
  
 

Kritéria výběru projektů OPŽP 

Kritéria formálních náležitostí – vždy napravitelná 

Název kritéria 
 

Název kritéria 
 

Název kritéria 
 

Název kritéria 
 

Žádost o podporu je v souladu 
s programem OPŽP 2014+ a 
příslušnými specifickými 
cíli/podporovanými aktivitami 

ANO 
 
NE 

- Žádost o podporu 
- Programový 
dokument OPŽP 
2014-2020 
- Pravidla pro 
žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP 
2014-2020 

Posuzuje se soulad žádosti 
s programovým 
dokumentem a Pravidly pro 
žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP 2014-2020, 
zejména podporovaná 
opatření.  

Žadatel splňuje definici 
oprávněného žadatele pro danou 
Výzvu 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu 
- Výzva MAS 
- Pravidla pro 
žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP 
2014-2020 

Posuzuje se, zda je žadatel 
oprávněným dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP 2014-2020 

Žádost je dostatečně popsána 
v záložce Popis projektu 

ANO 
 
NE 

- Žádost o podporu 
 

Posuzuje se, zda je z žádosti 
dostatečně zřejmý obsah 
projektu  

Žádost má správně určený 
specifický cíl projektu 

ANO 
 
NE 

- Žádost o podporu 
 

Posuzuje se správnost 
určení specifického cíle  

Žádost má vyplněny všechny 
povinné indikátory projektů 

ANO 
 
NE 

- Žádost o podporu 
 

Posuzuje se vyplnění 
hodnot indikátorů 

Žádost má správně vyplněnu 
obrazovku Horizontální principy 

ANO 
 
NE 

- Žádost o podporu 
 

Posuzuje se soulad 
s naplňováním 
horizontálních principů 

Žádost má správně vyplněné 
umístění projektů 

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu Posuzuje se vyplnění 
umístění projektů 

Harmonogram projektu je v souladu 
s předloženými podklady k žádosti 

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu 
- Přílohy žádosti 

Posuzuje se soulad 
nastavení harmonogramu 
s předloženými podklady 
k žádosti 

Žádost má vyplněnu obrazovku 
Cílová skupina a je dostatečně 
popsanou 

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu Posuzuje se vyplnění a 
popis cílové skupiny 

Žádost má vyplněny všechny 
požadované položky na 
obrazovkách identifikace projektu 

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu Posuzuje se kompletnost 
vyplnění identifikace 
projektu 

Jsou dodrženy limity způsobilých 
výdajů  

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu 
- Pravidla pro 
žadatele a příjemce 
podpory z OPŽP 
2014-2020 
- Výzva MAS 

Posuzuje se soulad 
nastavení způsobilých 
výdajů s nastavenými limity 
v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce podpory z OPŽP  a 
ve Výzvě 

Jsou doloženy všechny povinné 
přílohy a obsahově splňují 
náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě MAS 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o podporu 
- Přílohy žádosti 
- Výzva MAS 

Posuzuje se, zda jsou 
doloženy všechny povinné 
přílohy, které jsou uvedeny 
v dokumentaci Výzvy MAS 

Žadatel výzvy k doplnění neprovedl 
neoprávněné věcné změny, k nimž 
vyzván nebyl  

ANO 
 
NE 

- Žádost o podporu 
- Přílohy žádosti 
- Výzva MAS 

Posuzuje se, zda žadatel 
provedl jen změny, ke 
kterým byl vyzván 

 



  
 

Kritéria přijatelnosti – vždy napravitelná 
Název kritéria Aspekt 

hodnocení 
Hodnocení 

(ANO/NE/ne
relevantní) 

Referenční 
dokument 

Předmět a 
způsob 

hodnocení 
Projekt je realizován na území CHKO a 
zároveň území MAS. U SC 4.2 je realizace 
projektu možná i mimo území CHKO, ale 
jen v souvislosti celistvosti plochy povodí 
podél vodního toku z nich vytékajícího.  

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO 
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Přílohy 
žádosti 
 

Hodnocení se provádí 
na základě údajů, 
které žadatel uvedl 
v Žádosti o podporu a 
v projektové 
dokumentaci. 

Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení 
stávajícího stavu území (biodiverzity a 
ekologické stability). 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Projekt naplňuje cíle podpory a jeho 
přínosy k naplnění cílů podpory nejsou 
zanedbatelné. 

- Potřebnost 
- Účelnost 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

V projektu je dostatečně zhodnocen vliv 
průběhu realizace opatření na 
biodiverzitu a funkce ekosystémů a v 
případě existence negativních vlivů jsou 
navržena dostatečná opatření k jejich 
eliminaci či minimalizaci. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 
- Efektivnost 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Projekt je v souladu s programem OPŽP, 
Programovým dokumentem a Pravidly 
pro žadatele a příjemce. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Projekt není v rozporu se Státním 
programem ochrany přírody a krajiny ČR, 
Strategií ochrany biologické rozmanitosti 
České republiky a Strategickým rámcem 
udržitelného rozvoje a Státní politikou 
životního prostředí ČR. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Projekt není v kolizi s ostatními zájmy 
chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ 
(nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy 
Natura 2000, není v rozporu s 
plánem/zásadami péče o ZCHÚ ani se 
souhrnem doporučených opatření pro 
lokalitu soustavy Natura 2000. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Realizace projektu nezpůsobí významný 
pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň 
nedojde k nevratnému negativnímu 
ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště 
chráněných nebo ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 
 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Projekt není v rozporu s územně 
plánovací dokumentací nebo 
schválenými pozemkovými úpravami. 

- Potřebnost 
- Účelnost 
 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 



  
 

    
Nerelevantní u 
SC 4.2 

uvedl v Žádosti o 
podporu. Projektová 
dokumentace na 
založení biocenter a 
biokoridorů musí být 
zpracovaná 
autorizovaným 
projektantem pro 
krajinářskou 
architekturu. 

Náklady akce, které přesahují 150 % 
nákladů obvyklých opatření MŽP, 
nepřesahují 100 % dle Katalogu cen 
stavebních prací a jsou odůvodněny 
zvýšeným zájmem ochrany přírody a 
krajiny. 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 
 

 

ANO  
 
NE 

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

Projekt je zaměřen na níže uvedený 
vybraný druh ze seznamu invazních 
nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii dle nařízení EP a Rady 
(EU) č. 1143/2014 nebo z Černého 
seznamu invazních druhů (viz popis 
kritéria), který má jednoznačně negativní 
vliv na strukturu a funkci ekosystémů 
(ohrožuje jejich strukturu a 
životaschopnost) nebo může lokálně 
způsobit ohrožení původních významných 
biotopů nebo druhů nebo má nepůvodní 
druh nežádoucí a prokazatelně negativní 
vliv na specifických lokalitách.  
- Heracleum mantegazzianum bolševník 
velkolepý   
- Reynoutria japonica křídlatka japonská  
- Reynoutria sachalinensis křídlatka 
sachalinská  
- Reynoutria x bohemica křídlatka česká 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 
 

 

ANO  
 
NE 
 
Nerelevantní 
pro SC 4.3.   

- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

V rámci realizace budou vysazovány 
geograficky původní a na stanovištně 
vhodné dřeviny a ovocné dřeviny 
(nepůvodní druhy lze podpořit pouze v 
případě obnovy stávajících alejí téhož 
druhu). 
 

- Potřebnost 
- Účelnost 
 

 

ANO  
 
NE 
 
Nerelevantní 
pro SC 4.2. 

 
- Žádost o 
podporu 
- Výzva MAS 

Hodnocení se 
provádí na základě 
údajů, které žadatel 
uvedl v Žádosti o 
podporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Kritéria věcného hodnocení OPŽP 

Opatření CLLD: C1 Posílení biodiverzity 

Preferenční kritéria 
Preferenční 

kritéria 
Preferenční kritéria 

1.  Celkové způsobilé realizační výdaje 
1.1 Výše celkových způsobilých realizačních výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace, je větší 

než 500 000 Kč 

 

5 Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do 

Žádosti o dotaci. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o 

dotaci. 
1.2 Výše celkových způsobilých realizačních výdajů, 

ze kterých je stanovena dotace, je do 500 000 Kč 

včetně 

10 

2. Lokalizace 

2.1 Projekt je realizován částečně mimo území CHKO 

avšak v ploše povodí podél daného toku 

5 Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci a jeho povinných 
příloh. 
 
Kontrola se provádí ze Žádostí o 
dotaci.  

2.2 Projekt je realizován na území 4. či 3. zóny CHKO 10 

2.3 
Projekt je realizován v 1. a 2. zóně CHKO anebo 

v PO, EVL, VKP a v ÚSES na území CHKO 

15 

3.  Kvalita zpracovaného projektu – komplexnost řešení a následná péče 
3.1 Projekt řeší problematiku komplexně v celém 

území povodí, ale předpokládá náročnou 

následnou péči 

5 Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl v Žádosti 

o dotaci. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o 

dotaci. 

 

3.2 Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění 

cíle předmětu podpory a využívá nejlepší 

dostupné metody a znalosti, avšak jeho udržení 

vyžaduje zvýšenou následnou péči 

10 

3.3 Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění 

cíle předmětu podpory a udržitelnosti (udržení 

projektu nevyžaduje náročnou následnou péči) a 

využívá nejlepší dostupné metody a znalosti 

20 

Minimální počet bodů, které musí projekt získat 20  

 

 

Opatření CLLD: C2 Posílení přirozené funkce krajiny 

Preferenční kritéria 
Preferenční 

kritéria 
Preferenční kritéria 

1.  Celkové způsobilé realizační výdaje 
1.1 Výše celkových způsobilých realizačních 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 

větší než 1 500 000 Kč 

 

5 Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do 

Žádosti o dotaci. 

Kontrola se provádí ze Žádosti o 

dotaci. 
1.2 Výše celkových způsobilých realizačních 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 1 

500 000 Kč včetně 

10 

2.  Lokalizace 



  
 

2.1 Projekt je realizován v rámci CHKO. 5 Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl 

v Žádosti o dotaci a projektové 

dokumentaci. 

Kontrola se provádí ze Žádostí o 

dotaci. 

2.2 Projekt je realizován v území ptačí oblasti, 
EVL, NPR, NPP, PP, PR v rámci CHKO 

10 

2.2 Projekt je realizován v ÚSES v rámci CHKO 20 

3.  Přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a biologickou rozmanitost * 
3.1 Ostatní přijatelné projekty 10 Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci, jeho 
povinných příloh a projektové 
dokumentace. 
 
Kontrola se provádí ze Žádosti o 
dotaci.  
 

3.2 Projekty realizované v území se střední 
ekologickou hodnotou 

15 

3.3 Projekty realizované v území s nízkou 
ekologickou hodnotou (např. velké celky orné 
půdy, erozně ohrožené pozemky, okolí 
aglomerací) 

20 

Minimální počet bodů, které musí projekt získat 
* viz mapy.nature.cz (podklady pro OPŽP – vrstva HET) 

25  

 


