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X 

Fiche 
 

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

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj 15/000/00000/452/000095  

5.Číslo Fiche 6.Název Fiche 

6 3.6 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 

Vybrané kulturní památky 

 
Mateřské a základní školy 

Kulturní a spolkové zařízení 
včetně knihoven 

 
Hasičské zbrojnice 

Stezky 

 
Obchody pro obce 

Muzea a expozice 
pro obce 

 

Definice příjemce dotace 

Dle pravidel 19.2.1. 

Výše způsobilých výdajů (v Kč) 
8.Min. 50 000 

9.Max. 500 000 
PK1 

 
Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 

 
2. 

Finanční náročnost projektu 
 
Preferenční kritérium má vazbu na princip efektivnosti a hospodárnosti, neboť úspora finančních prostředků je základním rysem 
hospodárnosti. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze 
Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
Č.ř. 

11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení 

13.Vysvětlení 

1. 
Výdaje do 100 tis.Kč 20 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do maximálně 100 tis. Kč včetně. 

2. 
Výdaje větší než 100 tis.Kč, max. však 200 tis. Kč vč. 15 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 100 tis.Kč, maximálně však do 200 tis. Kč včetně 

3. 
Výdaje větší než 200 tis.Kč, max. však 300 tis. Kč vč. 10 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 200 tis.Kč, maximálně však do 300 tis. Kč včetně 

4. 
Výdaje větší než 300 tis.Kč, max. však 400 tis. Kč vč. 5 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 300 tis.Kč, maximálně však do 400 tis. Kč včetně 

5. 
Výdaje větší než 400 tis. Kč 0 

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 400 tis. Kč. 

 

  Přidat řádek 

  Přidat řádek 

 
2. 

Z harmonogramu projektu vyplývá, že plánovaná realizace projektu vč. podání žádosti o platbu bude do max. 12 měsíců od 
předpokládaného data podpisu Dohody. 

10 Doba realizace nepřesáhne 12 měsíců  
1. 

13.Vysvětlení 

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

Doba realizace projektu 
 
Preferenční kriterium má vazbu na princip proveditelnosti (např. doba realizace projektu). 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí z Žádosti o dotaci a ze 
Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). V Žádosti o dotaci uvedené datum předložení Žádosti o platbu nesmí být delší, 
než 12 měsíců od předpokládaného data podpisu Dohody. Rozhodující bude doba od skutečného podpisu Dohody do data 
předložení Žádosti o platbu na MAS, což bude kontrolováno ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). 

 
 
 
1. 

10.Preferenční kritérium Č.ř. 

Preferenční kritéria 

 
X 
 
 
 
X 

1.Platnost Fiche od 

Z harmonogramu projektu vyplývá, že plánovaná realizace projektu vč. podání žádosti o platbu bude delší než 12 měsíců od 
předpokládaného data podpisu Dohody. 

0 Doba realizace je delší než 12 měsíců 

 
 

 
X 

Commented [BT1]: Viz F1/F2 

Commented [BT2]: Viz F1 
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 

 
3. 

Velikost obce, kde proběhne realizace projektu 
Preferenční kritérium má vazbu na princip potřebnosti - orientace na určitou cílovou skupinu – malé obce a ostatní žadatelé v 
malých obcích. Vzhledem k tematickému zaměření fiche lze očekávat, že hlavní skupinou žadatelů budou obce. Z dosavadní 
realizace SCLLD nejvíce profitovaly větší obce, v této fichi zaměřené na malé projekty budou zvýhodněny male obce, které mají 
z vice příčin obtížnější přístup k dotačním prostředkům. To platí i pro příspěvkové organizace obcí a další neziskové organizace. 

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a náhledem do tabulky Příloha výzvy 
- "Počet obyvatel obcí OPS pro Český ráj", která je Přílohou výzvy. 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
Č.ř. 

11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení 

13.Vysvětlení 

1. 
Obec s počtem obyvatel do 250 včetně 20 

Místo realizace projektu se nachází v obci s počtem obyvatel do 250 včetně 

2. 
Obec s počtem obyvatel 251 - 500 15 

Místo realizace projektu se nachází v obci s počtem obyvatel 251 - 500 

3. 
Obec s počtem obyvatel 501 - 1000 10 

Místo realizace projektu se nachází v obci s počtem obyvatel 501 - 1000 

4. 
Obec s počtem obyvatel 1001 - 3000 5 

Místo realizace projektu se nachází v obci s počtem obyvatel 1001 - 3000 

5. 
Obec s počtem obyvatel nad 3000 0 

Místo realizace projektu se nachází v obci s počtem obyvatel větším než 3000 nebo mimo území MAS 

 
Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 

4. 

Projekt prvožadatele 
Preferenční kritérium má vazbu na princip potřebnosti  - orientace projektu na určitou cílovou skupinu – žadatelé bez historie u 
MAS. Cílem je zvýhodnit žadatele, kteří zatím neměli z realizace SCLLD prospěch. 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. MAS kontroluje ze "Seznamu projektů 
podpořených MAS v programovacím období 2014-2020", který je zveřejněn jako příloha Výzvy. 

 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
Č.ř. 

11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení 

13.Vysvětlení 

 
1. 

Žadatel bez historie u MAS 5 

Body budou přiděleny v případě, že žadatel v programovacím období 2014-2020 ve výzvách MAS z IROP, OPZ a PRV 
nepředložil Žádost o dotaci, která byla následně ze strany MAS doporučena k financování. 

 
2. 

Žadatel s historií u MAS 0 

Body budou přiděleny v případě, že žadatel v programovacím období 2014-2020 ve výzvách MAS z IROP, OPZ a PRV 
předložil aspoň jednu Žádost o dotaci, která byla následně ze strany MAS doporučena k financování. 

 

  
 

 

 
Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1 

  Přidat řádek 

20 14.Minimální počet bodů 

  Přidat řádek 

Přidat PK 

  Přidat řádek  

30.Měrná jednotka 29.Hodnota 
Cílový stav 

1. 
 
X 

28.Název 

Nepovinné indikátory výsledků 

  Přidat řádek  

22.Měrná jednotka 21.Hodnota 
Cílový stav 

1. 
 
X 

20.Název 

Nepovinné indikátory výstupů 

 
 

 
X 

 

 
X 

Commented [BT3]: Vzhledem k tomu, že není v 
programovém rámci PRV uveden princip 
“velikost obce”, je třeba vazbu podrobněji 
vysvětlit.  

Commented [BT4]: Spíše “a náhledem do tabulky 
“Počet obyvatel…”, která je přílohou č. x výzvy. 

Commented [BT5]: Pozor – dle Pravidel 19.2.1, 
část B., kapitola 4., odstavec 1) Projekt lze 
realizovat na území příslušné MAS; výjimečně 
lze projekt realizovat i mimo území MAS 
(kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za 
předpokladu, že prospěch z projektu připadne 
do území MAS (s výjimkou Fichí dle čl. 35); C.  
Vzhledem ke zdroji pro účely hodnocení a 
kontroly by mělo být do nulové bodové hladiny 
pro úplnost zahrnuto místo realizace mimo 
území MAS.  

Commented [BT6]: I zde je třeba vazbu na 
principy podrobněji vysvětlit. 

Commented [BT7]: Zde se “bez historie u MAS” 
vztahuje na celou SCLLD? Je záměrem tato 
“odlišnost” oproti F1? 

Commented [R8]: Ano, na celou SCLLD, žádat 
budou hlavně obce, kde některé v IROP žádaly 
již opakovaně a chceme zvýhodnit ty, kteří 
zatím nežádali nebo dotaci nedostali 


