
Strana 1 z 2 

Fiche 1.Platnost Fiche od 21.12.2021

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

8

6.Název Fiche

Základní služby a obnova vesnic

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Veřejná prostranství  
v obcích Mateřské a základní školy Hasičské zbrojnice Obchody pro obce

Vybrané kulturní památky Kulturní a spolkové zařízení 
včetně knihoven

Stezky Muzea a expozice  
pro obce

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. 680 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu - výše způsobilých výdajů. 
Bude hodnoceno dle výše výdajů, ze který je stanovena dotace. 
 
Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci, kontrola pak dle údajů uvedených v Žádosti 
o Platbu či Hlášení o změnách.

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

13.Vysvětlení

1.
Výdaje do 300 000,- Kč 10

Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je nižší nebo rovna 300 000,- Kč.

2.
Výdaje 300 001 - 680 000,- Kč 5

Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 300 001,- Kč až 680 000,- 
Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Velikost místa realizace 
Žadatel bude příslušně bodově zvýhodněn na základě počtu obyvatel obce, ve které bude realizovat svůj projekt. Počet obyvatel 
bude uveden k 1.1. předchozího roku (tzn. roku, který předcházel roku podání Žádosti o dotaci na MAS). V případě více míst 
realizace se bude hodnotit průměrný počet obyvatel všech obcí realizace. Místo realizace projektu je posuzováno v souladu s 
definicí Pravidel 19.2.1. 
 
Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a kontrola bude probíhat na základě dat z Českého 
statistického úřadu při hodnocení Žádosti o dotaci Výběrovým orgánem.

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

13.Vysvětlení

1.
Obec s méně než 500 obyvatel 5

Projekt bude realizován na území obce, která má 499 obyvatel a méně.

2.
Obec od 500 obyvatel 0

Projekt bude realizován na území obce, která má 500 a více obyvatel.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Komplexnost projektu z hlediska veřejného prostranství 
Bude hodnoceno, zda se žadatel v rámci projektu věnuje více aspektům v rámci úpravy veřejného prostranství (operace 19.2.1. 
PRV, čl. 20 a)). 
Bude sledován počet hlavních aktivit, na které je projekt zaměřen: 
- vytváření/rekonstrukci veř. prostranství nebo nákup nemovitosti 
- pořízení venkovního mobiliáře (výčet prvků venkovního mobiliáře viz. Pravidla 19.2.1. PRV, čl. 20a)) 
- ozelenění veřejného prostranství (zatravnění, výsadba květin) 
- osvětlení, oplocení 
- vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - vodní prvky 
- herní prvky 
 
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.
Splnění ve třech bodech 15

Body budou uděleny v případě, že projekt svým zaměřením plní tři z výše uvedených bodů.

2.
Splnění ve dvou bodech 10

Body budou uděleny v případě, že projekt svým a změřením plní dva z výše uvedených bodů.

3.
Splnění v jednom bodě 5

Body budou uděleny v případě, že projekt svým zaměřením plní jeden z výše uvedených bodů.

4.
Nesplnění 0

V případě, že projekt neplní ani jeden z výše uvedených bodů, nebudou uděleny žádné body.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Komplexnost projektu z hlediska mateřských/základních škol 
Bude hodnoceno zda a jak komplexně je projekt zaměřen na investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu 
zařízení/jídelen (operace 19.2.1 PRV, čl. 20 b)). Bude hodnoceno, zda budou vynaložené výdaje na stavební obnovu v 
kombinaci s pořízením vybavení/technologiemi. 
 
Hodnocení bude prováděno na základě ŽoD a jejích příloh. Kontrola plnění kritéria pak proběhne na základě ŽoP a jejích příloh a 
kontrolou na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Stavební výdaje včetně pořízení vybavení 15

Body budou uděleny v případě, že v rámci projektu proběhnou stavební úpravy v kombinaci s pořízením vybavení či 
technologií MŠ/ZŠ a jejich doprovodného zařízení.

2.
Pouze stavební výdaje či pořízení vybavení 0

Body budou uděleny v případě, že v rámci projektu proběhnou pouze stavební úpravy nebo bude pouze pořízeno vybavení/
technologie. Body budou též uděleny v případě, že projekt není zaměřen na čl. 20 b) v rámci operace 19.2.1 PRV.

14.Minimální počet bodů 15

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


