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Fiche

1.Platnost Fiche od 22.06.2017

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.

15/000/00000/672/000158 CLLD_16_01_088

5.Číslo Fiche
1

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Konkurenceschopné zemědělství

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.a

Investice do zemědělských podniků

Podrobný popis Fiche je uveden v příloze:
(jedná se o výňatek ke konkrétní Fichi ze schváleného programového rámce PRV SCLLD)
• Stručný popis Fiche
• Vazba Fiche na cíle SCLLD
• Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb
území)
• Preferenční kritéria (principy dle SCLLD)
Otevřít přílohu
Definice příjemce dotace
Dle pravidel 19.2.1.
Výše způsobilých výdajů (v Kč)

8.Min.

50 000

9.Max.

5 000 000

Preferenční kritéria
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Vliv projektu na zvýšení zaměstnanosti
- Vytvoření pracovních míst v přímé souvislosti s realizací projektu - viz. příloha 14 Pravidel 19.2.1, závazek počtu nově
1. vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet žadatele (malý a střední podnik) nebo ve
lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet žadatele (velký podnik). Závazek žadatele je hodnocen dle údajů v žádosti o
dotaci. Kontrola se provádí kontrolou na místě, dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Vytvoření více pracovních míst

15

Vytvoření pracovních míst v přímé souvislosti s realizací projektu (2,0 a více úvazku).
Vytvoření alespoň jednoho pracovního místa

10

Vytvoření pracovního místa v přímé souvislosti s realizací projektu (1,0 - 1,99 úvazku).
Bude vytvořen částečný pracovní úvazek

5

Realizací projektu bude vytvořen částečný pracovní úvazek v rozmezí (0,1 - 0,99 úvazku).
Nebude vytvořeno pracovní místo

0

Realizací projektu nebude vytvořeno pracovní místo.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
2.

Velikost obce, na území které je projekt realizován
- Velikost obce k 1.1. (dle dokumentu ČSÚ Počet obyvatel v obcích k 1.1. nejaktuálnějšího dostupného roku před datem podání
žádosti), v případě realizace projektu na území více obcí se uvede velikost největší z obcí. Hodnocení a kontrola proběhne, dle
výše uvedeného dokumentu ČSÚ, ke dni podání žádosti na MAS.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Obec do 500 obyvatel (včetně)

15

Počet obyvatel v obci k 1.1. nejaktuálnějšího dostupného roku před datem podání žádosti.
Obec s 501 až 1000 obyvatel (včetně)

10

Počet obyvatel v obci k 1.1. nejaktuálnějšího dostupného roku před datem podání žádosti.
Obec s 1001 až 5000 obyvatel (včetně)

5

Počet obyvatel v obci k 1.1. nejaktuálnějšího dostupného roku před datem podání žádosti.
Obec s více než 5000 obyvatel
Počet obyvatel v obci k 1.1. nejaktuálnějšího dostupného roku před datem podání žádosti.
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Finanční náročnost projektu a plnění finančního plánu MAS
- Celkové způsobilé výdaje projektu (výdaje ze kterých je stanovena dotace) vztažené k časovému hledisku realizace projektu.
3. Doba realizace projektu se počítá od termínu finální registrace na SZIF, rozhodným termínem pro splnění kritéria je termín
skutečného podání ŽOP na SZIF. Hodnocení proběhne dle údajů uvedených v žádosti o dotaci. Kontrola bude provedena
srovnáním údajů ze žádosti o dotaci a ze žádosti o platbu.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Projekt do 500.000 Kč - realizace do 10 měsíců

15

Projekt do 500.000 Kč (včetně) realizovaný v období maximálně 10 měsíců.
Projekt do 500.000 Kč - realizace nad 10 měsíců

5

Projekt do 500.000 Kč (včetně) realizovaný v období delším než 10 měsíců.
Projekt od 500.001 do 1.000.000 Kč - realizace do 10 měsíců

10

Projekt od 500.001 do 1.000.000 Kč (včetně) realizovaný v období maximálně 10 měsíců.
Projekt od 500.001 do 1.000.000 Kč - realizace nad 10 měsíců

3

Projekt od 500.001 do 1.000.000 Kč (včetně) realizovaný v období delším než 10 měsíců.
Projekt od 1.000.001 Kč výše - realizace do 10 měsíců

5

Projekt od 1.000.001 Kč výše realizovaný v období maximálně 10 měsíců.
Projekt od 1.000.001 Kč výše - realizace nad 10 měsíců

0

Projekt od 1.000.001 Kč výše realizovaný v období delším než 10 měsíců.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Preference projektů, jejichž realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
- Body budou přiděleny, pokud v důsledku realizace projektu ani v období 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS
nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Pro účely hodnocení a kontroly doloží žadatel výpis z katastru
4. nemovitostí z období minimálně 6 měsíců před datem podáním Žádosti o dotaci, případně jiný relevantní úřední dokument
prokazující způsob ochrany nemovitosti v tomto období. Bude-li z doložené přílohy zřejmé, že dotčený pozemek byl v období 6
měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován v ZPF, bude MAS pokračovat v kontrole plnění kritéria náhledem do KN, a to k
datu podání Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu a namátkově po celou dobu vázanosti projektu na účel.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

10
Realizací projektu nedojde k odnětí pozemků ze ZPF
1. V rozhodném období nebyl dotčený pozemek evidován v ZPF, nebo byl a nadále zůstává evidován v ZPF. Žadatel doložil
požadovaným způsobem nevynětí ze ZPF.
0
Realizací projektu dojde k odnětí pozemků ze ZPF
2. Realizací projektu dojde k odnětí pozemků ze ZPF. Před podáním Žádosti o dotaci byl dotčený pozemek evidován v ZPF,
avšak v důsledku realizace projektu již nebude. Žadatel nedoložil požadovaným způsobem nevynětí ze ZPF.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Velikost podniku (preference podniků s menším počtem zaměstnanců)
- Žadatel doloží Přílohu č. 5 Pravidel 19.2.1, "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních
5. podniků", a to ke dni podání žádosti o dotaci. Do nápočtu pracovních úvazků se započítávají i podniky propojené a partnerské.
Dle této přílohy probíhá hodnocení i následná kontrola. V případě, že žadatel přílohu nedoloží, získává za toto preferenční
kritérium 0 bodů.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Podnik s 0 - 3 zaměstnanci

15

Včetně zaměstnanců na částečný úvazek (úvazky do - 3,0).
Podnik s více než 3 a maximálně 5 zaměstnanci

10

Včetně zaměstnanců na částečný úvazek (úvazky 3,1 - 5,0).
Podnik s více než 5 a maximálně 10 zaměstnanci

5

Včetně zaměstnanců na částečný úvazek (úvazky 5,1 - 10).
Podnik s více než 10 zaměstnanci
Včetně zaměstnanců na částečný úvazek (úvazky 10,1 - více).

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
6. Žadatel je v době podání žádosti o dotaci zpracovatelem vlastních zemědělských produktů

0

Strana 3 z 3
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
10

Žadatel zpracovává vlastní zemědělské produkty

Žadatel v okamžiku podání žádosti o dotaci zpracovává vlastní zemědělskou produkci (min. 15% primární zemědělské
1. produkce žadatele je dále zpracováváno žadatelem před uvedením na trh). Žadatel předloží "Formulář prokázání podílu
příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby", který MAS zveřejní s výzvou a v něm provede výpočet. Dle předloženého
formuláře probíhá hodnocení i následná kontrola. Ve sporných případech může být provedena kontrola na místě, případně i
kontrola účetních dokladů.
0

Žadatel nezpracovává vlastní zemědělské produkty

2. Žadatel v okamžiku podání žádosti o dotaci nezpracovává vlastní zemědělskou produkci. V případě, že žadatel nepředloží
požadovanou přílohu "Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby" s výpočtem, získává za toto
preferenční kritérium 0 bodů.

14.Minimální počet bodů

40

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

29.Hodnota

30.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

