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Všechny opravy v CLLD LAG Podralsko 2014+ dle požadavků ŘO IROP jsou v CLLD vyznačeny zeleně.
Tabulka Finanční plán a indikátory byla přepracována celá vzhledem k nutnosti úpravy Fichí, změn
alokací na jednotlivá opatření v jednotlivých letech a úpravě indikátorů.
Kritérium Podkritérium Způsob vypořádání
1
1.1
V CLLD LAG Podralsko 2014+ objasněno, z jakých důvodů není ve strategii
podporován lesnický sektor. Současně MAS na základě údajů z analýzy
území a dodatečného šetření vyhodnotila dopracování Fiche
Neproduktivní investice v lesích jako jediné možné Fiche, kterou lze
z důvodů nastavení indikátorů a alokace zapracovat do PR PRV,
Finančního plánu a indikátorů.
1.3
Pro článek 19 upravena jedna Fiche místo původních dvou rozdělených
fichí, blíže specifikovány podporované aktivity a upravena struktura Fichí
v souladu s doporučením ŘO PRV.
1.4
Celkově změněna a upravena preferenční kritéria u všech Fichí PR PRV
v souladu s konzultacemi a doporučeními ŘO PRV.
2
2.1
Upravena alokace na operaci 19.2.1,
sjednoceny hodnoty ve Finančním plánu a v žádosti MS 2014+ a uvedeny
v tis. Kč se zaokrouhlením na dvě desetinná místa,
opraveny názvy sloupců v tabulkách,
v MS 2014+ vymazán nulový řádek u opatření 1.3.3.
2.3
Finanční plán přepracován dle stanovených požadavků – s čerpáním do
roku 2022.
3
3.1
Doplněna hodnota indikátoru Celkové veřejné výdaje u operace 19.3.1
3.2
V preferenčních kritériích zohledněno kritérium „vytvořená pracovní
místa“.
4
4.1
U Fiche 3.5 doplněno chybějící jedno pracovní místo, aby počet
vytvořených pracovních míst odpovídal celkové alokaci SCLLD na PR PRV
LAG Podralsko 2014+ a souhlasil s tabulkou indikátorů.
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