VÝZVA MAS
VÝCHODNÍ SLOVÁCKO – OPŽP –
VÝSADBY DŘEVIN – II.
Seminář pro žadatele – 30. 9. 2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Příjem žádostí

od 05. 09. 2019
do 20. 12. 2019 (14:00)

Alokace výzvy

2 409 349 Kč

Min. výše způsobilých výdajů

100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů

2 834 528 Kč

Forma financování

Ex post

Výše dotace

85 %

Suchá Loz, 2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Časová způsobilost

1. 1. 2014 – 30. 6. 2023
Realizace nesmí být ukončena před
podáním Žádosti v ISKP14+!

Aktivity

Výsadby dřevin na nelesní půdě

Nelesní půda = orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalý travní porost,
ostatní plocha (pokud umožňuje výsadbu dřevin)

Suchá Loz, 2019

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
• kraje,
• obce,
• dobrovolné svazky obcí
• organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
• státní podniky, státní organizace,
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č.
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
• veřejnoprávní instituce,
• příspěvkové organizace,
• vysoké školy, školy a školská zařízení,
• nestátní neziskové organizace,
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

• podnikatelské subjekty,
• obchodní společnosti a družstva,
• fyzické osoby podnikající
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ÚZEMNÍ ZPŮSOBILOST
• území MAS Východní Slovácko
• zároveň CHKO Bílé Karpaty
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VÝSADBY DŘEVIN
• Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

• Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace
interakčních prvků podporujících ÚSES

• Liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo
obnova krajinného prvku)
•

výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných
prvků

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.
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VÝSADBY DŘEVIN

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP
2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.
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INDIKÁTORY
Kód

Název indikátoru

6 65 00

Plocha stanovišť, která jsou podporována s
cílem zlepšit jejich stav zachování

4 54 15

Počet lokalit, kde byly posíleny
ekosystémové funkce krajiny

Měrná
jednotka

Typ indikátoru

ha

Výstup

Lokalita

Výsledek

Musí být nenulová hodnota.
Uvést popis výpočtu hodnoty.
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
• Přímé realizační výdaje

• Projektová dokumentace, autorský a technický dozor, zajištění
bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP)
• Vícepráce max. do výše způsobilých méněprací
• Daň z přidané hodnoty

• Osobní náklady
• Pořízení nemovitosti
• Propagační opatření

• Pohledávky
• Kategorie veřejné podpory specifikující způsobilost výdajů
• Poplatky za odnětí ze ZPF či PUPFL
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PŘÍMÉ REALIZAČNÍ VÝDAJE
• Výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu
• Lze zahrnout i výdaje na dokumentaci skutečného provedení (jako
součást vedlejších rozpočtových nákladů)
• Nelze zahrnout projektovou přípravu, technický dozor investora,
autorský dozor, koordinátora BOZP a výdaje na zajištění publicity
projektu
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PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA, DOZORY, BOZP
• Zpracování projektové dokumentace a dokumentace pro provádění
stavby
• Biologické posouzení
• Zadávací dokumentace dle ZVZ či ZZVZ, včetně organizace zadávacího
nebo výběrového řízení
• Zpracování žádosti včetně vyplnění v IS KP14+ (max. 30 tis. Kč bez DPH)
• Zajištění podkladů (příloh) k žádosti
• Technický dozor investora

• Manažerské řízení přípravy a realizace projektu (dodavatelsky)
• Odborný technický a autorský dozor (8 – 10 % CZV; dodavatelsky)
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CÍLOVÉ SKUPINY
•

uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok,

•

uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce,
jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné
délky minimálně 12 měsíců,

•

osoby, které opustily výkon trestu, a to do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu a
osoby vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení,

•

osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny, a to do
12 měsíců od opuštění zařízení,

•

osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

•

azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání
evidovanými na Úřadu práce ČR.

Suchá Loz, 2019

VÍCEPRÁCE
• Do způsobilých výdajů lze zahrnout vícepráce, které jsou financovány
max. do výše způsobilých méněprací na příslušné SoD v rámci téhož
projektu.
• Současně platí, že není možné generovat účelové méněpráce za
účelem rozšíření projektu.
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DPH
• Způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet
DPH na vstupu,
• Vztahuje se pouze k plnění, která jsou sama považována za
způsobilá.
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OSOBNÍ NÁKLADY
• Hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců
pracujících na projektu včetně zákonných náhrad
• Zákonem stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za
zaměstnance pracujícího na daném projektu
• Max. 1,0 úvazku/pracovník
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NEMOVITOSTI
• Nákup pozemků a staveb
• Pořizovací cena může být započtena max. do výše 10 % celkových
způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt
• Nemovitost bude oceněna znaleckým posudkem
• Způsobilým výdajem je pořizovací cena, maximálně však dovýše
ceny určené znaleckým posudkem
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PROPAGACE
• Propagační opatření, které stanovuje příjemcům poskytovatel dotace
jako povinné a které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt v
souvislosti s požadavky na zajištění propagace a informovanosti v
rámci OPŽP.
• Způsobilé výdaje na plakát – max. 2 000 Kč (bez DPH)
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NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
• Výdaje na poradenské služby, kdy poradce nenese skutečnou
odpovědnost za provedení samotného úkolu
• Nákup použitého vybavení
• Daně – DPH, přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti,
silniční daň, clo

• Výdaje na zajištění relevantních stanovisek
• Pronájem pozemku/stavby
• Úroky, splátky úvěrů, správní poplatky, pojistné, rozpočtová rezerva
• Režijní a provozní výdaje (vyjma výdajů souvisejících a osobními
náklady)
• Kompenzační, náhradní nebo nápravná opatření uložená rozhodnutím
orgánu státní správy s výjimkou náhradních výsadeb uložených za
kácení dřevin
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PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
• Doklad osvědčující název, sídlo
•

Příspěvkové organizace

• Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce žadatele
• Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
•

plná moc pro osobu oprávněnou jednat jménem statutárního zástupce

• Aktuální prohlášení o plátcovství DPH
•

v případě, že žadatel je plátce DPH, ale nebude na předmět podpory
uplatňovat odpočet DPH, příp. bude uplatňovat částečný odpočet DPH

• Kumulativní rozpočet projektu
•

zpracovaný dle závazného vzoru, rozpočet musí být ověřen žadatelem
(podpis)
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PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
Opatření vyžaduje úkon stavebního
úřadu:
•

Stavební povolení, povolení k nakládání s
vodami, územní rozhodnutí/souhlas, souhlas
s ohlášením stavby/terénních
úprav/udržovacích prací

•

Povolení ke kácení – pro dřeviny rostoucí
mimo plochy vydaného stavebního
povolení/rozhodnutí

•

Výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (Rozhodnutí, závazná
stanoviska či vyjádření orgánů státní správy
k dočasným stavbám)

Opatření nevyžaduje úkon stavebního
úřadu:
•

Souhrnné stanovisko odboru životního
prostředí a všechny povinné dokumenty
vyplývající z jeho požadavků

•

Stanovisko orgánu státní správy (místně a
věcně příslušný stavební úřad) dokládající
soulad s územně plánovací dokumentací
nebo schváleným plánem pozemkových
úprav
•

nepředkládá se v případě zpracování
plánu ÚSES
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PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
• Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, že opatření není
v rozporu s plánem/zásadami péče, souhrnem doporučeného opatření a
plněním cílů ochrany k zachování předmětu ochrany
• platí pro území a lokality Natura 2000
•

rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřena doložkou právní
moci

• Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva + ocenění pozemku
nebo jiné nemovitosti odborně způsobilou osobou
•

v případě nákupu nemovitosti nebo pozemku

• Čestné prohlášení žadatele obsahující níže uvedené skutečnosti:
•

žadatel prohlašuje, že má na pozemcích realizace akce vypořádány
vlastnické vztahy (obsahuje soupis všech pozemků dotčených realizací akce)
•

•

netýká se zpracování plánů ÚSES

žadatel prohlašuje, že součástí projektu nebude realizace opatření, která byla
rozhodnutím orgánu státní správy uložena nebo vyplývají ze zákona jako
kompenzační, náhradní nebo nápravná
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PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
• ÚSES
•

doložit platnou územně plánovací dokumentací nebo plánem komplexních
pozemkových úprav

• Registrované významné krajinné prvky
• Projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace včetně položkového
rozpočtu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., v platném znění
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

popis a posouzení výchozího stavu
zdůvodnění potřeby realizace opatření
posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření
průvodní zpráva
inventarizace (soupis) dřevin
návrh péče o výsadby po dobu jejich udržitelnosti, tj. po dobu 10 let
situační výkres pro podkladové mapy KN
podrobný popis výsadby
zákres dotčených inženýrských sítí
předpokládaný harmonogram prací s popisem realizace a následné péče

•

ke stažení na www.opzp.cz

• Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické
struktuře
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PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
• Čestné prohlášení o schopnosti prokázat zajištění vlastních zdrojů
žadatele
• Prohlášení o typu subjektu (veřejný/soukromý)
• Podnikatelé, fyzické osoby podnikající, NNO dále:
•

komentář k zajištění spolufinancování projektu,

•

relevantní doklady prokazující v komentáři uvedený popis k zajištění
spolufinancování projektu,

•

informace o zůstatku nesplacených úvěrů a plánované výši úvěrů ke dni
zpracování

•

žádosti včetně rozpisu splátek,

•

stručná charakteristika žadatele; rozvaha; výkaz zisku a ztráty; informace o
výdajích a příjmech, majetku, závazcích, vlastním jmění.

• Podnikatelské subjekty dále:
•

zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu),

•

daňové přiznání (aktuální uzavřené, potvrzené FÚ).
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HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti
• Provádí kancelář MAS (+ expert)

• Věcné hodnocení provádí Výběrová komise MAS (+ expert)
• Min. 35 bodů (ze 70)
• Hodnotí a řadí projekty dle dosaženého počtu bodů

• Výběr projektů provádí Programový výbor MAS
• Na základě hodnocení Výběrové komise

• Závěrečné ověření způsobilosti provádí ŘO OPŽP
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VĚCNÉ HODNOCENÍ – SPOLEČNÁ KRIT.
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Náklady dosahují maximálně 100 % nákladů obvyklých opatření
MŽP.

20 b.

Náklady dosahují maximálně 150 % nákladů obvyklých opatření
MŽP.

10 b.

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP

5 b.

Typ výsadby
Skupinová výsadba (např. remíz, ÚSES), liniová a sadová
výsadba

20 b.

Max. 70 bodů
Solitérní výsadba

5 b.

Min. hranice 35 bodů
Více viz příloha výzvy
Kritéria pro hodnocení
žádostí
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VĚCNÉ HODNOCENÍ – SPOLEČNÁ KRIT.
Přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a biologickou rozmanitost
Území s nejvyšší prioritou podpory opatření

10 b.

Území se střední a nejnižší prioritou podpory opatření

5 b.

Kritérium lokalizace
I. a II. zóna ochrany zvláště chráněného území

20 b.

III. a IV. zóna ochrany zvláště chráněného území

10 b.

Max. 70 bodů
Min. hranice 35 bodů
Více viz příloha výzvy
Kritéria pro hodnocení
žádostí
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UPOZORNĚNÍ
• Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.
• Pozorně pročíst Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.
• Postupovat nejen v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce

• Žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve než v posledních hodinách
před ukončením příjmu žádostí ve výzvě.
• Všechny faktury nutno platit bezhotovostně a z účtu vlastněného
žadatelem
• V případě jakýchkoliv změn v projektu nutno hlásit na MAS
• Za plnění podmínek stanovených pravidly zodpovídá výhradně
žadatel/příjemce dotace a je povinen aktualizace dokumentace a řídit se
věcně způsobilou dokumentací
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UPOZORNĚNÍ
• Nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy k žádosti
• Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu v ISKP14+ a v povinných
přílohách k žádosti.
• Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu
• Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům stanoveným v metodických listech
indikátorů, které jsou přílohou specifických pravidel
• Úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna obecná a specifická kritéria
přijatelnosti.
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KONTAKT
Milan Bauka, milanbauka@seznam.cz, +420 604 164 264
Pavel Rada, radapavel@email.cz, +420 605 820 358
Vojtěch Surmař, vychodnislovacko@gmail.com, +420 606 863 992
Kancelář MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72
687 53
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