
Program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci  
Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství

Číslo a název programu: 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Účel podpory
                                                    A  Zakládání a ošetřování krajinářsky významné zeleně

 Praktická opatření k ochraně živočichů a rostlin, péče
o biotopy

                                           B  Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata 
v nouzi

 Zajišťování záchranných programů pro ohrožené 
druhy zvířat

                                           C  Údržba a obnova drobných památek v krajině

Důvody podpory stanoveného 
účelu

Péče o krajinu, šetrné využívání krajinného a přírodního 
potenciálu, zvyšování druhové rozmanitosti a ekologické 
stability s důrazem na ohrožené druhy, ochrana krajinného 
rázu s dochovanými přírodními a estetickými hodnotami, 
podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata 
v nouzi.

Správce programu Odbor životního prostředí a zemědělství
Kontaktní osoby programu Ing. Tomáš Komrzý

(e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 353)
Odkaz na webové stránky oblasti 
podpory / programu

http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi

Lhůta pro podání žádosti 2. května - 31. května 2017
Celkový předpokládaný finanční 
objem určený pro toto vyhlášení 
programu 

3.195.000,00 Kč
z toho   A -   700.000,00 Kč
              B -    495.000,00 Kč
              C - 2.000.000,00 Kč

V případě, že nebude dostatek kvalitních žádostí v některé skupině účelu podpory A, B nebo C, budou nevyčerpané 
finanční prostředky využity v rámci jiné skupiny účelu podpory.

Výše dotace a  způsobilost výdajů programu

Minimální výše dotace (v Kč)   20.000,00 Kč

Maximální výše dotace (v Kč) 150.000,00 Kč

Maximální výše dotace kraje 
ze způsobilých výdajů (v %)

Dotace bude poskytnuta až do výše 70% z celkových 
způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 150.000,00 Kč

Maximální počet žádostí, 
které může podat jeden 
žadatel v tomto vyhlášení
programu

1

Způsobilé výdaje Náklady související s vlastní realizací projektu

Nezpůsobilé výdaje  DPH, o jejíž vrácení má příjemce právo zpětně žádat
 náklady, u kterých nelze prokázat přímý vztah k realizaci 

projektu
 náklady na kácení dřevin a úklid dřevní hmoty
 náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost

mailto:lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz


Správce programu je oprávněn v rámci hodnocení administrativního souladu s vyhlášeným programem ponížit 
celkové výdaje uvedené v žádosti o dotaci o případné nezpůsobilé výdaje.  
Žádosti mohou být hodnotícím orgánem kráceny o položky (popř. části položek), které nejsou nezbytné pro 
realizaci projektu a jejichž dopad na plnění účelu podpory není významný. 
Poměr výše požadované dotace a ostatních zdrojů žadatele bude u upraveného rozpočtu zachován.  

Ostatní podmínky programu

A.
Okruh způsobilých 

žadatelů:

právnické osoby - NNO (zapsané spolky, o.p.s., aj.), obce, příspěvkové organizace
(vyjma příspěvkových organizací Libereckého kraje), obchodní korporace, aj., 
podnikající fyzické osoby - OSVČ a fyzické osoby nepodnikající

B. Omezení podpory:

 Realizace projektu pouze na území Libereckého kraje
 Žadatel nesmí využít na realizaci projektu více dotačních zdrojů Libereckého 

kraje
 Drobné památky nesmí být zapsány v seznamu kulturních památek - za 

drobné památky se pro účely tohoto programu považují křížky, boží muka, 
výklenkové kapličky, skalní reliéfy, obrázky, drobné zvoničky, pomníčky, 
hraniční kameny, sochy svatých, úpravy významných pramenišť, nikoliv však 
malé kostely či malé kaple

 Z programu 8.2 nelze podpořit opravu či obnovu válečných hrobů
(registrované dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních 
místech) 

 Z programu 8.2 nelze podpořit běžnou údržbu veřejné zeleně v parcích, 
zahradách, na hřbitovech a náhradní výsadby za kácení dřevin

 Drobné památky se nesmí nacházet na hřbitově
 Projekty budou posuzovány v souladu s ustanovením zákona č. 215/2004 Sb., 

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje a v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie k poskytování veřejné podpory (podpory de minimis, 
poskytování vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu)

 Podmínkou přiznání dotace je mimo jiné i to, že žadatel má ve veřejném 
rejstříku zapsány všechny zákonem stanovené údaje a listiny.

C. Forma podpory: účelová neinvestiční i investiční dotace (transfer)

D.
Termín realizace 

aktivit:
Od 1. ledna 2017 do 30. září 2018

E.
Způsob, termín 
a místo podání 

žádosti:

Žádost musí být doručena v elektronické a písemné podobě do 
31. května 2017 do 17.00 hod (nejpozdější termín doručení na podatelnu KÚ LK).
Elektronicky prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje
http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi
zaslat Formulář žádosti o dotaci z DF LK. Povinné přílohy formuláře žádosti 

nejsou v elektronické podobě vyžadovány.
Písemně na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec nebo osobně do podatelny KÚ LK 
v zalepených obálkách s označením „DOTACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ doručit:

 Formulář žádosti o dotaci z DF LK podepsaný statutárním zástupcem 
 Všechny povinné přílohy formuláře žádosti

Písemné odeslání lze nahradit odesláním prostřednictvím datové schránky (u 
orgánů veřejné moci s elektronickým podpisem statutárního zástupce). 

F.
Povinné přílohy 

k žádosti:

Povinné přílohy formuláře žádosti (pouze písemně):
 Textová část popisu projektu (věcný popis projektu včetně již realizovaných 

aktivit a případných vazeb na další aktivity v území, výstupy řešení, podrobný 
položkový rozpočet s rozdělením na investiční a neinvestiční náklady
zaokrouhlený na celé koruny, předpokládaný časový harmonogram projektu)

 Alespoň dvě fotografie dokládající stav před realizací praktických opatření 
projektu (např. fotografie stromu před ošetřením, pomníček před 
restaurováním, stav kotců před opravou atd.)

 Čestné prohlášení žadatele (na předepsaném formuláři) 
 Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností (je-li projekt 

realizován na území CHKO tak příslušné Správy CHKO) z hlediska 
zhodnocení významu projektu pro ochranu přírody a krajiny v dané lokalitě 

http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi


(neplatí pro účel podpory – Údržba a obnova drobných památek v krajině, 
Podpora činnosti zařízení poskytujících péči o zvířata v nouzi a Zajišťování 
záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat)

 Souhlasné závazné stanovisko nebo rozhodnutí příslušného orgánu 
památkové péče (je-li projekt realizován v plošně chráněném území ve smyslu 
zákona č. 20/1987 Sb. – tj. na území památkové rezervace, památkové zóny a 
jejich ochranných pásem) 

 Kopie rozhodnutí o povolení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny – platí pouze pro účel podpory Zajišťování 
záchranných programů pro ohrožené druhy zvířat

 Písemný souhlas vlastníka pozemku, pokud není pozemek, kde má být 
projekt realizován, ve vlastnictví žadatele

 Kopie dokladu o zřízení bankovního účtu
       (u příspěvkových organizací nezřízených krajem také doklad či prohlášení o   
       zřízení bankovního účtu zřizovatele)

 Případně další doklady vyžádané správcem programu  
 V případě podání 2 žádostí jednoho žadatele stačí doložit doklad o zřízení 

bankovního účtu v jednom paré

G.

Kritéria pro 
hodnocení, bodová 

škála kritérií, 
případně váhy 

kritérií:

Základní hodnotící kritéria
 Vazba projektu na další aktivity v území (20% váha kritéria): 
a)   projekt přímo navazuje na právě realizovaný či v posledních dvou letech  

zrealizovaný projekt či aktivitu                                                   10 bodů
b)  projekt přímo nenavazuje na žádný právě realizovaný  či v posledních dvou        

letech zrealizovaný projekt či aktivitu, ale žadatel plánuje další aktivity v území
                                                                                                 5 bodů

c) jedná se o izolovaný projekt bez dalších vazeb                         0 bodů

 Výše spolufinancování projektu ze strany kraje (15% váha kritéria):
a)  do 30% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu                  15 bodů 
b)  více jak 30% - 50% včetně z celkových způsobilých výdajů projektu       
                                                                                                                    7 bodů                                                                      
c)  více jak 50% - 70% včetně z celkových  způsobilých výdajů projektu      
                                                                                                                   0 bodů 

 Vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí 
kraje (5% váha kritéria):

a)   projekt je realizován  zcela nebo převážně v hospodářsky slabé oblasti   15 bodů              
b)   projekt je realizován zcela nebo převážně  v podprůměrné oblasti             7 bodů
c)   projekt je realizován v ostatních oblastech                         0 bodů

Specifická hodnotící kritéria
 Úroveň zpracování projektu, (30% váha kritéria):
a) vysoká                                                                                              11 - 15 bodů
b) nadprůměrná                                                                                      6 - 10 bodů
c) průměrná                                                                                              1 - 5 bodů
d) nedostatečná                                                                                              0 bodů

 Význam z hlediska dlouhodobého efektu záměru a vlivu na zákonem 
chráněné zájmy (druhá část kritéria „vliv na zákonem chráněné zájmy“ se 
nevztahuje na účel podpory Údržba a obnova drobných památek v krajině, 
30% váha kritéria):

a)  vysoký                                                    11 - 15 bodů
b)  nadprůměrný                                             6 - 10 bodů
c)  průměrný                                              1 - 5 bodů
d)  nedostatečný                                                                                               0 bodů   

H.
Lhůty pro 

rozhodnutí o 
žádosti:

Konzultace žádostí

Odbor životního prostředí a 
zemědělství,

Ing. Tomáš Komrzý
(tomas.komrzy@kraj-
lbc.cz, 485 226 353)

Do 30. května 2017

mailto:lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz


Příjem žádostí

Odbor životního prostředí a 
zemědělství,

Ing. Tomáš Komrzý
(tomas.komrzy@kraj-lbc.cz, 

485 226 353)

Od 2. května 2017 do 
31. května 2017, 

17.00 hod.

Kontrola 
administrativního 
souladu žádostí

Odbor životního prostředí a 
zemědělství

červen 2017

Hodnocení a návrh 
na přidělení podpory

Hodnotící komise Výboru
zemědělství a životního 

prostředí Zastupitelstva LK
červenec - srpen 2017

Projednání návrhu Rada Libereckého kraje září 2017

Schválení návrhu
Zastupitelstvo 

Libereckého kraje
září 2017

I..

Oznámení o 
schválení 

/neschválení
podpory:

písemně do 15 dnů po ověření usnesení zastupitelstva kraje a na
http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi

J. Právní forma: smlouva o poskytnutí účelové dotace z DF LK

K.
Způsob 

financování:

 Úhrada prokázaných uznatelných nákladů v souladu s termínem realizace 
projektu uvedeným ve smlouvě (za způsobilé výdaje projektu se považují i 
výdaje, které vzniknou před uzavřením smlouvy, nejdříve však od 1.1. 2017 do 
30.9.2018).

 Možnost 75 % zálohy, zbylá část po schválení závěrečného vyúčtování a 
závěrečné zprávy.

 Dotace může být poskytnuta až po uzavření příslušné smlouvy.

L.
Podmínky 

vyúčtování:

Projekt nebo jeho finanční etapa musí být vyúčtovány do 50 kalendářních dnů po 
ukončení realizace projektu v souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené 
smlouvě.

M.
Ostatní:

 Závěrečné hodnocení účinnosti poskytnuté podpory bude předloženo formou
závěrečné zprávy v souladu s podmínkami smlouvy a současně se závěrečným 
vyúčtováním.

 Na poskytnutí dotace z programu Dotačního fondu LK není právní nárok a 
poskytnutí dotace z programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z 
programu v obdobích následujících.

 Neúplné žádosti (chybějící povinné přílohy a elektronická forma) a žádosti 
dodané po termínu uzávěrky budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

 V případě poskytnutí dotace je žadatel povinen postupovat podle Zásad pro 
poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje, Statutu Dotačního 
fondu Libereckého kraje, příslušného Vyhlášení programu k předkládání 
žádostí o dotaci a příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

 Kompletní informace o podmínkách poskytnutí finančních prostředků 
z Dotačního fondu Libereckého kraje naleznete na webových stránkách 
Libereckého kraje - http://dotace.kraj-lbc.cz/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi.

 Nedílnou součástí vyhlášeného programu je Hodnotící formulář (příloha č.1), 
vzor Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu LK (příloha č.2) a Vzor 
veřejnoprávní smlouvy (příloha č.3)

mailto:lenka.rychtarikova@kraj-lbc.cz


Příloha č. 1 - Hodnotící formulář

Pozn. část hodnocení I – II provádí správce oblasti podpory,
část III - provádějí příslušné komise, výbory popř. jiné orgány v návaznosti na konkrétní podmínky oblasti 
podpory

I. Identifikační údaje

Číslo a  název oblasti podpory 8. Životní prostředí a zemědělství

Číslo a název programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Název projektu
Žadatel
Požadovaná výše dotace 
(% z celkového rozpočtu projektu) ………………..… Kč           (………%)

II. Administrativní soulad
                    ano        ne

žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu s účelem a 
podmínkami vyhlášeného programu 
požadovaná dotace je v limitu minimální a maximální přípustné výše dotace
žádost byla podána v termínu pro předkládání žádostí 
žádost obsahuje všechny požadované přílohy
Projekt je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilý pro další 
hodnocení.

V případě, že projekt není způsobilý pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.)

hodnocení provedl(a)……………………. dne …………….…… podpis……………………..



III. Hodnocení žádosti

1. Závazná kritéria (váha 40%)

Předmět hodnocení počet 
bodů

váha 
kritéria

konečný 
počet bodů

a) vazba projektu na další aktivity v území 20%

b) výše spolufinancování projektu ze strany kraje 15%

c) vazba projektu na rozvoj hospodářsky slabých a 
podprůměrných oblastí kraje

5%

Celkové hodnocení míry naplnění závazných kritérií
(bodový součet) 
Komentář:

2. Specifická kritéria (váha 60%)

Předmět hodnocení počet 
bodů

váha 
kritéria

konečný 
počet bodů

a) úroveň zpracování projektu 30%

b) význam z hlediska dlouhodobého efektu záměru a 
vlivu na zákonem chráněné zájmy (druhá část kritéria
„vliv na zákonem chráněné zájmy“ se nevztahuje na 
účel podpory Údržba a obnova drobných památek 
v krajině)

30%

Celkové hodnocení míry naplnění specifických 
kritérií (bodový součet)

Komentář:

Celkové hodnocení projektu:
(Zakroužkujte platnou variantu a v případě a) vyplňte návrh výše dotace

Doporučení:

a)   Projekt je doporučen k poskytnutí dotace, a to ve výši  ………………………… Kč

b)   Projekt není doporučen k poskytnutí dotace.

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis…………………
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