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Fiche 1.Platnost Fiche od 22.01.2020

2.Název MAS 3.Registrační číslo MAS 4.Registrační číslo MMR

MAS Vyhlídky,z.s. 15/000/00000/120/000089 CLLD_16_02_053

5.Číslo Fiche

6

6.Název Fiche

Neproduktivní investice v lesích

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

25 (NIL) Neproduktivní investice v lesích

Podrobný popis Fiche je uveden v příloze: 
(jedná se o výňatek ke konkrétní Fichi ze schváleného programového rámce PRV SCLLD) 
  • Stručný popis Fiche 
  • Vazba Fiche na cíle SCLLD 
  • Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb 

území) 
  • Preferenční kritéria (principy dle SCLLD)

Otevřít přílohu

Definice příjemce dotace

Dle pravidel 19.2.1.

Výše způsobilých výdajů (v Kč)
8.Min. 50 000

9.Max. 5 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu 
Hodnocena bude výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení proběhne dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 
Kontrola proběhne na základně údajů ze Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu, popř. Hlášení o změnách.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
0 - 500 000 Kč 10

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 500 000 Kč včetně.

2.
500 001 - 1 000 000 Kč 5

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 500 000 Kč, maximálně však do 1 000 000 Kč včetně.

3.
1 000 001 - 1 500 000 Kč 3

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 000 000 Kč, maximálně však do 1 500 000 Kč včetně.

4.
1 500 001 Kč a více 0

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 500 000 Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Ekonomický přínos. 
V tomto preferenčním kritériu rozhoduje skutečnost, zda má žadatel svoji adresu/sídlo ve stejné obci jako je realizace 
samotného projektu. Realizací samotného projektu se myslí místo realizace dle Pravidel uvedené v ŽoD. Rozhoduje také počet 
míst realizace, v rámci projektu může být více míst realizace než jedno místo. Ověření je provedeno dle informací z Veřejného 
rejstříku, potřebné informace musí být zveřejněné minimálně ke dni podání Žádosti o dotaci.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Více míst realizace, jedno shodné se sídlem/adresou žadatele 10

Body budou přiděleny v případě, že se sídlo žadatele nachází v jedné z obcí, uvedených jako místo realizace. Sídlo spolu s 
tímto místem realizace se nachází na území MAS.

2.
Jedno místo realizace, shodné se sídlem/adresou žadatele 5

Body budou přiděleny v případě, že se sídlo žadatele nachází ve stejné obci jako je místo realizace. Sídlo spolu s tímto 
místem realizace se nachází na území MAS.

3.
Místo/místa realizace projektu není/nejsou na území MAS 2

Body budou přiděleny v případě, že se místo/místa realizace projektu v území MAS nacházet nebude/nebudou, avšak sídlo 
žadatele bude na území MAS.

4.
Adresa/sídlo žadatele není na území MAS 0

Pokud se místo/místa realizace projektu v území MAS nacházet bude/budou, avšak sídlo žadatele bude mimo území MAS, 
nebudou přiděleny žádné body.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Multifunkčnost projektu, ekonomický přínos. 
 
Bodované aktivity: 
- opatření k posílení rekreační funkce lesa - značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů a významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 
- opatření k usměrňování návštěvnosti území - zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor 
- opatření k údržbě lesního prostředí - zařízení k odkládání odpadků 
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků - mostky, lávky, zábradlí, stupně. 
 
Bude hodnoceno, zda má projekt ekonomický přínos - zvyšuje návštěvnost lesa/má přínos pro cestovní ruch. 
V případě, že nebude realizována ani jedna z výše uvedených aktivit, projekt není přijatelný a nebude tudíž bodově ohodnocen. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola bude provedena dle Žádosti o dotaci, 
kontroly na místě a Žádosti o platbu.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Splnění 3 a více aktivit 20

Body budou uděleny, pokud projekt bude realizovat 3 a více výše zmíněných aktivit.

2.
Splnění 2 aktivit 15

Body budou uděleny, pokud projekt bude realizovat dvě z výše zmíněných aktivit.

3.
Splnění jedné aktivity 10

Body budou přiděleny, pokud projekt bude realizovat jednu z výše zmíněných aktivit.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Spolupráce více subjektů při přípravě záměru 
Žadatel v popisu projektu v Žádosti o podporu doloží, zda spolupracoval při přípravě záměru a formulaci projektu s jinými 
právnickými osobami (např. partnerskou smlouvou, memorandem, zápisem ze společného projednání apod.). Žadatel musí být 
iniciátorem této spolupráce, spoluprací není například vyjádření jiného subjektu ve stavebním řízení. 
Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. Kontrola probíhá na základě údajů v ŽoP, popř. Hlášení o 
změnách.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Spolupráce s 2 a více partnery 10

Žadatel předložil doklad o spolupráci s 2 a více partnery.

2.
Spolupráce s jedním partnerem 5

Žadatel předložil doklad o spolupráci s 1 partnerem.

3.
Žádný partner či nedoložení 0

Žadatel nedoložil, zda při předkládání projektu spolupracoval s jiným subjektem nebo s žádným partnerem nespolupracoval.

14.Minimální počet bodů 20

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

94301 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemku (km)

Cílový stav
29.Hodnota

2

30.Měrná jednotka

celková délka (km)

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


