tj. výsadba na jednom území o ploše např. 0,5 ha se mi odrazí jako 1 lokalita v indikátoru "Počet lokalit,

kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny [lokalita]" a současně jako 0,5 ha v indikátoru "Plocha
stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav zachování [ha]"?
Indikátor Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav a zachování je definována
jako: celková plocha, na které došlo realizací opatření k posílení přirozených funkcí krajiny, tedy k obnově
přirozeného či přírodě blízkého stavu části krajiny způsobem, který účinně posiluje ekologickou stabilitu a
biodiverzitu = sčítáte všechny plochy, kde došlo k výsadbě.
Indikátor počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny je definován: Počet lokalit území,
na které došlo realizací jednoho nebo více podporovaných opatření k posílení přirozených funkcí krajiny,
tedy k obnově přirozeného či přírodě blízkého stavu části krajiny způsobem, který účinně posiluje
ekologickou stabilitu a biodiverzitu = sčítáte všechna místa (lokality), kde došlo k výsadbě.
Pokud tedy realizujete výsadby na určitém místě v rozsahu 0,5 ha, a na jiném místě v rozsahu 1,0 ha
bude indikátor plochy 1,5 ha a indikátor lokalit 2. Je to tedy tak, jak popisujete v otázce.

17) U výsadby dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány péče stačí, když to bude v souladu
se schváleným plánem péče o CHKO, pokud to nebude výsadba v PP, NPP, PR či NPR? A můžeme dělat i
výsadby v těchto maloplošných chráněných územích dle plánů péče o tato území?
Na území CHKO je potřeba soulad s plánem péče o CHKO, v případě překryvu s jiným ZCHÚ či územím
Natura 2000, taky soulad s plánovací dokumentací pro tato území, t.j.pokud se bude výsadba realizovat
na maloplošném chráněném území uvnitř CHKO je nutné postupovat v souladu s plánem péče o toto
maloplošné území i CHKO. Cílem podpory není realizace plánů péče, nýbrž vytváření krajinných struktur,
proto opatření nemusí z plánů péče vycházet, ale nesmí být v rozporu.
18) Ukazatelé výsledků. MŽP nám poskytlo cílové hodnoty. Máme předpokládat, že výchozí stav bude
nula, obdobně jako u ukazatelů výstupů nebo nám tyto výchozí stavy budou poskytnuty?
Výchozí stavy pro jednotlivé projekty jsou nulové, nebudou ze strany MŽP ani AOPK stanovovány a
monitorovány.
U některých indikátorů výsledku (případně výstupu) byly stanoveny výchozí hodnoty indikátorů na
národní úrovni za účelem monitorování programu – hodnoty vycházejí ze současného stavu situace,
případně ze stavu po ukončení programového období OPŽP 2007-2013. Tyto údaje jsou nastaveny jako
výchozí stav pro monitoring plnění indikátorů v programovém období 2014-2020, pro žadatele tedy
nejsou při vyplňování žádosti relevantní. Na žádosti uvádějte jako výchozí hodnotu „0“.
19) Ukazatelé výstupů. Názvy indikátorů zaslaných MŽP pro MAS nesouhlasí s indikátory uvedenými v
programovém dokumentu str. 120
U výsadeb jsou zaslané indikátory totožné s PD str. 120. Pro invazní druhy je v tabulce indikátorů zaslané
MAS navíc indikátor „Plocha území, kde byla provedena opatření (mapy, monitoring) proti nepůvodním
druhům“. Tento indikátor je výsledkový, ale interní, proto není uveden v programovém dokumentu.
S ohledem na jeho povinnost sledování byl v rámci výzvy SCLLD stanoven také jako povinný. U indikátoru
„Počet opatření k omezení nepůvodních druhů“ chybí pouze závorka (včetně mapování či monitoringu) –
tak jak byl zaslán MŽP je uveden i ve výzvě SCLLD a jedná se o stejný indikátor jako v PD str. 120.
20) Ukazatelé (obecně). Nenašla jsem ukazatelé v národním číselníků verze z srpna 2014
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-prokoordinaci/Monitorovani/Monitorovani-vecneho-pokroku/Narodni-ciselnik-indikatoru-aktualizace
a
chybí mi jejich bližší definice. Bude tato definice k nalezení v MS2014+?

Na Vámi zmiňovaných stránkách strukturálních fondů opravdu není aktuální verze národního číselníku
indikátorů a indikátory pro OPŽP tam vůbec nefigurují. Kontaktovali jsme MŽP, aby si u MMR vyžádalo
aktualizaci.
MŽP ve spolupráci s AOPK připravuje metodiku vyplňování indikátorů pro OPŽP, kde jsou indikátory
detailně popsány. Definice jsou uvedeny i v MS2014+ pod každým indikátorem, který vyplňujete.
21) S kým je možno programové rámce konzultovat? Můžeme oslovit příslušnou správu CHKO?
Obecné dotazy k programovým rámcům je možné konzultovat s AOPK ČR – samostatným odborem
OPŽP, kontaktní osoba Anna Limrová, anna.limrova@nature.cz. Věcný obsah strategií a plánované
záměry
je
potřeba
konzultovat
s regionálními
pracovišti
AOPK
ČR
http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/

