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Fiche

1.Platnost Fiche od 06.05.2020

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Achát z.s.

15/000/00000/451/000045 CLLD_15_01_050

5.Číslo Fiche
35

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Venkov pro všechny

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
1.

Finanční náročnost projektu.
Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Do 500 000Kč včetně

10

Způsobilé výdaje projektu jsou maximálně 500.000,Od 500 001 Kč do 1 000 000Kč včetně

5

Způsobilé výdaje projektu jsou v rozmezí 500.001 - 1.000.000,-

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Projekt se synergickým efektem
Žadatel v popisu v Žádosti o dotaci uvede informace o svém projektu, na který navazuje předkládaný projektový záměr.
Podrobné informace o svém projektu uvede do přílohy Prohlášení o synergické vazbě projektů, jejíž vzor je součástí výzvy.
2.
Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a přílohy Prohlášení o synergické
vazbě projektů.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Žadatel synergický efekt doložil.

10

Žadatel splnil požadavky uvedené v popisu PK.
Žadatel synergický efekt nedoložil.
Žadatel nesplnil požadavky uvedené v popisu PK.
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium

3.

Velikost obce (počet obyvatel)
Hodnotí se velikost obce v místě realizace projektu. Pro určení počtu obyvatel v obcích je závazný dokument vydávaný ČSÚ:
Počet obyvatel v obcích k 1.1. Pro posouzení nároku na body se vychází z dokumentu ČSÚ zveřejněného za rok předcházející
před rokem podání Žádosti o dotaci. V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se součet počtu obyvatel jednotlivých
obcí, ve kterých je projekt realizován.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Kontrola kritéria bude provedena k datu podání Žádosti o dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa
realizace projektu z dokumentu vydávaného ČSÚ.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

0 - 500 obyvatel
15
1. Obec v níž je projekt realizován měla k 1.1. předcházejícího roku v němž je podávána Žádost o dotaci 500 a méně
obyvatel.
2.

501 - 1000 obyvatel

10

Obec v níž je projekt realizován měla k 1.1. předcházejícího roku v němž je podávána Žádost o dotaci 501 - 1000 obyvatel.

1001 - 1500 obyvatel
5
3. Obec v níž je projekt realizován měla k 1.1. předcházejícího roku v němž je podávána Žádost o dotaci 1001 - 1500
obyvatel.
0
1501 a více obyvatel
4. Obec v níž je projekt realizován měla k 1.1. předcházejícího roku v němž je podávána Žádost o dotaci 1501 a více
obyvatel.

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

