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27.2.4 Fiche PRV 4: Atraktivní les 


Vazba na opatřenUdflčí opatřeni 
OPA TŘENÍ 19: Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER 
DÍLČÍ OPATŘENÍ 19.2: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje 


Přiřazeni Fiche k článku Nařizenf PRV 
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 


Vazba na cíle SCLLD 
Hlavní opatření 
Opatření 4.1 Zachování kvalitního životního prostředí, lidem přístupná a před lidmi chráněná zdravá 
krajina 
Podopatření 4.1.2 Ochrana krajiny 
Vedlejší opatření (s integračními prvky) 
Opatření 4.1 Zachování kvalitního životního prostředí, lidem přístupná a před lidmi chráněná zdravá 
krajina 
Podopatření 4.1. l Zachování volné krajiny 
Podopatření 4.1.3 Využití krajiny 
Opatření 1.4 Cestovní ruch a služby 


Vymezeni Fiche 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských 


funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 


Témata projektů/aktivity opatřeni 
• Úprava lesních cest a návazné doplňkové infrastruktury pro pobyt v lese
• Zkvalitnění přístupu do lesa a lesem
• Zatraktivnění rekreační funkce lesa a jeho environmentálních funkci
• Zvýšení informovanosti o lese naučnou formou a usměrnění pohybu i chování návštěvníků
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• integrace bude naplněna při realizaci SCLLD také provazbou na vedlejší (doplňková
opatření), která mají integrační funkci a svými aktivitami doplňují hlavní opatření.


Preferenční kritéria 


Preferenční kritéria budou sloužit k rozlišení kvality projektů, bude posuzována doložená potřebnost 
realizace v regionu (vazba na strategii obce), naplňování horizontálních principů, zapojení více subjektů 
a cílových skupin do přípravy a realizace projektů, jejich spolupráce, další plánované návazné aktivity 
(vazba na jiný projekt, další etapy). V rámci kontroly ex ante na místě a veřejných obhajob bude 
hodnocena výběrovou komisí i prezentace projektu, podporovány budou projekty cest s cílem, příběhem 
či aktivitou, hodnocena budou také řešení následné údržby. V rámci kontroly ex ante na místě a 
veřejných obhajob bude hodnocena výběrovou komisí i prezentace projektu. Přesná preferenční kritéria 
budou stanovena v konkrétních výzvách MAS. 


Monitorovací indikátory výstupů 


V tabulce 72 jsou uvedeny indikátory výstupů, které splní fiche 4 s názvem Atraktivní les. 


Tabulka 72: Monitorovací indikátory výstupů -Atraktivní les 


Výchozí 
Hodnota 


Cfiový 
Číslo Název indlkaitoru Jednotka Výstup pro mic1-


stav 
telllll (:2018) 


stav 


927 02 Počet podpořených akce/ Výstup 
o 1 1 


akcí/operací operace 


93001 Celková (podpořená) plocha ha Výstup o 39 39 


Zdroj: Vlastni =pracování 


Stanoveni hodnoty indikátorů 
V tomto opatření není reálné vytvářet pracovní místa, povinnost tvorby pracovních míst MAS 


za celou alokaci bude naplněna v ostatních opatřeních. Výstupové indikátory byly stanoveny podle 
potřeb vycházejících z analýzy území MAS a přepokládaných témat projektů nasbíraných v zásobníku 
projektů MAS. Výměra celkové plochy v ha byla vypočítána dle zmapování naučné stezky 
a předběžného zájmu v regionu. 


MAS svým otevřeným přístupem však nemůže diskriminovat projekty, které v zásobníku projektu 
nejsou uvedeny nebo nebyly v období 2014-2015 známy a přesto splňují strategické cíle. 


Předpoklad: počet podpořených pracovních míst O, počet podpořených akcí I, podpora úpravy 
1 okruhu naučné stezky s vybavením. 
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INSTRUKTÁŽNÍ LIST 


4. Z Vaší schválené strategie přepište přidělené registrační číslo MMR. 


5. Z Vaší schválené strategie přepište číslice z označení Fiche. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche. 


7. Zkontrolujte a případně upravte vybraný článek Nařízení PRV, který se týká Vámi zvolené Fiche. 


8. Vyplňte částku 50 000 Kč (minimální výše způsobilých výdajů je platná pro všechny články vyjma čl. 


44, záměr a) Předběžná technická podpora projektů, u kterého  je možné žádat částku dotace  i nižší 


než 50 000 Kč). 


9. Vyplňte částku 5 000 000 Kč. 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria. 


11. Vyplňte název bodového hodnocení tzv. „bodovou hladinu“ (viz informace níže). 


12. Vyplňte počet bodů k bodové hladině (viz informace níže). 


13. Vyplňte vysvětlení k dané bodové hladině, tak aby splňovali kritéria, viz popis preferenční kritéria 


níže. 


14. U  vylučovacího  kritéria, minimálního  počtu  bodů,  vyplňte  nenulovou  hodnotu,  kterou  žadatel 


musí dosáhnout, aby bylo možné projekt akceptovat a postoupit dalšímu administrativnímu procesu. 


16.,  24.  Vyplňte  hodnotu,  kterou  máte  uvedenou  ve  vaší  schválené  strategii  jako  hodnotu  pro 


mid‐term. 


18., 26. Vyplňte hodnotu, kterou máte uvedenou ve vaší schválené strategii  jako hodnotu cílového 


stavu. 


20.,  21.,  22.,  28.,  29.,  30.  –  Vyplňte  v případě,  že  máte  ve  vaší  schválené  strategii  stanoveny 


nepovinné indikátory.  


POZN.  


Indikátor 93701  ‐ Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců  je brán ve smyslu přesnější 


formulace Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců. 


 


PREFERENČNÍ KRITÉRIA 


Preferenční kritérium musí být v souladu s vaší schválenou strategií a platnými pravidly 19 a 19.2.1., 


zejména musí splňovat tyto základní body:  


Transparentnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: průhlednost; přehlednost 
Ano: 
Preferenční kritérium musí být přehledně popsané, pochopitelné pro více osob se stejným výsledkem  
Ne: 
Preferenční  kritérium  je  krkolomné,  zavádějící,  s  nepřesným  významem,  s možností  vícenásobného 
výkladu 







 
Soulad s principy 
Ano: 
Na princip popsaný v SCLLD by mělo být navázáno alespoň jedno preferenční kritérium. Definice/popis 
tohoto kritéria musí vycházet z daného principu a jasně ho naplňovat.  
Ne: 
Preferenční kritérium je v přímém rozporu s některým z principů uvedených v SCLLD. 
 
Způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení 
Ano:  
Je jasně nastavena bodová hladina pro hodnocení daného kritéria 
Spojité, např. počet obyvatel 0‐100, 101‐500, 501 a více – popsané intervaly v jednotlivých hladinách 
na sebe musí navazovat. 
Za splněnou podmínku v každém preferenčním kritériu půjde vybrat pouze jedna hladina, pokud bude 
chtít MAS umožnit splnění více podmínek zároveň, musí je nadefinovat do více preferenčních kritérií, 
např. zaměření na skot – 5 bodů, zaměření na drůbež – 5 bodů, zaměření na zeleninu – 10 bodů 
Ne: 
Při popisu bodové hladiny pomocí spojitých intervalů nesmí být mezera mezi intervaly (ne např. počet 
obyvatel 0‐100, 200‐500). 
Udělené  body  za  danou  bodovou  hladinu  nesmí  být  v intervalu  (ne  např.  zaměření  na  živočišnou 
výrobu – 5‐10 bodů), ale musí být přesný počet udělovaných bodů pro každou hladinu. 
 
Objektivnost  
Výklad dle slovníku cizích slov: shodující se se skutečností; existující nezávisle na subjektivním mínění; 
skutečný proti pouze míněnému 
Ano: 
Preferenční kritérium lze prokázat dokumentem a musí být věcné. 
V případě,  že nelze prokázat dokumentem, musí být popis bodových hladin  takový, aby hodnocení 
vycházelo z reálných a obecně uznávaných skutečností/znalostí v daných oborech.  
Ne: 
Preferenční kritérium nesmí být subjektivní (ne např. projekt je originální). 
 
Kontrolovatelnost  
Výklad dle slovníku cizích slov: přezkoumatelné, dohledatelné 
Ano: 


‐ Je určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria. 


‐ Každé preferenční kritérium musí být kontrolovatelné „opakovaně“ tak, že nezávisle na čase 
by projekt po hodnocení byl zařazen do stejné bodové hladiny, kterou dostal při bodování. 


Ne: 


‐ Není uvedeno, podle čeho bude kritérium hodnoceno. 
 





Strana  z 
V0101.01
Fiche
2.Název MAS
3.Registrační číslo MAS
4.Registrační číslo MMR
7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
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
Výše způsobilých výdajů (v Kč)
8.Min.
9.Max.
Preferenční kritéria
Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení
12.Bodové hodnocení
13.Vysvětlení
Povinné indikátory výstupů
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Nepovinné indikátory výstupů
Cílový stav
Povinné indikátory výsledků
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Nepovinné indikátory výsledků 
Cílový stav
Dokumenty
Č.ř.
Dokument
MB
Stran
10.4.0.20150206.2.917359
14
17.1.a
17.1.b
17.1.c (LI)
17.1.c (ZI)
17.1.c (PÚ)
19.1.b
24.1.a
25 (IOD)
25 (NIL)
26
35.2.c
35.2.d
44
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Dle pravidel 19.2.1.
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
%
05
04
03
02
07
01
06
Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1
	btnMenu: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	ddlFormCat: 
	dtPlatnostOd: 
	fldNazevMas: 
	fldRegnumMas: 
	fldRegnumMmr: 
	fldCisloFiche: 
	fldNazevFiche: 
	fldClNa: 
	fldText: 
	fldNazev: 
	btnClick: 
	fldPopPrav: 
	fldMin: 
	fldMax: 
	btnDel: 
	fldCisloRadky: 
	fldBody: 
	fldVysvetMas: 
	btnAdd: 
	fldMinBodu: 
	fldDesc: 
	fldValue: 
	ddlJedn: 
	fldPozn: 
	fldMB: 
	fldStran: 
	fldChunk: 



