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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

8

6.Název Fiche

Základní služby a obnova vesnic

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. 1 250 000

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 250 000 Kč 7

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 50 000 Kč až 250 000 Kč.

2.
Výdaje v rozmezí 250 001 až 500 000 Kč 5

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 250 001 Kč až 500 000 Kč.

3.
Výdaje v rozmezí 500 001 až 750 000 Kč 3

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 500 001 Kč až 750 000 Kč.

4.
Výdaje v rozmezí 750 001 až 1 000 000 Kč 1

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 750 001 Kč až 1 000 000 Kč.

5.
Výdaje vyšší než 1 000 000 Kč 0

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 1 000 000 Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Místní aktéři 
Budou preferování žadatelé se sídlem na území MAS Lednicko-valtický areál. Ověření sídla žadatele (právnické osoby) a 
následná kontrola se provádí na základě údajů z některého z veřejných registrů (Registr ekonomických subjektů ČSÚ, Registr 
živnostenského podnikání, Veřejný rejstřík) k datu podání Žádosti o dotaci. Údaje musí být ve veřejném registru dostupné 
nejpozději ke dni podání Žádosti o  dotaci. Místo realizace projektu je patrné z Žádosti o dotaci.

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

13.Vysvětlení

1.
Místní aktér 3

Žadatel má sídlo na území MAS Lednicko-valtický areál.

2.
Nejedná se o místního aktéra 0

Žadatel nemá sídlo na území MAS Lednicko-valtický areál.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Velikost obce realizace projektu 
Budou preferovány projekty realizované v menších obcích území MAS Lednicko-valtický areál. Místo realizace projektu je patrné 
z Žádosti o dotaci. Velikost obce je pak měřena počtem obyvatel z dat ČSÚ. V případě realizace projektu na území více obcí je 
rozhodující průměrný počet obyvatel na jednu obec. Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel je přílohou výzvy.

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

13.Vysvětlení

1.
Realizace v obci s méně než 3 000 obyvateli 6

Žadatel realizuje projekt na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, která má méně než 3 000 obyvatel.

2.
Realizace v obci s 3 000 až 10 000 obyvateli 3

Žadatel realizuje projekt na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, která má 3 000 až 10 000 obyvatel.

3.
Realizace v obci s více než 10 000 obyvateli 0

Žadatel realizuje projekt na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, která má více než 10 000 obyvatel, 
příp. se místo realizace projektu nenachází na území MAS Lednicko-valtický areál.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Vznik nových pracovních míst 
Budou preferovány projekty, které vytvoří pracovní místo. Pro stanovení počtu nových pracovních míst se použije Metodika 
definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, která je přílohou č. 14 Pravidel, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Hodnocení bude provedeno podle údajů 
uvedených v Žádosti o dotaci (list B1, pole č. 6 Počet pracovních míst). Kontrola plnění tohoto kritéria proběhne ze strany MAS 
v souladu s výše uvedenou metodikou při fyzické kontrole na místě. FTE = plný pracovní úvazek.

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

13.Vysvětlení

1.
Vznik 1,0 nebo více FTE 4

Realizace projektu povede ke vzniku 1,0 nebo více FTE.

2.
Vznik 0,5 až 0,9 FTE 2

Realizace projektu povede ke vzniku 0,5 až 0,9 FTE.

3.
Vznik méně než 0,5 FTE 0

Realizace projektu povede ke vzniku méně než 0,5 FTE.

Č.ř.

5.

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.

Č.ř.

6.

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

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

Č.ř.

7.

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 určeny veřejnosti. 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.

8.

10.Preferenční kritérium

Využití autochtonních druhů dřevin 
Pokud jsou realizovány výsadby dřevin, a to jedině nad rámec projektu - nad rámec způsobilých výdajů (v rámci dané Fiche 
nejsou nákup a výsadba dřevin způsobilými výdaji), bodově zvýhodněno bude využití výhradně autochtonních druhů dřevin 
(příp. ovocných dřevin ), u kterých je předpoklad pozitivního vlivu na ekologickou stabilitu krajiny. V případě ovocných dřevin se 
musí jednat výhradně o extenzivní výsadby (aleje, remízy, solitérní stromy) bez produkční funkce. Seznamy autochtonních a 
ovocných druhů dřevin zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsou přílohou každé výzvy MAS. Hodnocení bude 
provedeno na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci (list B1, pole č. 1 Popis projektu; list C1, pole č. 21-25 Výdaje, na 
které není požadována dotace) a v jejích povinných přílohách. V případě, že z těchto dokumentů nebude zřejmé, jaké druhy 
budou využity, body za preferenční kritérium nebudou uděleny. Kontrola dodržování preferenčního kritéria bude probíhat dle 
Žádosti o platbu, ke které žadatel přiloží seznam a fotodokumentaci všech použitých druhů dřevin, příp. proběhne také fyzická 
kontrola na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Pouze autochtonní či ovocné dřeviny 1

V rámci projektu (avšak nad rámec způsobilých výdajů) zahrnujícího výsadbu dřevin jsou využity výhradně autochtonní 
druhy dřevin (příp. ovocné druhy dřevin) zahrnuté v příslušných seznamech, které jsou přílohou každé výzvy.

2.

Nejen autochtonní či ovocné dřeviny, nebo zcela bez výsadby 0

V rámci projektu (avšak nad rámec způsobilých výdajů) zahrnujícího výsadbu dřevin nejsou využity pouze autochtonní 
druhy dřevin, příp. ovocné druhy dřevin, zahrnuté v příslušných seznamech, které jsou přílohou každé výzvy, nebo výsadba 
dřevin není součástí projektu.

14.Minimální počet bodů 10

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


