Specifikace bodového hodnocení dle jednotlivých hodnotících kritérií 2023
Dotační oblast

Životní prostředí a zemědělství

Číslo dotačního

Název dotačního programu

23ZPD04

Ochrana přírody a krajiny

Kvalita zpracovaného projektu, úplnost, bezchybnost
Celkový rozsah, propracovanost, promyšlenost, celkový efekt, dotaženost akce samotné.
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod

Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, nechybí žádný z požadovaných údajů.
Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údajů nepodstatného charakteru (mimo údajů pro
výpočet specifických kritérií).
Popis projektu obsahuje všechny důležité údaje, aktivity jsou zdůvodněny, vhodně
navrženy, chybí pouze některý z údaje pro výpočet specifických kritérií.
Není uveden dostatečný popis projektu, nejsou uvedeny údaje pro výpočet
specifických kritérií.
Popis projektu vykazuje údaje, které si vzájemně neodpovídají či se vylučují, nebo je
popis zcela nedostačující.

Kvalita rozpočtu (ekonomické využití finančních prostředků, přiměřenost výdajů, účelnost jejich využití,

Využití finančních prostředků, jednotlivé nákladové položky, přiměřenost výdajů na jednotlivé
5 bodů

4 body
3 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je jasný, úplný, přehledný,
odůvodnění, přiměřený, obsahuje podrobný výčet položek (může být specifikováno v
textové části), je bezchybný.
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je v zásadě jasný, úplný,
neobsahuje ale podrobný výčet položek nebo je málo přehledný.
Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je úplný, ale v některých částech
není odůvodněný, obsahuje drobné chyby (např. neuznatelné výdaje).

2 body

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) je účelový nebo obsahuje chyby.

1 bod

Rozpočet žádosti (či příloha s podrobným rozpočtem) jako celek není odůvodněný,
přiměřený, nebo je zcela nesrozumitelný.
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Soulad s Koncepcí ochrany přírody KHK
1 bod

2 body

3 body

4 body

5 bodů

projekt nabízí řešení minimálně v 1 oblasti uvedené v Koncepcí ochrany přírody a
krajiny KHK - vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, přírodní parky, ZCHÚ, památné
stromy, Natura 2000, ZCHD živočichů a rostlin, invazní druhy, ÚSES)
projekt nabízí řešení minimálně ve 2 oblastech uvedených v Koncepcí ochrany přírody
a krajiny KHK - vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, přírodní parky, ZCHÚ, patné
stromy, Natura 2000, ZCHD živočichů a rostlin, invazní druhy, ÚSES); některé oblasti
mohou být řešeny jen okrajově nebo řeší i další v Koncepci neuvedené oblasti (luční
ekosystémy, přechodové ekosystémy atd.)
projekt nabízí řešení minimálně ve 3 oblastech uvedených v Koncepcí ochrany přírody
a krajiny KHK - vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, přírodní parky, ZCHÚ, patné
stromy, Natura 2000, ZCHD živočichů a rostlin, invazní druhy, ÚSES); některé oblasti
mohou být řešeny jen okrajově nebo řeší i další v Koncepci neuvedené oblasti (luční
ekosystémy, přechodové ekosystémy atd.)
projekt nabízí řešení minimálně v 4 oblastech uvedených v Koncepcí ochrany přírody a
krajiny KHK - vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, přírodní parky, ZCHÚ, patné stromy,
Natura 2000, ZCHD živočichů a rostlin, invazní druhy, ÚSES); některé oblasti mohou být
řešeny jen okrajově nebo řeší i další v Koncepci neuvedené oblasti (luční ekosystémy,
přechodové ekosystémy atd.)
projekt nabízí řešení minimálně v 5 oblastech uvedených v Koncepcí ochrany přírody a
krajiny KHK - vodní ekosystémy, lesní ekosystémy, přírodní parky, ZCHÚ, patné stromy,
Natura 2000, ZCHD živočichů a rostlin, invazní druhy, ÚSES); některé oblasti mohou být
řešeny jen okrajově nebo řeší i další v Koncepci neuvedené oblasti (luční ekosystémy,
přechodové ekosystémy atd.)

Udržitelnost projektu - zajištění financování
udržitelnost projektu 1 rok
1 bod
udržitelnost projektu 2 roky
2 body
udržitelnost projektu 3 roky
3 body
udržitelnost projektu 4 roky
4 body
udržitelnost projektu 5 let
5 bodů

Přínos projektu pro ochranu přírody a krajiny

1 bod

projekt je zaměřen obecně na ochranu přírody, nezabývá se nebo jen zcela okrajově
odbornými podklady, má jen obecný přínos pro ochranu přírody a krajiny, má jen
minimální vztah k dalším podporovaným oblastem ( EVVO, zadržování vody v krajině),
nezabývá se efektivitou řešení, jeho realizace není naléhavá

2 body

projekt jen minimálně řeší konkrétní problém ochrany přírody v KHK, jen minimálně
řeší odborné podklady, má malý přínos pro ochranu přírody a krajiny v KHK, má
okrajový deklarovaný vztah k dalším podporovaným oblastem ( EVVO, zadržování vody
v krajině), minimálně se zabývá efektivitou řešení, jeho realizace není příliš naléhavá

3 body

projekt řeší problém ochrany přírody v KHK, jen částečně řeší odborné podklady, má
průměrný přínos pro ochranu přírody a krajiny v KHK, má znatelný vztah k dalším
podporovaným oblastem ( EVVO, zadržování vody v krajině), zabývá efektivitou řešení,
jeho realizace snese odklad

4 body

projekt je zaměřen na řešení konkrétního problému ochrany přírody v KHK, řešení je
podloženo odbornými podklady, má velký přínos pro ochranu přírody a krajiny, má
úzký vztah k dalším podporovaným oblastem ( EVVO, zadržování vody v krajině),
projekt nabízí jednoduché a efektivní řešení bez alternativy, jeho realizace je naléhavá,
snese minimální odklad

5 bodů

projekt je zcela jednoznačně zaměřen na řešení konkrétního problému ochrany přírody
v KHK, řešení je podloženo odbornými podklady a nejnovějšími vědeckými poznatky,
má mimořádný přínos pro ochranu přírody a krajiny, má úzký vztah k dalším
podporovaným oblastem ( EVVO, zadržování vody v krajině), projekt srovnává několik
řešení a nabízí jednoduché a efektivní řešení, jeho realizace je naléhavá, neodkladná
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Posouzení regionálního významu
Projekt je v souladu s rozvojovými dokumenty Královéhradeckého kraje s přínosem pro oblast
životního prostředí nebo zemědělství.
Projekt místního významu s přínosem pro oblast životního prostředí nebo zemědělství v
3 body
Královéhradeckém kraji.
Projekt regionálního (krajského) významu s přínosem pro oblast životního prostředí nebo
5 bodů
zemědělství v Královéhradeckém kraji.
1 bod

