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Fiche 1.Platnost Fiche od

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

MAS Vodňanská ryba, z.s. 15/000/00000/231/000111 CLLD_16_01_073

5.Číslo Fiche

6

6.Název Fiche

Lesnická infrastruktura

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

17.1.c (LI) Lesnická infrastruktura

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

Lesní cesta, jejíž novostavba nebo rekonstrukce je předmětem projektu, je realizována min. z 25% délky lesní cesty v 
hospodářském lese. 
Hodnocení se provádí na základě přiložené povinné přílohy Výpis z lesního hospodářského plánu či osnovy (Evidence lesních 
hospodářských celků), či z povinné přílohy Stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Žadatel zároveň doloží mapový 
podklad, ze kterého bude patrná délka lesní cesty v hospodářském lese (např. www.mapy.cz, www.cuzk.cz). Kontrola se 
provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v ŽoD, ŽoP a jejích příloh, event. kontrolou na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
ANO 10

Body jsou přiděleny tomu žadateli, který povinnou přílohu přiložil a splňuje preferenční kritérium tak, jak je popsáno.

2.
NE 0

Body nejsou přiděleny tomu žadateli, který povinnou přílohu nepřiložil, anebo nesplňuje preferenční kritérium tak, jak je 
popsáno.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Výstavba nové lesní cesty, anebo rekonstrukce stávající lesní cesty. 
Kritérium bodově zvýhodňuje výstavbu nových lesních cest před rekonstrukcí stávajících lesních cest dle kategorií a to včetně 
souvisejících objektů a technického vybavení.  
Hodnocení projektu bude povedeno dle projektové dokumentace vypracované autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,ve 
znění pozdějších předpisů). 
Kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v ŽoD, ŽoP a jejich příloh, event. kontrolou na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Nová lesní cesta 1L nebo 2L (výsledná kategorie) 30

Realizací projektu bude vybudována nová lesní cesta výsledné kategorie 1L nebo 2L

2.
Rekonstrukce stávající lesní cesty 1L nebo 2L 20

Realizací projektu bude zrekonstruována stávající lesní cesta výsledné kategorie 1L nebo 2L

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů z MAS Vodňanská ryba 
Projekt podává žadatel, který v rámci této fiche v období 2014-2020 prostřednictvím MAS Vodňanská ryba úspěšně nežádal, 
resp. jeho žádost nebyla podpořena.  Za podpořenou žádost o dotaci se považuje žádost, která byla ze strany MAS doporučena  
k financování v předchozích výzvách.  Kontroluje MAS ze Seznamu podpořených projektů, který bude zveřejněn jako příloha 
Výzvy. Žadatel dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením.
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Více než jednou podpořený žadatel 0

Žadatel byl v období 2014-2020 podpořen z PRV přes MAS Vodňanská ryba více než jedenkrát

2.
Jednou podpořený žadatel 15

Žadatel byl v období 2014-2020 podpořen z PRV přes MAS Vodňanská ryba v jedné výzvě

3.
Nepodpořený žadatel 30

Žadatel ještě nebyl podpořen z PRV před MAS Vodňanská ryba

14.Minimální počet bodů 45

Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

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

1

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků

1.

23.Název

94302 Celková délka lesních cest (km)

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

0,5

25.Měrná jednotka

celková délka (km)

Cílový stav
26.Hodnota

2

27.Měrná jednotka

celková délka (km)

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1
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