Preventivní opatření proti škodám způsobeným vlkem - souhrn informací
Aktuálně je možné žádat o podporu do dvou typů výzev (více informací níže), kdy minimální částka
celkových způsobilých výdajů musí činit 100 000 Kč bez DPH. Podpora je směřována jak na stavbu nebo
"zlepšení" ohrady, tak na koupi pasteveckého psa (buďto vychovaného dospělého nebo štěně a jeho
výchovu/socializaci) včetně dopravy, jelikož je stále ještě problém sehnat psa z dobrého pracovního
chovu v ČR. S ohledem na níže uvedené informace musí být ale doprava prokázána rovněž fakturou.
Základní informace k ochraně stáda jsou uvedeny na stránkách www.navratvlku.cz, včetně publikace
věnující se výchově psů a vhodných plemen. Projektová dokumentace nemusí být nijak dlouhá, musí ale
obsahovat nejdůležitější informace popisující aktuální stav a jeho řešení včetně výkresů s mapovými
podklady a podrobného rozpočtu.
Více informací v následujícím souhrnu:
1. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictví portálu ISKP14+
Žadatel se nejprve musí registrovat na stránkách https://mseu.mssf.cz/.
Pro podání žádosti musí mít elektronický podpis.
Příručku pro vyplnění žádosti zasílám v příloze emailu.
2. Žádost o podporu je možné podat do těchto výzev, u nichž platí trochu jiná pravidla:
•

•

•

110. výzva (aktuálně otevřená do 6. ledna 2020, nicméně předpokládáme její prodloužení o rok:
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113): v rámci této výzvy nelze hradit
neinvestiční výdaje (například osobní náklady nebo veterinární péči o psa), vyjma povinné
publicity, a výdaje, které byly vynaloženy před podáním žádosti o podporu (viz aktuální text
výzvy, který je ke stažení zde: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2007). Toto omezení je
dáno pravidly veřejné podpory, pod kterou dané opatření spadá. Znamená to tedy, že výdaje na
projektovou přípravu nejsou v případě 110. výzvy způsobilým výdajem. Minimální realizační
výdaje na projekt jsou 100 000 Kč, maximální výše omezena není.
130. výzva (otevřená do 31. 10. 2019, https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=141;
další obdobnou výzvu budeme otevírat v únoru 2020): v rámci této výzvy můžete žádat o podporu
v režimu de minimis. Výhodou tohoto režimu je, že lze podpořit i neinvestiční výdaje (např.
veterinární péči o pasteveckého psa, osobní náklady) a projektovou přípravu, nicméně je zde
limit 20 000 EUR za rozhodné období 3 let (zemědělci jsou povinni veškeré podpory obdržené v
režimu de minimis zadávat do Registru de minimis a za období 3 let nesmí limit 20 000 EUR
překročit). Minimální realizační výdaje na projekt jsou 100 000 Kč, maximální výše je oněch
souhrnných 20 000 EUR za 3 roky.
v obou výzvách je maximální výše podpory 100 %.

3. Přílohy k žádosti o podporu:
Všechny informace včetně povinných příloh k žádosti najdete v dokumentu Pravidla pro žadatele a
příjemce podpory (https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674) v kapitole Příloha č. 1.4 a
1.6
(ekonomické přílohy).
Jednou z příloh je projektová dokumentace, která popisuje aktuální situaci a navržená opatření včetně
mapových zákresů a obsahuje rovněž položkový rozpočet. Vzor pro zpracování projektové dokumentace
je ke stažení zde: https://www.navratvlku.cz/prevence-moznost-financovani/. V rámci biologického
posouzení stačí popsat, jaký budou mít realizovaná opatření vliv na charakter krajiny - například zda se
výstavbou nových pevných ohrad ovlivní prostupnost krajiny pro živočichy. Postačí stručně jednou větou.
Pokud se lokalita, na které chcete stavět ohrady, nachází ve zvláště chráněném území (národní park,
chráněná krajinná oblast, evropsky významná lokalita apod.), nezapomeňte mezi přílohami doložit
vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, že opatření není v rozporu s plánem/zásadami
péče či souhrnem doporučeného opatření pro dané chráněné území.

4. Indikátory:
Vyplňují se při podávání žádosti:
45405 Počet opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod působených zvláště chráněnými druhy
- povinný indikátor, pokud realizujete opatření jen na vlka, vyplňte hodnotu 1
45510 Celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy Natura 2000
- vyplňte pouze v případě, že se lokalita nachází na zvláště chráněném území (CHKO, NP, EVL...), pokud
pasete na 1 ha a tuto plochu budete oplocovat nebo tam bude hlídat pes, vyplňte hodnotu 1 ha
45701 Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000 - vyplňte pouze v případě, že
se lokalita nachází na zvláště chráněném území (CHKO, NP, EVL...). Je to analogické k indikátoru
45405, pokud tedy cílíte jen na preventivní opatření na vlka, vyplňte hodnotu 1.
45711 Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou - vyplňte počet oddělených lokalit, na kterých opatření
realizujete. Pokud pasete sice na 3 částech, ale je to všechno na víceméně uceleném pozemku, můžete
vyplnit hodnotu 1.
5. Způsobilé výdaje
Kromě zdvojení pevných ohrad a pořízení psa pasteveckého plemene je způsobilým výdajem (tedy
výdajem, na který lze poskytnout podporu) např. vodivá síť, lankový, páskový či zradidlový ohradník
včetně zdroje či košár. Vynaložené výdaje dokládáte vždy fakturami (výjimkou jsou mzdové výdaje,
pokud byste podávali žádost v režimu de minimis do 130. výzvy - ty pak dokládáte smlouvami/výplatními
listinami) - tzn. žádosti o platbu jsou propláceny až zpětně, a to ve frekvenci, kterou si žadatel nastaví ve
finančním plánu.
V rámci hodnocení žádosti se posuzuje i nákladovost opatření podle tzv. Nákladů obvyklých opatření
MŽP (ke stažení u dokumentů výzvy, např. zde: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1754) žadatel by se měl vejít do uvedené částky, maximálně je možné přesáhnout o 50 % (tzn. jít až do 150 %
ceny uvedené v NOO, ale to je možné pouze v případě, že se území realizace nachází ve zvláště
chráněném území /CHKO, NP, EVL, NPP, NPR/, ovšem za cenu menšího počtu bodů ve věcném
hodnocení).
Opatření na ochranu stád také doporučujeme konzultovat na místně příslušném regionálním pracovišti
AOPK (http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html), které také následně žádosti o podporu hodnotí.
V případě konkrétních dotazů na způsobilé výdaje a věcnou stránku projektu se můžete rovněž obracet
na Ing. Jiřího Nyklíčka (jiri.nyklicek@nature.cz, tel: 739 553 541)

