
Seminář pro veřejnost k aktuálně plánovaným 
výzvám OPŽP 

MAS Šumperský venkov 

23. 6. 2018 od 15:00 
Zasedaní místnost OÚ Dolní Studénky 



Program semináře: 
 
• Informace o stávajících opatřeních CLLD Posílení 

biodiverzity 
• Představení rozšíření stávajícího programového rámce 

OPŽP o novou aktivitu „Revitalizace funkčních ploch a 
prvků sídelní zeleně“ (opatření CLLD Sídelní zeleň) 

• Seznámení s povinnými přílohami k žádosti 
• Administrace projektu 
• Otázky a diskuse 
  



INFORMACE K OPŽP 
  
 
Z OPŽP (Operační program Životní prostředí) budou ve výzvách MAS 
Šumperský venkov podpořeny projekty zaměřené na: 
 
 
Boj proti invazivním druhům rostlin (křídlatka a bolševník) – bude možné 
realizovat zejména v území CHKO. Mimo CHKO pouze pokud bude likvidace 
rostlin probíhat v ploše povodí proti proudu daného toku (nelze ale zcela 
mimo ZCHÚ). 
 
Opatřeních CLLD Posílení biodiverzity 
Alokace: 1 mil. Kč (výše dotace 85 %) 
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Podporu sídelní zeleně – bude možné podpořit opatření, která mají za cíl 
zlepšení kvality životního prostředí v sídlech, zvýšení ekologické stability 
krajiny, zachování a obnovu cenných biotopů a ekosystémových funkcí 
především zakládáním a obnovou ploch a prvků veřejné zeleně (zakládání a 
obnova parků, lesoparků, alejí, uličních stromořadí aj.) 
 
Opatření CLLD Sídelní zeleň 
Alokace: 16 mil. Kč (výše dotace 60 %) 
 
Veřejná prostranství: 
• Parky 
• Stromořadí a aleje 
• Veřejné zahrady a sady 
 
• Založení nových prvků 
• Obnova stávajících prvků 
• Ošetřování stromů 
 



SEZNÁMENÍ S POVINNÝMI PŘÍLOHAMI K ŽÁDOSTI 

Veškeré dokumenty jsou k dispozici na stránkách www.sumperskyvenkov.cz 
 
V rámci OPŽP byla zveřejněna pravidla pro žadatele a příjemce ve kterých se 
dočtete konkrétní podmínky způsobilosti svých záměrů. 
 
Další dokumenty: 
 
• Náklady obvyklých opatření MŽP 
• Metodika způsobilých výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a 

provozních výdajů v OPŽP 2014-2020 
• Standard AOPK – Výsadba stromů 
• Standard AOPK - Likvidace invazivních druhů rostlin 
• Seznam doporučených autochtonních dřevin 
• Postup podání žádost MS2014+ 
• Kritéria pro hodnocení žádosti 
• Interní postupy OPŽP 
 

 
 









Oprávnění žadatelé 
 

• Kraje 
• Obce 
• Dobrovolné svazky obcí 
• Organizační složky státu 
• Státní podniky 
• Státní organizace 
• Veřejné výzkumné instituce  
• Veřejnoprávní instituce 
• Příspěvkové organizace 
• Vysoké školy, školy a školská zařízení 
• Nestátní neziskové organizace 



Kontaktní údaje: 
 
Mgr. Bronislava Janíčková, MBA 
+420 776 732 646 
janickova@sumperskyvenkov.cz 


