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KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI 

PRO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY (MAS) 

K OPERAČNÍMU PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO 

OBDOBÍ 2014–2020, PRIORITNÍ OSE 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dokument slouží pouze jako souhrn kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, která jsou uvedena 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020 a která musejí MAS přejímat 
z aktuálně platné verze těchto Pravidel do jimi vyhlašovaných výzev. 
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Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny 

 

Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

 

Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

 

Kritéria formálních náležitostí: 

 

 soulad žádosti s programem OPŽP 2014+ a příslušnými SC / podporovanými aktivitami uve-

denými v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 (PrŽaP), 

 minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt, 

 oprávněnost žadatele uvedeného u příslušného SC / u podporované aktivity, 

 vyplněné údaje o veřejné podpoře (je-li relevantní), 

 dostatečnost popisu na záložce Popis projektu, 

 správnost určení specifického cíle projektu, 

 vyplnění indikátorů projektu, 

 správnost vyplnění obrazovky Horizontální principy, 

 harmonogram projektu musí být v souladu s předloženými podklady k žádosti, 

 vyplněná záložka Cílová skupina a její dostatečný popis, 

 dodržování limitů způsobilých výdajů dle PrŽaP a obsahu výzvy, 

 přiložené všechny povinné přílohy dle požadavků PrŽaP, případně další přílohy dle obsahu 

výzvy a jejích příloh, 

 žadatel v rámci výzvy k doplnění žádosti neprovedl neoprávněné věcné změny, k nimž nebyl 

vyzván. 

 

Obecná kritéria přijatelnosti: 

 

 Projekt je realizován na území ZCHÚ (NP, CHKO) a zároveň území MAS – relevantní pouze 

pro původní aktivity výsadba dřevin na nelesní půdě a likvidace invazních druhů rostlin v CHKO, 

NP 

 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. 
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 Projekt není v rozporu se schváleným 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 pří-

rody a krajiny. 

 Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v území soustavy Natura 2000, 

není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro území 

soustavy Natura 2000. 

 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými pozemkovými 

úpravami 

 Realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň nedojde k ne-

vratnému 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 objektivně odůvodněny. Na realizaci projektu, který 

obsahuje náklady přesahující 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, existuje zvýšený zájem 

ochrany přírody a krajiny1.  

 Náklady akce, které nemají položku v Nákladech obvyklých opatření MŽP, nepřesahují 100 % 

dle Katalogu cen stavebních prací. 

 Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele podle bodu C.2.1.2 

 

Specifická kritéria přijatelnosti: 

 

 Pozemky realizace jsou volně přístupné bez poplatků či fyzických překážek omezujících 

průchod krajinnou a nebrání migraci živočichů2. 

 V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně vhodné dřeviny a 

ovocné dřeviny3 (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v případě obnovy stávajících alejí téhož 

druhu). 

 Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

o Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem nebo schválenou pozemkovou 

úpravou. 

 

  

                                                      
1 Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření zaměřená na zachování nebo obnovu 

významných přírodních hodnot v dané lokalitě. 
2 K takovým překážkám nepatří dočasné lesnické oplocenky, obory či ohradníky na pastvinách.  
3 Ovocnými dřevinami se rozumí druhy a odrůdy pěstované v podmínkách ČR dlouhodobě, jejichž seznam je 

uveden ve standardu SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin zemědělské krajině (příloha č. 4 Záchranné 
sortimenty ovocných dřevin). 
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Prioritní osa 4, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

 

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

 
Kritéria formálních náležitostí: 

 

 soulad žádosti s programem OPŽP 2014+ a příslušnými SC / podporovanými aktivitami uve-

denými v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020 (PrŽaP), 

 minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt, 

 oprávněnost žadatele uvedeného u příslušného SC / u podporované aktivity, 

 vyplněné údaje o veřejné podpoře (je-li relevantní), 

 dostatečnost popisu na záložce Popis projektu, 

 správnost určení specifického cíle projektu, 

 vyplnění indikátorů projektu, 

 správnost vyplnění obrazovky Horizontální principy, 

 harmonogram projektu musí být v souladu s předloženými podklady k žádosti, 

 vyplněná záložka Cílová skupina a její dostatečný popis, 

 dodržování limitů způsobilých výdajů dle PrŽaP a obsahu výzvy, 

 přiložené všechny povinné přílohy dle požadavků PrŽaP, případně další přílohy dle obsahu 

výzvy a jejích příloh, 

 žadatel v rámci výzvy k doplnění žádosti neprovedl neoprávněné věcné změny, k nimž nebyl 

vyzván. 

 
Obecná kritéria přijatelnosti:  
 

 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 schváleným Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, 

Strategií ochrany biologické rozmanitosti České republiky, 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. 
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 Pokud se projekt bude realizovat v ZCHÚ (nebo jeho OP) nebo v lokalitě soustavy Natura 

2000, není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených opatření pro 

lokalitu soustavy Natura 2000. 

 Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo schválenými pozemkovými 

úpravami. 

 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 objektivně odůvodněny. Na realizaci projektu, který 

obsahuje náklady přesahující 150 % nákladů obvyklých opatření MŽP, existuje zvýšený 

zájem ochrany přírody a krajiny4. 

 Vyhovující ekonomické vyhodnocení žadatele podle bodu C.2.1.2. 

 

Specifická kritéria přijatelnosti: 

 Revitalizované plochy zeleně jsou v územním plánu vymezeny jako zeleň ve veřejném 
prostranství nebo samostatně vymezeny jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci sys-
tému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu před 
zastavěním a umožňují využití jako zeleň. Výjimku tvoří revitalizace prvků zeleně a liniových 
výsadeb podél komunikací a vodních toků, které nemusí být v územním plánu samostatně 
vymezeny. Revitalizované plochy se musí5 nacházet v zastavěném území sídla nebo na 
zastavitelné ploše mimo zastavěné území, na které od doby schválení územního plánu došlo 
k realizaci zástavby či bylo vydáno stavební povolení. 

 Projekt je realizován v obci, která ke dni podání žádosti dosahuje minimálního počtu 500 
obyvatel. Po schválení úpravy Programového dokumentu OPŽP pozbyde specifické 
kritérium platnost (cca leden 2019). 

 

 

                                                      
4 Za zvýšený zájem ochrany přírody a krajiny lze považovat opatření zaměřená na zachování nebo obnovu 

významných přírodních hodnot v dané lokalitě.  
5 Součástí projektu mohou být z menší části i lokality mimo plochy vyjmenované v tomto specifickém kritériu 

přijatelnosti, přičemž realizace opatření na těchto lokalitách je nezpůsobilým výdajem. 


