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Fiche 
 

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

MAS Bobrava, z.s. 15/000/00000/564/000204 CLLD_15_01_227 

5.Číslo Fiche 6.Název Fiche 

5 Občanská vybavenost obcí 

 

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 Obchody pro obce 

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) 

 
 

Definice příjemce dotace 

Dle pravidel 19.2.1. 

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

9.Max. 300 000 

 

Preferenční kritéria 

 Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

  
 
 
 

1. 

Doba realizace projektu 
 

Bodové zvýhodnění projektů s kratší dobou realizace. 
 

Hodnotí se doba realizace projektu od podpisu Dohody o poskytnutí dotace na RO SZIF do data předložení Žádosti o platbu na 
MAS. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v žádosti o dotaci, kde si žadatel v rámci žádosti o dotaci zvolí 
konkrétní bodovou hladinu preferenčního kritéria, ke které se zavazuje. 
 

Kontrola plnění preferenčního kritéria bude provedena na základě data předložení Žádosti o platbu na MAS a údajů z Portálu 
farmáře u konkrétní žádosti o dotaci - datum u "Dohoda podepsána". 

  

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

13.Vysvětlení 

1. 
Doba realizace projektu je do 6 měsíců 10 

Doba realizace projektu od podpisu Dohody o poskytnutí dotace do podání Žádosti o platbu na MAS je do 6 měsíců (včetně) 

 
2. 

Doba realizace projektu je od 7 do 12 měsíců. 5 

Doba realizace projektu od podpisu Dohody o poskytnutí dotace do podání Žádosti o platbu na MAS je od 7 do 12 měsíců 
(včetně). 

3. 
Doba realizace projektu je více než 12 měsíců 0 

Doba realizace projektu od podpisu Dohody o poskytnutí dotace do podání Žádosti o platbu na MAS je více než 12 měsíců. 

Otevřít přílohu 

22.07.2020 1.Platnost Fiche od 

Stezky 
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. 

Účast na seminářích/webinářích MAS 
 

Bodové zvýhodnění projektů žadatelů, kteří se účastní seminářů/webinářů k dané výzvě MAS. 
 

Termíny konání seminářů/webinářů jsou uvedeny ve výzvě MAS a dále zveřejněny na webových stránkách MAS. Body jsou 
přiděleny na základě účasti žadatele/statutárního zástupce/ pověřené osoby žadatele na seminářích/webinářích k dané výzvě 
MAS. Pověřená osoba je buď zplnomocněna žadatelem/statutárním zástupcem k účasti na daném semináři/webináři na 
základě závazného vzoru plné moci nebo je uvedena jako Hlavní kontaktní osoba pro poskytování informací ve formuláři 
Žádosti o dotaci. 
 

Hodnocení účasti na seminářích probíhá na základě prezenčních listin ze seminářů, na kterých je uvedeno: "Jméno a příjmení" 
žadatele/statutárního zástupce/ pověřené osoby žadatele, "název žadatele o dotaci", a "podpis" žadatele/statutárního zástupce/ 
pověřené osoby žadatele. Dále kontrola pověření pověřené osoby probíhá na základě předložené/ých plné/ých moci/í a dle 
údajů uvedených v žádosti o dotaci u Hlavní kontaktní osoby pro poskytování informací. 
 

V případě mimořádných opatření z důvodu epidemiologické situace, kdy není možné uskutečnit seminář prezenční formou, lze 
uskutečnit setkání online formou-webinář. Hodnocení účasti na webináři probíhá na základě print screenu, který pořídí MAS 
Bobrava při konání webináře, kdy žadatel/statutární zástupce/ pověřené osoby žadatele uvedou svoje jméno a "Název žadatele 
o dotaci“. Účastnící webináře mohou název žadatele, kterého na webináři zastupují, uvést i do chatu tohoto webináře. Dále 
kontrola pověření pověřené osoby probíhá na základě předložené/ých plné/ých moci/í k Žádosti o dotaci nebo v rámci webináře 
(např. emailem) a dle údajů uvedených v žádosti o dotaci u Hlavní kontaktní osoby pro poskytování informací. 

 

Závazný vzor plné moci je přílohou výzvy MAS. 

  

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

13.Vysvětlení 

 
1. 

Žadatel se zúčastnil 2 seminářů/webinářů k dané výzvě MAS 15 

Zastoupení žadatele/statutárního zástupce/ pověřené osoby žadatele na seminářích /webinářích MAS k dané výzvě MAS je 
kontrolováno dle prezenčních listin/print screenů, kdy je žadatel/statutární zástupce/ pověřené osoby žadatele 
podepsán/uveden na 2 prezenčních listinách/print screenech (příp. kombinace). 

 
2. 

Žadatel se zúčastnil 1 semináře/webináře k dané výzvě MAS 10 

Zastoupení žadatele/ statutárního zástupce/ pověřené osoby žadatele na semináři/webináři MAS k dané výzvě MAS je 
kontrolováno dle prezenčních listin/print screenů, kdy je žadatel/statutární zástupce/ pověřené osoby žadatele 
podepsán/uveden na 1 prezenční listině/print screenu. 

 
3. 

Žadatel se nezúčastnil ani 1 semináře/webináře k dané výzvě MAS 0 

Žadatel/statutární zástupce/ pověřené osoby žadatele-není podepsán/uvedena žádné z prezenčních listin/print screenu ze 
seminářů/webinářů k dané výzvě MAS. 

 
Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 

 
3. 

Velikost projektu 

Bodové zvýhodnění projektů s nižší finanční náročností, tj. s nižší požadovanou výší dotace. 

Hodnocení se provádí dle Žádosti o dotaci, kde je uvedena celková výše požadované dotace projektu. 

  

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

13.Vysvětlení 

1. 
Výše dotace je 0 Kč - 80 000 Kč 15 

Požadovaná výše dotace v rámci projektu je dle Žádosti o dotaci od 0 Kč do 80 000,- Kč včetně. 

2. 
Výše dotace je 80 001 Kč - 160 000 Kč 10 

Požadovaná výše dotace v rámci projektu je dle Žádosti o dotaci od 80 001,- Kč do 160 000,- Kč včetně. 

3. 
Výše dotace je 160 001 Kč - 240 000 Kč 5 

Požadovaná výše dotace v rámci projektu je dle Žádosti o dotaci od 160 001,- Kč do 240 000,- Kč včetně. 

4. 
Výše dotace je vyšší než 240 000 Kč 0 

ožadovaná výše dotace v rámci projektu je dle Žádosti o dotaci vyšší než 240 000,- Kč 

 
Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 

 
4. 

Počet podaných žádostí o dotaci 

Bodové zvýhodnění projektů žadatelů, kteří podali na MAS pouze 1 žádost o dotaci v dané Fichi (pro čl. 20) v dané výzvě. 

Hodnocení a kontrola se provádí dle seznamu přijatých Žádosti o dotaci na MAS v dané výzvě. 

  

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

13.Vysvětlení 

1. 
Žadatel podal jen 1 žádost o dotaci 10 

Žadatel podal jen 1 žádost o dotaci v dané Fichi v dané výzvě MAS. 
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2. 
Žadatel podal více žádostí o dotaci 0 

Žadatel podal více žádostí o dotaci v dané Fichi v dané výzvě MAS. 

 
Č.ř. 10.Preferenční kritérium 

 
 
 
 

5. 

Projekt prvožadatele 
 

Bodové zvýhodnění projektů žadatelů, kteří v předchozích výzvách PRV/IROP MAS Bobrava v programovém období 2014-2020 
nepředložili žádnou Žádost o dotaci, která by byla následně ze strany MAS doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k 
realizaci došlo/dochází či ne. Jedná se o projekty, které byly ze strany MAS doporučeny k financování ke dni vyhlášení výzvy 
MAS. 
 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. MAS kontroluje dle schválených seznamů 
podpořených projektů programového rámce IROP a PRV v programovém období 2014 - 2020. Seznamy podpořených projektů 
budou zveřejněny spolu s výzvou. 

  

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

13.Vysvětlení 

 
1. 

Žadatel dosud nebyl podpořen v rámci výzev MAS 20 

Žadatel v předchozích výzvách MAS PRV/IROP v programovém období 2014-2020 nepředložil Žádost o dotaci, která byla 
následně ze strany MAS doporučena k financování. 

 
2. 

Žadatel již byl podpořen v rámci výzev MAS 0 

Žadatel v předchozích výzvách MAS PRV/IROP v programovém období 2014-2020 předložil Žádost o dotaci, která byla 
následně ze strany MAS doporučena k financování. 

 

 
 

 

Nepovinné indikátory výstupů 

 20.Název 

1.  

Cílový stav 
21.Hodnota 22.Měrná jednotka 

  

 
 

Nepovinné indikátory výsledků 

 28.Název 

1.  

Cílový stav 
29.Hodnota 30.Měrná jednotka 

 
 

 
Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1 

35 14.Minimální počet bodů 


