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Fiche 1.Platnost Fiche od 24.03.2020

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

MAS Jablunkovsko, z. s. 15/000/00000/780/000152 CLLD_15_01_089

5.Číslo Fiche

6

6.Název Fiche

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

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. 5 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Doba realizace projektu 
 
Preferovány budou projekty s kratší dobou realizace. Doba realizace projektu bude hodnocena z údajů uvedených v Žádosti o 
dotaci, Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu. Hodnocení a kontrola proběhne na základě údajů uvedených v 
Žádosti o dotaci. Kritérium naplňuje princip Efektivnosti vynaložených prostředků. 

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt je ukončen do 31. 8. 2022 včetně 10

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je nejpozději 31. 8. 2022 včetně

2.
Projekt je ukončen do konce roku 2022 5

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je v termínu od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 včetně

3.
Projekt je ukončen v roce 2023 nebo později 0

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je v termínu od 1. 1. 2023

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Efektivnost vynaložených prostředků 
 
Preferovány budou projekty s co nejnižší finanční náročností. Hodnocení a kontrola proběhne dle údaje "Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace" v Žádosti o dotaci. Kritérium naplňuje princip efektivnosti vynaložených prostředků. 

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

13.Vysvětlení

1.
50 000 - 200 000 Kč včetně 20

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je minimálně 50 000 Kč, maximálně však do 200 000 Kč včetně.

2.
200 001 - 500 000 Kč včetně 10

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je minimálně 200 001 Kč, maximálně však do 500 000 Kč včetně.

3.
500 001 - 1 000 000 Kč včetně 5

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je minimálně 500 001 Kč, maximálně však do 1 000 000 Kč včetně.
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4.
1 000 001 - 5 000 000 Kč včetně 0

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je minimálně 1 000 001 Kč, maximálně však do 5 000 000 Kč včetně.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Tématické zaměření 
 
Bodově zvýhodněny jsou projekty zaměřeny na pouze jedno z možných témat. Hodnocení a kontrola proběhne dle informací 
uvedených v Žádosti o dotaci. Kritérium naplňuje princip přístupu zdola nahoru. Stanovení preferenčního kritéria probíhalo 
komunitním způsobem (dotazníkovým šetřením v území a následným schválením výsledků Valnou hromadou MAS 
Jablunkovsko-příloha č. 4). 

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

13.Vysvětlení

1.
Veřejná prostranství v obcích 15

Projekt je zaměřen pouze na aktivity spadající do tématu Veřejná prostranství v obcích.

2.
Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven 10

Projekt je zaměřen pouze na aktivity spadající do tématu Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

3.
Mateřské a základní školy 5

Projekt je zaměřen pouze na aktivity spadající do tématu Mateřské a základní školy.

4.
Kombinace témat 0

Projekt je zaměřen na dvě nebo více podporovaných aktivit.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Počet podpořených subjektů v území 
 
Žadatel nebyl vybrán a současně není propojeným ani partnerským podnikem s žadatelem, který byl vybrán v programovém 
období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Jablunkovsko - PRV. Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů MAS 
Jablunkovsko, Seznam projektů doporučených k financování k datu podání žádosti o dotaci a na základě přílohy č. 1 Prohlášení 
o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. Za podpořenou Žádost o dotaci se považuje žádost, 
která byla ze strany MAS doporučena k podpoře bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne. Seznam je k nahlédnutí 
v kanceláři MAS Jablunkovsko. Kritérium naplňuje princip efektivnosti vynaložených prostředků, tak, aby byl dopad podpory na 
co možná nejširší území. 

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 15

Žadatel nebyl vybrán a současně není propojeným ani partnerským podnikem či příspěvkovou organizací žadatele, který byl 
vybrán v programovém období 2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Jablunkovsko - PRV. 

2.

Ne 0

Žadatel byl vybrán nebo je propojeným či partnerským podnikem s žadatelem, který byl vybrán v programovém období 
2014-2020 k podpoře přes výzvu MAS Jablunkovsko - PRV nebo žadatel nedoložil požadovanou přílohu uvedenou v popisu 
kritéria k Žádosti o dotaci.

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Dopad projektu na životní prostředí 
 
V souladu s principy udržitelného rozvoje bude posuzován dopad projektu na životní prostředí. Součástí projektu budou aktivity 
podporující ochranu životního prostředí ve vybraných oblastech opatření 3.2.4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
MAS Jablunkovsko pro období 2014 - 2020: 
 
1. Podpora projektů péče o krajinu a zachování rozmanitosti krajiny či podpora výsadby a údržby zeleně - projekt obsahuje i 
doprovodnou výsadbu zeleně. Kontrola bude probíhat prostřednictvím doložení fotodokumentace k žádosti o platbu 
2. Projekty se zaměřením na přírodovědná a environmentální témata - v rámci realizace projektu bude uspořádaná informační, 
vzdělávací aktivita či beseda zaměřená na jakékoliv téma ochrany životního prostředí. Kontrola bude probíhat prostřednictvím 
doložení prezenční listiny, fotodokumentace nebo jiného dokumentu dokladujícího realizaci akce k žádosti o platbu. 
 
Hodnocení bude probíhat na základě informací uvedených v Žádosti o dotaci. 

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Projekt obsahuje minimálně jedno z výše uvedených opatření na ochranu životního prostředí
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2.
Ne 0

Projekt neobsahuje žádné z výše uvedených opatření na ochranu životního prostředí

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Rozvoj území 
 
Žadatel je členem organizace zabývající se rozvojem venkova nebo držitelem certifikátu regionální značky (Górolsko swoboda) 
na území Jablunkovsko a to nejpozději od data vyhlášení výzvy, minimálně po celou dobu vázanosti projektu. V případě, že 
během této doby organizace zanikne, nejedná se o porušení ze strany žadatele. V případě, že žadatel přeruší spolupráci s danou 
organizací nebo je vyloučen z organizace, budou žadateli body odebrány a dojde k ukončení projektu z důvodu nedodržení 
podmínek. Za organizace zabývající se rozvojem regionu jsou považovány tyto: MAS Jablunkovsko, Sdružení obcí Jablunkovska, 
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci. Je-li žadatel členem organizace, která je členem výše vyjmenovaných 
organizací, budou žadateli body přiděleny. Je-li žadatelem příspěvková organizace obce nebo města a daná obec nebo město 
jsou členem výše uvedených organizací, budou žadateli body přiděleny. Hodnocení bude probíhat na základě Seznamu členů 
MAS, potvrzení členství jednotlivých organizací nebo kopie certifikátu regionální značky doloženého k Žádosti o dotaci. Kontrola 
bude probíhat na základě Seznamu členů MAS (seznam je přílohou č. 2 výzvy, aktuální k datu vyhlášení výzvy), potvrzení o 
zapojení vydané danou organizací, doloženého k Žádosti o platbu nebo doložením kopie certifikátu. Potvrzení nesmí být starší tří 
měsíců od podání Žádosti o dotaci nebo Žádosti o platbu. V době udržitelnosti projektu bude kritérium kontrolováno 
prostřednictvím komunikace s danou organizací. Kritérium naplňuje princip místní soudržnosti.

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 15

Žadatel je členem organizace zabývající se rozvojem venkova nebo držitelem certifikátu regionální značky na území 
Jablunkovsko

2.
Ne 0

Žadatel není členem organizace zabývající se rozvojem venkova nebo držitelem certifikátu regionální značky na území 
Jablunkovska nebo tuto skutečnost k Žádosti o dotaci nedoložil dle popisu kritéria.

14.Minimální počet bodů 30

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


