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Fiche 1.Platnost Fiche od 21.05.2020

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

5

6.Název Fiche

Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově

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. 1 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu - celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci.  
Kontrola se provádí na základě Hlášení o změně, Žádosti o platbu.

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

13.Vysvětlení

1.
Od 50 000 do 250 000 Kč včetně. 15

Celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 50 000 - 250 000 Kč.

2.
Od 250 001 do 500 000 Kč včetně. 10

Celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 250 001 - 500 000 Kč.

3.
Od 500 001 do 750 000 Kč včetně. 5

Celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 500 001 - 750 000 Kč.

4.
Od 750 001 do 1 000 000 Kč včetně. 0

Celková výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 750 001 - 1 000 000 Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Spolupráce na vytvoření záměru projektu, při přípravě projektu nebo při jeho realizaci. 
 
Žadatel doložil zapojení jednoho nebo více partnerů (právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající) do přípravy projektu nebo 
na vytvoření záměru projektu nebo při jeho realizaci. Jako potvrzení o zapojení partnera je nutno k Žádosti o dotaci doložit 
přílohu - podepsané Memorandum o spolupráci, ve kterém budou uvedeny konkrétní aktivity partnera. (Doporučený vzor 
Memoranda bude součástí podkladů zveřejněných s výzvou.)  
Hodnocení se provádí na základě údajů v Žádosti o dotaci a doložené přílohy Memorandum o spolupráci. 
Kontrola se provádí na základě údajů uvedených v Protokolu o vzájemné spolupráci na projektu, který bude tvořit přílohu 
Žádosti o platbu v případě spolupráce při realizaci projektu, jinak dle Memoranda o spolupráci. 

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

13.Vysvětlení

1.
Zapojení 2 partnerů 10

Kromě žadatele jsou zapojeni další 2 partneři nebo více partnerů, kteří se podíleli na vytvoření záměru projetu nebo byli 
zapojeni do přípravy projektu nebo spolupracovali při realizaci projektu.
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2.
Zapojení 1 partnera 5

Kromě žadatele je zapojen další 1 partner, který se podílel na vytvoření záměru projetu nebo byl zapojen do přípravy 
projektu nebo spolupracoval při realizaci projektu.

3.
Není zapojen žádný partner 0

Nebyla doložena spolupráce s partnerem.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Edukativní dopad 
 
Projekt přispívá k osvětě, vzdělávání či plní naučnou funkci (součástí projektu jsou naučné prvky jako např. panely, vzdělávací 
interaktivní prvky, naučné technologie či výukové pomůcky). 
Hodnocení se provádí z údajů v Žádosti o dotaci.  
Kontrola se provádí na základě údajů v Žádosti o platbu, fotodokumentace předmětu dotace a při kontrole na místě. 

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt má  edukativní dopad 5

Dopad projektu žadatel dostatečně popsal v Žádosti o dotaci.

2.
Projekt nemá edukativní  dopad 0

Edukativní dopad nebyl v žádosti popsán. 

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Veřejná obhajoba 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 projektů a k vysvětlení jejich 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.  
Hodnocení a kontrola probíhá dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci a prezenční listině z 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 20

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota

0

22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota

0

30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


