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Fiche 1.Platnost Fiche od 14.05.2018

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

Místní akční skupina Zálabí, z. s. 15/000/00000/120/000099 CLLD_16_02_103

5.Číslo Fiche

5

6.Název Fiche

Neproduktivní investice v lesích

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.

1.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu - Upřednostňovány budou projekty s nižší finanční náročností. Posuzuje se výše způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace ve formuláři Žádosti o dotaci.                                                                                                  
- pro hodnocení: dle údaje "Výdaje, ze kterých je stanovena dotace" v Žádosti o dotaci.                                                            
- pro kontrolu: Žádost o dotaci, Žádost o platbu, popř. "Hlášení o změně"

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

13.Vysvětlení

1.
není větší než 500 000 Kč 40

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, není větší než 500 000 Kč

2.
je větší než 500 000 do 1 000 000 Kč 30

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 500 000 Kč, maximálně však do 1 000 000 Kč včetně. 

3.
je větší než 1 000 000 do 1 500 000 Kč 15

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 000 000 Kč, maximálně však do 1 500 000 Kč včetně. 

4.
je větší než 1 500 000 Kč 5

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 500 000 Kč. 

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Projekt má zkrácenou dobu realizace 
Dobou realizace se rozumí období od ukončení příjmu Žádostí o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS. 
 
- Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh.  
- Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu. Doba realizace se rozumí od ukončení příjmu žádostí na MAS do 
podání Žádosti o platbu projektu na MAS.

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

13.Vysvětlení

1.
ANO -Realizace projektu do 18 měsíců 30

Období od ukoncení příjmu Žádostí o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS je max. 18 měsíců

2.
NE - Realizace projektu delší jak 18 měsíců 0

Období od ukoncení příjmu Žádostí o dotaci na MAS do podání Žádosti o platbu na MAS je delší než 18 měsíců.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Pozitivní vliv na životní prostředí 
Kritérium bodově oceňuje projekty s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj, zvláště v oblasti životního prostředí. Bodově jsou 
ohodnoceny projekty, u kterých lze objektivně doložit pozitivní dopady realizace projektu na životní prostředí. Žadatel popíše 
pozitivní dopady v Žádosti o dotaci a při Žádosti o platbu doloží dokumenty dokladující objektivně tuto skutečnost. Za pozitivní k 
životnímu prostředí je považován projekt, který prokazatelně doloží jednu nebo více uvedených environmentálně pozitivních 
vlastností projektu: 
1. V rámci projektu jsou využity bezemisní nebo nízkoemisní technologie. Instalovaná technologie, zařízení nebo mobilní stroj, 
jehož pořízení se podílí z více než 10% na celkových způsobilých výdajích projektu, ze kterých je stanovena dotace, je 
klasifikováno jako bezemisní nebo nízkoemisní (např. CNG, LNG, elektřina nebo vodík). Žadatel doloží k žádosti o platbu 
výrobcem deklarované emisní parametry zařízení. 
2.  Při realizaci projektu jsou použity přírodní nebo recyklované materiály. Použité přírodní nebo recyklované materiály se na 
celkových způsobilých výdajích projektu, ze kterých je stanovena dotace, podílejí více než 10%. Žadatel doloží k Žádosti o 
platbu kopii produktového listu výrobce materiálu. 
 
- Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 
- Kontrola bude provedena dle údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu a jejich nepovinných příloh.

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

13.Vysvětlení

1.
ANO - projekt má pozitivní vliv na ŽP. 30

Body budou uděleny, pokud byl prokázán pozitivní dopad projektu na životní prostředí ve 2 sledovaných vlastnostech 
projektu.

2.
ANO- projekt má dílčí pozitivní vliv na ŽP. 15

Body budou uděleny, pokud byl prokázán pozitivní dopad projektu na životní prostředí v kterékoli ze sledovaných vlastností 
projektu.

3.
NE - projekt nemá přímý pozitivní vliv na ŽP. 0

Body nebudou uděleny, pokud nebyl prokázán pozitivní dopad projektu na životní prostředí nebo žadatel nedoložil splnění 
kritéria odpovídajícím způsobem ani u jedné ze sledovaných vlastností projektu.

14.Minimální počet bodů 30

Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

92702 Počet podpořených operací (akcí)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

počet

2.

15.Název

93001 Celková plocha (ha)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

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


