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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
4

4.Registrační číslo MMR

15/000/00000/564/000230 CLLD_16_01_157

6.Název Fiche
Pozemkové úpravy

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.c (PÚ)

Pozemkové úpravy

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.

4 000 000

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. 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
Pozitivní vliv na životní prostředí
Bodově zvýhodněny budou projekty zahrnující realizaci opatření s pozitivním vlivem na životní prostředí. Za opatření s
pozitivním vlivem na životní prostředí jsou pro potřeby tohoto kritéria považována: (1) protierozní opatření a opatření na
2. ochranu půdního fondu, (2) opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, (3) opatření vedoucí ke zvýšení ekologické
stability krajiny. Kontrola bude provedena na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci a v jejích přílohách (projektová
dokumentace apod.), dále dle Žádosti o platbu, příp. kontrolou na místě. V uvedených dokumentech musí být jednoznačně
specifikováno, jak je každé deklarované opatření s pozitivním vlivem na životní prostředí naplňováno.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Dvě nebo více opatření s pozitivním vlivem na živ. prostředí

4

1. V rámci projektu budou zároveň realizována alespoň dvě z následujících typů opatření: (1) protierozní opatření a opatření
na ochranu půdního fondu, (2) opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, (3) opatření vedoucí ke zvýšení
ekologické stability krajiny.
Jedno opatření s pozitivním vlivem na živ. prostředí

2

2. V rámci projektu bude realizován alespoň jeden z následujících typů opatření: (1) protierozní opatření a opatření na ochranu
půdního fondu, (2) opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, (3) opatření vedoucí ke zvýšení ekologické
stability krajiny.
Bez opatření s pozitivním vlivem na živ. prostředí

0

3. V rámci projektu nedojde k realizaci žádného z následujících typů opatření: (1) protierozní opatření a opatření na ochranu
půdního fondu, (2) opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, (3) opatření vedoucí ke zvýšení ekologické
stability krajiny.
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Využití autochtonních druhů dřevin
Pokud jsou v rámci projektu realizovány výsadby dřevin, bodově zvýhodněno bude využití výhradně autochtonních druhů dřevin
(příp. ovocných dřevin ), u kterých je předpoklad pozitivního vlivu na ekologickou stabilitu krajiny. V případě ovocných dřevin se
musí jednat výhradně o extenzivní výsadby (aleje, remízy, soliterní stormy) bez produkční funkce. Seznamy autochtonních a
3.
ovocných druhů dřevin zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR jsou přílohou každé výzvy MAS. Hodnocení bude
provedeno na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci a v jejích povinných přílohách. V případě, že z těchto dokumentů
nebude zřejmé, jaké druhy budou využity, body za preferenční kritérium nebudou uděleny. Kontrola dodržování preferenčního
kritéria bude probíhat dle Žádosti o platbu, příp. formou fyzické kontroly na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

3
Pouze autochtonní či ovocné dřeviny
1. V rámci projektu zahrnujícího výsadbu dřevin jsou využity výhradně autochtonní druhy dřevin (příp. ovocné druhy dřevin)
zahrnuté v příslušných seznamech, které jsou přílohou každé výzvy.
Nejen autochtonní či ovocné dřeviny, nebo zcela bez výsadby
0
2. V rámci projektu zahrnujícího výsadbu dřevin nejsou využity pouze autochtonní druhy dřevin, příp. ovocné druhy dřevin,
zahrnuté v příslušných seznamech, které jsou přílohou každé výzvy, nebo výsadba dřevin není součástí projektu.

14.Minimální počet bodů

3

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

0

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

0

30.Měrná jednotka

