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Fiche 1.Platnost Fiche od 30.05.2018

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

MAS Boleslavsko z.ú. 15/000/00000/120/000215 CLLD_16_01_130

5.Číslo Fiche

3

6.Název Fiche

F3 - Využití společenského potenciálu lesů

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. 5 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Vazba na další regionální projekty 
 
Propojení více projektů, více záměrů a jejich návaznost. Žadatel popíše, jak rekonstruovaná nebo nově budovaná stezka pro 
turisty navazuje na síť již existujících turistických cest. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o 
dotaci a dle nepovinné přílohy kopie turistické mapy se zákresem napojení předmětu projektu. Kontrola se provádí ze Žádosti o 
platbu a kontrolou na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt má vazbu na existující turistické cesty 10

Žadatel doložil vazbu a propojení dle definice preferenčního kritéria.

2.
Projekt nemá vazbu na existující turistické cesty 0

Žadatel nedoložil vazbu projektu dle definice preferenčního kritéria.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Zapojení cílových skupin do přípravy projektu 
 
Je žádoucí zapojit cílové skupiny do projektu již ve fázi jeho přípravy, z důvodu posílení společenské funkce lesa. Jde např. o 
spolupráci a zapojení informačních center v daném území, místní organizace Klubu českých turistů, dětských skautských oddílů, 
zájmových přírodovědných dětských oddílů, ochranářských organizací apod. Zapojení je možné formou dotazníkového šetření 
mezi cílovou skupinou, analýzou výsledků a zpracováním výstupů z dotazníkového šetření a jejich využitím při připravě 
projektu.

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

13.Vysvětlení

1.
Zapojení dvou a více cílových skupin do přípravy projektu 10

Žadatel spolupracoval minimálně se dvěma zájmovými uskupeními na přípravě projektu, což doložil v projektové žádosti.

2.
Zapojení jedné cílové skupiny do přípravy projektu 5

Žadatel spolupracoval s jedním zájmovým uskupením na přípravě projektu, což doložil v projektové žádosti.

3.
Cílové skupiny nebyly zapojeny do přípravy projektu 0

Žadatel nezapojil cílové skupiny do přípravy projektu.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Podpora venkovské turistiky 
 
Posuzuje se, zda předkládaný projekt přispěje k rozvoji venkovské turistiky, cykloturistiky a cestovního ruchu. Jde o zřízení 
odpočinkových stanovišť, rozcestníků nebo výstavbu herních, naučných prvků či fitness prvků. Hodnocení se provádí na základě 
údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě.
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Žádost splňuje popis kritéria 10

Žadatel doložil, jak konkrétně projekt přispěje k podpoře rozvoje venkovské turistiky, cykloturistiky a cestovního ruchu v 
souladu s preferenčním kritériem.

2.
Žádost nesplňuje popis kritéria 0

Projekt nepřispěje k podpoře rozvoje venkovské turistiky, cykloturistiky a cestovního ruchu v souladu s preferenčním 
kritériem, nedoloženo.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu 
 
V termínu po prostudování podkladů Výběrovou komisí MAS a před zasedáním Výběrové komise MAS bude dána žadatelům, 
jejichž projekty prošly administrativní kontrolou, možnost svůj projekt veřejně obhájit. Termín obhajoby bude zveřejněn ve 
výzvě MAS. Tato obhajoba bude veřejně přístupná a bude sloužit k seznámení veřejnosti a výběrové komise s projekty, k jiné 
než písemné prezentaci projektu a vysvětlení jeho návaznosti na SCLLD. Žadatel má možnost obhájit přínos a jedinečnost svého 
záměru. Účast žadatelů při veřejné prezentaci není povinná. Účast žadatele bude potvrzena jeho podpisem na prezenční listině 
v den konání obhajoby a pořízenou fotodokumentací. Hodnocení probíhá dle prezenční listiny z konané veřejné obhajoby.

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Žadatel se zúčastní veřejné obhajoby projektu a před výběrovou komisí a veřejností obhájí svůj projektový záměr.

2.
Ne 0

Žadatel se nezúčastní veřejné obhajoby projektu.

14.Minimální počet bodů 15

Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

92702 Počet podpořených operací (akcí)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

0

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

počet

2.

15.Název

93001 Celková plocha (ha)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

0

17.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


