
Požadavky na MAS v rámci hodnocení projektů OPŽP, PO 4: 
 

 

Název opatření SCLLD: ÚSES 

4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

- orientace v péči o dřeviny (zejména výsadba + následná péče, vhodnost navržených 

druhů ve vztahu ke stanovišti a autochtonnosti, optimální velikost výpěstků apod.) 

- orientace ve vybraných tématech Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR 

- orientace a práce s Náklady obvyklých opatření MŽP (používané k hodnocení kritéria 

Hledisko přiměřenosti nákladů) 

- orientace v platné územně plánovací dokumentací nebo plánu komplexních 

pozemkových úprav (mapách i textové části) 

- orientace v mapové aplikaci MapoMat, zejména tématické úloze Podklady pro OPŽP 

 

 

Název opatření SCLLD: Protierozní opatření 

4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 

- orientace v Návrzích opatření na zemědělské půdě typu TPE (uvedeno na portálu 

http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice) 

- orientace ve vegetačních prvcích (zatravnění a péče o dřeviny, zejména výsadba + 

následná péče, vhodnost navržených druhů ve vztahu ke stanovišti a autochtonnosti, 

optimální velikost výpěstků apod.) 

- orientace ve vybraných tématech Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR 

- orientace a práce s Náklady obvyklých opatření MŽP (používané k hodnocení kritéria 

Hledisko přiměřenosti nákladů) 

- orientace v mapové aplikaci MapoMat, zejména tématické úloze Podklady pro OPŽP 

 

 

Název opatření SCLLD: Realizace sídelní zeleně 

Aktivita 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

- orientace v platné územně plánovací dokumentací nebo plánu komplexních 

pozemkových úprav (mapách i textové části) – přijatelné plochy zeleně 

- orientace v péči o dřeviny (zejména výsadba + následná péče, vhodnost navržených 

druhů ve vztahu ke stanovišti, a ohledem na extrémní městské podmínky, optimální 

velikost výpěstků apod.) 

- orientace ve vybraných tématech Standardů péče o přírodu a krajinu AOPK ČR 

- orientace a práce s Náklady obvyklých opatření MŽP (používané k hodnocení kritéria 

Hledisko přiměřenosti nákladů) 

- orientace v mapové aplikaci MapoMat, zejména tématické úloze Podklady pro OPŽP 

 

http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice

