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Fiche 1.Platnost Fiche od 19.02.2020

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

MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. 15/000/00000/231/000136 CLLD_15_01_188

5.Číslo Fiche

152

6.Název Fiche

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

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

Projektová připravenost

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

13.Vysvětlení

1.

Absence příslušné dokumentace 0

Žadatel nedoložil platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti nepřiložil potvrzení stavebního úřadu, že 
realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). Případně pokud se jedná o pořízení vybavení nebo technologií, 
žadatel nedoložil provedení výběrového řízení nebo cenového marketingu.

2.

Doložení příslušné dokumentace 10

Žadatel má ke dni podání žádosti o dotaci platné pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení nebo k žádosti přiloží potvrzení 
stavebního úřadu, že realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení (ohlášení). Případně pokud se jedná o pořízení 
vybavení nebo technologií, doložil žadatel provedení výběrového řízení nebo cenového marketingu.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Obnova staveb, pořízení vybavení a technologií 
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v ŽoD a přílohách (projektová dokumentace a stavební povolení). Kontrola 
bude prováděna z ŽoD, ŽoP a projektové dokumentace, případně stavebního povolení, u modernizace stávajícího vybavení či 
technologií také dokladu o likvidaci nahrazovaných vybavení či technologií v autorizované provozovně. 

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

13.Vysvětlení

1.
Nová výstavba, nové vybavení či technologie 10

Projekt je zaměřen na novou výstavbu, na pořízení nového vybavení či technologií

2.
Kombinace (nové x modernizace a rekonstrukce) 20

Projekt je zaměřen na kombinaci nové výstavby nebo nového vybavení či technologií s rekonstrukcí a modernizací 
stávajících staveb nebo stávajícho vybavení či technologií

3.
Rekonstrukce nebo modernizace 30

Projekt je zaměřen na rekonstrukci či modernizaci stávajících staveb, modernizaci stávajícího vybavení či technologií 
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Výše celkových výdajů projektu 
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. Kontrola bude prováděná z ŽoD a to z pole Celkové 
výdaje projektu ve formuláři ŽoD (strana C2 bod č. 1).

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

13.Vysvětlení

1.
Do 200 000 Kč vč. DPH 30

Projekty, kde výše celkových výdajů nepřesáhne částku 200 000 Kč vč. DPH

2.
Do 500 000 Kč vč. DPH 20

Projekty, kde se výše celkových výdajů pohybuje mezi 200 001 Kč vč. DPH - 500 000 Kč vč. DPH

3.
Nad 500 000 Kč vč. DPH 10

Projekty, kde je výše celkových výdajů více než 500 001 Kč vč. DPH 

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Velikost obce v místě realizace projektu 
Hodnocení se provádí na základě počtu obyvatel obce/města, ve které/m se daný projekt realizuje ke dni 31. 12. 2018 - 
poslední údaj ČSÚ. Kontrola bude prováděná z ŽoD a údajů získaných z dokumentu ČSÚ ,,Počet obyvatel v obcích Jihočeského 
kraje k 31. 12. 2018".

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

13.Vysvětlení

1.
Obec, v níž se realizuje projekt má 500 obyvatel a méně 30

Žadatel popsal v ŽoD místo realizace projektu s uvedením počtu obyvatel dané obce/města k 31. 12. 2018

2.
Obec, v níž se projekt realizuje má 501 obyvatel a více 25

Žadatel popsal v ŽoD místo realizace projektu s uvedením počtu obyvatel dané obce/města k 31. 12. 2018

14.Minimální počet bodů 50

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Počet podpořených operací (akcí)

Cílový stav
21.Hodnota

5

22.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Cílový stav
29.Hodnota

0

30.Měrná jednotka

počet

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


