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Výzva č. 2/2020
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje Výzvu č. 2/2020 pro předkládání
žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) v rámci programu 115 170 Podpora obnovy
přirozených funkcí krajiny (dále jen „Program“).
Výzva je vyhlášená jako průběžná, tj. nesoutěžní.
Číslo Výzvy
Podprogramy

Oprávnění příjemci
podpory

Termíny výzvy
Období realizace
Výše podpory

Alokace

I.

2/2020
115D174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
115D175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
115D176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu
fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace,
územní samosprávné celky (vyjma krajů), spolky, svazky obcí,
příspěvkové organizace (vyjma správ národních parků a Správy
jeskyní ČR), organizační složky státu (vyjma Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR), státní organizace a státní podniky
od 1. 6. 2020 do 15. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace
Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023
Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových
způsobilých výdajů.
Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč (včetně DPH).
Maximální výše dotace na jeden projekt z podprogramu 115D174
činí 1 mil. Kč (včetně DPH).
10 mil. Kč

Cíl výzvy

Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na
vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

II.

Popis podporovaných opatření

Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podprogramy:
115D174 - Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu,
115D175 - Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu,
115D176 - Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu.
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Detailní popis podporovaných opatření je uveden v dokumentaci Programu, která je přílohou
č. 1 této Výzvy.
Omezení podporovaných opatření v rámci Výzvy je uvedeno v článku XIV. této Výzvy.

III.

Oprávnění žadatelé

V rámci Výzvy jsou oprávněnými žadateli fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné
organizace, územní samosprávné celky (obce), spolky, svazky obcí, příspěvkové organizace,
organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
Oprávněným žadatelem nejsou kraje, správy národních parků, Správa jeskyní ČR a Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR.
Oprávněným žadatelem je jak vlastník nemovitosti, tak nájemce či pachtýř. Způsobilým
žadatelem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu vlastníka
pozemku) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

IV.

Cílové území

Cílovým územím je celá Česká republika.

V.

Termíny výzvy

Oprávnění žadatelé předloží vyplněné Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen
„žádost“) včetně požadovaných příloh uvedených v dokumentaci Programu v následujících
termínech:
Zahájení příjmu žádostí:

1. 6. 2020

Ukončení příjmu žádostí:

15. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace

VI.

Přílohy žádosti

Upozorňujeme, že k žádosti je nutné dodat i formulář dokumentace akce (povinná příloha),
vygenerovaný z IS EDS – online formulář na stránkách - https://isprofin.mfcr.cz/Rezortni
Po uplynutí termínu pro podávání žádostí již nebude možné formulář vyplnit, neboť
přístupové tlačítko do systému zmizí. Návod na vyplnění formuláře naleznete v Příručce pro
žadatele.
V čestném prohlášení o vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům je nutné uvádět nejen
souhlas s realizací opatření, ale i s následnou udržitelností projektu. U nestavebních akcí je
udržitelnost stanovena min. na 5 let (s výjimkou pravidelných managementových opatření),
u stavebních akcí min. na 10 let.
V žádosti musí být jasně uvedeno, jakým způsobem bude akce prováděna, a to: dodavatelsky
nebo svépomocí (žadatel o dotaci je současně zhotovitelem celé akce) nebo kombinací
(z části dodavatelsky a z části svépomocí).
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Žadatel je dále povinen doložit veškeré relevantní podklady a doklady nezbytné pro
posouzení a vyhodnocení projektu. Tyto podklady jsou blíže specifikovány v Příručce pro
žadatele (příloha č. 5 Výzvy).

VII.

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 11. 2023.

VIII.

Alokace prostředků pro Výzvu

Pro Výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč.

IX.

Forma a výše podpory

Podpora je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
Minimální výše dotace na jeden projekt není stanovena. Maximální výše dotace na jeden
projekt činí 250 tis. Kč (včetně DPH). Na jeden projekt z podprogramu 115D174 Adaptace
vodních ekosystémů na změnu klimatu je maximální výše dotace 1 mil. Kč (včetně DPH). Je
zakázáno účelové dělení projektů.
V případě kofinancování projektu z vlastních zdrojů žadatele bude procentuální míra
podpory adekvátně snížena.
Podpora bude poskytována formou dotace z prostředků MŽP v souladu s dokumentací
Programu, touto Výzvou a dále za podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

X.

Způsob podání žádosti

Žádosti budou přijímány průběžně počínaje prvním dnem zahájení příjmu žádostí do
ukončení příjmu žádostí nebo do vyčerpání alokace dle bodu V.
Žádost bude zpracována v českém jazyce v předepsaném formátu, formulář žádosti je
přílohou č. 2 výzvy č. 2/2020. Předpokládaný rozpočet bude uveden v Kč.
Žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně na místně
příslušné Regionální pracoviště AOPK ČR. Žádosti mohou být předkládány také elektronicky
(prostřednictvím datové schránky či e-mailem s elektronickým podpisem) místně
příslušnému sběrnému místu. ID datové schránky a adresu jednotlivých Regionálních
pracovišť naleznete v příloze č. 4), přičemž datová zpráva musí být označena jako
Žádost POPFK Výzva č. 2/2020. Při doručení žádosti je rozhodující datum doručení, nikoliv
datum předání poštovní přepravě. Žádosti doručené po termínu příjmu žádostí nebudou
přijaty do dalšího administrativního procesu.
Žádosti se předkládají v jednom vyhotovení ve formě originálu, včetně příloh. V případě
předložení elektronickou formou musí být žádost zpracována v obvyklých formátech
(Microsoft Word, Excel, případně Open Office).
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XI.

Administrace žádostí

Detailní informace o způsobu administrace žádosti, způsobu poskytování finančních
prostředků, způsobilosti výdajů a podmínek poskytování finanční podpory jsou uvedeny
v dokumentaci Programu.

XII.

Hodnocení žádostí

Doručené žádosti budou věcně hodnoceny. Žádosti, které splní podmínky Programu a Výzvy
a stanovená kritéria přijatelnosti budou na příslušném Regionálním pracovišti AOPK ČR
postoupeny k bodovému hodnocení. Podmínkou schválení žádosti je zisk minimálně 6 bodů.
Žádosti, které nedosáhnou na minimální bodovou hranici, nebudou zařazeny mezi
podpořené. V případě nedostatku finančních prostředků již před termínem ukončení příjmu
žádostí bude rozhodující datum podání žádosti.
Konkrétní hodnotící kritéria včetně bodového hodnocení jsou rozděleny dle jednotlivých
podprogramů a jsou přílohou č. 3 této Výzvy.

XIII.

Indikátory a parametry

Přehled indikátorů a parametrů je uveden u jednotlivých podprogramů v dokumentaci
Programu. Žadatel předloží v žádosti výčet indikátorů a parametrů, které jsou v rámci
předkládaného projektu relevantní (je vyžadován minimálně jeden indikátor a jeden
parametr).
Plnění vybraných indikátorů a parametrů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné.

XIV.

Omezení v rámci Výzvy

Jeden žadatel může podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k jejich účelovému
dělení, tzn. v rámci katastrálního území lze akceptovat pouze jednu žádost. Výjimku tvoří
rozdělení žádosti z důvodu zařazení opatření do jiného podprogramu (např. žádost na
obnovu tůně a žádost na liniovou výsadbu podél cesty, obě ve stejném katastrálním území).
Pokud chce žadatel realizovat opatření ze stejného podprogramu na více místech v rámci
katastru, měl by je sloučit do jedné žádosti, jejíž částka nepřekročí 250 000,-Kč včetně DPH,
respektive 1 mil. Kč včetně DPH (115 174).
V rámci programu jsou podporována opatření realizovaná v krajině mimo zastavěné území a
zastavitelné plochy (dle § 2 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu - stavební zákon, v platném znění.). Opatření zaměřená na péči o zvláště chráněný druh
(např. vybudování čapího hnízda), opatření ve prospěch památného stromu a opatření
zaměřená na předmět ochrany MZCHÚ je možné provádět i v zastavěném území
a zastavitelných plochách.

XV.

Kontakty na regionální pracoviště AOPK ČR

Adresář místně příslušných sběrných míst Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
je přílohou č. 4 výzvy.
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XVI.

Přílohy

1. Dokumentace programu
2. Formulář Žádosti o poskytnutí podpory
3. Kritéria hodnocení žádostí
4. Adresář místně příslušných sběrných míst AOPK ČR
5. Příručka pro žadatele

