
 
 

 

 

 

 

 

 1. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 

k předkládání žádostí o podporu – OP Životní prostředí: 

C1 Likvidace invazivních druhů rostlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Místní akční skupina Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o.p.s., IČ 29457891 
(dále také jen „MAS“) 

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu 
v rámci Operačního programu Životní prostředí 

 
1. Identifikace výzvy ŘO 

Název programu Operační program Životní prostředí 2014 -2020 

Prioritní osa 05.4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena 05_17_087 

 

2. Identifikace výzvy MAS 
Číslo výzvy MAS 002/05_17_087/CLLD_16_01_135 

Název výzvy MAS 1. Výzva MAS Vincenze Priessnitze pro 
Jesenicko – OPŽP – C1 Likvidace invazivních 
druhů rostlin 

Druh výzvy MAS Kolová 

 

3. Časové nastavení 
Datum vyhlášení výzvy MAS  18. 9. 2017 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 18. 9. 2017, 8:00 hodin 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 18. 9. 2017, 8:00 hodin 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 20. 11. 2017, 12:00 hodin 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu 

31. 12. 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Informace o formě podpory 
4.1. Alokace výzvy MAS 

 Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1 986 484 CZK  
 

4.2. Vymezení oprávněných žadatelů 
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli:  
Kraje; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK 
ČR); Státní podniky; Státní organizace; Veřejné výzkumné instituce; Veřejnoprávní instituce; 
Příspěvkové organizace; Vysoké školy, školy a školská zařízení; Nestátní neziskové organizace (obecně 
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky); Církve a náboženské společnosti a jejich 
svazy; Podnikatelské subjekty; Obchodní společnosti a družstva; Fyzické osoby podnikající.  

Detaily o příjemcích podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro 
období 2014 – 2020, kapitola B.6.4.2.2 (odkaz na elektronickou verzi je v části 10.2 této výzvy).  

4.3. Míra podpory – rozpad zdrojů financování 
Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.   

4.4. Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 
 Minimální výše celkových přímých realizačních způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK 
 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je omezena celkovou finanční alokací výzvy.  
 

4.5. Informace o podmínkách veřejné podpory 
Pro PO 4 není veřejná podpora relevantní. Projekty spadající pod režim veřejné podpory budou 
vyloučeny z procesu hodnocení. Detailní informace jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a 
příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020. 



 
5. Věcné zaměření 
5.1. Popis podporovaných aktivit 

Výzva MAS je vyhlašovaná v návaznosti na schválenou strategii CLLD a programový rámec OPŽP. Výčet 

podporovaných aktivit ve výzvě MAS vychází ze zjištěných potřeb osob, které žijí na území MAS. 

Potřebnost realizace aktivit vedoucích k likvidaci invazivních druhů – druhy rodu křídlatky a bolševníku 

velkolepého, včetně mapování a monitoringu, obnovy stanovišť a současně také osvěty a informování 

veřejnosti, vychází ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Vincenze Priessnitze 

pro Jesenicko 2014-2020+. Ve výzvě MAS jsou podporovány pouze aktivity s cílem posílit biodiverzitu 

krajiny.  

Aktivita 4.2.3: Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů bolševník velkolepý a rodu 

křídlatka (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a 

nástrojů) 

 - Podporovaná opatření:  

 eradikace, popř. regulace invazních druhů bolševník velkolepý a rodu křídlatka (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,  

 jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů. 
Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a 
žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 
 

5.2. Indikátory 
Pravidla tykající se indikátorů jsou k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro 
období 2014 – 2020 (konkrétní odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy). 
Výběr a nastavení indikátorů odpovídá potřebám monitorování a hodnocení OPŽP. Indikátory slouží k 
měření plnění stanovených cílů a zároveň slouží k hodnocení věcného pokroku projektu. Žadatel je 
povinen vyplnit veškeré povinné indikátory. Plnění indikátorů na úrovni konkrétních projektů je 
sledováno ve zprávách o realizaci.  
 
Povinné indikátory:  

 45101 Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapovaní či monitoringu)  

 45102 Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapovaní či monitoringu) proti 
nepůvodním druhům  

 45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a Natura 2000  

 45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou  
 
Žadatel je povinen vyplnit veškeré povinné indikátory nenulovou hodnotou.  
 
Povinně volitelné indikátory:  

 45404 Počet podkladů pro zajištění odborné ochrany ohrožených druhů, stanovišť a pro řešení 
problematiky nepůvodních druhů  

 45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000  



 
Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu 

 

5.3. Cílové skupiny  
Vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a 

krajiny 

 

6. Územní zaměření výzvy 

6.1 Místo realizace 

- územní působnost MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. na území CHKO Jeseníky. Jedná se 

o katastrální území obcí:  

Bělá pod Pradědem, Ostružná, Lipová-lázně, Jeseník, Česká Ves, Písečná, Mikulovice, Zlaté Hory  

Realizace může probíhat v ploše povodí proti proudu toku i v území navazující na CHKO Jeseníky. 

Definice místa realizace je k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro 

období 2014 – 2020 (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy). 

 

7. Informace o způsobilosti výdajů 
Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 (odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této výzvy). 
Budou-li v rámci posuzování žádosti určeny nezpůsobilé výdaje, které není možné z OPŽP financovat, 
je žadatel na vyzvání povinen převést tyto náklady v rozpočtu v IS KP14+ do kategorie „nezpůsobilé 
výdaje“, nikoliv zcela odstranit. Případné doplnění/formální změny nesmí měnit základní hodnocené 
skutečnosti uvedené v předložené žádosti o podporu. Režijní a provozní náklady, způsobilé v případě 
prací svépomocí, je možné vykazovat metodou zjednodušeného vykazování prostřednictvím paušální 
sazby. Informace jsou uvedeny v dokumentu Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, 
režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 - 2020. 
 

7.1. Informace o křížovém financování 
Křížové financování není relevantní. 



 
8. Náležitosti žádosti o podporu, způsob podání, možnost konzultací 
8.1. Základní informace o administraci 
Text výzvy je zveřejňován na webových stránkách MAS 
http://www.masjesenicko.cz/vyzvy/op-zp. Žádosti o podporu jsou předkládány 
prostřednictvím elektronického formuláře v MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz 

v termínu daném výzvou.  
Na MAS probíhá proces hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a dále věcné 
hodnocení, jehož výsledkem je výběr projektů. Tyto postupy jsou podrobně uvedeny ve 
Směrnici MAS č. 1/2017 – Interní postupy OPŽP (příloha Výzvy č. 1). Vybrané projekty se dále 
postupují k závěrečnému ověření způsobilosti na řídící orgán OPŽP, který vydává Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 
Administrace ve fázi realizace se řídí stejnými postupy jako individuální projekty PO 4 OPŽP. 
MAS se podílí na monitorovacích návštěvách, v jejichž rámci se posuzuje naplňování SCLLD. 
Financování projektů probíhá prostřednictvím SFŽP.   
 

8.2. Povinné přílohy žádosti o podporu 
Soupis povinných příloh žádosti o podporu naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (konkrétní odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 

 
8.3. Informace o způsobu podání žádosti o podporu 
Žádost o podporu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických 
formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz, orientujte se podle 
Operačního programu Životní prostředí a identifikace, která je v bodu 1. této výzvy.  
 
Žádost o podporu zpracovávejte v českém jazyce.  
 
Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP14+ včetně všech požadovaných 
příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 od prvního dne 
lhůty stanovené pro příjem žádostí ve výzvě MAS. V případě, že to povaha projektu vyžaduje a žadatel 
nemůže prostřednictvím IS KP14+ dodat projektovou dokumentaci či jiné relevantní přílohy, předloží 
je ve 2 pare na místně příslušnou Místní akční skupinu v tištěné podobě. V takových případech je možné 
doručit tyto doklady k žádosti místně příslušné Místní akční skupině ještě první pracovní den následující 
po dni ukončení příjmu žádostí. V případě zaslání příloh poštou je rozhodující datum a čas doručení a 
je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 
 
Podrobnosti o zpracování a podání žádosti o podporu jsou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020 (konkrétní odkaz na elektronickou verzi viz část 10.2 této 
výzvy). 
 

8.4. Informace o způsobu poskytování konzultací k přípravě žádosti o podporu 
 

Kontakt na vyhlašovatele výzvy MAS:  
Adresa vyhlašovatele: Lipová-lázně 396, 790 61 
Kontaktní místo: Tovární 234, Jeseník, 790 01 
 
Spojení pro poskytování bezplatných konzultací: hoskova@masjesenicko.cz; +420 730 511 866 
 

https://mseu.mssf.cz/
https://mseu.mssf.cz/


 
9. Omezení v rámci výzvy 
Žádost o podporu musí získat v rámci hodnocení minimálně 20 bodů z maximálně možných 45 
bodů, aby byla úspěšná.  
 
! Podrobné informace o způsobu hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy 
MAS. 

 

10. Přehled navazující dokumentace 
10.1. Umístění textu výzvy na webovém portále MAS  
URL adresa: http://www.masjesenicko.cz/vyzvy/op-zp 
 

10.2. Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce 
Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí pravidla obsažená v: 

 Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (verze 13, účinná od 24. 8. 2017); odkaz na 
elektronickou verzi: http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-13-
Pr%C5%BDaP_verze%2013.pdf 

 Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů 
podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy 
k dispozici na: http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva/dokumenty Aktualizace pravidel není 
změnou této výzvy MAS. 

 
 

10.3. Podmínky pro změnu výzvy 
Výzva může být ve všech částech upravována MAS po schválení Řídícím orgánem, a to 
včetně prodloužení termínu ukončení příjmu žádostí o podporu.  
Podmínky pro změnu výzvy se řídí Jednotným metodickým prostředím MMR, zejména 
Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém 
období 2014 -2020.  
Případné změny výzvy se budou vždy týkat až žádostí o podporu, které byly podány po 
datu změny.  
  

10.4. Odkaz na další případné relevantní dokumenty 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko 2014-
2020+ - http://www.masjesenicko.cz/dokumenty/sclld-2014-2020 

 Stanovy Organizační složky MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko - 
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/231-stanovy-organizacni-slozky-1-
zmena-final.pdf 

 Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP - http://www.opzp.cz/vyzvy/87-
vyzva/dokumenty 

 Jednací řád Výběrové komise http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/252-
jednaci-rad-vyberova-komise-19.pdf , Programového výboru 
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/249-jednaci-rad-2-programovy-
vybor.pdf 

 

http://www.masjesenicko.cz/vyzvy/op-zp
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-13-Pr%C5%BDaP_verze%2013.pdf
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-13-Pr%C5%BDaP_verze%2013.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva/dokumenty
http://www.masjesenicko.cz/dokumenty/sclld-2014-2020
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/231-stanovy-organizacni-slozky-1-zmena-final.pdf
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/231-stanovy-organizacni-slozky-1-zmena-final.pdf
http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva/dokumenty
http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva/dokumenty
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/252-jednaci-rad-vyberova-komise-19.pdf
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/252-jednaci-rad-vyberova-komise-19.pdf
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/249-jednaci-rad-2-programovy-vybor.pdf
http://www.masjesenicko.cz/admin/files/ModuleText/249-jednaci-rad-2-programovy-vybor.pdf


 
11. Přílohy výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu 
Příloha č. 1 – Směrnice č. 1/2017 – Interní postupy OPŽP  
Příloha č. 2 – Hodnotící kritéria výzev OPŽP 
Příloha č. 3 – Náklady obvyklých opatření MŽP 
Příloha č. 4 – Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů 
v OPŽP 2014 – 2020 
Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin 
 

 
 


