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FICHE 8 OBNOVA A ROZVOJ VESNIC 

 
Povinná preferenční kriteria 

 
1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2 Metodiky 
pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2. 
Bodové hodnocení: 0-15 
Projekt nevytváří nové pracovní místo nebo místo do 7 hodin/týden.  0 
Projekt vytváří úvazek do 0,5 úvazku (minimálně se jedná o 8 hodin/týden, tj. 0,2 
úvazek, od 8 hodin/týden do 19 hodin/týden). 

5 

Projekt vytváří úvazek min. 0,5 úvazek (tj. od 20 hodin/týden do 39 hodin/týden). 10 
Projekt vytváří min. 1 nový plný pracovní úvazek (tj. 40 hodin/týden). 15 

 
2. Uplatňování inovačních přístupů. 
Bodové hodnocení: 0-20 
Projekt nezahrnuje žádné inovační přístupy. 0 
Projekt zahrnuje alespoň 1 inovační přístup. 5 
Projekt zahrnuje 2 inovační přístupy. 10 
Projekt zahrnuje 3 inovační přístupy. 15 
Projekt zahrnuje více než 3 inovační* přístupy, i nad rámec fiche. 20 

 
*Fiche uvádí  „více než 2“ inovační přístupy.  Jedná se o chybný počet. Správně je uvedeno v tabulce 
– viz výše. 
 
Uplatnění inovačních přístupů: 
 - netradiční způsoby řízení a plánování  
 - vznik místních produktů a vytváření podmínek pro vznik místních produktů 
 - využívání obnovitelných zdrojů energie (dál také OZE) 
 - využívání technologií šetrných vůči životnímu prostředí a využívání moderních technologií 
 - nová činnost nebo aktivita ojedinělá pro území MAS. 
 
3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty 
a projekty z různých odvětví místního hospodářství. 
Bodové hodnocení: 0-15 
Projekt nezahrnuje víceodvětvové navrhování a provádění. 0 
Projekt se opírá o víceodvětvové navrhování a provádění, nicméně z hlediska 
hodnocení není zcela průkazné (není doloženo přílohou a není dostatečně 
vysvětleno, nicméně z projektu je patrné). 

2-10 
(hodnotitel své 
bodové hodnocení 
zdůvodní) 

Projekt zahrnuje víceodvětvové navrhování a provádění, žadatel tuto skutečnost 
dokládá nepovinnou přílohou a tato skutečnost je prokazatelná. 

15 

 
4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 
Bodové hodnocení: 0-5 
Projekt není zaměřen na mladé lidi do 30 let. 0 
Projekt je zaměřen rovněž na mladé lidi do 30 let, ale ne výhradně.  
 

2,5 
(hodnotitel své 
bodové hodnocení 
zdůvodní) 

Projekt je zaměřen výhradně na mladé lidi do 30 let.  5 
 
5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 
Bodové hodnocení: 0-5 
Projekt není zaměřen na ženy. 0 
Projekt je zaměřen rovněž na ženy, ale ne výhradně. Míru zaměření uvádí projekt. 
 

2,5 
(hodnotitel své 
bodové hodnocení 
zdůvodní) 

Projekt je zaměřen výhradně na ženy. 5 
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Preferenční kriteria stanovená MAS 

 
6. Projekt je součástí místní rozvojové strategie. 
Bodové hodnocení: 0 -5 
Předkládaný projekt není v souladu s rozvojovou strategií*, resp. soulad není doložen.   0 
Předkládaný projekt je součástí rozvojové strategie žadatele nebo strategie obce*, kde 
má být projekt realizován. Strategie je zpracována bez zapojení veřejnosti nebo 
dodavatelsky. 

2,5 

Předkládaný projekt je součástí rozvojové strategie žadatele nebo strategie obce*, kde 
má být projekt realizován. Strategie je zpracována metodou komunitního plánování. 

5 

 
*rozvojovou strategií nebo strategií obce se rozumí Program rozvoje obce, Program obnovy vesnice, Strategie rozvoje obce, 
případně mikroregionu nebo oborová strategie ve vztahu k podanému projektu, tzn. nejedná se o strategii  místní akční skupiny. 
Dokument nebo jeho aktualizace musí být platná nejdříve od 1.1.2007, nejpozději do 1.6. 2012. Platnost dokumentu musí být 
doložena schválením výkonným orgánem žadatele (rada nebo zastupitelstvo obce, předsednictvo, představenstvo nebo valná 
hromada, apod.)  
K bodovému zvýhodnění je nutno tento bod podložit vhodnými přílohami: rozvojovou strategii nebo její část doložit, stejně tak 
doklad o schválení strategie, u komunitního plánování je třeba doložit prezenční listiny, fotodokumentaci, zápisy apod.   
 
7. Komplexnost a funkční ucelenost projektu. 
Bodové hodnocení: 0-10 
Projekt neprokazuje vazbu na řešení celkového využití dotčeného objektu a ploch 
z hlediska nezbytnosti a vhodnosti, řešení projektu nezaručuje realizaci projektu 
z hlediska jeho ucelenosti, okolní vazby apod. 

0 

Projekt neprokazuje dostatečně vazbu na řešení celkového využití dotčeného objektu a 
ploch. V projektu je zmíněn celkový kontext, nicméně realizace projektu v jeho 
komplexnosti není prokazatelná. 

5 

Projekt je předložen jako komplexní, zcela prokazatelná je vazba stavebního objektu na 
řešení okolních ploch (využití ploch, zakládání zeleně), nebo vazba na jednotlivé 
realizované či připravované etapy. 

10 

 
8. Využití stávajících objektů a staveb. 
Bodové hodnocení: 0/5 
Projekt nevyužívá stávající objekt. 0 
Projekt využívá stávající objekt. 5 

 
9. Projekt podpoří adaptaci a využití chátrajících a nevyužitých objektů. 
Bodové hodnocení: 0/5 
Projekt nepodpoří využití chátrajících a nevyužitých objektů. 0 
Projekt podpoří využití chátrajících a nevyužitých objektů. 5 

 
10. V rámci projektu vznikne nebo bude obnovena plocha zeleně. 
Bodové hodnocení: 0/5 
V rámci projektu nevznikne ani nebude obnovena plocha zeleně. 0 
V rámci projektu vznikne nebo bude obnovena plocha zeleně 5 

 
11. Projektem je dotčeno využití nemovité kulturní památky (jedná se o památku evidovanou 
Národním památkovým ústavem, resp.obcí s rozšířenou působností). 
Bodové hodnocení: 0/5 
Projektem nebude dotčeno využití nemovité kulturní památky. 0 
Projekt je zaměřen na stavební obnovu nemovité kulturní památky* (žadatel prokazuje 
povinnou přílohou). 

5 

 
* Pozn. Toto kritérium se vztahuje i na využití nemovité kulturní památky, nikoliv pouze na stavební 
obnovu.  
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12. Projekt podpoří využití objektu s významnou historickou nebo architektonickou 
hodnotou (nejedná se památkově chráněný objekt). 
Bodové hodnocení: 0-5 
Projekt nepodpoří využití objektu s významnou historickou a architektonickou hodnotou. 0 
Projekt podpoří využití objektu s významnou historickou a architektonickou hodnotou, 
ale žadatel tuto skutečnost dostatečně neprokazuje v projektu a přílohou.  

2,5 

Projekt podpoří využití objektu s významnou historickou a architektonickou hodnotou, 
žadatel prokazuje v projektu a přílohami. 

5 

 
 
13. Dopady na více zájmových skupin obyvatel současně. 
Bodové hodnocení: 0-10 
Projekt nemá dopad na více zájmových skupin současně. 0 
Projekt má dopad na více zájmových skupin současně, dopad žadatel neprokázal 
projektem dostatečně.  

5 

Projekt má dopad na více zájmových skupin současně (žadatel prokazuje projektem a 
přílohami). 

10 

 
 
14. Zaměření dopadů projektu na děti a mládež.  
Bodové hodnocení: 0-5 
Projekt není zaměřen na děti a mládež. 0 
Projekt je zaměřen rovněž na děti a mládež, ale ne výhradně.  2,5 
Projekt je zaměřen výhradně na děti a mládež. 5 

 
 
15. Zaměření dopadů projektu na obnovu a udržení tradic v regionu. 
Bodové hodnocení: 0-10 
Projekt nemá dopad na obnovu a udržení tradic v regionu. 0 
Projekt má vliv a dopad na obnovu a udržení tradic (žadatel prokazuje projektem). 5 
Projekt je stěžejně zaměřen (má dopad) na obnovu a udržení tradic(e) v regionu 
(žadatel dostatečně prokazuje projektem). 

10 

 
 
16.  Plán aktivit min. na 1 rok dopředu (je-li to relevantní). 
 Bodové hodnocení: 0/5 
Plán aktivit není k projektu doložen. 0 
Plán aktivit je k projektu doložen. 5 

 
 
17. Projekt je realizován v obci (nebo v místní části) do 500 obyvatel. 
Bodové hodnocení: 0/5 
Projekt je realizován v obci (nebo místní části) nad 500 obyvatel, tj. 501 a více obyvatel.  0 
Projekt je realizován v obci (nebo místní části) do 500 obyvatel.  5 

 
 
18. Projekt je realizován v obci, která nebyla podpořena v rámci realizace SPL v letech 
2008-2013 (myšleno projekt předložený obcí). 
Bodové hodnocení: 0/5 
Projekt je realizován v obci, která byla podpořena v rámci realizace SPL v letech 2008-
2013. 

0 

Projekt je realizován v obci, která nebyla podpořena v rámci realizace SPL v letech 2008-
2013. 

5 
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19. Podpořený žadatel v této fichi v předchozích výzvách SPL. 
Bodové hodnocení: 0/10 
Podpořený žadatel v této fichi v předchozích výzvách SPL. 0 
Nepodpořený žadatel v této fichi v předchozích výzvách SPL. 10 

 
 
20. Účast na veřejné prezentaci projektu. 
Bodové hodnocení: 0/5 
Žadatel svůj projekt veřejně nepředstavil. 0 
Žadatel svůj projekt veřejně představil. 5 

 
Maximální bodový zisk: 155 bodů 
 


