Plzeň, 5.10.2015

místopředseda spolku

Kapitola 3. Podmínky pro tvorbu Fiche v rámci Programového rámce PRV
-

-

-

-

a) Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV
o Metodika uvádí, že každou Fichi lze přiřadit pouze k jednomu článku Nařízení.
Myšlen je zde však nejen článek, ale i konkrétní odstavec a písmeno tak, jak je
uvedeno v oddíle „Specifická ustanovení pro aktivity dle jednotlivých článků“. Jinými
slovy – každá Fiche může být přiřazena pouze k jedné ze stran 7 až 19 Metodiky.
d) Definice příjemce dotace
o Výčet možných konečných příjemců bude stanoven Pravidly 19.2.1. Pokud MAS bude
chtít podporovat pouze některé typy příjemců, může je v prvních výzvách zvýhodnit
pomocí preferenčních kritérií. V dalších kolech bude pravděpodobně možné výčet
možných příjemců zúžit přímo ve Výzvě MAS díky nastavení softwarového nástroje
(omezení příjemců ve formuláři Žádosti o dotaci dle specifik dané MAS). V každém
případě je třeba toto zúžení avizovat již ve Fichi v oddíle „Preferenční kritéria“.
e) Výše způsobilých výdajů
o Pokud MAS bude chtít zvýšit minimální či snížit maximální výši způsobilých výdajů,
může v prvních výzvách požadovanou velikost projektů zvýhodnit pomocí
preferenčních kritérií. V dalších kolech bude pravděpodobně možné výši způsobilých
výdajů omezit přímo ve Výzvě MAS díky nastavení softwarového nástroje (omezení
výše způsobilých výdajů ve formuláři Žádosti o dotaci dle specifik dané MAS).
V každém případě je třeba toto zúžení avizovat již ve Fichi v oddíle „Preferenční
kritéria“.
o Míru podpory pro jednotlivé články stanoví Pravidla 19.2.1. Uvedenou maximální
míru podpory ve výši 85% budou moci čerpat projekty dle čl. 14 Předávání znalostí
a informační akce, 24.1.a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření
v lesích a 25 Neproduktivní investice v lesích. Míru podpory ve výši 80% pak budou
moci získat projekty dle čl. 17.1.c). Ostatní projekty budou mít míru nižší – max. 50%.
f) Preferenční kritéria
o V rámci Programového rámce Strategie CLLD stačí do Fiche uvést pouze tzv.
„principy“ pro stanovení budoucích preferenčních kritérií, která budou následně
podrobněji specifikována až ve Výzvě MAS. Ve Fichi tedy postačuje např. uvést jako
obecný princip: „Budou zvýhodňovány projekty zapojující mládež.“ a až ve Výzvě
MAS bude tento princip rozveden do kritérií – např.: „Zapojení mládeže do 26 let do
realizace projektu – 3 body, Žadatel je mladý zemědělec do 40 let – 5 bodů.“
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g) a h) Indikátory
o MAS v Programovém rámci PRV musí uvést min. povinné indikátory výstupů a
výsledků, pokud jsou na str. 7 – 19 u jednotlivých článků stanoveny. U těchto
indikátorů musí mít stanovenu výchozí hodnotu (u indikátorů výstupu je to vždy 0),
plánovanou (cílovou) hodnotu ke konci roku 2018 a k roku 2022. Míra dosažení
hodnoty indikátoru ke konci roku 2018 bude předmětem Střednědobého hodnocení
a může mít vliv na přerozdělení alokace (viz „Pravidla pro stanovení alokace
vyčleněné z PRV“, body 2.b), 3.a) a 3.3.d), které jsou součástí materiálu „Pravidla,
kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií CLLD a stanovení alokace v rámci
programového rámce PRV“, zveřejněného 25. 8. 2015).
o Kromě toho si může MAS volitelně stanovit další indikátory a to buď z Národního
číselníku indikátorů (doporučujeme), nebo si zvolit indikátory vlastní. Plnění či
případné neplnění těchto indikátorů by nemělo mít vliv na přerozdělení alokace
v návaznosti na Střednědobé hodnocení.

Případné dotazy k Metodice pro tvorbu Fichí, směřované na ŘO PRV posílejte prosím na
e-mail v.foltynova@nsmascr.cz – sekretariát NS MAS bude i nadále zajišťovat komunikaci
s ŘO PRV a zveřejňovat poskytnuté odpovědi.
Případné připomínky či návrhy na změnu Metodiky pro tvorbu Fichí posílejte prosím rovnou
na e-mail psleader@nsmascr.cz, kde budou sloužit jako podklad pro další jednání s ŘO PRV o
přípravě Pravidel opatření 19.2.1 (projekty konečných žadatelů) a 19.3.1 (projekty
spolupráce).
SZIF ve spolupráci s MZe a NS MAS připravuje v rámci aktivit workshopy, jejichž cílem bude
na podkladě zveřejněné Metodiky pro tvorbu Fichí shromáždit různé náměty z MAS, jaké typy
projektů předpokládají v jednotlivých Fichích. Tyto podněty by měly sloužit k lepšímu a
praktičtějšímu nastavení Pravidel. Podmínkou účasti zástupců jednotlivých MAS bude zaslání
vlastních konkrétních námětů jako podkladu k diskusi. Na místě pak budou v menších
skupinách (členěných pravděpodobně dle zaměření projektů) jednotlivé náměty rozebírány.
Termíny a místa konání budou zveřejněny v následujících týdnech.
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