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Fiche

1.Platnost Fiche od 18.06.2020

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Partnerství venkova, z. s.

15/000/00000/564/000166 CLLD_16_01_096

5.Číslo Fiche
9

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Podpora rozvoje kvality života na venkově

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.

1 000 000

Preferenční kritéria
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Typ žadatele - zvýhodnění budou noví žadatelé, dosud nepodpoření ze SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s. pro období
2014-2020 (ke dni vyhlášení výzvy PRV) - týká se všech operačních programů - tj. PRV, OPZ i IROP.
1.

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh a na základě
Seznamu vybraných žadatelů ke dni vyhlášení výzvy PRV, který je přílohou dané výzvy PRV, dostupný na
www.maspartnerstvi.cz
Za podpořenou Žádost o dotaci se považuje žádost, která byla ze strany MAS vybrána/doporučena k financování v rámci všech
programových rámců SCLLD v programovém období 2014 - 2020, bez ohledu na to, zda k realizaci došlo/dochází či ne.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
5

Dosud nepodpořený žadatel
Žadatel dosud nebyl podpořen ve výzvách SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s.

0

Žadatel podpořený
Žadatel již byl podpořený ve výzvách SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Komplexnost (projekt přispívá ke splnění více než jednoho specifického cíle SCLLD MAS Partnerství venkova, z.s.)
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do nepovinné přílohy, kterou žadatel přikládá se Žádostí o dotaci
"Soulad se specifickými cíli SCLLD". Kontrola plnění kritéria se pak bude provádět ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o
2.
změnách nebo může být využita i kontrola na místě. Žadatel v tabulce vybere příslušné specifické cíle Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014-2020 a stručně popíše způsob, jakým jeho projekt
přispívá k jejich naplnění. Pokud projekt nepřispívá ke splnění více specifických cílů ale přispívá ke splnění pouze jednoho a
tudíž povinného specifického cíle SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s., tato nepovinná příloha se nepřikládá.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

4
Projekt přispívá ke splnění více specifických cílů
Pokud
projekt
přispívá
ke
splnění
více
než
jednoho
specifického
cíle
SCLLD
MAS
Partnerství
venkova,
z.
s.,
obdrží
žadatel 4
1.
body. V případě, že žadatel nedoloží přílohu prokazující příspěvek projektu ke splnění více než jednoho specifického cíle
SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s., obdrží žadatel 0 bodů.
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0
Projekt nepřispívá ke splnění více specifických cílů
2. Pokud projekt nepřispívá ke splnění více specifických cílů ale přispívá ke splnění pouze jednoho a tudíž povinného
specifického cíle SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s. nebo není doložena příloha dle popisu kritéria, obdrží žadatel 0 bodů.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Výše požadované dotace
3.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Výše podpory/dotace je 80 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Požadovaná dotace 400 000 Kč nebo nižší.

5

Žadatel obdrží 5 bodů, pokud požaduje částku dotace ve výši maximálně 400 000 Kč.
Požadovaná dotace 400 001 - 800 000 Kč.

2

Žadatel obdrží 2 body, pokud požaduje částku dotace v rozmezí 400 001 - 800 000 Kč.
Požadovaná dotace vyšší než 800 000 Kč.

0

Požaduje-li žadatel dotaci vyšší než 800 000 Kč, neobdrží žádný bod.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Inovativnost pro území MAS

4.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Inovace přináší nové řešení problému ve
vztahu k žadateli. Za inovaci pro území MAS v rámci Fiche č. 9 se považuje:
1. Využití nových moderních a k životnímu prostředí šetrných materiálů při realizaci projektu.
2. Využití nových moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií při realizaci projektu.

Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, z Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu a kontrolou na
místě. Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. Žadatel uvede splnění inovačního přístupu do
Žádosti o dotaci a dokumenty o splnění doloží společně se Žádostí o platbu.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

6
Splněny oba inovační principy.
1. Pokud projekt splňuje oba výše uvedené inovační principy (tj. využití nových moderních a k životnímu prostředí šetrných
materiálů i technologií při realizaci projektu), obdrží žadatel 6 bodů.
4
Splněn pouze 1 z výše uvedených inovačních principů.
2. Pokud projekt splňuje 1 z výše uvedených inovačních principů (tj. při realizaci projektu byly buď využity nové moderní a k
životnímu prostředí šetrné materiály nebo technologie), obdrží žadatel 4 body.
3.

0

Nesplněn žádný inovační princip.
Pokud projekt nesplňuje žádný z výše uvedených inovačních principů, neobdrží žadatel žádné body.

14.Minimální počet bodů

10

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

29.Hodnota

30.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

