Příloha zápisu Členské schůze ze dne 27.2. 2020
Změna programového rámce PRV – schválena ČS

Název Fiche: Opatření PRV E: Rozvoj venkova
•

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - písm. a), g)

Stručný popis fiche

•

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovu vesnic ve venkovských oblastech,
konkrétně na veřejná prostranství v obcích a stezky.

Vazba na cíle SCLLD

•

realizace fiche přispívá k naplnění specifických cílů SCLLD:

Vazba na článek Nařízení PRV
Vymezení Fiche

o

specifický cíl 1. zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost regionu, zvýšit bezpečnost v dopravě a
minimalizovat negativní dopady dopravy na prostředí

o

specifický cíl 3. zkvalitnit a diverzifikovat nabídku neformálního vzdělávání a kulturních,
sportovních a volnočasových aktivit

Oblasti podpory

•

Podpora je cílena do následujících oblastí:

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

•

a) veřejná prostranství v obcích - podpora je zaměřena na veřejná prostranství definovaná v § 34
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a to včetně herních prvků

•

g) stezky - podporovány jsou projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek,
hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa

Definice příjemce dotace

•

pro aktivitu a) veřejná prostranství: obec nebo svazek obcí

•

pro aktivitu g) stezky: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí

Výše způsobilých výdajů (Kč)

Preferenční kritéria

Minimální způsobilé
výdaje

50 tis. Kč

Maximální způsobilé
výdaje

2 mil. Kč

•

•
Indikátory výstupů

Indikátory výsledků

Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů:
o

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v obci (hodnoceno dle počtu přenocování
ČSÚ v roce 2018)

o

Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji

o

Proaktivní přístup žadatele (konzultace projektu)

o

Publicita projektu MAS Krkonoše

o

Podpora spolupráce

o

Preference záměrů s kratší dobou realizace

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS.
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