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Fiche opatření
(dále jen Fiche)
2.Číslo Fiche
3.Název Fiche
Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)
4.Hlavní opatření
5.Cíl hlavního opatření z PRV
6.Vedlejší opatření "1"
7.Vedlejší opatření "2"
8.Cíl vedlejšího opatření "1" z PRV
9.Cíl vedlejšího opatření "2" z PRV
Vymezení Fiche
12.Fiche zakládá veřejnou podporu
15.Definice příjemce dotace
(Hlavní opatření)
16.Kritéria přijatelnosti
(Hlavní opatření)
17.Závazné podmínky pro vedlejší opatření
(Vedlejší opatření "1")
18.Závazné podmínky pro vedlejší opatření
(Vedlejší opatření "2")
19.Další podmínky
(Hlavní opatření)
20.Druh a výše dotace (pro každý typ žadatelů/příjemců dotace)
(Hlavní opatření/vedlejší opatření)
21.Maximální/minimální způsobilé výdaje - MAX. 2 000 000,- Kč, pro I.3.2. 1 100 000,- Kč
(Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt)
21.Maximální/minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace - MAX. 2 000 000,- Kč
(Max. a min. výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na projekt)
23.Způsobilé výdaje (kód, název)
(Hlavní opatření)
24.Způsobilé výdaje (kód, název)
(Vedlejší opatření "1")
25.Způsobilé výdaje (kód, název)
(Vedlejší opatření "2")
26.Preferenční kritéria
Povinná preferenční kritéria
Bodové hodnocení
Preferenční kritéria stanovená MAS
Bodové hodnocení
27.Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
28.Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
29.Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
30.Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
Povinné přílohy předkládané při průběžné Žádosti o proplacení
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
31.Povinné přílohy předkládané po Žádosti o proplacení
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
32.Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS
Kontaktní údaje příslušné MAS
33.Jméno a příjmení pověřeného zástupce MAS:
34.Adresa sídla MAS:
35.Telefon (pevná linka, mobil):
36.Fax:
37.E-mail:
Datum:
Podpis(y) zástupců MAS:
Instruktážní list k „Fichi opatření“
 
1.  Název MAS
- uveďte celý název MAS v souladu s dokladem o právní subjektivitě
 
2.  Číslo Fiche 
 - uveďte číselné označení pořadí příslušné Fiche
 
3.  Název Fiche 
- uveďte název dané Fiche
 
4.  Hlavní opatření 
 - vyberte z nabídky příslušné opatření/podopatření, které jste zvolili jako hlavní. V případě, že vyberete jako hlavní opatření 1.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, není možné toto opatření dále kombinovat, tj. není možné stanovit vedlejší opatření „1“, „2“.
 
5.  Cíl hlavního opatření z PRV 
 - vyberte z nabídky cíl příslušný pro hlavní opatření/podopatření; klikněte na tlačítko „přidat řádek“, pokud chcete zvolit více cílů; klikněte na tlačítko „X“, pokud chcete některý z cílů vymazat (alespoň jeden cíl je povinný)
 
6.  Vedlejší opatření "1"
- vyberte z nabídky opatření/podopatření, které jste zvolili jako vedlejší (není nutné vyplňovat)
 
7.  Vedlejší opatření "2" 
- vyberte z nabídky opatření/podopatření, které jste zvolili jako vedlejší (není nutné vyplňovat)
 
8.  Cíl vedlejšího opatření "1" z PRV 
 - vyberte z nabídky cíl příslušného vedlejšího opatření "1"; klikněte na tlačítko „přidat řádek“, pokud chcete zvolit více cílů; klikněte na tlačítko „X“, pokud chcete některý z cílů vymazat (alespoň jeden cíl je povinný)
 
9.  Cíl vedlejšího opatření "2" z PRV 
 - vyberte z nabídky cíl příslušného vedlejšího opatření "2"; klikněte na tlačítko „přidat řádek“, pokud chcete zvolit více cílů; klikněte na tlačítko „X“, pokud chcete některý z cílů vymazat (alespoň jeden cíl je povinný)
 
10. Cíl Fiche 
- uveďte, jaký cíl, či cíle budou naplňovány prostřednictvím projektů této Fiche (tento cíl, cíle musí odpovídat cílům vymezeným v rámci SPL a být v souladu s cílem, cíly hlavního, vedlejšího opatření)
 
11. Popis charakteru Fiche 
- stručně uveďte důvod zavedení této Fiche a její trvalý přínos  - popište v krátkosti přínos realizace projektů dané Fiche pro budoucnost území v dlouhodobější perspektivě
 
12. Fiche zakládá veřejnou podporu 
 - vyplňuje se pouze v případě, kdy hlavní nebo vedlejší opatření/podopatření je z osy III; zaškrtněte ano, pokud realizované projekty budou zakládat veřejnou podporu nebo  zaškrtněte ne, pokud realizované projekty nebudou zakládat veřejnou podporu. Z jedné Fiche není možné realizovat projekty, které zakládají i nezakládají veřejnou podporu. Podrobnosti k veřejné podpoře jsou uvedeny v Manuálu pro vyplňování „Fiche opatření“ v příloze 3 pravidel IV.1.1..
 
13. Uplatnění inovačních přístupů 
- popište jaké inovativní přístupy očekáváte při realizaci projektů v rámci této Fiche.
 
14. Specifické vymezení 
- pole specifické vymezení se vyplňuje pouze v případě, pokud MAS stanoví specifické vymezení pro danou Fichi nad rámec vyplývající z nastavení jednotlivých opatřeních v PRV. Např. pokud opatření obsahuje několik záměrů, je možné zúžit možnost podpory jen na některý z nich. Toto pole je nepovinné.
 
15. Definice příjemce dotace 
- stanovuje se v souladu s vymezením definice příjemce dotace hlavního opatření/podopatření. Nabídka se generuje na základě výběru v poli 4. MAS může dané vymezení více zúžit  - text vepíše do prázdných linek níže.
 Upozornění: 
Vždy je nutné dodržet definici příjemce dotace hlavního opatření. Pokud je vybráno i vedlejší opatření a  je-li v rámci projektu zároveň čerpáno jak z hlavního opatření tak i z vedlejšího opatření („1“ nebo „2“), je nutné při definování příjemce dotace dodržet také podmínky stanovené v „Závazných podmínkách pro vedlejší opatření“ („1“ nebo „2“).
 
16. Kritéria přijatelnosti
- automaticky se vygenerují na základě určení hlavního opatření a jejich dodržení je povinné. MAS má možnost přidat další kritéria přijatelnosti.
 
17. Závazné podmínky pro vedlejší opatření „1“ 
- automaticky se vygenerují na základě určení vedlejšího opatření „1“ a jejich dodržení je povinné pro projekty, které z tohoto opatření čerpají. MAS má možnost přidat další nebo přísnější závazné podmínky. Pokud není vybráno vedlejší opatření „1“, toto pole se nevyplňuje. 
 
18. Závazné podmínky pro vedlejší opatření „2“ 
- automaticky se vygenerují na základě určení vedlejšího opatření „2“ a jejich dodržení je povinné pro projekty, které z tohoto opatření čerpají. MAS má možnost přidat další nebo přísnější závazné podmínky. Pokud není vybráno vedlejší opatření „2“, toto pole se nevyplňuje. 
19. Další podmínky 
- automaticky se vygenerují na základě určení hlavního opatření a jejich dodržení je povinné. MAS má možnost přidat vlastní další podmínky.
 
20. Druh a výše dotace  
- druh dotace se vygeneruje automaticky dle hlavního opatření/podopatření. 
Výši dotace stanovte podle hlavního opatření/podopatření (viz příloha č. 9 Pravidel MAS), ale v případě, že vedlejší opatření/podopatření má nižší míru dotace než hlavní opatření/ podopatření, je maximální míra dotace stanovena dle opatření/podopatření s nejnižší mírou dotace (tedy vedlejšího opatření/podopatření). Pokud je hlavní nebo vedlejší opatření z osy III, je nutné definovat výši dotace v souladu s tím, jak je vyplněno pole 12. „Fiche zakládá veřejnou podporu“ ANO x NE. 
Vybraná nejnižší míra dotace platí na celou Fichi, tedy i na projekt, který nečerpá z vedlejšího opatření/podopatření. 
Pokud se podpora z hlavního nebo vedlejšího opatření/podopatření řídí pravidlem „de minimis“, počítá si příjemce dotace do podpory dle tohoto pravidla pouze tu část dotace, která se vztahuje na výdaje z opatření/podopatření s pravidlem „de minimis“. Pravidlo „de minimis“ tedy nemusí platit pro celou Fichi ani pro celý projekt.
V případě, kdy se na výši dotace vztahuje „mapa podpory“, řídí se následujícím: 
Mapa podpory pro opatření III.1.1  - Diverzifikace činností nezemědělské povahy:
Region
Malé podniky
Střední podniky
2007-2010
2011-2013
2007-2010
2011-2013
CZ 02    Střední Čechy
60 %
60 %
50 %
50 %
CZ 03    Jihozápad
56 %
50 %
46 %
40 %
CZ 04    Severozápad
60 %
60 %
50 %
50 %
CZ 05    Severovýchod
60 %
60 %
50 %
50 %
CZ 06    Jihovýchod
60 %
60 %
50 %
50 %
CZ 07    Střední Morava
60 %
60 %
50 %
50 %
CZ 08    Moravskoslezsko
60 %
60 %
50 %
50 %
 
Mapa podpory pro opatření III.1.2.  - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje: 
Region
2007-2010
2011-2013
CZ 02    Střední Čechy
60 %
60 %
CZ 03    Jihozápad
56 %
50 %
CZ 04    Severozápad
60 %
60 %
CZ 05    Severovýchod
60 %
60 %
CZ 06    Jihovýchod
60 %
60 %
CZ 07    Střední Morava
60 %
60 %
CZ 08    Moravskoslezsko
60 %
60 %
 
Mapa podpory pro opatření III.l.3 - Podpora cestovního ruchu:
Region
Malé podniky
Střední podniky
Velké podniky
2007-2010
2011-2013
2007-2010
2011-2013
2007-2010
2011-2013
CZ 02    Střední Čechy
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 03    Jihozápad
56 %
50 %
46 %
40 %
36 %
30 %
CZ 04    Severozápad
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 05    Severovýchod
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 06    Jihovýchod
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 07    Střední Morava
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 08    Moravskoslezsko
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
 
Mapa podpory pro podpatření III.2.1.2  - Občanské vybavení a služby:
Region
Malé podniky
Střední podniky
Velké podniky
2007-2010
2011-2013
2007-2010
2011-2013
2007-2010
2011-2013
CZ 02    Střední Čechy
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 03    Jihozápad
56 %
50 %
46 %
40 %
36 %
30 %
CZ 04    Severozápad
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 05    Severovýchod
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 06    Jihovýchod
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 07    Střední Morava
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
CZ 08    Moravskoslezsko
60 %
60 %
50 %
50 %
40 %
40 %
 
21. Maximální/minimální způsobilé výdaje 
- stanovte maximální a minimální hranice v rozmezí 0 – 2 000 000 Kč (u opatření I.3.2. v rozmezí 0 – 1 100 000 Kč).  MAS má možnost omezit max./min. hranici více a to např. dle zvolených příjemců podpory.  
22. Oblasti podpory (typy aktivit)
- uveďte, na jaké tématické oblasti se bude realizace projektů zaměřovat. Oblasti podpory slouží pro specifikaci jednotlivých Fichí, bližší informování žadatelů, na které typy projektů je daná Fiche zaměřena. Oblasti podpory musí respektovat zvolený/zvolené cíl/cíle, definici příjemce dotace a nastavené způsobilé výdaje.
 
23. Způsobilé výdaje (kód, název)  - hlavní opatření
- vyberte z nabídky kódů způsobilé výdaje hlavního opatření potřebné pro danou Fichi; klikněte na tlačítko „přidat řádek“, pokud chcete zvolit další způsobilý výdaj; klikněte na tlačítko „X“, pokud chcete některý z vybraných způsobilých výdajů vymazat. Nemusí být vybrány všechny způsobilé výdaje daného hlavního opatření.
Možnost vepsat text je zde ponechána pouze pro dodatečné vepsání způsobilých výdajů na základě schválených pravidel pro podopatření, pro která dosud nebyla schválena Pravidla (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích). 
Přidávat vlastní způsobilé výdaje, než jsou v daném opatření/podopatření není možné.
 
24. Způsobilé výdaje (kód, název)  - vedlejší opatření „1“
- vyberte z nabídky kódů způsobilé výdaje vedlejšího opatření „1 potřebné pro danou Fichi; klikněte na tlačítko „přidat řádek“, pokud chcete zvolit další způsobilé výdaje; klikněte na tlačítko „X“, pokud chcete některý z vybraných způsobilých výdajů vymazat. Nemusí být vybrány všechny způsobilé výdaje daného vedlejšího opatření „1“. 
Možnost vepsat text je zde ponechána pouze pro dodatečné vepsání způsobilých výdajů na základě schválených pravidel pro podopatření, pro která dosud nebyla schválena Pravidla (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích). 
Přidávat vlastní způsobilé výdaje, než jsou v daném opatření/podopatření není možné.
 
25. Způsobilé výdaje (kód, název)  - vedlejší opatření „2“
- vyberte z nabídky kódů způsobilé výdaje vedlejšího opatření „2“ potřebné pro danou Fichi; klikněte na tlačítko „přidat řádek“, pokud chcete zvolit další způsobilé výdaje; klikněte na tlačítko „X“, pokud chcete některý z vybraných způsobilých výdajů vymazat. Nemusí být vybrány všechny způsobilé výdaje daného vedlejšího opatření „2“. 
Možnost vepsat text je zde ponechána pouze pro dodatečné vepsání způsobilých výdajů na základě schválených pravidel pro podopatření, pro která dosud nebyla schválena Pravidla (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích). 
Přidávat vlastní způsobilé výdaje, než jsou v daném opatření/podopatření není možné.
 
26. Preferenční kritéria
- stanovuje MAS pro bodování a výběr projektů z dané Fiche Výběrovou komisí MAS. V první části jsou stanovena povinná preferenční kritéria. Způsob a míra zvýhodnění je ponechána na MAS. Ve druhé části si preferenční kritéria určuje sama MAS. Preferenční kriteria musí být nastavena tak, aby vystihla základní vlastnosti projektů a ohodnotila, jak projekty napomohou splnit cíl/cíle Fiche. Při jejich nastavování je třeba posoudit i na základě jakých podkladů budou jednotlivá kritéria hodnocena. Preferenční kritéria budou pro Výběrovou komisy rozhodujícím znakem pro hodnocení projektů. 
Dále je nutné uvést, jak bude postupováno při shodném počtu bodů u projektů předkládaných konečnými žadateli v rámci dané Fiche (např. bude rozhodovat nižší finanční požadavek žadatele apod.). 
 
27. Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci 
- generují se na základě určení hlavního opatření. Pokud nejsou přílohy nezbytné pro dané nastavení Fiche, lze je odstranit tlačítkem „X“. Je zde ponecháno textové pole pro povinné přílohy stanovené MAS (doporučuje se doplnit přílohy, které vyplývají z vedlejších opatření) a také pro přílohy vyplývající z dosud neschválených podopatření (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích).
 
28. Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
- stanovuje MAS dle svého uvážení, především z důvodu doložení podkladů pro bodové hodnocení projektů.
 
29. Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody 
- generují se na základě určení hlavního opatření. Je zde ponecháno textové pole pro povinné přílohy stanovené MAS (doporučuje se doplnit přílohy, které vyplývají z vedlejších opatření) a také pro dodatečné doplnění příloh vyplývající z dosud neschválených podopatření (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích).
 
30. Povinné přílohy předkládané při Žádosti o proplacení 
- generují se na základě určení hlavního opatření, přílohy označené tlačítkem „X“ je možno odstranit, pokud lze na základě omezení Fiche vyloučit jejich nezbytnost. Je zde ponecháno textové pole pro povinné přílohy stanovené MAS (doporučuje se doplnit přílohy, které vyplývají z vedlejších opatření např. prezenční listina účastníků školení) a také pro dodatečné doplnění příloh vyplývající z dosud neschválených podopatření (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích). 
Pro opatření/podopatření III.2.1.1., III.2.1.2. a III.2.2. (týká se pouze obcí) se dále generují přílohy předkládané při průběžné Žádosti o proplacení  - pokud si žadatel v rámci Žádosti o dotaci zvolí možnost průběžného financování.
 
31. Povinné přílohy předkládané po Žádosti o proplacení
- generují se na základě určení hlavního opatření. Je zde ponecháno textové pole pro povinné přílohy stanovené MAS (doporučuje se doplnit přílohy, které vyplývají z vedlejších opatření) a také pro přílohy vyplývající z dosud neschválených podopatření (I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření, II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích).
 
32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS
- uveďte indikátory, které bude MAS sledovat při realizaci Strategického plánu Leader u předkladatelů projektů (navíc oproti povinným indikátorům vymezeným dle hlavního opatření). Na základě naplňování těchto indikátorů bude od třetího roku realizace SPL rozdělován bonus (30% roční alokace) mezi jednotlivé MAS.
 
33.-37. Kontaktní údaje příslušné MAS
- uveďte kontaktní údaje na MAS, které slouží žadatelům pro případ dotazů k Fichi.
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