Vylučovacie kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021
Oblasť: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY (D)
Činnosť D7: Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov jaskýň a krasových javov
Činnosť D8: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je posilniť činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého
Činnosť D9: Realizácia opatrení na zefektívnenie činnosti stráže prírody a zlepšenie komunikácie s orgánmi strarostlivosti o životné prostredie
Činnosť D10: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov
Činnosť D11: Opatrenia zamerané na elimináciu (odchyt) a správu inváznych nepôvodných druhov živočíchov
Názov kritéria

Hodnoty kritéria

Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5 Stratégie
environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030, so sektorovými
politikami a stratégiami a s ustanoveniami
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov

ÁNO - plný súlad - žiadosť postupuje do
ďalšieho hodnotiaceho procesu;
NIE - nie je v súlade s kritériom - žiadosť
je vyradená

Hodnotiteľ

externý

Poznámka
Hodnotí sa zameranie projektu na základe projektovej dokumentácie a údajov
uvedených v podanej žiadosti.
Ak je zameranie projektu v plnom súlade s vylučovacím kritériom v danej oblasti,
externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria "ÁNO" a žiadosť postupuje do
ďalšieho hodnotiaceho procesu.
V prípade, že zameranie projektu nie je v súlade s vylučovacím kritériom v danej
oblasti, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria "NIE" a žiadosť
nepostupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu, tzn. žiadosť bude vyradená.

Hodnotiace kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021
Oblasť: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY (D)
Činnosť D7: Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov jaskýň a krasových javov
Názov kritéria
Projekt prispieva k obnoveniu resp.
vytvoreniu podmienok pre zachovanie
biotopov jaskýň a krasových javov a k
dosiahnutiu alebo zachovaniu priaznivého
stavu chránených druhov národného alebo
európskeho významu

Váha kritéria v
skupine v % Hodnoty kritéria

23

Neprispieva - 0;
Čiastočne prispieva – 3;
Plne prispieva - 5

Hodnotiteľ

externý

Poznámka

Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia prispievajú k ochrane a a
trvalo udržateľnému využívaniu biotopov jaskýň a krasových javov a k
dosiahnutiu alebo zachovaniu priaznivého stavu chránených druhov národného
alebo európskeho významu v jaskyniach.

Stupeň ochrany dotknutého územia

Priorita projektu a úroveň odborného
riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti
Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým
prostriedkom

23

24

30
100

I. stupeň ochrany - 1;
II. stupeň ochrany - 2;
III. stupeň ochrany - 3;
IV. stupeň ochrany - 4;
V. stupeň ochrany - 5
Nízka - 1;
Priemerná - 3;
Vysoká - 5
Nízka efektívnosť - 1;
Čiastočná efektívnosť -3;
Efektívne vynaložené prostriedky - 5

externý

externý

Kritérium bude hodnotené z príslušných máp a materiálov.
Hodnotí sa kvalita, vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z
hľadiska navrhovaných postupov a riešení. Navrhované postupy a riešenia sú
zároveň účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom
projektu.

externý
Hodnotí sa, či vynaložené prostriedky spĺňajú podmienku efektívnosti.

Činnosť D8: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je posilniť činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého
Názov kritéria
Projekt prispieva k prevencii a minimalizácii
rizík vzniku konfliktných situácií v súvislosti
spolužitia človek - medveď hnedý

Priorita projektu a úroveň odborného
riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti
Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým
prostriedkom

Váha kritéria v
skupine v % Hodnoty kritéria

35

35

30
100

Neprispieva - 0;
Čiastočne prispieva – 3;
Plne prispieva - 5
Nízka - 1;
Priemerná - 3;
Vysoká - 5
Nízka efektívnosť - 1;
Čiastočná efektívnosť -3;
Efektívne vynaložené prostriedky - 5

Hodnotiteľ
externý

externý

Poznámka
Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia prispievajú k prevencii a
minimalizácii rizík vzniku konfliktných situácií v súvislosti spolužitia človek medveď hnedý.
Hodnotí sa kvalita, vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z
hľadiska navrhovaných postupov a riešení. Navrhované postupy a riešenia sú
zároveň účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom
projektu.

externý
Hodnotí sa, či vynaložené prostriedky spĺňajú podmienku efektívnosti.

Činnosť D9: Realizácia opatrení na zefektívnenie činnosti stráže prírody a zlepšenie komunikácie s orgánmi strarostlivosti o životné prostredie
Názov kritéria
Projekt prispieva k dosiahnutiu alebo
zachovaniu priaznivého stavu chránených
druhov národného alebo európskeho
významu a chránených území

Váha kritéria v
skupine v % Hodnoty kritéria

35

Neprispieva - 0;
Čiastočne prispieva – 3;
Plne prispieva - 5

Hodnotiteľ
externý

Poznámka
Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia prispievajú k dosiahnutiu
alebo zachovaniu priaznivého stavu chránených druhov národného alebo
európskeho významu a chránených území.

Priorita projektu a úroveň odborného
riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti
Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým
prostriedkom

35

30
100

Nízka - 1;
Priemerná - 3;
Vysoká - 5
Nízka efektívnosť - 1;
Čiastočná efektívnosť -3;
Efektívne vynaložené prostriedky - 5

externý

Hodnotí sa kvalita, vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z
hľadiska navrhovaných postupov a riešení. Navrhované postupy a riešenia sú
zároveň účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom
projektu.

externý
Hodnotí sa, či vynaložené prostriedky spĺňajú podmienku efektívnosti.

Činnosť D10: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov
Názov kritéria
Projekt prispieva k dosiahnutiu alebo
udržiavaniu priaznivého stavu chránených
druhov rastlín a živočíchov národného
alebo európskeho významu a k eliminácii
negatívnych faktorov a vplyvov, ktoré
pôsobia na chránené druhy rastlín a
živočíchov
Druhy európskeho alebo svetového
významu sú/nie sú zaradené do
medzinárodných programov záchrany ex
situ/in situ

Priorita projektu a úroveň odborného
riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti

Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým
prostriedkom

Váha kritéria v
skupine v % Hodnoty kritéria

Hodnotiteľ

externý

26

Neprispieva - 0;
Čiastočne prispieva – 3;
Plne prispieva - 5

24

Nie je zaradený - 0;
Áno je zaradený, ale nie v dostatočnej
miere - 3;
Áno, je zaradený - 5

25

Nízka - 1;
Priemerná - 3;
Vysoká - 5

25
100

Nízka efektívnosť - 1;
Čiastočná efektívnosť -3;
Efektívne vynaložené prostriedky - 5

Poznámka

Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia prispievajú k dosiahnutiu
alebo udržiavaniu priaznivého stavu chránených druhov rastlín a živočíchov
národného alebo európskeho významu a k eliminácii negatívnych faktorov a
vplyvov, ktoré pôsobia na chránené druhy rastlín a živočíchov.

externý

Hodnotí sa zaradenie druhov chránených rastlín a živočíchov do
medzinárodných programov záchrany ex situ/in situ.

externý

Hodnotí sa kvalita, vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z
hľadiska navrhovaných postupov a riešení. Navrhované postupy a riešenia sú
zároveň účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom
projektu.

externý
Hodnotí sa, či vynaložené prostriedky spĺňajú podmienku efektívnosti.

Činnosť D11: Opatrenia zamerané na elimináciu (odchyt) a správu inváznych nepôvodných druhov živočíchov
Názov kritéria

Súlad s ustanoveniami zákona č. 150/2019
Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie
a šírenia inváznych nepôvodných druhov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a
predpismi vydanými na jeho vykonanie a
nariadením EP a Rady (EÚ) 1143/2014 o
prevencii a manažmente introdukcie a
šírenia inváznych nepôvodných druhov
Projekt prispieva k ochrane prirodzeného
druhového zloženia ekosystémov a k
regulácii zámerného rozširovania
inváznych nepôvodných druhov živočíchov,
vrátane zabránenia reintrodukcie
inváznych nepôvodných druhov
Druhy inváznych nepôvodných druhov
živočíchov
Súlad projektu so schválenými akčnými
plánmi na riešenie problematiky prevencie
a manažmentu introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov

Úroveň odborného riešenia projektu vo
vzťahu k danej činnosti
Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým
prostriedkom

Váha kritéria v
skupine v % Hodnoty kritéria

Hodnotiteľ

externý

15

Nie je v súlade - 0;
Čiastočný súlad - 3;
Plný súlad - 5

15

Neprispieva - 0;
Čiastočne prispieva – 3;
Plne prispieva - 5
Druh nie je zaradený na zozname EÚ ani
na zozname SR - 0;
Áno je zaradený na zozname SR - 3;
Áno, je zaradený na zozname EÚ - 5

15

Nie je v súlade - 0;
Čiastočný súlad - 3;
Plný súlad - 5

20

10
25
100

Nízka - 1;
Priemerná - 3;
Nízka
- 1;
Vysokáefektívnosť
-5
Čiastočná efektívnosť -3;
Efektívne vynaložené prostriedky - 5

Poznámka

Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia sú v súlade s
ustanoveniami zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a
šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a predpismi vydanými na jeho vykonanie, nariadenmím EP a Rady (EÚ)
1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a dokumentov schválených na ich základe.

externý

Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia prispievajú k prevencii
a/alebo manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
živočíchov.

externý

Hodnotí sa zaradenie druhov inváznych nepôvodných druhov živočíchov na
zozname EÚ a SR, v prípade viacerých druhov sa hodnotí každý druh osobitne a
hodnota sa vypočíta ako priemer hodnôt za všetky druhy.

externý

externý

externý

Hodnotí sa súlad projektu so schválenými akčnými plánmi na riešenie
problematiky prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov.
Hodnotí sa kvalita, vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných aktivít projektu z
hľadiska navrhovaných postupov a riešení. Navrhované postupy a riešenia sú
zároveň účinné a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom
projektu.
Hodnotí sa, či vynaložené prostriedky spĺňajú podmienku efektívnosti.

