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Fiche 1.Platnost Fiche od 18.03.2022

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

4

6.Název Fiche

Neproduktivní investice v lesích

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

25 (NIL) Neproduktivní investice v lesích

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

Místní soudržnost  
 
Projekt bude  propagován v rámci ucelené propagace území. Výstupy projektu budou prezentovány jednou z následujících 
forem: v rámci služeb informačních center v území, vydávání letáků či zveřejnění informací v místních periodicích a tisku, 
webových stránkách žadatele. Tato aktivita proběhne minimálně jedenkrát a to v období od data podání Žádosti o dotaci na 
MAS nejpozději do doby předložení Žádosti o platbu. 
Hodnocení proběhne na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat na základě dokumentů 
přiložených k Žádosti o platbu (PrtSc obrazovky PC nebo sken článku, letáku).

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Výstupy projektu budou prezentovány.

2.
Ne 0

Výstupy projektu nebudou prezentovány.

Č.ř.

2.

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 a to doba od data podání Žádosti o dotaci na MAS přes Portál Farmáře, do data předložení Žádosti o platbu na MAS. 
Kontrola splnění podmínky preferenčního kritéria bude provedena při předložení Žádosti o platbu na MAS, kontroluje se 
skutečná doba realizace mezi podáním Žádosti o dotaci na MAS přes Portál Farmáře a podáním/zasláním Žádosti o platbu na 
MAS.

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

13.Vysvětlení

1.
Doba realizace projektu je do 12 měsíců včetně 20

Lhůta mezi podáním Žádosti o dotaci na MAS a Žádosti o platbu na MAS je kratší než 12 měsíců včetně.

2.
Doba realizace projektu 13 - 18 měsíců včetně 10

Lhůta mezi podáním Žádosti o dotaci na MAS a Žádosti o platbu na MAS je v rozmezí 13 až 18 měsíců včetně.

3.
Doba realizace projektu 19 - 24 měsíců včetně 5

Lhůta mezi podáním Žádosti o dotaci na MAS a Žádosti o platbu na MAS je v rozmezí 19 až 24 měsíců včetně.

4.
Doba realizace projektu je 25 měsíců nebo více 0

Lhůta mezi podáním Žádosti o dotaci na MAS a Žádosti o platbu na MAS je 25 měsíců nebo více
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14.Minimální počet bodů 10

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


