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HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

1. výzva MAS Pobeskydí – OPŽP – Prevence invazních druhů Identifikace výzvy ŘO 

Hodnocení projektů probíhá ze strany MAS dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014 – 2020, Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů 
v programovém období 2014 – 2020 a dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020. 
Hodnocení žádostí o podporu zajišťuje MAS. MAS provádí hodnocení a výběr projektů podle předem stanovených 
kritérií. MAS je povinna při hodnocení žádosti postupovat dle kritérií formálních náležitosti a přijatelnosti SC 4.2 
uvedených ve výzvě ŘO č. 87.  
Výsledkem hodnocení jsou písemné záznamy o provedeném hodnocení (včetně bodového) a seznam žádostí o 
podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Tento seznam (obsahující i pořadí žádosti včetně výše rozpočtu projektů) 

MAS předá ŘO. Celý proces hodnocení a výběru projektů na MAS musí být dokončen do 3 měsíců od ukončení 
příjmů žádosti o podporu. ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů MAS (zejména soulad 
opatření s cíli a podmínkami OPŽP). Následně Výběrová komise Řídicího orgánu doporučí projekty k financování a 
poté jejich financování Řídící orgán schválí. 

1. Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti 

Kontrola formálních náležitostí a kontrola přijatelnosti jsou prováděny jako dva samostatné kroky hodnocení v rámci 
jedné fáze hodnocení. 
Hodnocení se provádí za uplatnění pravidla 4 očí a to nezávislé hodnocení jedním hodnotitelem a zkontrolování 
schvalovatelem. Tuto kontrolu provádí zaměstnanci MAS. Pokud dotyční zaměstnanci MAS nedisponují dostatečnými 
odbornými kapacitami, mohou mít k dispozici odborný posudek. Na tyto zaměstnance MAS a zpracovatele 
odborného posudku se vztahují ustanovení o střetu zájmů. 
V rámci formální kontroly hodnotitel žádost posuzuje z hlediska řádného vyplnění formuláře žádosti a doložení všech 
požadovaných dokladů v náležité formě. V rámci kontroly přijatelnosti hodnotitel žádost posuzuje z hlediska splnění 
základních podmínek programu, finančních a legislativních předpokladů, podmínek výzvy, apod. Kritéria pro kontrolu 
formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno / nesplněno / 
nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace od žadatele) / 
nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). Všechna kritéria v rámci kontroly 
formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti jsou napravitelná. 
 
Více uvádí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020. 
 
Tabulka 1: Kritéria kontroly formálních náležitostí 

Číslo Kritérium Funkce kritéria 

F001 

Soulad žádosti s programem OPŽP 2014+ a příslušnými SC / podporovanými 
aktivitami uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 
2014–2020 (PrŽaP) 

Vylučovací 

F002 Oprávněnost žadatele uvedeného u příslušného SC / u podporované aktivity Vylučovací 

F003 Dostatečnost popisu na záložce Popis projektu Vylučovací 

F004 Správnost určení specifického cíle projektu Vylučovací 

F005 Vyplnění indikátorů projektu Vylučovací 

F006 Správnost vyplnění obrazovky Horizontální principy Vylučovací 

F007 Správnost vyplnění umístění projektu Vylučovací 

F008 Harmonogram projektu musí být v souladu s předloženými podklady k žádosti Vylučovací 

F009 Vyplněná záložka Cílová skupina a její dostatečný popis Vylučovací 

F010 Vyplněné všechny požadované položky na obrazovkách identifikace subjektu Vylučovací 

F011 Dodržování limitů způsobilých výdajů dle PrŽaP a obsahu výzvy Vylučovací 

F012 
Přiložené všechny povinné přílohy dle požadavků PrŽaP, případně další přílohy 
dle obsahu výzvy a jejích příloh 

Vylučovací 

F013 
Žadatel v rámci výzvy k doplnění žádosti neprovedl neoprávněné věcné 
změny, k nimž nebyl vyzván 

Vylučovací 
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Tabulka 2: Kritéria přijatelnosti 

Číslo Kritérium Funkce kritéria 

P001 Projekt je realizován na území ZCHÚ (NP, CHKO) a zároveň území MAS. Vylučovací 

P002 
Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území (biodiverzity 
a ekologické stability). Vylučovací 

P003 
Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory nejsou 
zanedbatelné. Vylučovací 

P004 

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. Vylučovací 

P005 
Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a 
Pravidly pro žadatele a příjemce. Vylučovací 

P006 

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. Vylučovací 

P007 
Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vylučovací 

P008 

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. Vylučovací 

P009 

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. Vylučovací 

P010 

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. Vylučovací 

P011 

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  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 Vylučovací 

 

2. Věcné hodnocení 

V případě, že žádost splní kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (stav projektu je „Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“), následuje fáze věcného hodnocení. Věcné hodnocení provádí 
příslušný orgán MAS tj. výběrová komise. Všechny žádosti o podporu budou hodnotit minimálně tři členové výběrové 
komise, kteří vypracují samostatná hodnocení, na základě těchto hodnocení následně sestaví společné finální 

hodnocení (formou koncensu). V případě, že žádný člen výběrové komise nedisponuje dostatečnými odbornými 
kapacitami, může mít výběrová komise k dispozici jako podklad pro hodnocení odborný posudek. Na členy výběrové 
komise a zpracovatele odborného posudku se vztahují ustanovení o střetu zájmů. 
Projekt splní podmínky věcného hodnocení, pokud dosáhne minimálního počtu bodů tj. 40 bodů. Maximální počet 
bodů je stanoven na 90 bodů. 
Výběrová komise sestaví seznam projektů v pořadí podle počtu dosažených bodů a uvede, které projekty splnily, 
resp. nesplnily podmínky věcného hodnocení. Při rovnosti bodů bude rozhodovat datum a čas předložení žádosti o 
podporu. Vložení výsledku do MS 2014+ zajišťuji zaměstnanci MAS. 
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Tabulka 3: Kritéria věcného hodnocení 

Číslo Kritérium Počet bodů 

V001 Kvalita zpracování 
projektu 

(komplexnost řešení, 
následná péče, 

udržitelnost projektu) 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle 
předmětu podpory a udržitelnosti, využívá nejlepší dostupné 
metody a znalosti a udržení projektu je co nejefektivnější. 

25 

Projekt je optimálně navržen z hlediska naplnění cíle 
předmětu podpory, ale není z objektivních důvodů (např. 
majetkoprávních vztahů k pozemkům, charakter pozemku) 
zvoleno nejoptimálnější řešení z hlediska naplnění cíle 
předmětu podpory a udržitelnosti. 

15 

Ostatní přijatelné projekty 10 

V002 Přínos projektu 
v návaznosti na 
stupeň ochrany 

území 

Projekt je zcela nebo částečně realizován na území 
maloplošných chráněných územích nebo v I. zóně CHKO 

20 

Projekt je zcela nebo částečně realizován v II. zóně CHKO 15 

Ostatní přijatelné projekty 5 

V003 Přínos projektu ve 
vztahu k výši 

celkových 
způsobilých výdajů 
a velikosti řešené 

plochy území 

Podíl celkových způsobilých výdajů na 1 hektar plochy 
území, na které se žadatel zavazuje provést opatření proti 
nepůvodním druhům, nepřesahuje 80 tis. Kč/ha (vč.). 
(Vychází se z hodnoty příslušného indikátorů a celkových 
způsobilých výdajů uvedených v žádosti o podporu po 
ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti) 

20 

Podíl celkových způsobilých výdajů na 1 hektar plochy 
území, na které se žadatel zavazuje provést opatření proti 
nepůvodním druhům, přesahuje 80 tis. Kč/ha. 
(Vychází se z hodnoty příslušného indikátorů a celkových 
způsobilých výdajů uvedených v žádosti o podporu po 
ukončení kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti) 

10 

V004 Přínos projektu ke 
zvýšení osvěty 

v oblasti invazních 

druhů 

Součástí projektu jsou min. tři aktivity zaměřené na osvětu, 
informování veřejnosti a dotčených subjektů 

15 

Součástí projektu je jedna či dvě aktivity zaměřené na 

osvětu, informování veřejnosti nebo dotčených subjektů 

10 

Ostatní přijatelné projekty 5 

V005 Návaznost na jiné 
projekty 

Projekt navazuje na jeden či více zrealizovaných projektů 
zaměřených na omezení výskytu invazních druhů 
v Pobeskydí v uplynulých 10 letech. 

10 

Ostatní přijaté projekty 5 

3. Výběr projektů na MAS 

Seznam projektů v pořadí podle počtu dosažených bodů projednává rozhodovací orgán MAS, kterým je programový 
výbor. Programový výbor vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu 
výběrové komise a sestavuje seznam žádostí o podporu, které MAS navrhuje ke schválení. Programový výbor 
nemůže měnit pořadí projektů ani hodnocení žádosti o podporu. 

4. Žádost o přezkum 

Neúspěšný žadatel, jehož žádost o podporu byla na základě dané fáze hodnocení a výběru (tj. kontrola formálních 
náležitosti a přijatelnosti, věcné hodnocení a výběr projektů) vyloučena, muže požádat o přezkum hodnocení 
prostřednictvím MS 2014+ nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku. 
Žádost o přezkum na úrovni MAS vyřizuje kontrolní orgán MAS tj. kontrolní komise.  


