Otázka: Zajímalo by nás, zda opravdu dojde ke zrušení podmínky pro počet obyvatel v SC 4.4. Chtěli
jsme podat projekt na celkovou revitalizaci obecné zeleně, ale jsme jen malá obec a nedosahujeme
požadovaného počtu 500 obyvatel. Kdy dojde k této změně?
Odpověď: Podmínka minimálního počtu obyvatel pro specifický cíl 4. 4 „Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech“ byla zakotvena v Programovém dokumentu. 17. 12. 2018 schválila EK aktualizaci
Programového dokumentu (4. verze), kde už tato podmínka neplatí. Stejně tak nebude podmínka
uvedena ani ve 20. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory. Do nejbližší výzvy pro SC 4. 4 (výzva
č. 132), s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019, tak bude možné podat žádost na revitalizaci
sídelní zeleně i v malých obcích, tj. bez omezení počtu obyvatel. Počet obyvatel už není nutné dokládat.

Otázka: Zaregistrovali jsme informaci, že k projektům na protierozní opatření v SC 4.3 už nebude
nutné dokládat komplexní studii. Naše město má už studii zpracovanou. Máme jí k žádosti přiložit?
Budou náklady na její zpracování způsobilé?
Odpověď: Pro SC 4.3 bude vypsaná výzva č. 131, s příjmem žádostí od 1. 2. 2019 do 31. 10. 2019. Pro
tuto výzvu bude platit aktualizovaná 20. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory, kde došlo
k úpravě aktivity. Úprava byla odsouhlasena EK a název aktivity 4.3.5 se mění na „Realizace přírodě
blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci
na změnu klimatu“, bez podmínky „vyplývajících z komplexních studií“. Pokud máte studii
zpracovanou, samozřejmě ji můžete k žádosti přiložit, ale není to již povinné. Důležité je, aby
v projektové dokumentaci, či ve studii, byly uvedené příčiny eroze (délka a sklon svahu, krajinný
pokryv, geologické podloží, půdní typy, způsob hospodaření atd.), v případě vodní eroze doložen
výpočet dlouhodobé ztráty půdy pomocí univerzální rovnice USLE a nakonec rozepsán související
nejefektivnější návrh řešení. Výdaje na zpracování studie jsou způsobilé pouze do výše nákladů na
projektovou přípravu.

