Společná CIDLINA, z.s.
(místní akční skupina - dále také jen „MAS“)
IČ 26662779
jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu
Společná CIDLINA 2014-2022“

vyhlašuje
výzvu k předkládání žádostí o podporu
v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova

2. VÝZVA MAS Společná CIDLINA – PRV

Fiche č. 1 – Konkurenceschopné zemědělství I.
Fiche č. 2 – Podpora podnikatelů II.
Fiche č. 3 – Konkurenceschopné lesnictví I.
Fiche č. 4 – Environmentální funkce lesa I.

1. Identifikace výzvy
Operační program

Program rozvoje venkova

Prioritní osa

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech

Investiční priorita

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Opatření

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, čl. 35

Název Fiche

Fiche č. 1 – Konkurenceschopné zemědělství

Vymezení Fiche

Oblast zemědělství je pro region s ohledem na jeho charakter přirozeným
způsobem aktuální a zasluhující trvalou pozornost pro udržení
konkurenceschopnosti podniků. Opatření je zaměřeno na podporu zemědělců ve
hmotné formě.

2. Termíny
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

5. března 2018; 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o
podporu na MAS

4.května 2018; 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o
podporu na MAS

18. května 2018; 12:00 hod.

Termín registrace vybraných žádostí na
RO SZIF (dle výzvy vyhlášené ŘO PRV)

23. července 2018

3. Informace – poskytování konzultací, navazující dokumentace

Informace o způsobu poskytování
konzultací k přípravě žádosti o podporu

Umístění textu výzvy a navazující
dokumentace na webovém portále MAS
Odkaz na Pravidla pro žadatele

Vyhlašovatel výzvy:
Společná CIDLINA, z.s.
Adresa:
Nepolisy 75, 503 63
Kontaktní místo (místo k podávání žádostí):
Nepolisy 75, 503 63
Konzultace k přípravě žádostí poskytuje na základě telefonické dohody
kancelář MAS:
Ing. Jana Bitnerová, 739 065 778, bitnerova@spolecnacidlina.cz
Petra Pražáková, 737 122 318, prazakova@spolecnacidlina.cz
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

4. Financování
Finanční alokace

3.000.000,- Kč

Míra podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve
výši: 50% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Režim podpory

Režim de minimis
(celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu
podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit
200.000,- EUR)

Minimální výše celkových způsobilých
výdajů projektu
Maximální výše celkových způsobilých
výdajů projektu
Forma financování

50 000,- Kč
5 000 000,- Kč
Ex-post

5. Zacílení podpory
Území realizace

Území MAS Společná CIDLINA

Definice žadatele/příjemce dotace

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je
určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou
výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Zemědělský podnikatel

Indikátory výstupů

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Indikátory výsledků

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Způsob hodnocení projektů

Hodnocení a výběr projektů prochází těmito fázemi, které MAS provede do 20
pracovních dnů od registrace projektů na MAS:

Administrativní kontrola

Kontrola přijatelnosti

Věcná kontrola.
Hodnocení provádí 7 členná výběrová komise, jejíž členové mají podepsaný Etický
kodex. Hodnocení probíhá dle předem stanovených hodnotících kritérií ve fichi.
Podrobný popis hodnocení projektů je popsán v příloze výzvy – Interní postupy
Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru
(vydává krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky nebo správa CHKO/NP). Příloha bude požadována pouze
v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení
pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz příloha 7 Pravidel) – prostá
kopie.

Oblasti podpory

6. Další detaily výzvy

Seznam předkládaných příloh
žadatelem

7. Přílohy výzvy
Hodnotící kritéria

Přílohou výzvy je úplné znění vyhlášených fichí, kde jsou uvedena i hodnotící kritéria
– jejich název, podrobný popis a výše přidělovaných bodů.

Příručka pro žadatele a příjemce

Přílohou výzvy je tištěná verze Příručky pro žadatele a příjemce. K nahlédnutí je také
na: http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

1. Identifikace výzvy
Operační program

Program rozvoje venkova

Prioritní osa

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech

Investiční priorita

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Opatření

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, čl. 35

Název Fiche

Fiche č. 2 – Podpora podnikatelů

Vymezení Fiche

Je zaměřena na vybudování lepších podmínek pro podnikání a na tvorbu
nových pracovních příležitostí. Síť drobných podnikatelů je páteří
hospodářské situace a prosperity regionu a přispívá také zásadním
způsobem k uspokojování potřeb místních obyvatel. Fiche je zaměřena na
všestrannou podporu podnikání.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

5. března 2018; 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o
podporu na MAS

4. května 2018; 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o
podporu na MAS

18. května 2018; 12:00 hod.

Termín registrace vybraných žádostí na RO
SZIF (dle výzvy vyhlášené ŘO PRV)

23. července 2018

2. Termíny

3. Informace – poskytování konzultací, navazující dokumentace

Informace
o
způsobu
poskytování
konzultací k přípravě žádosti o podporu

Umístění textu výzvy a navazující
dokumentace na webovém portále MAS
Odkaz na Pravidla pro žadatele

Vyhlašovatel výzvy:
Společná CIDLINA, z.s.
Adresa:
Nepolisy 75, 503 63
Kontaktní místo (místo k podávání žádostí):
Nepolisy 75, 503 63
Konzultace k přípravě žádostí poskytuje na základě telefonické dohody
kancelář MAS:
Ing. Jana Bitnerová, 739 065 778, bitnerova@spolecnacidlina.cz
Petra Pražáková, 737 122 318, prazakova@spolecnacidlina.cz
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

4. Financování
Finanční alokace

Fiche č. 2 Podpora podnikatelů – 4.000.000,- Kč

Míra podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to
ve výši:
25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
45 % způsobilých výdajů pro malé podniky



Režim podpory

Minimální výše celkových
výdajů projektu
Maximální výše celkových
výdajů projektu
Forma financování

Režim blokové výjimky
Režim de minimis
(celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne
jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá
účetní období překročit 200.000,- EUR)

způsobilých

50 000,- Kč

způsobilých

5 000 000,- Kč
Ex-post

5. Zacílení podpory
Území realizace

Území MAS Společná CIDLINA

Definice žadatele/příjemce dotace

Podporovány budou investice do těchto vybraných nezemědělských činností (dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je zveřejněna na
internetových
stránkách
http://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomických_cinnosti_-cz_nace- ):

C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v
uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických
vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd
12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),

F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),

G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s
výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami
ve specializovaných prodejnách),

I (Ubytování, stravování a pohostinství),

J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),

M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),

N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),
N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti),

P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),

R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci 31
s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU); C. Bude tedy
možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou
prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak
produkty zde neuvedené. V případě zpracování produktů, jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.

Indikátory výstupů

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Indikátory výsledků

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Způsob hodnocení projektů

Hodnocení a výběr projektů prochází těmito fázemi, které MAS provede do 20
pracovních dnů od registrace projektů na MAS:

Administrativní kontrola

Kontrola přijatelnosti

Věcná kontrola.
Hodnocení provádí 7 členná výběrová komise, jejíž členové mají podepsaný Etický
kodex. Hodnocení probíhá dle předem stanovených hodnotících kritérií ve fichi.
Podrobný popis hodnocení projektů je popsán v příloze výzvy – Interní postupy
Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Pravomocné a platné (v případě veřejnoprávní smlouvy účinné)
stavební povolení, povolení stavebního úřadu, na jehož základě lze
projekt/část projektu realizovat – prostá kopie

Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace (v případě, že
projekt podléhá stavebnímu řízení).

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku

Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu, včetně
čísel pozemků, hranic pozemků, názvu katastrálního území a měřítka
mapy – prostá kopie

Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele u projektů se
způsobilými výdaji přesahujícími 1 mil. Kč

Oblasti podpory

6. Další detaily výzvy

Seznam předkládaných příloh
žadatelem







Souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, souhlasné stanovisko MŽP – kde je vyžadováno
Prohlášení o zařazení podniku do kategorií (kde je vyžadováno)
V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží
žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se
nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok
V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na
zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek
užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie.
V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na
rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku
znovupoužitého majetku – prostá kopie.

7. Přílohy výzvy
Hodnotící kritéria

Přílohou výzvy je úplné znění vyhlášených fichí, kde jsou uvedena i hodnotící
kritéria – jejich název, podrobný popis a výše přidělovaných bodů.

Příručka pro žadatele a příjemce

Přílohou výzvy je tištěná verze Příručky pro žadatele a příjemce. K nahlédnutí je
také na:
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

1. Identifikace výzvy
Operační program

Program rozvoje venkova

Prioritní osa

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Investiční priorita

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Opatření

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, čl. 35

Název Fiche

Fiche č. 3 – Konkurenceschopné lesnictví

Vymezení Fiche

Oblast lesnictví je pro region s ohledem na jeho charakter přirozeným
způsobem aktuální a zasluhující trvalou pozornost pro udržení
konkurenceschopnosti podniků.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

5. března 2018; 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o
podporu na MAS

4. května 2018; 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o
podporu na MAS

18. května 2018; 12:00 hod.

Termín registrace vybraných žádostí na RO
SZIF (dle výzvy vyhlášené ŘO PRV)

23. července 2018

2. Termíny

3. Informace – poskytování konzultací, navazující dokumentace

Informace
o
způsobu
poskytování
konzultací k přípravě žádosti o podporu

Vyhlašovatel výzvy:
Společná CIDLINA, z.s.
Adresa:
Nepolisy 75, 503 63
Kontaktní místo (místo k podávání žádostí):
Nepolisy 75, 503 63
Konzultace k přípravě žádostí poskytuje na základě telefonické dohody
kancelář MAS:
Ing. Jana Bitnerová, 739 065 778, bitnerova@spolecnacidlina.cz
Petra Pražáková, 737 122 318, prazakova@spolecnacidlina.cz

Umístění textu výzvy a navazující
dokumentace na webovém portále MAS

http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

Odkaz na Pravidla pro žadatele

http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

Finanční alokace

4.000.000,- Kč

Míra podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to
ve výši:
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

4. Financování


Režim podpory
Minimální výše celkových
výdajů projektu
Maximální výše celkových
výdajů projektu
Forma financování

Režim de minimis
(celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne
jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá
účetní období překročit 200.000,- EUR)

způsobilých

50 000,- Kč

způsobilých

5 000 000,- Kč
Ex-post

5. Zacílení podpory
Území realizace

Oblasti podpory

Definice žadatele/příjemce dotace

Území MAS Společná CIDLINA
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření
na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu
lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potřebních zbytků, stroje
pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní
školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
V případě investic do techniky a technologií pro lesní hospodářství: Držitelé
(vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami,
jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním
lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi,
právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou
dobrovolnými svazky obcí.
V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být
žadatelem/příjemcem dotace rovněž fyzická nebo právnická osoba poskytující
služby v lesnictví, pokud je malým nebo středním podnikem.
V případě technického vybavení dřevozpracujících provozoven: fyzické nebo
právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují
definici mikro, malého a středního podniku, a obce a právnické osoby založené nebo
zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí podnikající v lesnictví nebo souvisejícím
odvětví.

Indikátory výstupů

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Indikátory výsledků

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Způsob hodnocení projektů

Hodnocení a výběr projektů prochází těmito fázemi, které MAS provede do 20
pracovních dnů od registrace projektů na MAS:

Administrativní kontrola

Kontrola přijatelnosti

Věcná kontrola.
Hodnocení provádí 7 členná výběrová komise, jejíž členové mají podepsaný Etický
kodex. Hodnocení probíhá dle předem stanovených hodnotících kritérií ve fichi.
Podrobný popis hodnocení projektů je popsán v příloze výzvy – Interní postupy
Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa, na kterých bude stroj
využíván, dle závazného vzoru uvedeného v Příloze 10 Pravidel – bude
součástí formuláře Žádosti o dotaci

Dokument o schválení platného Lesního hospodářského plánu nebo
potvrzení o převzetí lesní hospodářské osnovy (tzn. protokolárně převzatý
vlastnický separát lesní hospodářské osnovy) pro pozemky uvedené
v přehledu pozemků dle přílohy 10

U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle
přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělení k podlimitnímu
záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení,
nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu
posuzování nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení
vlivu záměru na životní prostředí – prostá kopie

6. Další detaily výzvy

Seznam předkládaných příloh
žadatelem

7. Přílohy výzvy
Hodnotící kritéria

Přílohou výzvy je úplné znění vyhlášených fichí, kde jsou uvedena i hodnotící kritéria
– jejich název, podrobný popis a výše přidělovaných bodů.

Příručka pro žadatele a příjemce

Přílohou výzvy je tištěná verze Příručky pro žadatele a příjemce. K nahlédnutí je také
na: http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

Identifikace výzvy
Operační program

Program rozvoje venkova

Prioritní osa

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech

Investiční priorita

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Opatření

Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, čl. 35

Název Fiche

Fiche č. 4 – Environmentální funkce lesa

Vymezení Fiche

Lesnictví hraje významnou roli v environmentální složce regionálního rozvoje a
tradičně spoluutváří krajinné prostředí, je zapotřebí podporovat šetrné a
racionální způsoby hospodaření, předcházet kolizím s veřejným zájmem či
dílčími subjekty v regionu a rovněž dbát na udržování a zvyšování estetické
hodnoty krajiny prostřednictvím vhodně volené a řádně obhospodařované
vegetace. Opatření je zaměřeno na hmotnou podporu lesnictví, kde se jedná o
podporu investic do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Projekty lze
realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o
podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle
převzaté lesní hospodářské osnovy.

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

5. března 2018; 8:00 hod.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o
podporu na MAS

4. května 2018; 8:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o
podporu na MAS

18. května 2018; 12:00 hod.

Termín registrace vybraných žádostí na RO
SZIF (dle výzvy vyhlášené ŘO PRV)

23. července 2018

2. Termíny

3. Informace – poskytování konzultací, navazující dokumentace

Informace
o
způsobu
poskytování
konzultací k přípravě žádosti o podporu

Umístění textu výzvy a navazující
dokumentace na webovém portále MAS
Odkaz na Pravidla pro žadatele

Vyhlašovatel výzvy:
Společná CIDLINA, z.s.
Adresa:
Nepolisy 75, 503 63
Kontaktní místo (místo k podávání žádostí):
Nepolisy 75, 503 63
Konzultace k přípravě žádostí poskytuje na základě telefonické dohody
kancelář MAS:
Ing. Jana Bitnerová, 739 065 778, bitnerova@spolecnacidlina.cz
Petra Pražáková, 737 122 318, prazakova@spolecnacidlina.cz
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588
http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

4. Financování
Finanční alokace

3.000.000,- Kč

Míra podpory

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to
ve výši:
50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Režim podpory

Režim de minimis (celková výše podpory de minimis, kterou členský stát
poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá
účetní období překročit 200.000,- EUR)

Minimální výše celkových
výdajů projektu
Maximální výše celkových
výdajů projektu
Forma financování

způsobilých

50 000,- Kč

způsobilých

5 000 000,- Kč
Ex-post

5. Zacílení podpory
Území realizace

Oblasti podpory

Území MAS Společná CIDLINA
Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a
zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia zajištění –
oplocenky. Projekty leze realizovat na lesních pozemcích, na které žádá o podporu,
hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy.

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků

Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pastýřů nebo
vypůjčitelů lesních pozemků
Žadatelem nemůže být:

Definice žadatele/příjemce dotace





Sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, resp. společnost vzniklá
podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů,
Státní podniky a státní fondy

Indikátory výstupů

92702 Počet podpořených operací (akcí)

Indikátory výsledků

Není stanoven.

Způsob hodnocení projektů

Hodnocení a výběr projektů prochází těmito fázemi, které MAS provede do 20
pracovních dnů od registrace projektů na MAS:

Administrativní kontrola

Kontrola přijatelnosti

Věcná kontrola.
Hodnocení provádí 7 členná výběrová komise, jejíž členové mají podepsaný Etický
kodex. Hodnocení probíhá dle předem stanovených hodnotících kritérií ve fichi.
Podrobný popis hodnocení projektů je popsán v příloze výzvy – Interní postupy
Místní akční skupiny Společná CIDLINA, z.s.

Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH) s technickým řešením
projektu, předvyplněný vzor bude součástí formuláře Žádosti o dotace –
prostá kopie

Pravomocné a platné Rozhodnutí o udělení licence pro výkon činnosti
odborného lesního hospodáře (§ 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů) – prostá kopie. Osoba, které je udělena licence, musí být shodná
s osobou, která potvrdila souhlas odborného lesního hospodáře

Kopie obrysové lesnické mapy se zakreslením předmětu projektu.
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na: http://www.spolecnacidlina.cz/index.php?nid=6571&lid=cs&oid=4186588

