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Fiche

1.Platnost Fiche od 18.01.2018

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS PODBRDSKO, z.s.

15/000/00000/120/000091 CLLD_16_01_036

5.Číslo Fiche
2

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
B.1.2: Podpora šetrných forem zemědělského využívání krajiny, služeb a obchodu

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.b

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

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
Podpora MSP - velikost podniku žadatele
1.

Velikost podniku se určuje podle Definice mikropodniků, malých a středních podniků (dle přílohy 4 Pravidel 19.2.1).
Hodnocení se provádí dle přílohy doložené k Žádosti o dotaci dle závazného vzoru Prohlášení o zařazení podniku do kategorie
mikropodniků, malých či středních podniků (Příloha 5 Pravidel 19.2.1).
Kritérium musí být splněno od podání Žádosti o dotaci ke dni podpisu Dohody.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
OSVČ, mikropodnik

20

Žadatel spadá do kategorie OSVČ, mikropodnik.
Malý podnik

15

Žadatel spadá do kategorie malý podnik.
Střední podnik

10

Žadatel spadá do kategorie střední podnik.
Velký podnik

0

Žadatel spadá do kategorie velký podnik.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Vytváření pracovních míst
Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst je dle velikosti podniku definován v Příloze č.14 Pravidel 19.2.1. Nově
vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, musí mít přímou vazbu na projekt.
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek
počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke
dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik.
2.
Hodnotí se počet vytvořených pracovních míst, která žadatel deklaruje v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o
platbu a kontrolou na místě. Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v hlavním pracovním poměru se
stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny týdně, v třísměnném a
nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. Za
nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO - živnostníka, jestliže v Registru ekonomických subjektů je za
datum vzniku uvedeno datum menší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS.
V případě kratší stanovené pracovní doby se příslušný zaměstnanec přepočítává jako zlomek zaměstnance v pracovním poměru.

Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Vytvoření 0,00 - 0,29 trvalého pracovního místa

0

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,00 - 0,29 nového trvalého pracovního místa
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2.
3.
4.

Vytvoření 0,30 - 0,49 trvalého pracovního místa

10

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,30 - 0,49 nového trvalého pracovního místa
Vytvoření 0,50 - 0,99 trvalého pracovního místa

20

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,50 - 0,99 nového trvalého pracovního místa
Vytvoření nejméně 1,00 trvalého pracovního místa

40

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno nejméně 1,00 nového trvalého pracovního místa

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Finanční stránka projektu
Cílem MAS je dosažení co možná největší hustoty pokrytí území MAS v rámci distribuce alokovaných prostředků koncovým
3. příjemcům. Vzhledem k výši alokace je prostředkem pro dosažení tohoto cíle navázání výše výdajů jednotlivých projektů na
bodovou škálu v rámci příslušného hodnotícího kritéria.
Hodnotí se údaje, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Pro plátce DPH se jedná o výdaje bez DPH a pro neplátce DPH se
jedná o výdaje včetně DPH.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Výdaje projektu 50.000 - 500.000 Kč

30

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 50.000 - 500.000 Kč
Výdaje projektu 500.001 - 1.000.000 Kč

25

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 500.001 - 1.000.000 Kč
Výdaje projektu 1.000.001 - 2.000.000 Kč

15

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši 1.000.001 - 2.000.000 Kč
Výdaje projektu od 2.000.001 Kč

0

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši od 2.000.001 Kč

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Využití stávající budovy/stavby pro realizaci projektu
Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající budovy, stavby s přístavbou do 50% rozlohy původní stavby.
Podporovány budou také projekty zaměřené na nově pořízené stroje, zařízení a technologie, které budou umístěny a současně
provozovány v prostorách stávajícího objektu.
Pro realizaci projektu bude využita stávající budova/stavba = objekt, který je ke dni podání Žádosti o dotaci evidován v katastru
nemovitostí. Žadatel předloží výpis z katastru nemovitostí ne starší než jeden měsíc (dostačující je náhled do elektronické verze
4. KN s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice
pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy).
Hodnocení bude prováděno na základě Žádosti o dotaci a jejích příloh (výpis z KN, technický popis stavu objektu a
fotodokumentace, kterou žadatel vloží do přílohy Doplňující údaje k hodnocení projektu, případně příloha s technickou
dokumentací). V případě nedoložení příloh, nebudou body žadateli uděleny.
Kontrola plnění kritéria pak proběhne na základě Žádosti o platbu a jejích příloh a při fyzické kontrole projektu na místě.

Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
ANO

30

1. Pro realizaci projektu je využit stávající objekt. Body budou přiděleny v případě, že předmětem projektu jsou stavební
úpravy stávající budovy, stavby s přístavbou do 50% rozlohy původní stavby. Body budou přiděleny u projektů na nově
pořízené stroje, zařízení a technologie, které budou umístěny a současně provozovány v prostorách stávajícího objektu.
NE

0

2. Pro realizaci projektu není využit stávající objekt. Body nebudou přiděleny projektu na výstavbu nového objektu a zároveň u
projektu na využití stávajícího objektu nebudou body přiděleny v případě nedoložení požadovaných příloh. Dále pokud
nebude při pořízení strojů, zařízení a technologií využit stávající objekt.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Souvislost výrobku s místními tradicemi
Místními tradicemi se rozumí jak existující tradiční produkce, tak spojení místní kulturní či společenské tradice s novým
produktem, jehož vytvoření a uvedení na trh je řešeno v rámci projektu. Souvislost s místní tradicí musí žadatel popsat v
Žádosti o dotaci, případně v příloze Doplňující údaje k hodnocení projektu.
5.
Hodnocena je ucelenost marketingu produktu související s místními tradicemi. Body získají projekty, které mají vytvořený
komplexní marketing s odkazem na místní tradici (tj. označení provozovny, obal, webová prezentace - možno i na webu MAS,
informační leták).
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, případně v příloze Doplňující údaje k hodnocení
projektu. Kontrola proběhne při kontrole projektu na místě realizace.
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Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

40
Komplexní marketing
1. Produkt má vytvořený komplexní marketing s odkazem na místní tradici (označení provozovny, obal, webová prezentace možno i na webu MAS, informační leták apod.).
2.

Bez realizace marketingu

0

Produkt nemá vytvořený komplexní marketing s odkazem na místní tradici.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Inovativnost projektu
a) Uvedení produktu na trh
Za inovativní se považuje vytvoření a uvedení na trh nového regionálního zemědělského a potravinářského produktu, který
pomůže inovaci výroby, rozšíření a zvýšení nabídky podniku.
b) Využívání nových technologií
Realizací projektu bude pořízena technologie/technika, která je v činnosti žadatele použita prokazatelně poprvé. Novou
technologií/technikou se nerozumí výměna stávající technologie za modernější bez změny úrovně finalizace výroby. Z popisu
inovačních přístupů musí být zřetelné, jaké technologie/techniku dosud žadatel používal a jaké nové technologie/technika budou
6.
projektem v činnosti nově pořízeny a využívány. Součástí "Prohlášení o užití inovačních přístupů" musí být jasné vysvětlení
přínosu nové technologie/techniky na modernizaci provozu žadatele (vyšší úroveň finalizace výroby, zahájení nové činnosti).
Kritérium bude hodnoceno na základě Žádosti o dotaci a jejích příloh (technický popis realizace projektu s vysvětlením podstaty
inovativnosti žadatel vloží do přílohy Doplňující údaje k hodnocení projektu). Kontrola plnění kritéria pak proběhne na základě
dokladů při Žádosti o platbu, žadatel přiloží zejména technickou dokumentaci; popřípadě kontrolou na místě realizace projektu.
V případě, že bude žadatel splňovat více bodových hladin, vybere si pouze jedno z uvedených hodnocení. Není možné body v
jednom preferenčním kritériu sčítat.

Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

30
Uvedení produktu na trh
1. V rámci projektu je vytvořen a uveden na trh regionální zemědělský a potravinářský produkt, který pomůže zvýšení nabídky
podniku.
2.
3.
4.

0

Není uveden produkt na trh
V rámci projektu není vytvořen a uveden na trh zemědělský a potravinářský produkt.

30

Projekty na pořízení nové technologie a techniky

V rámci projektu je pořízena nová technologie a technika, která je v činnosti žadatele použita prokazatelně poprvé.
0

Projekty na obnovu stávající technologie a techniky
V rámci projektu je řešeno pořízení technologií a techniky, které nerozšiřují dosavadní činnosti žadatele.

14.Minimální počet bodů

35

Povinné indikátory výstupů
15.Název
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

16.Hodnota
5
18.Hodnota
15

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka
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Povinné indikátory výsledků
23.Název
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

24.Hodnota
0,3
26.Hodnota
0,8

25.Měrná jednotka
počet
27.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

