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Fiche 1.Platnost Fiche od

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

MAS 21, o.p.s. 14/000/00000/341/000026 CLLD_15_01_088

5.Číslo Fiche

1

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

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu). 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.

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

13.Vysvětlení

1.
Částka  je větší než 2 000 000 Kč. 10

V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.

2.
Částka je do 2 000 000 Kč včetně. 20

V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Integrovaný charakter projektu.  
Body budou přiděleny v případě, že výsledek projektu zapadá do místních podmínek.  
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a z přílohy - turistická mapa s vyznačením 
lokalizace předmětu projektu.  
Kontrola se provádí při kontrole na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Výsledek projektu nezapadá. 0

Výsledek projektu je zcela solitérní, nevede k němu žádná nebo pouze neznačená cesta. 

2.
Výsledek projektu částečně zapadá. 10

Výsledek projektu nenavazuje na stávající turistickou nebo naučnou stezku, ale je značený a dostupný z centra nejbližší 
obce, zastávky veřejné dopravy, atd.

3.
Výsledek projektu zapadá. 20

Výsledek projektu navazuje na stávající turistickou nebo naučnou stezku. 

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Opatření k údržbě lesního prostředí.  
Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení odkládání odpadků, 
zamezující znečištění lesa) a je zajištěna údržba pořízeného zařízení (opatření) po celou dobu vázanosti projektu na účel.  
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu a jejich 
způsobilé výdaje; odůvodnění u preferenčního kritéria).  
Kontrola se provádí při kontrole na místě.
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Projekt nezahrnuje opatření. 0

Projekt nezahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí nebo není zajištěna údržba pořízeného zařízení. 

2.
Projekt zahrnuje opatření. 10

Projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků, zamezující znečištění lesa) a je 
zajištěna údržba pořízeného zařízení (např. pravidelný svoz odpadu) po celou dobu vázanosti projektu na účel. 

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Osvětová aktivita.  
Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje jednu osvětovou aktivitu (environmentální výchova). Žadatel v rámci 
projektu např. vytvoří naučné tabule, zorganizuje osvětovou, propagační akci nebo přednášku z oblasti ochrany přírody a 
krajiny, udržitelného hospodářství v lesích. Akce proběhne před podáním Žádosti o platbu. Předpokládaný termín akce žadatel 
uvede do Žádosti o dotaci. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu; odůvodnění 
u preferenčního kritéria). 
Kontrola se provádí při kontrole na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt nezahrnuje osvětu. 0

Projekt nezahrnuje osvětovou aktivitu z oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelné hospodaření v lesích, atd.

2.
Projekt zahrnuje osvětu. 10

Projekt zahrnuje alespoň jednu osvětovou aktivitu z oblasti ochrany přírody a krajiny, udržitelného hospodaření v lesích, 
atd. 

14.Minimální počet bodů 30

Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

92702 Počet podpořených operací (akcí)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

počet

2.

15.Název

93001 Celková plocha (ha)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Celková délka lesních cest (km)

Cílový stav
29.Hodnota

0,5

30.Měrná jednotka

celková délka (km)

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


