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HODNOCENÍ PRIORITNÍ OSA 4:
V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro
hodnocení vycházejí ze žádosti o podporu a jejích příloh. Maximální počet získaných bodů je
100. Hodnocení probíhá v jednotlivých skupinách projektů, které spolu lze kombinovat v rámci
jednoho SC. Výsledné bodové hodnocení je potom váženým aritmetickým průměrem dílčích
hodnocení. Váhou jsou náklady jednotlivých opatření (skupiny).
Projekt v rámci SC 4.2 musí získat minimálně 40 bodů.
V případě zisku nižšího počtu bodů projekt nebude schválen k financování.

SPECIFICKÝ CÍL 4.2 Posílit biodiverzitu
Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy
živočichů na majetku – Podporovaná aktivita 4.2.4 (kapitola B.6.4.2.1.4 PrŽaP) Předcházení, minimalizace a náprava škod působených zvláště chráněnými druhy
živočichů na majetku
Ekologická kritéria projektu
1. Míra ohrožení majetku či přírodně hodnotné lokality, kterou
může způsobit zvláště chráněný druh živočicha

Počet bodů

Hrozí bezprostřední nebo rozsáhlá škoda na majetku či přírodně
hodnotné lokalitě.

35

V součinnosti s jinými vlivy může být ohrožen majetek či přírodně
hodnotné lokality.

20

Ostatní přijatelné projekty.

1

2. Přínos pro biologickou rozmanitost – zaměření na druhy
Opatření je zaměřeno na prevenci nebo minimalizaci škod
působených silně a kriticky ohroženými druhy, na které se vztahuje
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených
vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Opatření je zaměřeno na prevenci nebo minimalizaci škod
působených ostatními kriticky a silně ohroženými druhy dle vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění a jestřábem lesním.
Ostatní přijatelné projekty.

Počet bodů
15

10
1

Technická kritéria projektu
3. Hledisko přiměřenosti nákladů vzhledem k efektům akce

Počet bodů

Náklady dosahují maximálně 100 % Nákladů obvyklých opatření
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP,
dosahují maximálně 85% Katalogu cen stavebních prací.

20

Náklady dosahují maximálně 150 % Nákladů obvyklých opatření
MŽP. Tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření MŽP,
dosahují maximálně 100% Katalogu cen stavebních prací.

5

Náklady akce přesahují 150 % Nákladů obvyklých opatření MŽP,
dosahují maximálně 100 % Katalogu stavebních prací a jsou
odůvodněny zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny*.

1

* Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření, která splňují
současně následující podmínky:
• projekt je zaměřen na zachování nebo obnovu významných přírodních hodnot v
dané lokalitě,
• zvýšené náklady jsou objektivně odůvodněné, tzn., že opatření obsahuje
specifické činnosti a materiály odpovídající řešené lokalitě či předmětu projektu (tj.
neobsahuje činnosti a materiály, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním cíle
předmětu podpory
.

4. Kvalita zpracování projektu z hlediska technického a
technologického (vhodnost navrženého řešení, náročnost
následné péče)*
Projekt je optimálně navrženz hlediska naplnění cíle předmětu
podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné metody a znalosti
a udržení projektu nevyžaduje náročnou následnou péči.
Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle předmětu
podpory, ale jeho udržení vyžaduje náročnou následnou péči, nebo
není z objektivních důvodů (např. majetkoprávních vztahů
k pozemkům, charakter pozemku) zvoleno nejoptimálnější řešení z
hlediska naplnění cíle předmětu podpory a udržitelnosti.
Ostatní přijatelné projekty.

Počet bodů
30

20

10

Příklady dostupných metod a znalostí: standardy AOPK ČR, metodiky nebo příručky.

