Přehled opatření OPŽP vyhrazených pro CLLD
vč. specifických způsobilých výdajů u výzev MAS

Verze 1, 11. 06. 2019

Likvidace invazních druhů rostlin na území Chráněné krajinné oblasti
(CHKO) a/nebo Národního parku (NP)
87. výzva Řídícího orgánu OPŽP
Specifický cíl
Aktivita
Výše podpory
Minimální způsobilé přímé
realizační výdaje na projekt

4.2 Posílit biodiverzitu
4.2.3 Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů křídlatky a
bolševníku velkolepého (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a
tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
85 %
100.000,- Kč (bez DPH)

Podporovaná opatření:
 eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky (k. japonské, k. sachalinské, k. české) a bolševníku
velkolepého (sečení, výřez, 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.
Specifické způsobilé výdaje:
 jako součást realizace opatření sběr informací a zpracování odborných podkladů včetně zajištění
potřebných informačních a technických nástrojů pro zajištění ochrany druhů a stanovišť nebo řešení
problematiky invazních druhů,
 související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle včetně výdajů na:
o likvidaci invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého, následné zajištění opatření proti
jejich zmlazení či opětovnému rozšíření (opatření na likvidaci invazních druhů,
v odůvodněných případech i obnova stanoviště – výsadba dřevin),
 vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např.
geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené
dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními rozpočtovými
náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje,
Upozornění: Od 22. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020
dochází ke zrušení procentuálního omezení a změně výkladu vedlejších rozpočtových nákladů.
Nově: vedlejší rozpočtové náklady v přímé souvislosti s projektem stanovené v souladu s vyhláškou č.
169/2016 (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení
staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními
rozpočtovými náklady vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých
opatření MŽP a tvoří celkové přímé realizační výdaje.






nákup hmotného a nehmotného majetku, jehož pořízení je nezbytně nutné a řádně odůvodněné pro
realizaci opatření, způsobilá je vstupní cena majetku (účetní hodnota) bez úroků z úvěrů,
výdaje na zpracování odborných studií a monitoringu v přímé souvislosti s opatřeními, která jsou
předmětem podpory (projekt výhradně na monitoring nelze podpořit, vyhledávání a mapování před
realizací je způsobilým výdajem pouze jako součást projektové přípravy – započítává se tedy do
procentuálního vymezení pro projektovou přípravu),
výdaje na osvětovou nebo informační kampaň, v přímé souvislosti s realizovaným projektem.
V rámci kampaně jsou způsobilé následující výdaje:
o výdaje na pronájem prostor pouze v případě konání akcí za účelem zajištění informovanosti
veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření, a to v přímé souvislosti
s realizací opatření; tyto výdaje mohou být uznány, pouze pokud se jedná o pronájem s přímým
pronajímatelem, tj. přímo s majitelem, resp. dlouhodobým nájemcem,
o výdaje na zapůjčení technického vybavení pouze v případě konání akcí za účelem zajištění
informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření, a to v
přímé souvislosti s realizací opatření (audiovizuální technika, IT); tyto výdaje mohou být
uznány, pouze pokud se jedná o pronájem s přímým pronajímatelem, tj. přímo s majitelem,
resp. dlouhodobým nájemcem,
o výdaje na zhotovení propagačních a informačních materiálů, tvorbu webových stránek za
účelem zajištění informovanosti veřejnosti a pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému
opatření, a to v přímé souvislosti s realizovaným opatřením.

Výsadba na nelesní půdě na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
a/nebo Národního parku (NP)
88. výzva Řídícího orgánu OPŽP
Specifický cíl
Aktivita
Výše podpory
Minimální způsobilé přímé
realizační výdaje na projekt

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a
struktur
85 %
100.000,- Kč (bez DPH)

Podporovaná opatření:
 Výsadby na nelesní půdě v CHKO, NP zahrnující:
o založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí na území CHKO/NP,
o zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků
podporujících ÚSES na území CHKO/NP,
o liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného
prvku) na území CHKO/NP,
o výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků na území
CHKO/NP.
V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního1 charakteru. Udržovací management není možné
z OPŽP financovat!
Specifické způsobilé výdaje:
 u výsadby dřevin na nelesní půdě v CHKO/NP se jedná o související služby zajišťující splnění
parametrů daného specifického cíle, zejména výdaje na:
o výsadbu dřevin2 a na dokončovací a rozvojovou péči3 nejdéle po dobu 3 let od ukončení
realizace výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření pouze nově vysázených
stromů

Základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo, musí být
dostatečně popsána. 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.).
2 Způsobilost výdajů na výsadby ve volné krajině je maximálně do ceny sazenic o velikosti obvodu kmínku 10 – 12 cm, s výjimkou veřejné
dopravní infrastruktury, kde je žádoucí výsadba s obvodem kmínku minimálně 12 cm.
3 Jedná se o specifickou následnou péči. Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku předání díla a jeho převzetí
zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku převzetí díla zadavatelem do dosažení plné funkčnosti stromu (patří sem zálivka, výchovný
řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu,
doplňování mulče) nebo keřů (zálivka, odplevelování, kypření). Bližší specifikace těchto úkonů lze nalézt v aktuálním znění standardů AOPK ČR
(www.standardy.nature.cz).
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vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např.
geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené
dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními rozpočtovými
náklady tvoří celkové přímé realizační výdaje
Upozornění: Od 22. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020
dochází ke zrušení procentuálního omezení a změně výkladu vedlejších rozpočtových nákladů.
Nově: vedlejší rozpočtové náklady v přímé souvislosti s projektem stanovené v souladu s vyhláškou č.
169/2016 (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení
staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními
rozpočtovými náklady vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých
opatření MŽP a tvoří celkové přímé realizační výdaje.

Ochrana a ošetření stávajících stromů, kácení dřevin, likvidace invazních a dalších nepůvodních druhů,
apod. jsou v rámci výzvy MAS nezpůsobilým výdajem!

Realizace ÚSES a Protierozní opatření
127. výzva Řídícího orgánu OPŽP
Specifický cíl

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.3.2 Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a
struktur (Realizace ÚSES)

Aktivita

4.3.5 Realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení
povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu
klimatu (Protierozní opatření)
100 % - založení ÚSES
80 % - zlepšení ÚSES a realizace interakčních prvků, protierozní
opatření

Výše podpory
Minimální způsobilé přímé
realizační výdaje na projekt

100.000,- Kč (bez DPH) – Realizace ÚSES a Protierozní opatření

Podporovaná opatření:
1) Realizace ÚSES:
 založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,
 zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících
ÚSES.
2) Realizace protierozních opatření:
 podpora opatření zamezující vodní erozi:
- opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů
apod.),
- stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
- preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.),
 podpora opatření zamezující větrné erozi:
- obnova či zakládání větrolamů.
V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního4 charakteru. Udržovací management není možné
z OPŽP financovat!

Základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo, musí být
dostatečně popsána. 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.).
4

Specifické způsobilé výdaje:
 u založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí se jedná o související služby zajištující
splnění parametrů daného specifického cíle, zejména výdaje na:
o
o



u zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících
ÚSES se jedná o související služby zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle, zejména
výdaje na:
o
o
o
o



výsadbu dřevin4 a na dokončovací a rozvojovou péči5 nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace
výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření nově vysázených i stávajících stromů,
zatravnění včetně použití druhově bohatých regionálních směsí (pouze osetí, nikoli péče o trávník). Lze
financovat pouze jako součást zakládání krajinných prvků,
kácení7 nevhodných náletových dřevin (max. do 10 cm průměrů kmene na řezné ploše) a následné
zajištění opatření proti jejich zmlazení či opětovnému rozšíření,
likvidaci7 invazních a dalších nepůvodních druhů, následné zajištění opatření proti jejich opětovnému
rozšíření.

u realizace přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní
ochranu a adaptaci na změnu klimatu se jedná o stavební práce, zemědělské a související služby
zajišťující splnění parametrů daného specifického cíle, zejména výdaje na:
o
o
o
o



výsadbu dřevin5 a na dokončovací a rozvojovou péči6 nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace
výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření pouze nově vysázených stromů,
zatravnění včetně použití druhově bohatých regionálních směsí (pouze osetí, nikoli péče o trávník). Lze
financovat pouze jako součást zakládání krajinných prvků.

výsadbu dřevin4 a na dokončovací a rozvojovou péči5 nejdéle po dobu 3 let od ukončení realizace
výsadeb na nelesních ekosystémech, ochranu a ošetření stromů,
protierozní ochranu,
nezbytné terénní úpravy,
zatravnění protierozních prvků včetně použití druhově bohatých regionálních směsí (pouze osetí, nikoli
péče o trávník).

Pro všechny aktivity SC 4.3 (založení/zlepšení ÚSES a protierozní opatření) vedlejší rozpočtové
náklady do 3 % ze způsobilých základních rozpočtových nákladů (např. geodetické práce,
dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní podmínky,
provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními rozpočtovými náklady tvoří celkové
přímé realizační výdaje.
Upozornění: Od 22. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020
dochází ke zrušení procentuálního omezení a změně výkladu vedlejších rozpočtových nákladů.
Nově: vedlejší rozpočtové náklady v přímé souvislosti s projektem stanovené v souladu s vyhláškou č.
169/2016 (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení
staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními
rozpočtovými náklady vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých
opatření MŽP a tvoří celkové přímé realizační výdaje.

Způsobilost výdajů na výsadby ve volné krajině je maximálně do ceny sazenic o velikosti obvodu kmínku 10 – 12 cm, s výjimkou veřejné
dopravní infrastruktury, kde je žádoucí výsadba s obvodem kmínku minimálně 12 cm.
6 Jedná se o specifickou následnou péči. Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku předání díla a jeho převzetí
zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku převzetí díla zadavatelem do dosažení plné funkčnosti stromu (patří sem zálivka, výchovný
řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu,
doplňování mulče) nebo keřů (zálivka, odplevelování, kypření). Bližší specifikace těchto úkonů lze nalézt v aktuálním znění standardů AOPK ČR
(www.standardy.nature.cz).
7 V případě, že z pokácené dřevní hmoty vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. Poskytovatel dotace o tento příjem
sníží způsobilé výdaje projektu přesahujícího hranici uvedenou v kapitole D.7.3 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období
2014 - 2020.
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Sídelní zeleň
128. výzva Řídícího orgánu OPŽP
Specifický cíl
Aktivita
Výše podpory
Minimální způsobilé přímé
realizační výdaje na projekt

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
60 %
100.000,- Kč (bez DPH)

Podporovaná opatření:
 Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních
prvků a ploch):
o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí,
alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i
solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením
stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě
blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů
a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu
apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které
zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
o jakou součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
V rámci opatření je možné realizovat pouze akce obnovního charakteru8. Udržovací management není možné
z OPŽP financovat!
Specifické způsobilé výdaje:
 stavební práce, zemědělské, lesnické, sadovnické a související služby zajišťující splnění parametrů
specifického cíle, zejména:
o výdaje na výsadbu dřevin a na dokončovací a rozvojovou péči9 nejdéle po dobu 3 let od
ukončení realizace výsadeb. Výsadbu dřevin uvedených v seznamu invazních druhů v SC 4.2,
aktivitě 4.2.3 lze podpořit pouze v odůvodněných případech, kdy nelze využít jiný druh,
o ochranu a ošetření stávajících stromů,

Základním znakem obnovního managementu je definování cílového stavu. Opatření, kterými má být cílového stavu dosaženo, musí být
dostatečně popsána. 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.).
9 Jedná se o specifickou následnou péči. Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku předání díla a jeho převzetí
zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku převzetí díla zadavatelem do dosažení plné funkčnosti stromu (patří sem zálivka, výchovný
řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu,
doplňování mulče) nebo keřů (zálivka, odplevelování, kypření). Bližší specifikace těchto úkonů lze nalézt v aktuálním znění standardů AOPK ČR
(www.standardy.nature.cz).
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o kácení10 dřevin je způsobilým výdajem pouze v případě, že bude prokazatelně nezbytné k
založení nové zeleně, příp. k revitalizaci zeleně stávající. Pokud dřeviny navrhované ke kácení
nejsou nahrazovány novou výsadbou či nesouvisí s uvolněním, nejsou způsobilým výdajem.
Důvody kácení dřevin, zejména špatný zdravotní stav dřevin a rizikovost vůči okolí, budou
vždy podloženy dendrologickým průzkumem,
o výdaje spojené se založením ploch trávníků, odpovídajících podmínkám stanoviště a účelu
využití do výše 20 % celkových způsobilých výdajů souvisejících s výsadbou či ošetřováním
dřevin,
o výdaje spojené se založením trvalkových záhonů (neinvazních bylin a cibulovin)
odpovídajících podmínkám stanoviště do výše 20 % z celkových způsobilých výdajů
souvisejících s výsadbou či ošetřováním dřevin,
o jako součást realizace opatření výdaje na podporu biodiverzity rostlin a živočichů (např.
zajištění bezpečnosti ponechaných doupných stromů či torz dřevin, doplnění navržených
opatření o ptačí budky, zídky pro plazy (uznatelným výdajem jsou pouze na sucho skládané
kameny bez podpůrné konstrukce s mezerami využitelnými pro drobné živočichy),
o výdaje na přeměnu nepropustných ploch na plochy propustné a polopropustné, které funkčně
propojují plochy veřejné zeleně s využitím vegetačních prvků, např. štěrkové trávníky,
zatravňovací dlaždice, a výdaje spojené s rekonstrukcí a realizací cest a pěšin (vč. obrubníku)
s polopropustným a propustným povrchem z přírodních materiálů, např. štěrk, kámen, dřevo v
rámci komplexního řešení ploch zeleně, celkem do výše 10 % ze způsobilých výdajů na
realizaci zeleně,
o opatření ke zvýšení infiltrace srážkových vod na plochách zakládané a regenerované zeleně, a
to včetně nezbytných přímo souvisejících technických opatření,
o vyvolané investice v přímé souvislosti s projektem (např. přeložka inženýrských sítí); náklady
na vyvolané investice vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů
obvyklých opatření MŽP,
o výdaje na terénní úpravy vzniklé v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně
maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,
o výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např.
tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních
toků), maximálně do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně,
o výdaje na pořízení a instalaci nového, či rekonstrukci stávajícího mobiliáře11 maximálně do
výše 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.
vedlejší rozpočtové náklady do 3 % ze způsobilých základních realizačních nákladů (např. geodetické
práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení staveniště, ztížené dopravní
podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními realizačními náklady tvoří
celkové přímé realizační výdaje.
Upozornění: Od 22. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020
dochází ke zrušení procentuálního omezení a změně výkladu vedlejších rozpočtových nákladů.
Nově: vedlejší rozpočtové náklady v přímé souvislosti s projektem stanovené v souladu s vyhláškou č.
169/2016 (např. geodetické práce, dokumentace skutečného provedení stavby, zařízení a zrušení
staveniště, ztížené dopravní podmínky, provozní vlivy atp.), přičemž tyto položky spolu se základními
rozpočtovými náklady vstupují do celkových nákladů akce posuzovaných dle Nákladů obvyklých
opatření MŽP a tvoří celkové přímé realizační výdaje.

V případě, že z pokácené dřevní hmoty vznikne příjem, musí být tento příjem přiznán poskytovateli dotace. Poskytovatel dotace o tento příjem
sníží způsobilé výdaje projektu.
11 Informační cedule a interaktivní panely (včetně hmyzích hotelů) za účelem zajištění pozitivního přístupu veřejnosti k realizovanému opatření,
lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, zahrazovací sloupky, žardiniéry, stromové mříže, psí záchody.
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