
Strana 1 z 2 

Fiche 1.Platnost Fiche od

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

MAS Nad Prahou o.p.s. 15/000/00000/120/000130 CLLD_16_02_003

5.Číslo Fiche

8

6.Název Fiche

Do lesa za aktivním odpočinkem

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

25 (NIL) Neproduktivní investice v lesích

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

Délka realizace projektu 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí z Žádosti o dotaci, z 
Dohody (od data skutečného podpisu Dohody) a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). Předpokládané datum 
podpisu Dohody bude současně s výzvou zveřejněno na webu MAS - toto datum bude sloužit jako pomůcka pro udělení bodů v 
případě hodnocení žádosti po jejím předložení na MAS (tzn. v Žádosti o dotaci uvedené datum předložení Žádosti o platbu na 
RO SZIF nesmí být delší, než 12 měsíců od předpokládaného data podpisu Dohody). Rozhodující bude doba od skutečného 
podpisu Dohody do data předložení konečné Žádosti o platbu. 
 

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

13.Vysvětlení

1.
Doba realizace max. 12 měsíců od podpisu Dohody. 20

Z harmonogramu projektu vyplývá, že plánovaná realizace projektu vč. podání konečné Žádosti o platbu na RO SZIF bude 
do max. 12 měsíců od předpokládaného data podpisu Dohody.

2.
Doba realizace nad 12 měsíců od podpisu Dohody. 0

 Z harmonogramu projektu vyplývá, že plánovaná realizace projektu vč. podání konečné Žádosti o platbu na RO SZIF bude 
delší než 12 měsíců od předpokládaného data podpisu Dohody.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Smlouva o partnerství (rozvoj a návaznost spolupráce s ostatními subjekty) 
Akceptována bude pouze smlouva uzavřená s mateřskou, základní či střední školou, nebo s obcí či neziskovou organizací, která 
působí ve stejné obci jako je místo realizace nebo v území MAS Nad Prahou. Důraz při hodnocení bude kladen především na 
konkrétní plnění ze strany žadatele, kdy toto plnění nesmí být nijak zpoplatněno (může se jednat např. o exkurzi, výstavu, 
přednášku, prohlídku apod.) a musí proběhnout v době od skutečného podpisu Dohody do podání Žádosti o platbu. Možné i 
jednorázově.  
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy smlouvy o partnerství. U 
každé Žádosti o dotaci bude hodnocena pouze jedna smlouva. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu a nepovinné přílohy 
prokazující zrealizovanou spolupráci. 
 

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

13.Vysvětlení

1.
Uzavřena Smlouva o partnerství. 20

Akceptována bude smlouva se školou nebo obcí či neziskovou organizací, která působí ve stejné obci jako je místo realizace 
nebo v území MAS Nad Prahou.

2.
Neuzavřena Smlouva o partnerství. 0

Není doložena žádná smlouva o partnerství.

14.Minimální počet bodů 20
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Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

92702 Počet podpořených operací (akcí)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

4

19.Měrná jednotka

počet

2.

15.Název

93001 Celková plocha (ha)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

0

17.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

Cílový stav
18.Hodnota

1

19.Měrná jednotka

celková plocha (ha)

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


