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INSTRUKTÁŽNÍ LIST FICHE 


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


5. Automaticky se vyplní číslo Fiche, které jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche dle Vaší schválené SCLLD. 


7. Automaticky se vyplní článek Nařízení PRV, který jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 
V případě článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zvolte oblasti podpory, 
které máte nastaveny v programovém rámci PRV SCLLD. 


8. Vyplňte částku (minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč a 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 (maximální výše způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč). 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria, upřesňující popis a informace pro hodnocení 
a kontrolu daného kritéria (viz informace níže). 


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, uveďte upřesňující podmínky pro plnění bodové hladiny (viz 
informace níže). 


 


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


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


20., 21., 22., 28., 29., 30. – Vyplňte v případě, že máte ve Vaší schválené SCLLD stanoveny nepovinné 


indikátory. 


 


POZN. 


 
NOVÉ: Povinné indikátory se již nevyplňují 


 
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 SCLLD 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 
Pro projekty, které kritérium nesplní nebo pro ně kritérium není relevantní, musí být nastavena bodová 
hladina “0 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 kritériumhodnoceno. 
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Název Fiche Fiche č. 6 Obnova a rozvoj vesnic 


Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 


Vymezení Fiche 


- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a 
obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 


- vazba na cíle SCLLD 4. Rozvoj a modernizace v podnikání
4.1 Podpora podnikání a inovací
1.2 Podpora technické infrastruktury
3.1 Podpora školství
5.1 Podpora kulturního dědictví
5.2 Podpora volnočasových a sportovních aktivit
5.3 Podpora cestovního ruchu


Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD 
a jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 


Podpora je zaměřena na tyto oblasti: 


a) Veřejná prostranství v obcích
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství
specifikovaná níže, a to včetně herních prvků.
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel
rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších
právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná
prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,
železniční stanice a dalších objektů občanské
vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.


b) Mateřské a základní školy
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Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních 
škol nenavyšující kapacitu zařízení. 


c) Hasičské zbrojnice
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení
hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.


d) Obchody pro obce
Podpora zahrnuje investice do obchodu zejména se
smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky).


e) Vybrané kulturní památky
Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého
kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním
dědictvím venkova se rozumí nemovité památky
uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.


f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro
kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové
a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně
obecních knihoven.


g) Stezky
V rámci tohoto záměru jsou podporovány projekty v
oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území
lesa.


h) Muzea a expozice pro obce
Podpora je zaměřena na rekonstrukci a obnovu
výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní
historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou
kulturu.


Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování 
drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat 
za drobnou infrastrukturu).   


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 dotace Pro oblast podpory a), c):  
obec nebo svazek obcí 
Pro oblast podpory b):  
obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby 
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském 
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační 
složkou státu. 
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Pro oblast podpory d), g), h): 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí. 
Pro oblast podpory e), f): 
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí, spolek, ústav, o.p.s., nadace, 
nadační fond, registrované církve a náboženské 
společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 


Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 


Max. 5 000 000 Kč 


Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií)  


1. Realizace projektů v území menších obcí/místních
částí – upřednostněny budou projekty realizované v
katastrálním území obcí/místních částí s nižším
počtem obyvatel.


2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových
pracovních míst.


3. Obnova a využití stávajících objektů –
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou
využity nebo obnoveny již existující objekty.


4. Poskytování dalších služeb pro obyvatele a
návštěvníky obce – upřednostněny budou projekty
řešící zajištění dalších služeb nabízených prodejnou.


5. Kratší doba realizace projektu – upřednostněny
budou projekty s kratší dobou realizace.


6. Vyvážená podpora území (omezení opakované
podpory stejných žadatelů) – upřednostněny budou
projekty žadatelů nepodpořených v dosavadních
výzvách MAS v rámci realizace SCLLD 2014-2020 a
žadatelů, kteří v aktuální výzvě podávají pouze jednu
žádost o dotaci.


7. Finanční náročnost projektu – upřednostněny budou
méně nákladné projekty (projekty s nižší částkou
požadované dotace).


Indikátory výstupů 


- číslo 9 27 02 


- název Počet podpořených operací (akcí) 


- výchozí stav 0 


- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 


- cílový stav 10 


Indikátory výsledků 
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- číslo 9 48 00 


- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 


- výchozí stav 0 


- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 


- cílový stav 0 





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
20
24.1.a
25 (IOD)
25 (NIL)
26
35.2.c
35.2.d
44
01
02
03
04
05
06
07
15
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
06
05
04
03
02
07
01
%
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
06
05
04
03
02
07
01
%
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
06
05
04
03
02
07
01
%
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
06
05
04
03
02
07
01
%
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
06
05
04
03
02
07
01
%
celková délka (km)
celková délka (m)
celková plocha (ha)
celková plocha (m2)
Kč
počet
06
05
04
03
02
07
01
Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1
	btnMenu: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	ddlFormCat: 
	dtPlatnostOd: 
	fldNazevMas: 
	fldRegnumMas: 
	fldRegnumMmr: 
	fldCisloFiche: 
	fldNazevFiche: 
	fldClNa: 
	fldText: 
	chkA: 
	chkB: 
	chkC: 
	chkD: 
	chkE: 
	chkF: 
	chkG: 
	chkH: 
	fldNazev: 
	btnClick: 
	fldPopPrav: 
	fldMin: 
	fldMax: 
	btnDel: 
	fldCisloRadky: 
	fldBody: 
	fldVysvetMas: 
	btnAdd: 
	fldMinBodu: 
	fldDesc: 
	fldValue: 
	ddlJedn: 
	fldPozn: 
	fldMB: 
	fldStran: 
	fldChunk: 



