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Fiche

1.Platnost Fiche od 09.07.2020

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
5.Číslo Fiche
3

4.Registrační číslo MMR

15/000/00000/564/000230 CLLD_16_01_157

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.

1 000 000

Preferenční kritéria
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Realizace projektu na vlastním pozemku/vlastních pozemcích
Budou preferovány projekty realizované na vlastním pozemku/vlastních pozemcích žadatele, které tak mají vyšší předpoklad k
zajištění trvalé udržitelnosti. Vlastním pozemkem se rozumí 100% vlastnictví žadatelem, příp. 100% vlastnictví ve společném
1.
jmění manželů. Žadatel musí být zapsán jako 100% vlastník nejpozději od data podání Žádosti o dotaci. Hodnocení se provádí
na základě údajů dostupných z Nahlížení do katastru nemovitostí. Kontrola dodržování preferenčního kritéria bude probíhat
formou fyzické kontroly na místě a porovnáním s údaji z Nahlížení do katastru nemovitostí.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Vlastní pozemek/vlastní pozemky

3

Realizace projektu probíhá na vlastním pozemku/vlastních pozemcích žadatele.
Pozemek/pozemky nejsou vlastní

0

Realizace projektu neprobíhá na vlastním pozemku/vlastních pozemcích žadatele.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Realizace na území více obcí
2. Budou preferovány projekty s komplexním řešením problému, které jsou realizovány na území více než jedné obce náležící do
území MAS Lednicko-valtický areál. Místo realizace projektu je patrné z Žádosti o dotaci (list B1, pole č. 17 Obec).
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Realizace na území tří nebo více obcí

4

Projekt je realizován na území tří nebo více obcí náležících do území MAS Lednicko-valtický areál.
Realizace na území dvou obcí

2

Projekt je realizován na území dvou obcí náležících do území MAS Lednicko-valtický areál.
Realizace pouze na území jedné obce
Projekt je realizován na území jedné obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál.
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Návaznost na značené pěší turistické a cyklistické trasy
Budou preferovány projekty, které jsou zaměřeny na investice týkající se značené pěší turistické nebo cyklistické trasy. Takovou
investicí může být přímo značení, výstavba či rekonstrukce stezky, zřízení odpočinkového stanoviště ve vzdálenosti do 15 m
vzdušnou čarou od okraje této stezky (měřeno za pomoci portálu Mapy.cz), osazení mobiliářem a dalšími prvky apod. (dle
způsobilých výdajů čl. 25 (NIL). Body budou uděleny pouze v případě, že celá investice bude navazovat tyto značené trasy.
3. Hodnocení probíhá na základě údajů o lokalizaci předmětu projektu uvedených v Žádosti o dotaci a povinných přílohách (v
případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, projektová dokumentace, v ostatních případech půdorys
stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku a katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu v
odpovídajícím měřítku). Uznávány jsou všechny značené pěší turistické trasy (včetně naučných stezek) a cyklotrasy všech
řádovostních úrovní (místní, regionální i dálkové), které jsou zakresleny v turistické mapě na webovém portálu Mapy.cz.
Kontrola dodržování preferenčního kritéria bude probíhat dle Žádosti o platbu, příp. formou fyzické kontroly na místě.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
3

Návaznost na značenou turistickou či cyklistickou trasu
Projekt řeší investice v návaznosti na pěší turistickou či cyklistickou trasu dle popisu preferenčního kritéria.

0

Bez návaznosti na značenou turistickou či cyklistickou trasu

Projekt řeší investice, které nejsou navázány na pěší turistickou či cyklistickou trasu dle popisu preferenčního kritéria.

14.Minimální počet bodů

3

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

29.Hodnota

30.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

