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Výzva v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2022
Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného
prostředí (PPK B)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) vyhlašuje
v souladu se Směrnicí MŽP č. 4/2022 pro poskytování finančních prostředků v rámci
Programu péče o krajinu v letech 2022-2026 výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí
finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B).
Číslo Výzvy
Podprogramy

1/2022
Podprogram B - Podprogram pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Oprávnění příjemci podpory

Fyzické osoby, právnické osoby

Termíny vyhlášení výzvy
Termín ukončení výzvy

1. 5. 2022, 0:00 h
30. 5. 2022, 23:59 h

Výše podpory B

Výše podpory je poskytována až do výše 100 %
celkových způsobilých výdajů.
Minimální výše dotace na jednu žádost není
stanovena. Maximální výše dotace na jednu žádost
činí 250 tis. Kč (včetně DPH).
40,7 mil. Kč

Alokace

Cíl výzvy a podporovaná opatření
Cílem Výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny
prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu.
Podporována jsou opatření v souladu s Dokumentací Programu péče o krajinu na období
2022 - 2026, která je přílohou č. 1 této Výzvy.
Podporované oblasti podpory:
B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů
ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné
krajině
B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu biotopů uvedených v
Červeném seznamu biotopů ČR nebo biotopů s přirozeným výskytem alespoň
jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v některém z aktuálních
červených seznamů druhů České republiky nebo uvedeného ve vyhlášce MŽP
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo pro podporu uvedených
druhů.
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B.1 b) Likvidace invazních nepůvodních a expanzivních druhů rostlin a živočichů
a omezování jejich výskytu.
B.2 Péče o krajinné prvky
B.2 a) Péče o významné krajinné prvky a prvky územního systému ekologické
stability (dále jen „ÚSES“ )
B.2 b) Péče o významné a památné stromy, jejich skupiny a stromořadí a péče
o genofondové plochy

V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná
území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).
Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci:
opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku,
• části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů
(tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů),
• opatření investičního charakteru.
•

Způsob podání žádosti
Žadatel podává žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Podprogramu B
pro aktuální rok včetně příloh, a to elektronicky v Jednotném dotačním portálu
ministerstva financí (dále jen JDP). Dokončenou žádost o dotaci následně vygeneruje
z portálu JDP ve formátu pdf a podá do 5-ti dní v papírovém vyhotovení anebo
elektronicky (prostřednictvím datové schránky či e-mailem s elektronickým podpisem)
na místně příslušné regionální pracoviště AOPK ČR. Kontakty na jednotlivá regionální
pracoviště AOPK ČR včetně ID datových schránek jsou uvedena na webové stránce
https://www.arcg.is/1GG8ui. Při doručení žádosti je rozhodující datum doručení, nikoliv
datum předání poštovní přepravě. Později doručené žádosti nebudou přijaty do dalšího
administrativního procesu.

Hodnocení žádostí
Žádosti, které splní formální a věcné podmínky Dokumentace Programu péče o krajinu na
období 2022 – 2026 a Výzvy, budou na příslušném regionálním pracovišti AOPK ČR
zařazeny do hodnocení. Způsob hodnocení žádostí je podrobně popsán v Dokumentaci
Programu péče o krajinu na období 2022 – 2026, která je přílohou č. 1 této Výzvy.
Na základě § 14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, může
sběrné místo žadatele o dotaci vyzvat k odstranění vad, doložení dalších podkladů,
doporučit žadateli úpravu žádosti.
Náklady akce přesahující maximální položky stanovené v Nákladech obvyklých opatření
MŽP 2022 (příloha č. 2 Výzvy) budou zařazeny mezi neuznatelné.

Omezení v rámci Výzvy
Jeden žadatel může v rámci Výzvy podat více žádostí najednou, přičemž nesmí dojít k
jejich účelovému dělení, tzn. v rámci jednoho katastrálního území lze akceptovat pouze
jednu žádost na stejný typ opatření.
Například je možno akceptovat žádost jednoho žadatele na obnovu tůně a žádost na
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liniovou výsadbu podél cesty, obě ve stejném katastrálním území, ale nelze akceptovat
dvě žádosti na výsadbu dřevin, dvě žádosti na seč travních porostů atd. ve stejném
katastrálním území. Pokud chce žadatel realizovat stejná opatření na více místech v rámci
katastru, měl by je sloučit do jedné žádosti, jejíž částka nepřekročí 250 000,- Kč.
Standardy péče o přírodu a krajinu
Žadatel je povinen při navrhování a realizaci opatření postupovat podle Standardů péče
o přírodu a krajinu (https://standardy.nature.cz/), pokud jsou pro daná opatření
zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Postup
odlišný od Standardu žadatel zdůvodní.
Přílohy
1. Dokumentace Programu péče o krajinu na období 2022 – 2026
2. Náklady obvyklých opatření MŽP 2022
3. Formulář rozpočtu žádosti
4. Příručka pro žadatele PPK B
5. Žádost o platbu PPK B (ŽOP)

V Praze dne: 28. 4. 2022
Zpracovalo: Oddělení péče o terestrické ekosystémy, AOPK ČR
Schválil: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

