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INSTRUKTÁŽNÍ LIST FICHE 


4. Z Vaší schválené SCLLD přepište přidělené registrační číslo MMR. 


5. Automaticky se vyplní číslo Fiche, které jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche dle Vaší schválené SCLLD. 


7. Automaticky se vyplní článek Nařízení PRV, který jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 
V případě článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zvolte oblasti podpory, 
které máte nastaveny v programovém rámci PRV SCLLD. 


8. Vyplňte částku (minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč a je platná pro všechny články vyjma 


čl. 44, záměr a) Předběžná technická podpora projektů, u kterého je možné žádat částku dotace i nižší 


než 50 000 Kč). 


9. Vyplňte částku (maximální výše způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč). 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria, upřesňující popis a informace pro hodnocení 
a kontrolu daného kritéria (viz informace níže). 


11. Vyplňte název bodového hodnocení tzv. „bodovou hladinu“ (viz informace níže). 


12. Vyplňte počet bodů k bodové hladině (viz informace níže). 


13. Vyplňte vysvětlení k dané bodové hladině, uveďte upřesňující podmínky pro plnění bodové hladiny (viz 
informace níže). 


 


14. U vylučovacího kritéria, minimálního počtu bodů, vyplňte nenulovou hodnotu, kterou žadatel musí 


dosáhnout, aby bylo možné projekt akceptovat a postoupit k dalšímu administrativnímu procesu. 


20., 21., 22., 28., 29., 30. – Vyplňte v případě, že máte ve Vaší schválené SCLLD stanoveny nepovinné 


indikátory. 


 


POZN. 


 
NOVÉ: Povinné indikátory se již nevyplňují 


 
Indikátor 93701 ‐ Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců je brán ve smyslu přesnější 


formulace Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců. 


 


 


 
 


PREFERENČNÍ KRITÉRIA 


Preferenční kritérium musí být v souladu s vaší schválenou SCLLD a platnými pravidly 19 a 19.2.1., zejména 


musí splňovat tyto základní body: 


Transparentnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: průhlednost; přehlednost 
Ano: 
Preferenční kritérium musí být přehledně popsané, pochopitelné pro více osob se stejným výsledkem 
Ne: 
Preferenční kritérium je krkolomné, zavádějící, s nepřesným významem, s možností vícenásobného výkladu 







Soulad s principy 
Ano: 
Na princip popsaný v SCLLD by mělo být navázáno alespoň jedno preferenční kritérium. Definice/popis 
tohoto kritéria musí vycházet z daného principu a jasně ho naplňovat. 
Ne: 
Preferenční kritérium je v přímém rozporu s některým z principů uvedených v SCLLD. 


 


Způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení 
Ano: 
Je jasně nastavena bodová hladina pro hodnocení daného kritéria.Spojité, např. počet obyvatel 0‐100, 
101‐500, 501 a více – popsané intervaly v jednotlivých hladinách na sebe musí navazovat. 
Za splněnou podmínku v každém preferenčním kritériu půjde vybrat pouze jedna hladina, pokud bude 
chtít MAS umožnit splnění více podmínek zároveň, musí je nadefinovat do více preferenčních kritérií, 
např. zaměření na skot – 5 bodů, zaměření na drůbež – 5 bodů, zaměření na zeleninu – 10 bodů 
Pro projekty, které kritérium nesplní nebo pro ně kritérium není relevantní, musí být nastavena bodová 
hladina “0 bodů”. 


 
Ne: 
Při popisu bodové hladiny pomocí spojitých intervalů nesmí být mezera mezi intervaly (ne např. počet 
obyvatel 0‐100, 200‐500). 
Udělené body za danou bodovou hladinu nesmí být v intervalu (ne např. zaměření na živočišnou 
výrobu – 5‐10 bodů), ale musí být přesný počet udělovaných bodů pro každou hladinu. 


 


Objektivnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: shodující se se skutečností; existující nezávisle na subjektivním mínění; 
skutečný proti pouze míněnému 
Ano: 


Preferenční kritérium lze prokázat dokumentem a musí být věcné. 
V případě, že nelze prokázat dokumentem, musí být popis bodových hladin takový, aby hodnocení 
vycházelo z reálných a obecně uznávaných skutečností/znalostí v daných oborech. 


Ne: 
Preferenční kritérium nesmí být subjektivní (ne např. projekt je originální). 


 
Kontrolovatelnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: přezkoumatelné, dohledatelné 
Ano: 


- Je určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria. 


- Každé preferenční kritérium musí být kontrolovatelné „opakovaně“ tak, že nezávisle na čase 
by projekt po hodnocení byl zařazen do stejné bodové hladiny, kterou dostal při bodování. 


Ne: 


- Není uvedeno, podle čeho bude kritériumhodnoceno. 
 








Název Fiche 12 – Podpora spolků a obcí 


Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 


Vymezení Fiche - Stručný popis Fiche 
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Podpora 
přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora 
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje 
ve venkovských oblastech. 
Vazba na specifické cíle SCLLD 


Hlavní cíl: - 4.3. Volnočasové aktivity


Vedlejší cíle: 
- 1.1. Doprava
- 1.2. Bezpečnost
- 2.3. Vzdělávání a výchova
- 4.1. Kultura
- 4.3. Volnočasové aktivity
- 5.1. Životní prostředí a přírodní dědictví regionu
- 5.2. Kulturní dědictví regionu
- 5.3. Cestovní ruch


Oblasti podpory 
Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze 
považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: 
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven


MAS si ve své SCLLD vybere oblasti, které chce v rámci svého území podporovat. 
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle plánů rozvoje obcí a 
vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií 
místního rozvoje. 


Definice příjemce dotace 
Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 


Výše způsobilých výdajů - Min. 50.000 Kč až max. 5.000.000 Kč 


Preferenční kritéria 







Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na potřebnost projektů k 
naplňování cílů SCLLD. 
Preferovány budou projekty: 


 Dle výše způsobilých výdajů
 Dle délky realizace projektu
 Dle velikosti obce/podniku
 Vazba na specifické cíle SCLLD


Monitorovací indikátor výstupu 
číslo název výchozí stav Hodnota pro mid-


term r. 2018 
cílový stav 


9 27 02 Počet podpořených operací 
(akcí) 


0 0 2 


Monitorovací indikátor výsledků 
číslo název výchozí 


stav 
Hodnota pro mid-
term r. 2018 


cílový stav 


9 48 00 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 


0 0 0 
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