Operační program životní prostředí 2014-2020
Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Mazurova chalupa, Hoděšovice, 24. června 2015

OP ŽP 2014+
Alokace PO4:
• 13,34 % (9,5 mld. Kč)
Alokace SC:
• 4.1 30,00 %
• 4.2 6,87 %
• 4.3 43,13 %
• 4.4 20,00 %

2,8 mld. Kč (ZCHÚ + Natura)
0,7 mld. Kč (ZCHD + biotopy)
4,1 mld. Kč (Volná krajina)
1,9 mld. Kč (Sídla)

19. 6. 2015 – Výzvy – www.opzp.cz – projekty od 250.000,-Kč
MŽP = ŘO
AOPK ČR = ZS – přijímání žádostí od 14. 8. - 14. 10. 2015 (kolové)
1.
formální kontrola
2.
kontrola přijatelnosti
3.
bodové hodnocení TEK
Konzultace na RP
• www.nature.cz, www.dotace.nature.cz/kontakty

Územní působnost AOPK ČR

SC 4.1
Zajistit Zajistit
příznivý stavpříznivý
předmětu ochrany
stavnárodně
významných chráněných území
předmětu ochrany
Velkoplošná ZCHÚ
NPR, NPP, Natura 2000
národně
významných
chráněnýchNPR,
NPP, Natura 2000
území

SC 4.1
4.1.1 Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu
předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických
nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy
I.

Implementace soustavy Natura 2000

II.

Plánování péče o NP, CHKO,
NPR, NPP a lokality soustavy
území Natura 2000

III. Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura
2000 – podpora 85%, celá ČR včetně Prahy
péče o lesní společenstva směřovaná k zachování nebo zlepšení jejich struktury,
druhového složení, speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity výsadby, dosadby, ochrana sazenic, prosvětlení, asanace dřevní hmoty,
eliminace nepůvodních druhů, podpora přirozeného zmlazení a provedených
výsadeb za účelem ochrany proti okusu, loupání a ohryzu zvěří.

SC 4.2
Posílit biodiverzitu
Aktivity

•

4.2.1 Péče o vzácné

•

druhy a jejich biotopy

4.2.2 Péče o cenná
stanoviště a jejich
obnova a tvorba

•

celá ČR mimo Prahy
podpora 85%
•

speciální péče cílená na podporu
vzácných druhů a jejich biotopů
speciální péče o vzácné biotopy,
jako jsou například rašeliniště,
písčiny a stepní biotopy, cílená na
zlepšení jejich kvality a druhového
složení
jako součást realizace opatření
také sběr informací, hodnocení
rizik, hodnocení efektivity opatření,
tvorba informačních a technických
nástrojů k ochraně druhů a
stanovišť, osvěta
interpretace hodnot PP a PR v
podobě jednoduchých zařízení
instalovaných v terénu, např.
naučné tabule, naučné stezky –
musí vycházet z plánů péče

SC 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
4.3.1 Zprůchodnění migračních bariér

pro živočichy a opatření k omezování
úmrtnosti živočichů spojené s
rozvojem technické infrastruktury
celá ČR mimo Prahy
podpora 75 %
podpora 100 %
Koncepce zprůchodnění říční sítě

• opatření na zprůchodnění
migračních bariér pro vybrané
druhy živočichů
• opatření sloužící ke zmírnění
mortality živočichů související s
rozvojem technické infrastruktury
• výstavba nových rybích
přechodů

SC 4.3
4.3.2 Vytváření, regenerace či
posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur
celá ČR mimo Prahy
podpora 80 %
Výsadby v rámci CLLD
podpora 50 %
Realizace a obnova vodních
nádrží
podpora 100 %
Realizace prvků ÚSES
zpracování plánů ÚSES -pouze
ORP

• zpracování plánu ÚSES
• založení biocenter a
biokoridorů ÚSES
• liniové a skupinové výsadby
dřevin
• Založení nebo obnova
krajinného prvku
• obnova historické cestní sítě
s nezpevněným povrchem
• vytváření a obnova vodních
prvků v krajině s
ekostabilizační funkcí (např.
tůní, mokřadů a malých
vodních nádrží, které
neslouží k chovu ryb

SC 4.3
4.3.3 Revitalizace a podpora
samovolné renaturace vodních toků a
niv, obnova eko-stabilizačních funkcí
vodních a na vodu vázaných
ekosystémů

celá ČR mimo Prahy
podpora 80 %
podpora 100 %
Revitalizace Plánu oblasti povodí
(Plánu dílčích povodí)

• vytváření a obnova přírodě
blízkých koryt vodních toků
zahrnující eventuální
odstranění dřívějších
nevhodných úprav
• podpůrná opatření na
vodním toku a v nivě
umožňující přirozené
korytotvorné procesy v
delším časovém horizontu

SC 4.3
4.3.4 Zlepšování druhové, věkové
a prostorové struktury lesů
(s výjimkou lesů ve vlastnictví
státu)
zařízených LHP
mimo ZCHÚ a území soustavy
Natura 2000

celá ČR mimo Prahy

•
•

•
•
•

podpora 75 %

•

•

dosadby a podsadby dřevin přirozené
druhové skladby
rekonstrukce porostů s vnášením dřevin
přirozené druhové skladby
výsadby dřevin přirozené druhové
skladby nad rámec minimálního podílu
MZD při obnově porostů
provedení výchovného zásahu
(prořezávky, probírky do 40, probírky
40+) se zachováním
příznivého počtu dřevin přirozené
druhové skladby, zlepšení jejich
konkurenční schopnosti
v porostu a zajištění přirozené prostorové
skladby porostu,
vnos stanovištně vhodných keřů do
porostních plášťů.

SC 4.3
4.3.5 Realizace přírodě
blízkých opatření vyplývajících
z komplexních studií cílených
na zpomalení povrchového
odtoku vody, protierozní
ochranu a adaptaci na změnu
klimatu
celá ČR mimo Prahy
podpora 75 %

• podpora opatření
zamezujících vodní erozi
(opatření proti plošnému a
soustředěnému
povrchovému odtoku (užití
travních pásů, průlehů…),
stabilizace drah
soustředěného povrchového
odtoku (hrázky, terasy,
svodné příkopy…)
• podpora opatření
zamezujících větrné erozi
(obnova či zakládání
větrolamů)

SC 4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

4.4.1 Revitalizace funkčních
ploch a prvků sídelní zeleně

celá ČR mimo Prahy
podpora 60%

•

•

Zakládání/obnova
funkčně propojených
ploch a prvků sídelní
zeleně
Obnova a zakládání
doprovodných
vodních prvků a
ploch přírodě
blízkého charakteru

Nezpůsobilé výdaje pro PO 4
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

poradenské služby
zajištění stanovisek
správní poplatky
použité vybavení
pronájem pozemku/stavby (kromě pronájmu pro sediment SC 4.1)
úroky, splátky úvěrů, pojistné (vyjma výdajů souvisejících s osobními
náklady)
příspěvky na penzijní připojištění, dary
režijní a provozní výdaje (vyjma výdajů související s osobními
náklady)
DPH
rozpočtová rezerva
kompenzační, náhradní nebo nápravná opatření (PO4)

• Nezpůsobilé výdaje pro PO 4

Způsobilé výdaje
• Projektová příprava, autorský a technický dozor 6-10%
• Daň z přidané hodnoty

• Osobní náklady (mzda, cestovní náhrady 4.1, 4.2, a 4.3 - pouze v případě
činností zemědělského a lesnického charakteru realizovaných na pozemcích
ve vlastnictví nebo v pronájmu žadatele)

• Pořízení a nákup nemovitostí (pozemky a stavby) 10% výjimka MŽP
• Propagační opatření (2 000-15 000Kč)
• Vedlejší rozpočtové náklady 3%

• Přímé realizační výdaje
• Náklady vzniklé od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2023

Náklady obvyklých opatření
Obnova lesa

•

Příprava půdy a plochy k obnově (ruční nebo mechanizovaná) odstranění klestu, buřeně
a pařezů

•

Sadební materiál - dřeviny přirozené druhové skladby nad rámec vnitrostátních předpisů

•

Výsadba

•

Individuální a skupinová ochrana proti zvěř – včetně odnosu k místu zbudování

Lesní těžba
•

Likvidace invazních a expanzivních rostlin (v rámci aktivity „Prevence šíření a omezování
výskytu invazních druhů“ – SC 4.2)

•

Výchovní těžba, přibližování, vyklizování a vyvážení

•

Rekonstrukce porostů - těžba, přibližování, vyklizování a vyvážení, s vnášením dřevin
PDS

•

Zpracování těžebních zbytků – úklid a štěpkování klestu

Náklady obvyklých opatření
Následná péče (povýsadbová a rozvojová péče)
•

max. po dobu 2 let od ukončení projektu

•

mechanická ochrana proti buřeni – ožínání ruční a mechanizované

•

chemická ochrana proti zvěři - proti okusu a ohryzu (přípravky schválené pro lesní
hospodářství)

•

Standardy péče o přírodu a krajinu - D02 005:2014: Opatření ke zlepšení druhové
skladby lesních porostů - základní provedení opatření

Projektová dokumentace
•
•
•
•
•
•

•

•

•

jednoznačně specifikující navržené aktivity
oceněný položkový výkaz výměr
mapové podklady vhodného měřítka a druhu
popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. Fotodokumentace a
biologického posouzení
zdůvodnění potřeby realizace opatření – z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita
dosažených pozitivních změn
posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu
včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. záchranné transfery organismů,
vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.);
v případě návaznosti na jiná opatření bude PD obsahovat popis této návaznosti tak, aby umožnil
posoudit její význam pro navrhované opatření. Za návazný lze považovat projekt, který pokračuje na
stejném místě v realizaci rozpracovaného opatření (časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém
již byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lze považovat v tomto smyslu i
záměr navazující na záměr jiného žadatele.
informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby – předloží obchodní společnost.
Dokument musí obsahovat jména a příjmení osob a/nebo seznam právnických osob mající v ní ke dni
podání žádosti podíl vyšší než 10%
kopie příslušných údajů (listů z platného LHP) z hospodářské knihy a rámcových směrnic pro příslušný
HS.

Hodnotící kritéria
Ekologická kritéria projektu
Přínos pro biologickou rozmanitost

Počet bodů

Projekt je realizován v degradovaném území s biotopem silně ovlivněným nebo vytvořeným člověkem
(řada X)*

25

Projekt realizovaný v přírodním lesním biotopu s nepříznivým stavem směřujícím k degradaci*.

10

Ostatní přijatelné projekty.

1

*Chytrý M. a kol (2010): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR Praha.

Lokalizace

Počet bodů

Lesy zvláštního určení*, lesy ochranné, vč. lesů v ÚSES

25

Lesy hospodářské

15

Ostatní přijatelné projekty

1

*kromě subkategorie lesů v uznaných oborách a bažantnicích podle § 8 odst. (2) písm.g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích

Hodnotící kritéria
Technická kritéria projektu
Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce
Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření MŽP. Tam, kde není položka
v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují maximálně 85 % Katalogu cen stavebních
prací.
Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP do 150 %. Tam, kde
není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP, dosahují maximálně 85 % Katalogu cen
stavebních prací.

Počet bodů
20

5

1
Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP, dosahují maximálně 100 %
Katalogu stavebních prací a jsou odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*.

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují současně následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v dané lokalitě
• opatření musí získat zároveň max. počet bodů v kritériu „Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a
technologického“ a minimálně 30 bodů v ekologických kritériích
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje specifické činnosti a materiály odpovídající
řešené lokalitě či předmětu projektu (tj. neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním
cíle předmětu podpory)

Hodnotící kritéria
Technická kritéria projektu
Kvalita zpracování projektu (vhodnost navrženého řešení)
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu podpory a využívá nejlepší dostupné
metody a znalosti.
Projekt je vhodně navržen, ale z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů k pozemkům) není
zvoleno optimální řešení.
Ostatní přijatelné projekty.

Návaznost na jiná opatření

Počet bodů
20

10

1

Počet bodů

Projekt navazuje na jiná související již realizovaná opatření péče o přírodu a krajinu (evidence
v databázích AOPK ČR, MŽP, MZe).

10

Ostatní přijatelné projekty.

1

Žadatelé
o kraje,
o obce,
o dobrovolné svazky obcí,
o organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
o státní podniky,
o státní organizace,
o veřejné výzkumné instituce,
o veřejnoprávní instituce,
o příspěvkové organizace,
o vysoké školy, školy a školská zařízení,
o nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
spolky),
o církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
o podnikatelské subjekty,
o obchodní společnosti a družstva,
o fyzické osoby podnikající.
V případě spoluvlastnictví musí být všichni žadatelé oprávněnými příjemci, žadatelem je jeden z vlastníků, ostatní
vlastníci doloží souhlas s realizací projektu a umožní, aby výsledky realizace projektu byly zachovány minimálně po dobu
5 let (případně po dobu určenou pro daný typ projektu, tedy 10 let u výsadeb) od jeho ukončení. Nevylučuje-li to
charakter daného projektu, postačí, je-li žadatel nájemcem předmětu podpory, dokládá čestné prohlášení, že má na
pozemcích realizace akce vypořádány vlastnické vztahy.

Děkuji za pozornost
Ing. Elena Bočevová
elena.bocevova@nature.cz

