Pokyn MŽP č. 2/2015
k posuzování žádostí v rámci Programu péče o krajinu – Podprogramu pro
zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

úplné znění ke dni 26. února 2016
(zapracován dodatek č. 1 k pokynu MŽP č. 2/2015)
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
V Praze dne 27. dubna 2015
Č. j.:
1235/M/15
28512/ENV/15

POKYN MŽP č. 2/2015
k posuzování žádostí v rámci Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento pokyn upravuje postup hodnocení žádostí a stanovení priorit při posuzování žádostí
externích žadatelů v rámci Programu péče o krajinu Podprogramu pro zlepšování
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (dále jen „PPK B“), v návaznosti na Článek
13 Směrnice MŽP č. 1/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče
o krajinu v letech 2015 – 2017 (dále jen „Směrnice“).

Článek 2
Žádost a postup při jejím vyřizování
1.

Žadatel podává písemně žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci PPK B pro
zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí pro aktuální rok (dále
jen „žádost“) včetně příloh v jednom vyhotovení místně příslušnému sběrnému místu,
v termínu stanoveném Směrnicí, uvedeném v čl. 3 odst. 3.

2.

Místně příslušné sběrné místo na základě předložené žádosti u věcně i formálně úplných
žádostí doporučí výši navrhovaných finančních prostředků.

3.

Hodnocení žádostí bude probíhat v rámci Komise pro posuzování žádostí (viz čl. 3 tohoto
pokynu). Bodové hodnocení žádostí je stanoveno na základě „Kritérií hodnocení žádostí“
(uvedených v čl. 4 tohoto pokynu).

Článek 3
Komise pro posuzování žádostí
Pravidla činnosti Komise pro posuzování žádostí (dále jen „Komise“):
1. Komisi zřizuje a v jejím čele stojí ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR (dále jen „předseda Komise“).
2. Počet členů v Komisi je nejméně 3. Členové komise jsou jmenováni z řad zaměstnanců
organizace (regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a územně
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dotčených krajských úřadů. Pokud oslovené krajské úřady o účast v Komisi neprojeví
zájem, Komise bude doplněna zaměstnanci organizace (regionálního pracoviště Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR). Členy písemně jmenuje a odvolává věcně příslušný
předseda Komise.
3. Komise zasedá do 60 dnů od skončení příslušné výzvy k předložení žádostí. Podklady
pro hodnocení žádostí jsou členům zaslány do 7 pracovních dnů před zasedáním Komise.
Hodnocení probíhá na základě předem připraveného návrhu hodnocení jednotlivých
žádostí v souladu s níže uvedeným postupem (forma protokolu). Bodové ohodnocení
přidělených žádostí navrhuje věcně odpovědný zaměstnanec regionálního pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti jsou rozděleny na podpořené a
nepodpořené žádosti, s přihlédnutím k výši přidělených finančních limitů na dané
regionální pracoviště. V případě rovnosti bodového hodnocení rozhoduje o podpoře
žádosti předseda komise.
4. Z jednání Komise se pořizuje protokol. Protokol bude obsahovat zápis průběhu jednání,
hodnocení došlých žádostí dle stanovených kritérií a výsledek posouzení.
5. Pokud k některé žádosti není přijato usnesení konsensuálně, musí být v protokolu uvedeny
rozdílné návrhy a doporučení těch členů Komise, kteří se neztotožnili s usnesením.

Článek 4
Kritéria hodnocení žádostí
1. Každá přijatá kompletní žádost bude posouzena dle následujících kritérií:
1.1 Priorita A. Ohrožení, význam přírodního objektu
Kritéria priority A:
a) vytváření biotopů a/nebo péče o biotopy alespoň jednoho druhu uvedeného
v aktuálních červených seznamech ČR v kategorii „vyhynulý – EX“, „kriticky
ohrožený – CR“, nebo druhu uvedeného ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.,
v platném znění, v kategorii „silně ohrožený“ a „kriticky ohrožený“, nebo
druhu chráněného dle Natura 2000; péče o památné stromy, jejich skupiny a
stromořadí; zakládání prvků ÚSES a péče o ně.
3 body
b) vytváření biotopů a/nebo péče o biotopy alespoň jednoho druhu uvedeného
v aktuálních červených seznamech ČR v kategorii „ohrožený – EN“, nebo
druhu uvedeného ve vyhlášce 395/1992 Sb., v platném znění, v kategorii
„ohrožený“; péče o významné krajinné prvky.
2 body
c) výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci, vytváření drobných
přírodních prvků v krajině.
3

1 bod
1.2 Priorita B. Zachovalost a rozmanitost krajiny
Kritéria priority B:
a) opatření realizované na zemědělsky obdělávané půdě v území s hodnotou HET1
3.
3

body

b) opatření realizované na zemědělsky obdělávané půdě v území s hodnotou HET
2.
2 body
c) opatření realizované na ostatní půdě nebo v území s hodnotou HET 1.
1 bod

2. V případě, že opatření lze zařadit do více než jednoho kritéria dané priority (A nebo B)
přiznávají se pouze body kritéria s vyšším bodovým ohodnocením.
3. Pokud opatření není uvedeno v kritériu priority A nebo B, tak je v rámci posouzení
ohodnoceno hodnotou 0 bodů.
4. Pro hodnocení žádostí budou sečteny body za jednotlivá kritéria. Maximální počet bodů je
6. Prioritně budou podporovány žádosti s nejvyšším bodovým hodnocením.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Kontrolu dodržování tohoto pokynu vykonává odbor obecné ochrany přírody a krajiny
ministerstva.

2.

Tento pokyn nabývá platnosti dnem jeho podpisu
v intranetu ministerstva.

3.

Tento pokyn je závazný pro ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

a účinnosti

dnem zveřejnění

Odborný gestor: odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Zpracovatel: Ing. Jiří Klápště
Mgr. Richard Brabec
ministr

1

HET - Heterogenita krajiny je založena na % zornění a velikosti zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Hodnoty jsou počítány na katastr a každému katastru je přidělena jedna ze tří kategorií Heterogenity.
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