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Seminář pro žadatele  

 

2. Výzva OPŽP - Realizace Sídelní zeleně  

– MAS Rokytná 

 



 
4.4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 
zeleně 
 Veřejná prostranství: 

• parky, hřbitovy 

• uliční stromořadí a aleje 

• veřejné zahrady a sady 

 

Zastavěné území, omezeně i zastavitelné plochy mimo  

zastavěné území 

Plochy dle ÚPD (zeleň) – udržitelnost – ochrana před zastavěním 

Revitalizace zeleně i v sídlech do 500 obyvatel 

 

 

 

 

 
 

 

Dotace 

60 % 



4.4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní 
zeleně 

1. Založení nových prvků 

2. Obnova stávajících prvků (dosadba) 

3. Ošetřování stromů (řezy - prodloužení životnosti) 

+ následná péče (3 roky po výsadbě dřeviny) 

+ trávníky, vodní prvky,  

+ pěšiny, mobiliáře – lavičky, odpadkové koše 

 

Upřednostňování domácích druhů stromů před estetickou úpravou 
prostranství 
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Přínosné projekty 
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Přijatelný projekt 
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U méně vhodných 
realizačních opatření 
k nim musí být 
přistoupeno z 
objektivních důvodů 
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Nevhodná realizace  
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Způsobilé výdaje – příklad  
1. Výsadby, ošetření dřevin 

2. Trávníky (20 % z 1.) 

3. Trvalkové záhony (20 % z 1.) 

4. Nezbytné kácení 
 

Celkem zeleň 

 

5. Pěšiny (10 % ze zeleně) 

6. Vodní prvky (10 % ze zeleně) 

7. Mobiliáře (20 % ze zeleně) 
 

Základní rozpočt. náklady 

8. Vedlejší rozp. náklady (3 % ZRN) 
 

Přímé realizační výdaje 
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1 000 000 Kč 

200 000 Kč 

100 000 Kč 

1 500 000 Kč 

150 000 Kč 

150 000 Kč 

300 000 Kč 

2 100 000 Kč 

63 000 Kč 

2 163 000 Kč 

200 000 Kč 



Způsobilé výdaje - příklad 

9. Projektová dokumentace 

10. Biologické posouzení  

11. Vyplnění žádosti ISKP max. 

12. Technický dozor investora 

13. Biologický dozor 

Proj. příprava (max. 12 % z PRV u proj. do 3 mil.) 

 

14. Nákup pozemku (10 % z PRV) 

15. Povinná publicita 

Celkem projekt (PRV, PP, 12.) 

 

Dotace 60 % 

Spoluúčast 40 % 
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15 000 Kč 

30 000 Kč 

90 000 Kč 

18 040 Kč 

20 000 Kč 

1 021 736 Kč 

173 040 Kč 

216 300 Kč 

   2 000 Kč 

2 554 340 Kč 

1 532 604 Kč 



Náklady na projektovou přípravu 

• výdaje na přípravu projektu a na činnost odborného technického 
nebo autorského dozoru lze považovat za způsobilé maximálně do 
výše 6 – 15 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů 
projektů dle níže uvedených limitů: 

• 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, 

• 6 % u projektů, jejichž celkové způsobilé přímé realizační výdaje jsou 
vyšší než 10 mil. Kč 
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Povinné přílohy žádosti 

• Uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP – verze 
20 

• Dokládání stanovisek a povolení s nabytím právní moci 

• Přílohou žádostí je biologické posouzení lokality 

• V případě lokalit NATURA 2000 stanovisko OOP o souladu opatření s 
plánem/zásadami péče 
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Postup administrace žádostí 

• Posuzování žádostí – provádí MAS 
• Kontrola formálních náležitostí a přijatelnost dle stanovených kritérií,  

• Věcné hodnocení dle stanovených kritérií  
 

• Další fáze administrace žádosti 
• Ověření ze strany AOPK a MŽP 

• Výběrová komise OPŽP - Schválení/neschválení k financování 
 

• Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŽP)  
• Vydání RA a RoPD po schválení žádosti – nutné doložit podklady k VZ a 

další dokumenty v termínu uvedeném v RoPD 

• Vydaní RoPD na skutečné částky projektu 
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MARTINA KRŠŇÁKOVÁ 

 

Robert Kubala 
Ředitel MAS, Projektový manažer, Vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 

tel.: +420 608 75 00 76 
e-mail: kubala@masrokytna.cz 
 
Martina Kršňáková 
Projektový manažer SCLLD 

gsm: +420 725 736 230 
e-mail: martina@masrokytna.cz 

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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