
Seminář
Operační program životní prostředí

Výzva MAS Vyhlídky, z.s.– OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Mělník 2.4.2019



Pozvánka na konzultační schůzku

Pá 12.4.2019 9.00 hod.

RP AOPK Střední Čechy

Podbabská 30, Praha 6

Konzultace projektů OPŽP



Obsah semináře

1) Co je to za dotaci?
2) Komu je to určeno?
3) Kolik můžeme dostat?
4) Kde můžeme dotaci využít?
5) Na co to je určeno?
6) Pozor, limit!
7) Co ještě stojí za zmínku? - různé



Co je to za dotaci?

Role MAS v administraci OPŽP přes CLLD

- Operační program životní prostředí- prostředky EU 2014 - 2020

- - Osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

- - - Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

- - - - Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 
zeleně

/Typ: Zaklínadlo - zlepšením kvality prostředí se míní podpora biodiverzity a 
ekologické stability/



Komu to je určeno?

Skoro pro všechny, nelze FON

Prakticky hlavně:
- Obce

- Vlastníci pozemků v sídlech a areálů 
(FOP, PO, instituce…) 

- Církve

/Typ: Žadatel může být kdokoliv se souhlasem vlastníka na dostatečnou
dobu/



Kolik můžeme dostat?

60% celkových způsobilých výdajů
X limity na jednotlivé výdaje

X nezpůsobilé výdaje

Limity výzvy MAS: 100 000,- - 8 333 333,- Kč

/Typ: Není to mnoho, ale jiné dotační prostředky na zeleň v sídlech téměř
nejsou/



Kde je možné dotaci využít?

To nám říká ÚZEMNÍ PLÁN:

1) Pozemky se musí nacházet v zastavěném území sídla nebo na zastavitelné
ploše mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu
došlo k realizaci zástavby či bylo vydáno stavební povolení.

2) Pozemky musí být vymezeny jako zeleň ve veřejném prostranství nebo
samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému
sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu
před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace
prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků.

Platí současně!

/Typ: Pozor, musí být dodrženo i v novém ÚP po celou dobu udržitelnosti/



Na co to hlavně je?

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně:

- městských parků a parkových náměstí, lesoparků a hájů, sídlištní zeleně
veřejných prostranství (mimo vnitrobloky)

- doprovodné zeleně u vodních toků, alejí, zeleně podél komunikací,
uličních stromořadí

- zahrad v areálech veřejného občanského vybavení (školy, nemocnice…),
v areálech významných veřejných budov, hřbitovů, dětských hřišť

- historických parků (mimo národní kulturní památky)

/Typ: Pozor, musí být přístupné veřejnosti. /



Na co to je ještě?

Vodní prvky přírodě blízké: - tůně/jezírka, mokřady, vodní toky a jejich části, malé 
retenční nádrže na dešťovou vodu

Prvky na podporu živáčků: 

- bezpečné ponechání stojících torz dřevin, doupných stromů a  ponechání ležících 
kmenů, 

- vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy, budky, zídky pro plazy, hmyzí 
hotely 

Trávníky a kytičky :- zakládání a obnova zatravněných ploch, zakládání trvalkových 
záhonů neinvazních bylin a cibulovin. 

Na likvidaci betonu, asfaltu a spol. a na cestičky:

- přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné, 

- rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem, 

- budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem



A na co ještě?

Na nějaký ten mobiliář: 

- informační cedule/panely, lavičky pro veřejnost, odpadkové koše, 
stojany na kola,        

- zahrazovací sloupky k zeleni,

- stromové mříže, 

- psí záchody,

- veřejná pítka, 

- žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek na nepropustných plochách.

/Typ: Trubky k pítkům jsou nezpůsobilý výdaj./



A ještě předtím…

Projektová příprava aj. (BP, ISKP 14+, ZVZZ, AD, TD, BOZP,…):

- 15 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje 
nepřesahují 1 mil. Kč,

- 12 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje 
nepřesahují 3 mil. Kč,

- 9 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje 
nepřesahují 10 mil. Kč,

…pokud je vám ovšem dotace přidělena

/Typ: Nezapomeňte na náklady na řízení projektu./



Pozor, limit!

RZ: Výsadby, ošetření dřevin bez omezení

Nezbytné kácení  - pouze v souvislosti s výsadbou, uvolněním 

Založení trávníku 20 % z výsadby, ošetření dřevin 

Trvalkové záhony 20 % z výsadby, ošetření dřevin

ZRN: RZ +: 

Pěšiny (realizace cestiček) 10 % z Realizace zeleně

Terénní úpravy 10 % z Realizace zeleně

Vodní prvky 10 % z Realizace zeleně

Mobiliář 20 % z Realizace zeleně

Vedlejší rozpočtové náklady:  3 % ze Základní rozpočtové náklady



Co ještě stojí za zmínku

Biologické posouzení – povinné vždy

Povinná vyjádření – stavební x nestavební akce, obvykle 
koordinované stanovisko OŽP a soulad s ÚP

Moc dalších příloh

Zpracování a podání v IS KP 14+

Právní vztah k pozemkům dotčeným projektem

Udržitelnost  - 10 let výsadby

Nároky na autochtonní a stanovištně přiměřené druhy



Děkuji za Vaši účast a za pozornost

Ing. Mgr. Eva Neubergová, projektový manažer MAS - Střední Polabí, z.s.
Tel.: +420 730 182 815

E-mail: neubergova@strednipolabi.cz

Kontakt MAS Vyhlídky, z.s.:

Mgr. Galina Čermáková, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Vyhlídky, 
z.s.

MAS Vyhlídky, z.s. 

Sídlo: Nebužely 92, 277 34 Nebužely

Kancelář: Nám. Míru 30, 276 01 Mělník
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