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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. 
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3.8.1.5 Rekreační lesy 
Název Fiche Rekreační lesy 


Vazba na článek 


Nařízení PRV 


Článek 25 


 


Vymezení Fiche 


Stručný popis fiche Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa 


podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora rozvoje 


cyklostezek, cyklotras, odpočívadel, naučných stezek, pěších a lyžařských stezek, 


hippostezek a dalších tematických tras včetně doplňkové infrastruktury v lesích. 


Fiche přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova Priority 4 Podpora obnovy, 


zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní 


oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt 


na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně 


oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a 


zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny. 


Vazba na cíle SCLLD 


Strategický cíl SCLLD 


2 Rozvoj cestovního ruchu a zachování a udržování památek, jako kulturní dědictví 


regionu pro budoucí generace 


Specifický cíl SCLLD 
2.3. Podpora rozvoje turitické infrastruktury 


Opatření 2.3.1. Rekreační lesy 


 


Oblasti podpory Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. 


značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných 


přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou 


též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových 


stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě 


lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 


návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 


Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa: 


Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kap. 1 Obecných 


podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova.  


1) opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek 


pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba 


herních a naučných prvků, fitness prvků  


2) opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, 


přístřešků, informačních tabulí, závory  


3) opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků,  


4) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)  


5) nákup pozemku  


Projekty musí být realizovány na pozemkách určených k plnění funkce lesa (PUPFL) s 


výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které 


žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle 


převzaté platné lesní hospodářské osnovy. 


 


Definice příjemce dotace - Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL.  


- Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 


vypůjčitelů PUPFL.  
 


Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- Kč 


Max. 5 000 000,- Kč 
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Preferenční kritéria Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až 


v rámci dané vyhlášené výzvy. V rámci hodnocení fiche   


budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti: 


1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa 


2. Uplatňování inovačních přístupů 


3. Mladí lidé do 30 let 


4. Realizace projektu v obci do 500 obyvatel 


5. Realizace projektu na území více obcí 


6. V rámci projektu je realizováno více aktivit 


7. Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu 


8. Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MASŽR 


9. Celková výše způsobilých nákladů projektu 


10. Délka lesní cesty 


11. Velikost zasažené plochy lesa 


12. Výukový a osvětový charakter akce 


 


Indikátor výstupu 


Číslo 92702 93001 


Název Počet podpořených operací (akcí) Celková plocha (ha) 


Výchozí stav 0 0 


Hodnota pro 


mid-term 


(r.2018) 


2 1 


Cílový stav 8 5 


 


Indikátor výsledku 


Číslo 94302 


Název Celková délka lesních cest 


Výchozí stav 0 


Hodnota pro mid-term 


(r.2018) 


0,4 km 


Cílový stav 2 km 
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