
Identifikace fiche                                          PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV IX.) 

Název fiche SCLLD: 
B 1.1.3 Zlepšení stávajícího stavu veřejných budov, technické 
infrastruktury a občanské vybavenosti (PRV) 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

VYMEZENÍ FICHE 

Stručný popis fiche: 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve 
venkovských oblastech. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního 
rozvoje ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíl SCLLD: 
Specifický cíl B 1.1: Zlepšit podmínky pro život v obcích, zvýšit kvalitu 
života, zlepšit vzhled obcí a vytvořit podmínky pro rozvoj sociální 
oblasti. 

Oblasti podpory: 
(Popis podporovaných aktivit dle 
jednotlivých specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou 
infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche bude 
zahrnovat následující oblasti: a) Veřejná prostranství v obcích, c) 
Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 

Definice příjemce dotace: 
Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, 
nestátní neziskové organizace, církve apod. dle specifikace 
jednotlivých oblastí. 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně 50 tis. Kč 
Maximálně 5 mil. Kč. 

Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 
Obecně budou podporovány projekty:  

1) s nižšími způsobilými výdaji 
2) žadatelů dosud nepodpořených přes MAS 
3) s kratší dobou realizace 
4) podle velikosti obce 
5)            byl podán pouze jeden projekt 

Indikátory výstupů 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 27 02 

Název Počet podpořených operací/akcí 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 20 

Indikátory výsledku 

Číslo (Kód NČI2014+) 9 48 00 

Název indikátoru Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 

 


