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Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Podpora spolkového života

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 20 Programu rozvoje venkova – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech
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.
Specifický cíl: B.2.1 Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v obcích
Specifický cíl pro potřeby MS 2014+: B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu

Popis a zdůvodnění
podpory (SCLLD)
Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce
podpory
Výše způsobilých
výdajů

Preferenční kritéria

Indikátory výstupu

Investice do vybudování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze
považovat za drobnou infrastrukturu).
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.
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.
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle plánů
rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu
s příslušnou strategií místního rozvoje.
 Obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí
 Nestátní nezisková organizace (spolek, ústav, o.p.s.)
 Registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby
min.
50 000 Kč
max.
5 000 000 Kč
Zde jsou uvedeny principy pro stanovení preferenčních kritérií. Konkrétní preferenční
kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
1. Žadatel nebyl doposud podpořen v rámci SCLLD MAS Holicko.
2. Hospodárnost, účelnost a efektivnost projektu (finanční náročnost, míra využití,…).
3. Zapojení cílových skupin do přípravy projektu.
4. Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu.
5. Podpora činnosti spolkových a neziskových organizací.
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