Kritéria přijatelnosti pro průběžnou výzvu AOPK ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních
parků

Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity a ekologické
stability).
Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou zanedbatelné.
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.
Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a Pravidly pro žadatele
a příjemce.
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.
Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny.
Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ nebo v území soustavy Natura 2000, není v rozporu
s plánem/zásadami péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro území
soustavy Natura 2000.
Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav.
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.
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.
Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 %
dle Katalogu cen stavebních prací.

Specifická kritéria přijatelnosti:
I.

Opatření budování a údržba návštěvnické infrastruktury v ZCHÚ a území soustavy
NATURA 2000

Projekt vyplývá z plánu/zásad péče o ZCHÚ, ze smluvní ochrany nebo ze souhrnu doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000.

II.

Opatření výstavba a rekonstrukce návštěvnických středisek

Projekt na realizaci návštěvnického střediska musí být uveden v platném plánu/zásadách péče o ZCHÚ či platném souhrnu doporučených opatření pro EVL, přičemž pro jedno chráněné
území může být podpořeno pouze jedno návštěvnické středisko. Také rekonstruovat či dovybavovat lze pouze návštěvnické středisko, které je uvedeno v platném plánu nebo v zásadách
péče o ZCHÚ či v platném souhrnu doporučených opatření pro EVL.
Objekt musí plnit výhradně funkci návštěvnického střediska s možnými doplňujícími aktivitami:
environmentální vzdělávání, environmentální poradenství, informační centrum, nepřipouští se
pouze částečné obsazení objektu (např. pouze některá patra nebo místnosti budovy vyhrazené pro vzdělávací, poradenská nebo informační centra) nebo využití prostor stanovené procentuálně z činnosti žadatele.
Projekt musí plnit interpretační plány po dobu udržitelnosti.
Objekt návštěvnického střediska může být využíván pro následující činnosti, které umožňují
samofinancování návštěvnického střediska: prodej tematických propagačních a vzdělávacích
materiálů, tiskovin a publikací, drobných předmětů, certifikovaných regionálních produktů, rovněž je možný výběr parkovného nebo vstupného. Dále je možné v omezené míře krátkodobě
pronajmout prostory střediska pro účely související s činností návštěvnického střediska (např.
za účelem pořádání tematických seminářů, ekovýchovných a výukových programů).
Návštěvnické středisko bude zajišťovat celoroční nebo sezónní provoz. V případě sezónního
provozu musí být objekt v provozu minimálně 6 měsíců v roce.

