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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
5

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Konkurenceschopné lesnictví

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
26

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

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
1.

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

0

Počet obyvatel v obci k 1.1. nejaktuálnějšího dostupného roku před datem podání žádosti.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
V souvislosti s projektem nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo z kategorie pozemků určených k
plnění funkcí lesa
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 ZPF/PUPFL. Pro účely hodnocení a kontroly doloží žadatel výpis z katastru nemovitostí z období
2.
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/PUPFL, 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/PUPFL
1. V rozhodném období nebyl dotčený pozemek evidován v ZPF/PUPFL, nebo byl a nadále zůstává evidován v ZPF/PUPFL.
Žadatel doložil požadovaným způsobem nevynětí ze ZPF/PUPFL.
Realizací projektu dojde k odnětí pozemků ze ZPF/PUPFL

0

2. Realizací projektu dojde k odnětí pozemků ze ZPF/PUPFL. Před podáním Žádosti o dotaci byl dotčený pozemek evidován v
ZPF/PUPFL, avšak v důsledku realizace projektu již nebude. Žadatel nedoložil požadovaným způsobem nevynětí ze ZPF/
PUPFL.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
3. Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku k datu podání žádosti o dotaci
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Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
20

Projekty malého rozsahu

Projekty s investicemi do 500.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhospodař. plochou do 50 ha (včetně), projekty do 1.500.000
1. Kč (včetně) u žadatelů s obhospodař. plochou nad 50 až do 100 ha (včetně), projekty do 2.500.000 Kč (včetně) u žadatelů
s obhospodař. plochou nad 100 ha. Žadatel doloží právní vztah k obhospodař. les. majetku - výpis z LV (majitel,
spolumajitel, pachtovní smlouva). Na základě toho proběhne hodnocení i kontrola, která bude doplněna i o údaje ze žádosti
o platbu (ŽoP).
15

Projekty středního rozsahu

Projekty s investicemi od 500.001 Kč do 1.000.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhosp. plochou do 50 ha (včetně), projekty od
2. 1.500.001 Kč do 2.500.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhosp. plochou nad 50 až do 100 ha (včetně), projekty od 2.500.001
Kč do 3.500.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhosp. plochou nad 100 ha. Žadatel doloží práv. vztah k obhosp. les. majetku výpis z LV (majitel, spolumajitel, pachtovní smlouva).Na základě toho proběhne hodnocení i kontrola, která bude doplněna i
o údaje ze ŽoP.
10

Projekty většího rozsahu

Projekty s investicemi od 1.000.001 Kč do 1.500.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhosp. plochou do 50 ha (včetně), projekty
3. od 2.500.001 do 3.500.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhosp. plochou nad 50 až do 100 ha (včetně), projekty od 3.500.001
Kč do 4.500.000 Kč (včetně) u žadatelů s obhosp. plochou nad 100 ha. Žadatel doloží práv. vztah k obhosp. les. majetku výpis z LV (majitel, spolumajitel, pachtovní smlouva). Na základě toho proběhne hodnocení i kontrola, která bude doplněna
i o údaje ze ŽoP.
Projekty velkého rozsahu

5

Projekty s investicemi od 1.500.001 Kč u žadatelů s obhosp. plochou do 50 ha (včetně), projekty od 3.500.001 Kč u
4. žadatelů s obhosp. plochou nad 50 až do 100 ha (včetně), projekty od 4.500.001 Kč u žadatelů s obhosp. plochou nad 100
ha. Žadatel doloží právní vztah k obhosp. les. majetku - výpis z LV (majitel, spolumajitel, pachtovní smlouva). Na základě
toho proběhne hodnocení i kontrola, která bude doplněna i o údaje ze ŽoP.
5.

0

Žadatel mimo měřítko
Žadatel věrohodně nedoloží velikost obhospodařovaného lesního majetku.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu
- (alespoň 20 % vytěžené dřevní hmoty v roce předcházejícím podání žádosti o dotaci, bylo žadatelem dále zpracováno - pořez,
štěpkování, zpracování na palivové dříví), žadatel předloží potvrzení odborného lesního hospodáře u výši těžby na
4. obhospodařovaných PUPFL v uplynulém roce předcházejícím podání žádosti o dotaci - Hlášení o výši těžby podávané na Státní
správu lesů na ORP k 31.1. za rok předcházející podání žádosti (prostá kopie), a doloží z provozní evidence množství
zpracované dřevní hmoty za stejné období (účetní doklad o prodeji zpracované dřevní hmoty). Hodnocení i kontrola proběhnou
na základě předložených příloh.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
10

Žadatel zpracovává dřevní hmotu z obhospodařovaných PUPFL
Žadatel zpracovává dřevní hmotu. Hodnocení i kontrola proběhnou na základě předložených příloh.

0
Žadatel nezpracovává dřevní hmotu z obhospodařovaných PUPFL
2. Žadatel dřevní hmotu nezpracovává (k datu podání žádosti o dotaci). Žadatel nedoloží požadované dokumenty o zpracování
dřevní hmoty.

14.Minimální počet bodů

30

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

