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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Vyhlídky,z.s.

15/000/00000/120/000089 CLLD_16_02_053

5.Číslo Fiche
4

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Lesnická hospodářství

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

Lesnická infrastruktura

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. 10.Preferenční kritérium
Finanční náročnost projektu
1. Hodnocena bude výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Hodnocení proběhne dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci.
Kontrola proběhne na základně údajů ze Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu, popř. Hlášení o změnách.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0 - 500 000 Kč

20

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 500 000 Kč včetně.
500 001 - 1 000 000 Kč

15

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 500 000 Kč, maximálně však do 1 000 000 Kč včetně.
1 000 001 - 1 500 000 Kč

10

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 000 000 Kč, maximálně však do 1 500 000 Kč včetně.
1 500 001 Kč a více

0

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 500 000 Kč.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Propojení hospodářské a společenské funkce lesa, inovativnost
Realizace projektu bude mít kromě přínosu k hospodářské funkci lesa dopad i na společenskou funkci lesa a zároveň může plnit
princip inovativnosti.
Bude hodnoceno, zda v rámci projektu bude vybudovaná zcela nová cesta či bude rekonstruována stávající, která vede/rozvíjí
2.
značenou turistickou trasu, má přímou návaznost na značenou turistickou trasu nebo zpřístupňuje místo přírodní nebo kulturní
zajímavosti či místo odpočinku (vybavení turistické či cykloturistické infrastruktury, odpočívadla, přístřešky, lavičky, apod.).
Hodnocení proběhne na základě údajů v Žádosti o dotaci (formou přílohy - snímek z katastrální mapy informativního charakteru
se zákresem vedení turistické trasy). Kontrola proběhne na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Nově budovaná cesta - propojení funkcí lesa

10

Realizací projektu dojde k propojení hospodářské a společenské funkce lesa prostřednictvím zcela nově vybudované
1. komunikace, která bude rozvíjet značenou turistickou trasu, bude mít přímou návaznost na značenou turistickou trasu či
bude zpřístupňovat místo přírodní nebo kulturní zajímavosti či místo odpočinku. Nově budovaná cesta plní princip
inovativnosti, jelikož na místě vzniká něco nového, co zde dosud nebylo.
5
Nově budovaná cesta - bez propojení funkcí lesa
2. Realizací projektu dojde k vybudování nové lesní cesty, která plní princip inovativnosti, avšak nepropojuje hospodářskou a
společenskou funkci lesa.
Rekonstrukce stávající cesty - propojení funkcí lesa

3

3. Realizací projektu dojde k propojení hospodářské a společenské funkce lesa prostřednictvím rekonstruované komunikace,
která bude rozvíjet značenou turistickou trasu, bude mít přímou návaznost na značenou turistickou trasu či bude
zpřístupňovat místo přírodní nebo kulturní zajímavosti či místo odpočinku.
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Rekonstrukce stávající cesty - bez propojení funkcí lesa

4. Realizací projektu nedojde k propojení hospodářské a společenské funkce lesa prostřednictvím rekonstruované komunikace,
která bude rozvíjet značenou turistickou trasu, bude mít přímou návaznost na značenou turistickou trasu či bude
zpřístupňovat místo přírodní nebo kulturní zajímavosti či místo odpočinku.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Délka lesní cesty
Žadatel musí vymezit celkovou délku nově vybudované nebo úsek rekonstruované lesní cesty, která bude předmětem projektu.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh - technického popisu cesty a
3.
zákresu do katastrální mapy. Preferovány budou projekty, které vyšší měrou přispějí k naplňování povinného indikátoru
výsledků SCLLD "Celková délka lesních cest (km)".
Kontrola se provádí ze Žádosti o proplacení, případně z Hlášení o změnách.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
20

Délka více než 2 km

Body budou přiděleny v případě, že bude nově vybudovaná lesní cesta či rekonstruovaný úsek lesní cesty delší než 2 km.

10
Délka v rozmezí 1 km a 2 km
2. Body budou přiděleny v případě, že bude nově vybudovaná lesní cesta či rekonstruovaný úsek lesní cesty v délce 1 km 1,99km.
5
Délka menší než 1 km
3. Body budou přiděleny v případě, že bude nově vybudovaná lesní cesta či rekonstruovaný úsek lesní cesty v délce do 0,99
km.

14.Minimální počet bodů

30

Povinné indikátory výstupů
15.Název
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

16.Hodnota
1
18.Hodnota
4

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

24.Hodnota

25.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků
23.Název
94302 Celková délka lesních cest (km)
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

1
26.Hodnota
4

celková délka (km)
27.Měrná jednotka
celková délka (km)

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

