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ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ POTŘEBNOSTI 

 

Zakladatel Nadačního fondu Nexen Tire Europe si plně uvědomuje nezastupitelnou roli nevládních, 
dobrovolnických a zájmových spolků v ochraně životního prostředí. V prostředí Žatecka je úloha těchto 
spolků významná především v tom, že vykonávají celou řadu praktických činností ve prospěch životního 
prostředí, např. formou managementových opatření v chráněných územích, za významné pomoci 
dobrovolníků nebo ve prospěch environmentální osvěty či ekovýchovných programů.  

Zakladatel Nadačního fondu Nexen Tire Europe hodlá, stejně jako Česká republika prostřednictvím 
zejména Ministerstva životního prostředí, pomoci této formě ochrany životního prostředí, a to 
prostřednictvím výzev k předkládání žádostí o podporu. 

 

Základní parametry a indikátory programu jsou vždy uvedeny v aktuální výzvě.  

 

Kritéria hodnocení žádostí 

 

Objektivní kritéria: 

Nadační fond Nexem podpoří žádosti navrhující projekt, který: 

1. je v souladu s právními předpisy České republiky, 

2. lze zařadit do aktivity popsané v aktuální výzvě Nadačního fondu Nexen Tire Europe, 

3. je realizován na území vymezeném v aktuální výzvě. 

 

Subjektivní kritéria: 

Příspěvek se poskytuje na základě souhlasu dvou členů správní rady, jedním z nich musí být člen 
správní rady A. 

Správní rada Nadačního fondu Nexen Tire Europe podpoří projekty, které: 

1. obsahují věcný popis, jenž uvede současný stav, naznačí požadovaný stav a vysvětlí aktivity 
projektu, které se uskuteční pro dosažení požadovaného stavu, 

2. mají významný vliv na jednu z níže uvedených oblastí. 

 

Správní rada Nadačního fondu Nexen Tire Europe upřednostní žádosti, které: 

 

3. mají významný podíl dobrovolnické práce (jako nepovinnou přílohu lze k žádosti přiložit odhad počtu 
dobrovolníků, přehled činností a odhad počtu dobrovolnických hodin), 

v ochraně přírody: 

oblast A 

v ekologické výchově: 

oblast B 

v ostatních složkách ŽP: 

oblast C 

- podpoří záchranu, přežití 
nebo existenci vzácných 
anebo ohrožených druhů, 
jejich biotopů a 
společenstev, jedinců 
(např. dřevin) a prvků 
(včetně neživých). 

- příznivě zapůsobí na děti a 
mládež, jejich zdravý rozvoj 
a vztah k prostředí nad 
rámec EVVO a 

- příznivě zapůsobí na 
znevýhodněné skupiny. 
 

- zareagují na aktuální 
potřebu ochrany ŽP 

- anebo naopak na 
dlouhodobě opomíjené 
složky ŽP. 
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4. rovněž náleží do aktivit uvedených ve výzvě, ale nejsou podporovány žádným aktuálním dotačním 
programem (je nutné v žádosti jednoznačně odůvodnit). 

 

Správní rada Nadačního fondu Nexen Tire Europe nemůže podpořit projekty, které: 

1. nevyhovují některému kritériu uvedeném v aktuální výzvě, jsou v rozporu s účelem Nadačního fondu 
Nexen Tire Europe nebo platnou legislativou, 

2. mají v žádosti uvedeny nepravdivé údaje, a 

3. jsou plněním povinností uložených správním rozhodnutím (např. náhradní výsadba dřevin, uvedení 
do původního stavu, zpracování plánu odpadového hospodářství apod.) anebo jinou povinností 
vyplývající ze zákona. 

4. navrhují experimentální nebo netypická řešení, která by mohla ve výsledku cíl projektu poškodit. 

 


