Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV



Stručný popis Fiche

Občanská vybavenost
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech:

Vymezení Fiche
Fiche je zaměřena na podporu občanské

vybavenosti se zaměřením na malé obce,
které tvoří většinu území MAS
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
d) Obchody pro obce
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
g) Stezky
h) Muzea a expozice pro obce



Vazba na cíle SCLLD

1.1. Silná místní soudržnost a sounáležitost
1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům
a změnám klimatu
1.1.7 Památky
1.1.8 Kulturní a společenské akce
1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport,
kultura (hlavní opatření)
1.2. Kvalitní infrastruktura
1.2.1 Infrastruktura v obcích
1.2.2 Veřejná prostranství
1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní
dopravu
1.2.4 Veřejné
prostory

budovy

a

společenské

1.2.5 Místní komunikace


Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. byl podpořen z OP TP 2007–2013
Identifikační číslo EIS: CZ.1.08/3.2.00/14.00295

1.3. Kvalitní životní prostředí
1.3.7 Zeleň v obcích
1.4. Silná místní ekonomika
1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje
a regionální identity
Oblasti podpory

·

·

·

·

·

·

·

Podpora je zaměřena na obnovu
veřejných
prostranství
specifikovaných níže, a to včetně
herních
prvků.
Veřejným
prostranstvím se pro účely těchto
Pravidel rozumí veřejné prostranství
definované v § 34 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní
řízení), ve znění pozdějších právních
předpisů. Podpořena budou pouze
tato veřejná prostranství: náměstí,
návsi, tržiště, bezprostřední okolí
obecního úřadu, pošty, kostela,
hřbitova, železniční stanice a dalších
objektů občanské vybavenosti, které
jsou ve vlastnictví obce.
Podpora zahrnuje investice do
mateřských a základních škol
nenavyšující kapacitu zařízení.
Podpora zahrnuje investice do
staveb a vybavení hasičských
zbrojnic přímo souvisejících s
výkonem služby jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce.
Podpora zahrnuje investice do
obchodu zejména se smíšeným
zbožím (prodejny, mobilní i stabilní
stánky).
Podpora
zahrnuje
obnovu
a
zhodnocení nemovitého kulturního
dědictví
venkova.
Nemovitým
kulturním dědictvím venkova se
rozumí nemovité památky uvedené
ve veřejně dostupném Ústředním
seznamu kulturních památek České
republiky.
Podpora zahrnuje investice do
staveb a vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost (obecní, kulturní,
spolkové a víceúčelové domy,
společenské, koncertní a divadelní
sály, kina, klubovny, sokolovny a
orlovny) včetně obecních knihoven.
V rámci tohoto záměru jsou
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·

Definice příjemce dotace

podporovány projekty v oblasti
veřejně přístupných pěších a
lyžařských stezek, hippostezek a
dalších tematických stezek mimo
území lesa.
Podpora je zaměřena na výstavbu a
obnovu výstavních expozic a muzeí
s nabídkou místních kulturních a
historických zajímavostí s vazbou na
místní historii, kulturní a umělecké
aktivity a tradiční lidovou kulturu.

a)
Definice žadatele/příjemce dotace je stanovena
na základě článku Nařízení PRV a platí pro
celou Fichi. Definice žadatele/příjemce dotace
bude dále upřesněna Pravidly pro
operaci
19.2.1 a 19.3.1. MAS nemůže být v rámci
operace 19.2.1 příjemcem dotace. MAS může
cílit na konkrétní typy příjemců prostřednictvím
preferenčních kritérií.

Výše způsobilých výdajů
Preferenční kritéria

Min.: 50 000 Kč
Max.: 5 000 000 Kč
Principy pro stanovení preferenčních kritérií,
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny
do konkrétních preferenčních kritérií:
· Optimalizace harmonogramu čerpání
(preference projektů s kratší dobou
realizace/dřívější dobou dokončení)
· Plnění principů LEADER (preference
projektů se zapojením více subjektů,
zájmových skupin, sektorů)
· Rovnoměrnost čerpání v území (např.
preference
dosud
nepodpořených
žadatelů či žadatelů, kteří dosud
nepředložili žádnou žádost, preference
projektů realizovaných v menších
obcích)
· Naplňování
principů
horizontálních
témat (např. preference žadatelů
podporujících
zaměstnávání
osob
znevýhodněných na trhu práce)
· Velikost projektu (preference projektů
s nižšími způsobilými výdaji)
· Velikost žadatele (preference menších
žadatelů)
· Rozvoj stávajícího potenciálu území
(např.
preference
projektů,
které
využívají či navazují na stávající
infrastrukturu, objekty, zařízení či
aktivity; preference projektů s vyšším
vlastním přínosem žadatele)
· Propagace MAS (preference projektů
se závazkem publicity MAS a projektu
nad rámec povinné publicity)
Indikátory výstupů


Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. byl podpořen z OP TP 2007–2013
Identifikační číslo EIS: CZ.1.08/3.2.00/14.00295

-

číslo
název
výchozí stav
hodnota pro mid-term (r. 2018)
cílový stav

92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
0

14
Indikátory výsledků

- číslo
- název

94800
Pracovní místa vytvořená
podpořených projektů (Leader)

- výchozí stav
- hodnota pro mid-term (r. 2018)
- cílový stav

0
0

v

rámci

0
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