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Fiche

1.Platnost Fiche od 18.01.2018

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS PODBRDSKO, z.s.

15/000/00000/120/000091 CLLD_16_01_036

5.Číslo Fiche
4

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
E.1.3: Péče o krajinu

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. 10.Preferenční kritérium
Finanční stránka projektu
Cílem MAS je dosažení co možná největší hustoty pokrytí území MAS v rámci distribuce alokovaných prostředků koncovým
1. příjemcům. Vzhledem k výši alokace je prostředkem pro dosažení tohoto cíle navázání výše výdajů jednotlivých projektů na
bodovou škálu v rámci příslušného hodnotícího kritéria.
Hodnotí se údaje, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Pro plátce DPH se jedná o výdaje bez DPH a pro neplátce DPH se
jedná o výdaje včetně DPH.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.
5.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Výdaje projektu 50.000 - 150.000 Kč

30

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 50.000 - 150.000 Kč
Výdaje projektu 150.001 - 300.000 Kč

25

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 150.001 - 300.000 Kč
Výdaje projektu 300.001 - 600.000 Kč

20

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 300.001 - 600.000 Kč
Výdaje projektu 600.001 - 1.000.000 Kč

10

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 600.001 - 1.000.000 Kč
Výdaje projektu od 1.000.001 Kč

0

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 1.000.001 Kč

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Podpora prostupnosti krajiny
V rámci této aktivity je podporována výstavba či rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů. Aktivita je zacílena na
pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) mimo zvláště chráněná území a oblasti Natura 2000.
2.
Žadatelé popíší do Žádosti o dotaci realizaci tohoto opatření, případně do jejích příloh (technický popis realizace projektu s
vysvětlením podpory prostupnosti krajiny žadatel vloží do přílohy Doplňující údaje k hodnocení projektu, mapu se zákresem,
kde se cesta nachází, případně přiloží technickou dokumentaci). Kontrola plnění kritéria pak proběhne na základě Žádosti o
platbu a jejích příloh a při fyzické kontrole projektu na místě.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
ANO
V rámci projektu bude realizována výstavba či rekonstrukce stezky pro turisty do šíře 2 metrů.

50
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2.

NE

0

V rámci projektu nebude realizována výstavba či rekonstrukce stezky pro turisty do šíře 2 metrů.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Vytváření pracovních míst
Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst je dle velikosti podniku definován v Příloze č.14 Pravidel 19.2.1. Nově
vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, musí mít přímou vazbu na projekt.
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek
počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke
dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet
3. příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik.
Hodnotí se počet vytvořených pracovních míst, která žadatel deklaruje v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o
platbu a kontrolou na místě. Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v hlavním pracovním poměru se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny týdně, v třísměnném a
nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. Za
nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO - živnostníka, jestliže v Registru ekonomických subjektů je za
datum vzniku uvedeno datum menší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS.
V případě kratší stanovené pracovní doby se příslušný zaměstnanec přepočítává jako zlomek zaměstnance v pracovním poměru.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Vytvoření 0,00 - 0,29 trvalého pracovního místa

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,00 - 0,29 nového trvalého pracovního místa
10

Vytvoření 0,30 - 0,49 trvalého pracovního místa

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,30 - 0,49 nového trvalého pracovního místa
20

Vytvoření 0,50 - 0,99 trvalého pracovního místa

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,50 - 0,99 nového trvalého pracovního místa
40

Vytvoření nejméně 1,00 trvalého pracovního místa

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno nejméně 1,00 nového trvalého pracovního místa

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Přínos projektu
Doprovodným prvkem zvyšujícím přidanou hodnotu projektu je realizace naučné či zážitkové stezky vč. doprovodných opatření.
V rámci této aktivity jsou podporovány např. tato doprovodná opatření: obnova/zřízení značení, výstavba herních a fitness
prvků, zřizování odpočinkových stanovišť apod. Aktivita je zacílena na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) mimo
4. zvláště chráněná území a oblasti Natura 2000. Současně s tím musí být vyřešena i otázka propagace výstupu projektu.
Žadatelé popíší přínos projektu do Žádosti o dotaci, případně do jejích příloh (technický popis realizace projektu s vysvětlením
přínosu projektu a popis řešení propagace výstupu projektu žadatel vloží do přílohy Doplňující údaje k hodnocení projektu,
případně přiloží technickou dokumentaci). Kontrola plnění kritéria pak proběhne na základě Žádosti o platbu a jejích příloh a při
fyzické kontrole projektu na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

50
Realizace stezky vč. propagace a doprovodných opatření
1. Realizace naučné či zážitkové stezky, vč. doprovodných opatření, a je zpracována její propagace (letáky, webová
prezentace apod.).
2.

0

Realizace stezky bez propagace a doprovodných opatření
Projekt má pouze stavebně technický dopad (rekonstrukce či výstavba cesty bez "přidané hodnoty").

14.Minimální počet bodů

50

Povinné indikátory výstupů
15.Název
92702 Počet podpořených operací (akcí)
1.

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

16.Hodnota
2
18.Hodnota
5

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet
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15.Název
93001 Celková plocha (ha)
2.

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

16.Hodnota
2
18.Hodnota
5

17.Měrná jednotka
celková plocha (ha)
19.Měrná jednotka
celková plocha (ha)

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

