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8.2.9.Fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO
Název fiche

PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení fiche
Stručný popis fiche
Předmětem fiche jsou projekty spolupráce realizované ve spolupráci s MAS a jinými partnerstvími z České
republiky a Evropské unie.
Vazba na cíle SCLLD
Specifický cíl IN: Realizace průřezových projektů SCLLD
1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho
relevantních účastníků
2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení
konkurenceschopnosti lokální ekonomiky
4.1. V území jsou zajištěny podmínky pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků při respektování zásad
udržitelného rozvoje
4.2. V regionu jsou postupně realizována opatření k zajištění péče o přírodní hodnoty území a kvalitní
životní prostředí
Oblasti podpory
V rámci projektů spolupráce lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové)
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:
•

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a
služeb

•

investice související se vzdělávacími aktivitami

•

investice do informačních a turistických center.

Předpokladem je orientace zejména na projekty neinvestičního charakteru. Výstupem těchto projektů pak
mohou být zejména propagační materiály, vzdělávací a animační akce v území apod.
Tematicky se MAS ORLICKO hodlá zaměřit zejména na následující okruhy (pouze měkké, nikoli investiční
akce – propagační, informační, vzdělávací či volnočasové):
•

podpora lokálních tradic, řemesel a identity

•

podpora místní produkce a její marketing

•

podpora propagace hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví

Způsobilými výdaji projektu mohou být:
•
•
•

předběžná technická podpora projektů
náklady na řízení projektů
vlastní realizace projektů

Definice příjemce dotace
•

MAS ORLICKO

Výše způsobilých výdajů

Minimální ZV:

50 000 Kč

Maximální ZV: 5 000 000 Kč
Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS

Indikátor OP
Výstupu:
Číslo

Název

Jednotka

92501

Celkové veřejné výdaje (O.1)

EUR

Závazný indikátor není stanoven

x

Výchozí
stav

midterm

Cílový
stav
82 004

Výsledku:
x

x

x

