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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS 21, o.p.s.

14/000/00000/341/000026 CLLD_15_01_088

5.Číslo Fiche
5

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Pozemkové úpravy

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.c (PÚ)

Pozemkové úpravy

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. 10.Preferenční kritérium
1.

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.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Částka je větší než 2 000 000 Kč.

10

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

20

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

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Průchodnost krajiny.
Předmětem projektu je vytvoření nebo obnova polní cesty, která přispívá k lepší průchodnosti krajiny. Body budou uděleny v
případě, že realizací projektu bude vytvořena nebo obnovena polní cesta spojující sousední obce (sídla) nebo propojující
stávající cesty tak, že dojde ke zlepšení průchodnosti krajiny.
2.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a z přílohy - mapa v odpovídajícím měřítku, ze
které bude znatelný přínos k prostupnosti krajiny. Mapa se zákresem stávajících a nově navržených prvků, z mapy musí být
patrná jejich návaznost.
Kontrola se provádí při kontrole na místě.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Projekt nezlepšuje průchodnost krajiny.

0

Polní cesta nepřispívá k lepší průchodnosti krajiny.
Projekt částečně zlepšuje průchodnost krajiny.

10

Polní cesta spojuje stávající komunikace (zkratka), nebo sídlo a stávající komunikaci a tím zlepšuje průchodnost krajiny.

20
Projekt zlepšuje průchodnost krajiny.
3. Polní cesta propojuje nebo přispívá k propojení sousedních sídel. Po realizaci projektu vznikne přímá cesta z obce A do obce
B.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Ekologická stabilita krajiny, protierozní a protipovodňová opatření.
Body budou přiděleny v případě, že v rámci projektu bude vytvořeno/obnoveno opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny,
protierozní nebo protipovodňové opatření.
3.
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a přílohách Žádosti o dotaci- projektové dokumentaci/
plánu výsadby.
Kontrola se provádí při kontrole na místě.
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Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Projekt nezvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.
Žadatel nerealizuje opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní nebo protipovodňové opatření.

20

Projekt vytváří/obnovuje 1 opatření.
V rámci projektu bude např. vytvořeno biocentrum, obnoven remízek, obnovena tůňka.

30

Projekt vytváří/obnovuje 2 a více opatření.
V rámci projektu bude např. vytvořeno biocentrum a zároveň obnovena tůňka.

14.Minimální počet bodů

30

Povinné indikátory výstupů
15.Název
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

16.Hodnota
0
18.Hodnota
1

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků
23.Název
94301 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km)
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

24.Hodnota
0
26.Hodnota
1

25.Měrná jednotka
celková délka (km)
27.Měrná jednotka
celková délka (km)

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

