Zápis z workshopu MAS k OPŽP, Prioritní ose 4
Datum konání: 15. 12. 2015
Místo konání: MŽP, Vršovická 65, Praha 10, 110 00
Přítomni:
Anna Limrová, AOPK ČR
Elena Bočevová, AOPK ČR
Jaromír Kosejk, AOPK ČR
Lucie Landová, AOPK ČR
Barbora Holková, MŽP
Libor Dorňák, MŽP
Zástupci MAS/NS MAS viz prezenční listina
Předmět setkání:
Vysvětlení podmínek OPŽP, PO 4 pro nástroj CLLD, diskuze k nastaveným podmínkám.
Obsah jednání:
PŘEDEM ZASLANÉ DOTAZY MAS (VČ. DOTAZŮ Z PREZENTACE MAS ČESKÝ SEVER, Z.S):
1. likvidace invazních druhů rostlin (křídlatka a bolševník velkolepý), specifický cíl 4.2
Je opravdu nutné realizovat likvidaci bolševníku a křídlatky jen na území CHKO? Pokud ano, z čeho to
vyplývá?
Ano, za současně nastavených podmínek je možné financovat likvidaci bolševníku a křídlatky pouze
na území velkoplošných chráněných území (tj. CHKO a NP). Tato podmínka vyplývá již
z Programového dokumentu. S ohledem na častou připomínku rozšířit realizaci i mimo výše uvedená
území bude tato možnost projednána v rámci AOPK ČR, s věcným garantem PO 4 na MŽP a ŘO
programu. V případě, že bude shoda na rozšíření likvidace invazních druhů i mimo CHKO a NP, bude
nutná změna Programového dokumentu (ke schválení změny by došlo v horizontu druhé poloviny
roku 2016). Informaci, zda bude změna Programového dokumentu iniciována, bude MAS sdělena
během února 2016.
Realizace projektů dle standardu Likvidace vybraných invazních druhů rostlin.
V případě, že je pro dané opatření schválen Standard péče, musí být projekt na realizaci opatření
navržen dle tohoto standardu. Standardy péče obsahují doporučující způsoby realizace. Od standardu
je možné se odchýlit, toto však musí být řádně zdůvodněno. Např. Standard doporučuje chemickou
likvidaci invazních druhů, ale v případě, že nelze na dotčeném území chemii aplikovat, je možné
odůvodnit jiný způsob likvidace.
Náklady na likvidaci invazních druhů rostlin, jsou limity dostačující?
Náklady na realizaci opatření se musí řídit aktuálně platným dokumentem „Náklady obvyklých
opatření MŽP“ (dále NOO MŽP). Jedná se o ceník, který vychází z dlouholeté praxe realizovaných
opatření financovaných v rámci národních i evropských programů a obsahuje ceny za běžné
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provedení realizace opatření. Ceny vnímáme jako dostatečné na pokrytí standardních prací, NOO
MŽP jsou každoročně připomínkovány odbornou veřejností a na základě tohoto aktualizovány.
Jaké jsou možnosti dofinancování povinného podílu příjemce dotace?
Dotace na likvidaci invazních druhů rostlin je ve výši 85%, 15% je povinné kofinancování příjemce
dotace (mezi kofinancování příjemce se nedá zahrnout věcné plnění). V rámci prioritní osy 4 (dále PO
4) jsou již rozděleny alokace na jednotlivé specifické cíle a jednotlivé aktivity a nastavena míra jejich
financování. Pro celou PO 4 je nutné dodržet výši dotace z EU 85%. V případě, že by byla opatření
v rámci CLLD financována ze 100% z EU, bylo by nutné u jiné aktivity dotaci proporcionálně snížit.
V rámci PO 4 však neexistuje aktivita, u které by mohlo dojít ke snížení dotace, aniž by bylo ohroženo
plnění indikátorů a stanovených cílů této osy. V současné chvíli neexistuje žádný národní zdroj, který
by na dofinancování projektů finanční prostředky poskytl.
Jaké jsou povinnosti v rámci udržitelnosti projektů?
Po ukončení realizace opatření je nutné udržovat cílový stav po dobu 5 let. Veškeré náklady hradí
příjemce dotace. Nezajištění udržitelnosti projektu může vést až k vrácení dotace a sankci ze strany
FÚ. Náklady pro udržení opatření lze hradit z národních programů za splnění podmínek příslušných
směrnic. Financování je však nenárokové a prioritně jsou financována nová opatření před aktivitami
zajišťující udržitelnost.
Jak přistoupit k situaci, kdy je na likvidaci invazních druhů stanovena alokace, která neodpovídá
reálným možnostem likvidace v daném ZCHÚ?
Doporučujeme v SCLLD nastavit programový rámec na základě reálných možností. Nedoporučujeme
zahrnout celou alokaci, kterou není možné vyčerpat.
2. výsadba dřevin, specifický cíl 4.3
Jak se bude počítat plocha stanovišť v ha, když se bude jednat o výsadbu břehové zeleně, obnovu a
novou výsadbu alejí a stromořadí podél silnic, polních cest, pěšin a cyklostezek, výsadba solitérů jako
krajinných dominant, apod.?
Plocha stanovišť je počítána dle půdního bloku, který rozdělujeme. Pokud se jedná o výsadbu
stromořadí a alejí podél silnic, cest a pěšin, které rozdělují dva půdní bloky, započítává se pouze
půdní blok jeden.
Výsadby dřevin spadají pod specifický cíl 4.3, aktivitu 4.3.2, jsou v rámci této aktivity v CLLD
podporovány jen výsadby nebo i ostatní aktivity SC 4.3, např. protierozní opatření (4.3.5)?
V rámci CLLD je financována pouze výsadba dřevin (solitérní, liniové a skupinové výsadby), ostatní
typy opatření aktivity 4.3.2 ani jiné aktivity SC 4.3 zde nejsou podporovány.
Je možné realizovat výsadby na nelesní půdě i mimo půdu ornou, která je uvedena v LPIS?
Ne, při současném nastavení je možné realizovat výsadbu pouze na orné půdě evidované v LPIS.
S ohledem na častou připomínku rozšířit výsadby i mimo ornou půdy evidovanou v LPIS bude možné
rozšíření
projednáno
v rámci
AOPK
ČR,
s
garantem
PO 4 na MŽP a ŘO programu. Informace ohledně výsledku bude MAS sdělena během února 2016.
3. obecné dotazy
Jaký má být rozsah a podrobnost jednotlivých částí programového rámce?
V rámci OPŽP není stanoven rozsah programového rámce, musí být tak podrobný, aby umožňoval
posouzení SCLLD dle kritérií stanovených Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů
(MPIN). Programové rámce je možné konzultovat s AOPK ČR. Před podáním žádosti o schválení SCLLD
doporučujeme konzultaci s místně příslušnou správou CHKO (NP).
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Bylo by možné jasně vymezit aktivity, které mohou být ze strany MAS podporovány? Mohly by být
uvedeny konkrétní příklady projektů? Co je a není možné? Co je a není podporovatelné?
Veškeré informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020
(dále jen Pravidla, http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty). Na základě požadavku MAS
bude ze strany AOPK ČR zpracován souhrn informací z Pravidel, které se CLLD týkají. Tyto informace
budou MAS poskytnuty do poloviny ledna 2016.
Je nutné uvádět hodnoty monitorovacích indikátorů v polovině období resp. je možno uvést "nulu" s
předpokladem, že projekty budou ukončeny v druhé polovině období?
Pouze u indikátoru k výsadbám dřevin „Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich
stav zachování“ je stanoven milník pro rok 2018 a tak je nutné jeho hodnotu vyplnit již pro tento rok.
V případě, že není předpoklad žádného realizovaného projektu do roku 2018, je možné vyplnit
nulovou hodnotu. U ostatních indikátorů není nutné hodnotu pro rok 2018 stanovovat.
Jaká je maximální délka projektu?
V rámci OPŽP je pro délku realizace projektů jediné omezení a to ukončení programu. Projekty tak
mohou být realizovány do 31.12. 2023. S ohledem na nutnost profinancovat veškeré náklady na
projektu do konce roku 2023, doporučujeme ukončení projektu cca k září 2023, tak aby se
administrace plateb řádně stihla.
Kdy bude vyhlášená Výzva pro MAS?
Výzva pro MAS je plánována v 1. Q roku 2017.
Co je myšleno pojmem "lokalita"?
Jedná se o místo, kde bylo realizováno opatření (výsadba, likvidace invazních rostlin). V rámci
jednoho projektu je možné vykázat více lokalit. Směrodatné je především samostatné prostorové
vymezení a způsob zásahu (např. 2 lokality, které nejsou souvislou a propojenou plochou, případně 2
sousedící lokality, kdy na jedné dojde k jinému typu zásahu než na druhé – například mechanická
likvidace a chemická likvidace).

OBECNÉ OTÁZKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SEMINÁŘŮ K OSTATNÍM OP
Finanční plán
Hodnoty (závazkování nebo čerpání) – OPŽP nemá pro finanční plán požadavky nad rámec MPIN, do
plánu se zadávají předpokládané výdaje v rámci žádostí o platbu
Závaznost (kompletně nebo v rámci roku) – pouze celkový plán, nastavení v rámci jednotlivých let
není závazné.
Možné změny – je možné přesouvat finance mezi roky, přesuny mezi aktivitami nejsou možné.
Milníky – v rámci finančního plánu nejsou stanoveny milníky
Maximální a minimální výše dotace na projekt – dle Pravidel pro žadatele a příjemce je stanovena
minimální hranice nákladů pro projekt 250 000 Kč bez DPH. Maximální výše je 50 mil. EUR. Pro
nástroj CLLD budeme iniciovat změnu minimální výše nákladů, buď bez limitu, nebo ve výši 50 000 Kč
bez DPH. Změnu Pravidel však musí schválit Monitorovací výbor, který se bude konat na konci května
2016.
Indikátory
Povinné vs. volitelné – pro CLLD jsou stanoveny povinné indikátory, které je nutné vykázat, viz již
dříve zaslaná tabulka indikátorů.
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Cílové hodnoty, změny, nedodržení – hodnoty byly stanoveny matematickým propočtem, alokace ve
vztahu s NOO MŽP. S ohledem na časté připomínky k cílovým hodnotám, budou znovu projednány
v rámci AOPK ČR. Nedodržení indikátorů je součástí aktuálně stanovovaného procesu sankcí a
podmínek prohlášení o akceptaci, v současné chvíli nejsou podmínky ani proces finalizovány.
Preferenční kritéria
Principy vs. preferenční kritéria – v rámci SCLLD musí být uvedeny principy pro určení preferenčních
kritérií, konkrétní preferenční kritéria budou uvedeny až v rámci výzvy MAS.
Budou nějaká povinná – projekty budou povinně posuzovány dle kritérií přijatelnosti (obecná,
specifická), která jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce, případně dle dalších
vylučovacích kritérií stanovených ve výzvě ŘO.
Nastavení procesů
Jak bude probíhat a jak dlouho bude trvat schvalování výzvy ze strany MŽP/AOPK? Je nějaký
implementační harmonogram pro výzvy, schvalování projektů, proplacení projektů?
Schvalování výzvy ze strany ŘO/ZS bude probíhat ve lhůtě 15 pracovních dní. Harmonogram pro
procesy výzvy jsou vždy stanovovány před jejím vyhlášením. Limitní lhůtou pro posuzování projektů
PO 4 jsou 3 měsíce.
Bude MAS posuzovat a schvalovat změny v projektech příjemců, bude asistovat při kontrolách?
Počítáme se součinností MAS, jak při změnách, tak kontrolách projektů. U změn projektů by mělo být
vyžádáno vyjádření MAS. V případě potřeby bude MAS vyzvána k přítomnosti a spolupráci na
kontrole projektu. Tyto činnosti jsou pro MAS povinné pouze na vyžádání.
V jakém okamžiku bude žadatel předkládat výběrové řízení ke kontrole a kterému subjektu, kdy bude
podepisována Dohoda/vydáno Rozhodnutí?
Výběrové řízení je předkládáno jako povinný doklad k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz Pravidla pro
žadatele a příjemce, příloha č. 2). Doklady vč. smlouvy s dodavateli jsou předkládány na Státní fond
životního prostředí, který rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává a zajišťuje proplácení finančních
prostředků projektům.
Kdy bude možné vyhlásit první výzvy pro žadatele?
V 1. až 2. Q 2017.

Závěry jednání:
AOPK ČR a MŽP bude projednáno:
- možné rozšíření CLLD i mimo CHKO/NP
- možné rozšíření výsadeb na nelesní půdě i mimo ornou půdu evidovanou v LPIS
- cílové hodnoty indikátorů u invazních druhů a výsadeb vůči reálnému stavu
- snížení minimální hranice nákladů na projekt z 250.000,-Kč bez DPH
Po výsledku střednědobého vyhodnocení programu tj. po roce 2018 bude zváženo rozšíření aktivit
z PO 4 pro nástroj CLLD.
S ohledem na nastavení PO 4 (stanovení alokací na aktivity a jejich míry financování) nelze financovat
projekty CLLD 100% z EU.
Ze strany AOPK ČR bude do 15. 1. 2016 zpracován souhrn informací týkající se CLLD, který bude
sloužit pro orientaci MAS v pravidlech OPŽP, PO 4.
AOPK ČR zajistí přístupy MAS do Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), pokusí se proces
zpřístupnění urychlit oproti plánovanému termínu v polovině příštího roku.
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