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Účelem dodatku č. 2 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava (dále jen „SCLLD“) je 

provést změnu principů pro stanovení preferenčních kritérií v rámci programového rámce PRV SLLD, které 

reflektují aktuální situaci a potřeby v území MAS Bobrava. Změny SCLLD provedené tímto dodatkem jsou 

následující:  

4 Strategická část 

4.7 Akční plán 

4.7.1 Programové rámce 

Programový rámec PRV 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí  
Vazba na článek PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Popis Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 
oblastech. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména 
prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Hlavním cílem SCLLD, na který má tato Fiche vazbu je: 
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.1: Spolkový život a občanská vybavenost 
Opatření 3.1.2: Infrastruktura občanského a kulturního života 
 
Hlavní cíl pro MS 2014+ je:  
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 
 
Dalšími cíli SCLLD s vazbou na tuto Fichi jsou:  
Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava  
Opatření 1.1.2: Zvýšení kvality komunikací 
 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 
Opatření 2.1.2: Infrastruktura mateřských a základních škol 
 

Oblasti podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 
(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci 
této Fiche zahrnuje následující oblasti:  
a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Mateřské a základní školy 
c) Hasičské zbrojnice 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 



 

3 
 

h) Muzea a expozice pro obce 
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle 
plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a 
jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

Definice příjemce 
podpory 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 

Preferenční kritéria  

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst 
∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 
∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 
∙ dopad projektu na území více obcí MAS 
∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 
∙ využití environmentálně šetrných postupů 
∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 
∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 
∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 
∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu  
∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 
∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 
∙ podpora projektů prvožadatelů, 
∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě 
∙ konzultace projektového záměru s MAS  

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

0 0 5 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 

 

4.7.2 Principy pro stanovení preferenčních kritérií 

V rámci hodnocení jsou přidány další principy pro stanovení preferenčních kritérií:   

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních míst 

∙ rozvoj tradiční místní produkce 

∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 

∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 

∙ dopad projektu na území více obcí MAS 

∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 
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∙ využití environmentálně šetrných postupů 

∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 

∙ doba realizace projektu 

∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 

∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 

∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram projektu 

∙ konzultace projektového záměru s MAS  

∙ podpora projektů s nižní finanční náročností, 

∙ podpora realizace projektů v menších obcích (dle počtu obyvatel), 

∙ podpora projektů prvožadatelů, 

∙ počet podaných žádostí o dotaci na MAS v jedné výzvě 

 


