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Fiche 1.Platnost Fiche od 20.05.2020

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

MAS Blaník, z. s. 15/000/00000/120/000125 CLLD_15_01_037

5.Číslo Fiche

6

6.Název Fiche

Na venkově to ŽIJE

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. 5 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Upřednostnění žadatelů, kteří ze strany MAS Blaník nebyli dosud vybráni k financování v rámci Programu rozvoje venkova. 
 
Hodnocení se provádí na základě doporučení žádostí ze strany MAS Blaník v programovém období 2014-2020 k financování v 
předchozích výzvách bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne.  
Kontrola MAS se uskutečňuje pomocí seznamu vybraných projektů, který bude zveřejněn jako příloha Výzvy.

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

13.Vysvětlení

1.
ANO 0

Žadatel byl v předchozích výzvách vybrán k financování z programového rámce PRV CLLD MAS

2.
NE 10

Žadatel v předchozích výzvách nebyl vybrán k financování z programového rámce PRV CLLD MAS

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Spolupráce více subjektů při přípravě projektového záměru. 
Spoluprací partneři realizují různé výstupy, které přináší do území MAS trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům, a zároveň 
si vyměňují informace a zkušenosti především při řešení společných problémů a potřeb území. 
Žadatel v popisu projektu v Žádosti o dotaci popíše, zda a jak spolupracoval při přípravě záměru a při formulaci projektu s 
jinými právnickými osobami (formou partnerské smlouvy, memorandem o spolupráci, společným jednáním). Záznam o takové 
spolupráci žadatel doloží jako nepovinnou přílohu. Žadatel musí být iniciátorem této spolupráce. Spoluprací není například 
vyjádření jiného subjektu ve stavebním řízení, apod. 
 
Hodnocení i kontrola se provádí na základě Žádosti o dotaci a nepovinných příloh (partnerská smlouva, memorandum o 
spolupráci, zápis ze společného jednání, kde je konkrétně uveden předmět projektu a popsán výstup z jednání, včetně 
prezenční listiny). 

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

13.Vysvětlení

1.
NE 0

Žadatel při přípravě záměru s nespolupracoval s žádným dalším subjektem.

2.
ANO 10

Žadatel spolupracoval při přípravě záměru alespoň s 1 dalším subjektem.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Projekt se zkrácenou dobou realizace. 
Upřednostní se projekty, u kterých bude  Žádost o platbu předložena na MAS do 6 měsíců od podpisu Dohody. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Předpokládané datum podpisu Dohody bude 
současně s Výzvou zveřejněno na webu MAS. Pro udělení bodů bude rozhodující, zda v Žádosti o dotaci uvedené datum 
předložení Žádosti o platbu na MAS spadá do lhůty 6 měsíců od předpokládaného data podpisu Dohody.  
 
Kritérium bude kontrolováno z Dohody a z Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). Rozhodující bude doba od 
skutečného podpisu Dohody do data předložení Žádosti o platbu na MAS. 

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

13.Vysvětlení

1.
NE 0

Z harmonogramu projektu vyplývá, že plánovaná realizace projektu nebude ukončena a Žádost o platbu na MAS nebude 
předložena do 6 měsíců od předpokládaného podpisu Dohody.

2.
ANO 10

Z harmonogramu projektu vyplývá, že plánovaná realizace projektu bude ukončena a Žádost o platbu na MAS bude 
předložena do 6 měsíců od podpisu Dohody.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Předmětem projektu je investice v objektu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. 
 
Předmětem projektu je investice do rekonstrukce objektu ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele (min. 50 %) a/nebo 
investice do vybavení či technologií umístěných, nebo v případě mobilních zařízení uskladněných, v objektu ve vlastnictví či 
spoluvlastnictví žadatele. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a příslušných příloh (doložení Výpisem z 
katastru nemovitostí - doložením vlastnictví, nebo minimálně 50% spoluvlastnictví). Kritérium bude kontrolováno dle Hlášení o 
změnách a při kontrole na místě. 

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

13.Vysvětlení

1.
NE 0

Předmětem projektu je investice v objektu, který není ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví (min. 50 %) žadatele.

2.
ANO 10

Předmětem projektu je investice v objektu, který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví (min. 50 %) žadatele.

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 4 složky odpadu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 
 
Žadatel blíže specifikuje do Žádosti o dotaci - části Popis projektu, jaké složky odpadu bude třídit, a popíše dostupnost umístění 
třídících košů pro uživatele objektu. Zdrojem informace je výčet složek/surovin, které bude v rámci projektu žadatel třídit. 
Kritérium se vztahuje na místo realizace projektu. Vyjmenované složky odpadu musí v místě realizace projektu prokazatelně 
vznikat. Popis tříděných složek odpadu žadatel přesně uvede do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné nepovinné 
příloze. 
Kritérium bude kontrolováno na základě nepovinné přílohy, kterou žadatel doloží k ŽoP a která popíše způsob zajištění třídění 4 
složek odpadu a jejich odběr příslušnými subjekty, které takovou službu zajišťují (např. smluvní ujednání, evidenci odběru 
odpadu - doklady o uložení a odběru odpadu atp.). Dále bude kontrolováno na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
NE 0

Žadatel se nezavázal třídit alespoň 4 složky odpadu. 

2.

ANO 10

Žadatel se zavázal třídit v rámci podniku alespoň 4 složky odpadu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (např. barevné 
sklo, bílé sklo, PET lahve, papír, nápojové kartony, elektroodpad, bioodpad, a další). Body se přidělí na základě údajů v 
Žádosti o dotaci.

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu - výše dotace. 
Kritérium se hodnotí podle údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kritérium bude kontrolováno podle Hlášení o změnách a Žádosti 
o platbu.

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

13.Vysvětlení

1.
Dotace činí 1 000 001,- Kč a více 0

Kritérum bude hodnoceno dle údajů v Žádosti o dotaci.
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2.
Dotace činí 600 001,- Kč - 1 000 000,- Kč 15

Kritérum bude hodnoceno dle údajů v Žádosti o dotaci.

3.
Dotace činí maximálně 600 000,- Kč 30

Kritérum bude hodnoceno dle údajů v Žádosti o dotaci.

14.Minimální počet bodů 40

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


