
 
 

KONTROLNÍ LIST MAS 
k hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 

 

Výzva:  01 

Název výzvy MAS: MAS ŽR – OPŽP – Výsadba dřevin - I 

Operační program Operační program Životní prostředí 

Název žádosti: 

Registrační číslo žádosti:  

Název žadatele:   

IČO:   

 
č. Název kritéria Výsledek 

hodnocení 

ANO/NE 

Slovní komentář 

Kritéria formálních náležitostí (všechna kritéria jsou vylučovací) 

1. Žádost je v souladu s programem OPŽP 2014+ a příslušnými SC / 

podporovanými aktivitami uvedenými v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce (PrŽaP) 

  

2. Oprávněnost žadatele uvedeného u příslušného SC / u podporované 

aktivity 

  

3. Dostatečnost popisu na záložce Popis projektu   

4. Správnost určení specifického cíle projektu   

5. Vyplnění indikátorů projektu   

6. Harmonogram projektu musí být v souladu s předloženými podklady k 

žádosti 

  

7. Vyplněná záložka Cílová skupina a její dostatečný popis   

8. Dodržování limitů způsobilých výdajů dle PrŽaP a obsahu výzvy   

9. Přiložené všechny povinné (povinně volitelné) přílohy dle požadavků 

PrŽaP, případně další přílohy dle obsahu výzvy a jejích příloh (viz 

seznam na listu Administrativní kontrola) 

  

10. Žadatel neprovedl neoprávněné zásahy do žádosti, k nimž nebyl vyzván 

v rámci kontroly FN 

  

 

 

Kritéria přijatelnosti (všechna kritéria jsou vylučovací) 

1. Projekt je realizován na území ZCHÚ (NP, CHKO) a zároveň území 

MAS 

  

2. Projekt obsahuje dostatečné zhodnocení stávajícího stavu území 

(biodiverzity a ekologické stability) 

  

3. Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínosy k naplnění cílů podpory 

nejsou zanedbatelné 

  

4. 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 

  

5. Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a 

Pravidly pro žadatele a příjemce 

  

6. 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 

  

7. Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

  

8. Projekt není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem 

doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000 

  

9. 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 

  



 
  

10. 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 

  

11. Projekt není v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo 

schválenými pozemkovými úpravami 

  

 

Specifická kritéria přijatelnosti (všechna kritéria jsou vylučovací) 

1. V rámci realizace budou vysazovány geograficky původní a stanovištně 

vhodné dřeviny a ovocné dřeviny (nepůvodní druhy lze podpořit pouze v 

případě obnovy stávajících alejí téhož druhu) 

  

2. Projekt realizace ÚSES je v souladu s územním plánem nebo schválenou 

pozemkovou úpravou a zpracován autorizovanou osobou ČKA3 

  

 

 

 

Vypracoval:   

Dne:   

 

 

Schválila:  

Dne:   
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