Strana 1 z 3

Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS PODBRDSKO, z.s.

15/000/00000/120/000091

5.Číslo Fiche
5

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Podpora obcí, spolků a školských zařízení na území MAS Podbrdsko

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

Definice příjemce dotace
Dle pravidel 19.2.1.
Výše způsobilých výdajů (v Kč)

8.Min.

50 000

9.Max.

500 000

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
příjemcům. Vzhledem k výši alokace je prostředkem pro dosažení tohoto cíle navázání výše výdajů jednotlivých projektů na
1.
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 (souhrnná částka dle pole 4/list C2).

Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Způsobilé výdaje projektu 50.000 – 200.000 Kč

30

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 50.000 - 200.000 Kč
Způsobilé výdaje projektu 200.001 – 400.000 Kč

20

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 200.001 - 400.000 Kč
Způsobilé výdaje projektu 400.001 - 500.000 Kč

10

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 400.001 - 500.000 Kč

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Využití stávající budovy/ stavby pro realizaci projektu
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající budovy, stavby s přístavbou do 50% rozlohy původní stavby. Podporovány
budou také projekty zaměřené na nově pořízené zařízení, technologie, a další vybavení, které budou umístěny a současně
provozovány v prostorách stávajícího objektu.
Pro realizaci bude využita stávající budova/ stavba = objekt, který je ke dni podání Žádosti o dotaci evidován v katastru
nemovitostí. Žadatel předloží výpis z katastru nemovitostí ne starší než jeden měsíc (dostačující je náhled do elektronické verze
2.
KN s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy).
Hodnocení bude prováděno na základě Žádostí o dotaci a jejích příloh (výpis z KN, technický popis objektu a fotodokumentace,
kterou žadatel vloží do přílohy Doplňující údaje k hodnocení projektu). V případě nedoložení příloh, nebudou body žadateli
uděleny.
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
ANO

15

Pro realizaci projektu je využit stávající objekt. Body budou přiděleny v případě, že předmětem projektu jsou stavební
1. úpravy stávající budovy, stavby s přístavbou do 50% rozlohy původní stavby. Body budou přiděleny u projektů na nově
pořízené zařízení, technologie, a další vybavení, které budou umístěny a současně provozovány v prostorách stávajícího
objektu.
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2. Pro realizaci projektu není využit stávající objekt. Body nebudou přiděleny projektu na výstavbu nového objektu a zároveň u
projektu na využití stávajícího objektu nebudou body přiděleny nedoložení požadovaných příloh. Dále pokud nebude při
pořízení zařízení, technologií a dalšího vybavení odpovídajícího dle Pravidel 19.2.1, využit stávající objekt.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Propagační aktivity bodované v tomto kritériu nesmí být totožné s povinnou publicitou projektu.
Žadatel konkrétně popíše do žádosti, jaké nástroje/ aktivity propagace MAS v projektu uskuteční. Za vhodné propagační
nástroje se v tomto případě považuje:

3.

a) Tisková zpráva min. při zahájení a při ukončení projektu s použitím loga MAS Podbrdsko a informací o MAS Podbrdsko
(regionální tiskoviny, internetové servery)
b) Umístění loga MAS Podbrdsko v tiskovinách (plakáty, letáky, prospekty, apod.) vydaných žadatelem
Propagační nástroj musí být realizován v době od podání Žádosti o dotaci na MAS do data podání Žádosti o proplacení na MAS.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Při Žádosti o platbu bude jako povinná příloha
doloženo, že nástroje/ aktivity byly uskutečněny.
Za formu doložení je považováno doložení propagačního nástroje z tisku či médií (článek z novin, spot z rádia, obecní,
zpravodaj, printscreen z webu, prospekt, leták, apod.).
Kontrola se provádí dle Hlášení o změnách, při předložení Žádosti o platbu.
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Dva výše uvedené nástroje publicity

30

Žadatel naplňuje oba požadované nástroje publicity projektu
Jeden výše uvedený nástroj publicity

20

Žadatel naplňuje jeden z výše uvedených nástrojů publicity
Bez publicity

0

Žadatel nenaplňuje žádný nástroj publicity

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Spolupráce více subjektů při přípravě žádosti o dotaci.
4.

Žadatel v popisu projektu v Žádosti o dotaci popíše a přílohou doloží, zda spolupracoval při přípravě záměru a formulaci
projektu s jinými právnickými osobami (např. partnerskou smlouvou, memorandem, zápisem ze společného projednání apod.).
Žadatel musí být iniciátorem této spolupráce, spoluprací není například vyjádření jiného subjektu ve stavebním řízení.

Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Spolupráce s 3 a více partnery

30

Žadatel předložil doklad o spolupráci s nejméně 3 partnery.
Spolupráce se 2 partnery

20

Žadatel předložil doklad o spolupráci se 2 partnery.
Spolupráce s 1 partnerem

10

Žadatel předložil doklad o spolupráci s 1 partnerem.
Nedoloženo

0

Žadatel nedoložil, zda při předkládání projektu spolupracoval s jiným subjektem.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
MAS Podbrdsko použije toto kritérium pro nasměrování podpory do menších obcí, jichž je na území MAS převaha. Hodnocení
obcí podle počtu jejich obyvatel ovšem MAS Podbrdsko považuje za nedostatečně citlivé, protože znevýhodňuje projekty
realizované v částech obcí, které jsou z hlediska počtu obyvatel hodnoceny jako "velké". Řadu částí obcí jako takových lze
ovšem z hlediska počtu jejich obyvatel považovat za "malé" obce.
Z tohoto důvodu MAS Podbrdsko v tomto hodnotícím kritériu pracuje s počtem obyvatel v části obce, ve které má být projekt
realizován.
Žadatel tudíž v žádosti uvede počet obyvatel v části obce, ve které bude projekt realizován. Zdrojem pro hodnocení a kontrolu
5. je Statistický lexikon obcí 2013 dostupný zde: https://www.czso.cz/csu/czso/4116-13-n_2013-05. Tento zdroj použijí i obce
tvořené jedinou částí. Bodově budou zvýhodněni ti žadatelé, jejichž projekt bude realizován v obci, části obce, s menším
počtem obyvatel.
Žadatel uvede velikost obce, části obce dle uvedeného zdroje v tomto kritériu přímo na straně E1 v žádosti o dotaci do řádku
pro vysvětlení k dané bodové hladině.

Strana 3 z 3

Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
30

méně nebo rovno 199 obyvatel
Projekt má být realizován v obci nebo její části, která má méně nebo rovno 199 obyvatel

20

200 až 299 obyvatel
Projekt má být realizován v obci nebo její části, která má 200 až 299 obyvatel

10

300 až 499 obyvatel
Projekt má být realizován v obci nebo její části, která má 300 až 499 obyvatel

5

500 obyvatel a výše
Projekt má být realizován v obci nebo její části, která má 500 obyvatel a výše

14.Minimální počet bodů

35

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

