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Fiche 1.Platnost Fiche od 07.04.2021

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

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 15/000/00000/564/000230 CLLD_16_01_157

5.Číslo Fiche

5

6.Název Fiche

Výzkum a osvěta

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

14 Předávání znalostí a informační akce

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.

1.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu 
Budou preferovány finančně méně náročné projety. Hodnocení bude provedeno podle údajů uvedených v Žádosti o dotaci (list 
C2, pole č. 4 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace). 

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

13.Vysvětlení

1.
Výdaje v rozmezí 50 000 až 200 000 Kč 6

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 50 000 Kč až 200 000 Kč.

2.
Výdaje v rozmezí 200 001 až 350 000 Kč 4

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 200 001 Kč až 350 000 Kč.

3.
Výdaje v rozmezí 350 001 až 500 000 Kč 2

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 350 001 Kč až 500 000 Kč.

4.
Výdaje vyšší než 500 000 Kč 0

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 500 000 Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Dosud nepodpořený žadatel 
Budou preferovány projekty žadatelů, kteří dosud nezískali nárok na finanční podporu v žádné z předchozích výzev MAS 
Lednicko-valtický areál z programového rámce Programu rozvoje venkova, tj. jejich projekt nebyl nikdy mezi vybranými 
žádostmi ze strany MAS. V případě, že do aktuální výzvy žadatel podává dva nebo vice projektů (hodnoceno ze seznamu 
přijatých projektů), bodově zvýhodněn může být v tomto kritériu pouze jeden z nich, a to na základě požadavku žadatele, který 
je uveden na listu E1 Žádosti o dotaci. Hodnocení bude provedeno na základě údajů o žadateli uvedených v Žádosti o dotaci a 
dále dle seznamu podpořených projektů, který je veden v kanceláři MAS a ze kterého je možné příslušnému subjektu podat 
informaci o jeho nároku na bodové hodnocení u tohoto kritéria.

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

13.Vysvětlení

1.
Dosud nepodpořený žadatel 4

Projekt žadatele nebyl nikdy mezi vybranými žádostmi ze strany MAS v některé z předchozích výzev MAS Lednicko-valtický 
areál.

2.
Již podpořený žadatel 0

Alespoň jeden projekt žadatele byl mezi vybranými v některé z předchozích výzev MAS Lednicko-valtický areál, příp. má 
žadatel v rámci aktuální výzvy podánu více než jednu žádost a jedna žádost již má body u tohoto kritéria přiděleny.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Kratší doba realizace projektu 
Budou preferovány projekty s kratší dobou fyzické realizace. Fyzickou realizací se pro potřeby hodnocení rozumí doba od podání 
Žádosti o dotaci na MAS po podání Žádosti o platbu na MAS. Hodnocení bude provedeno podle údajů uvedených v Žádosti o 
dotaci (list B1, pole č.10 Předpokládaný termín předložení žádosti o platbu na MAS). Kontrola dodržení preferenční kritéria bude 
provedena podle skutečného data podání Žádosti o platbu na MAS.

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

13.Vysvětlení

1.
Realizace projektu do 30. 6. 2022 2

Žádost o platbu bude podána na MAS nejpozději 30. 6. 2022.

2.
Realizace projektu do 31. 3. 2023 1

Žádost o platbu bude podána na MAS nejpozději 31. 3. 2023.

3.
Realizace déle než do 31. 3. 2023 0

Žádost o platbu bude podána na MAS později než 31. 3. 2023.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Projekt zajišťuje propagaci MAS Lednicko-valtický areál 
Budou preferovány projekty, do nichž žadatel nad rámec povinné publicity zahrne opatření propagující MAS Lednicko-valtický 
areál. Takovým opatřením se rozumí např. umístění loga MAS na internetové stránky žadatele a na tištěné materiály související 
s projektem, které jsou poskytovány účastníkům akcí. V případě investičního projektu může jít též o umístění tabulky o 
minimálních rozměrech listu A4 v blízkosti předmětu projektu, která bude obsahovat logo MAS a informaci: "Tento projekt s 
názvem /název projektu uvedený v žádosti/ byl finančně podpořen MAS Lednicko-valtický areál." Hodnocení bude provedeno 
podle informací o způsobu zajištění propagace MAS, které žadatel uvede do Žádosti o dotaci (list B1, pole č. 5 Uveďte další 
údaje, informace, sdělení k projektu). Kontrola dodržení preferenčního kritéria bude provedena při podání Žádosti o platbu, k 
níž budou doloženy tištěné materiály, fotografie či  print screeny obrazovek, z nichž bude patrné, že bylo kritérium naplněno. 
Dále může být provedena rovněž fyzická kontrola v místě realizace.

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt propaguje MAS Lednicko-valtický areál 3

Projekt minimálně jedním z výše uvedených způsobů zajišťuje propagaci MAS Lednicko-valtický areál.

2.
Projekt nepropaguje MAS Lednicko-valtický areál 0

Projekt nezajišťuje propagaci MAS Lednicko-valtický areál nad rámec povinné publicity.

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Projekt zaměřen na širší okruh beneficientů 
Budou preferovány projekty zaměřené na širší okruh beneficientů (konečných uživatelů akcí - účastníků). To znamená, že 
vzdělávací/informační akce uskutečněné v rámci projektu budou určené více než jedné z následujících skupin beneficientů: (1) 
zemědělští podnikatelé (dle Evidence zemědělského podnikatele), jejich zaměstnanci nebo spolupracující osoby; (2) výrobci 
potravin (dle OR, RES, ŽR) nebo jejich zaměstnanci; (3) výrobci krmiv (dle OR, RES, ŽR) nebo jejich zaměstnanci; (4) vlastníci 
zemědělské a lesní půdy nebo osoby hospodařící v lesích, nebo jejich zaměstnanci; (5) jiné osoby pracující pro hospodářské 
subjekty, jež jsou mikro, malým či středním podnikem působícím ve venkovských oblastech. Hodnocení bude provedeno podle 
údajů uvedených v Žádosti o dotaci (list B2, pole č. 3 Beneficienti (koneční příjemci dotace). Kontrola dodržení preferenčního 
kritéria bude provedena při podání Žádosti o platbu (přílohy Žádosti o platbu). U každé nárokované vzdělávací/informační akce 
musí být zřejmé, jakým beneficientům byla určena.

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

13.Vysvětlení

1.
Akce zaměřené na dvě nebo více skupin beneficientů 5

Navržené informační/vzdělávací akce jsou zacíleny na alespoň dvě z výše vyjmenovaných skupin beneficientů.

2.
Akce zaměřené pouze na jednu skupinu beneficientů 0

Navržené informační/vzdělávací akce jsou zacíleny pouze na jednu z výše vyjmenovaných skupin beneficientů.

14.Minimální počet bodů 8

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka
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Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


