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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Vyhlídky,z.s.

15/000/00000/120/000089 CLLD_15_01_251

5.Číslo Fiche
1

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
19.1.b

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

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
Velikost místa realizace.
Žadatel bude příslušně bodově zvýhodněn na základě počtu obyvatel obce, ve které bude realizovat svůj projekt. Počet obyvatel
bude uveden k 31.12. roku, který předcházel roku podání Žádosti o dotaci na MAS. V případě více míst realizace se bude
1.
hodnotit obec s menším počtem obyvatel - údaj platný k 31.12. roku, který předcházel roku podání ŽoD na MAS. Hodnocení
bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a kontrola bude probíhat na základě dat z Českého statistického
úřadu při hodnocení Žádosti o dotaci Výběrovým orgánem.
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Obec do 500 obyvatel

10

Projekt bude realizován na území obce, která má 499 obyvatel a méně.
Obec v rozmezí 500-999 obyvatel

6

Projekt bude realizován na území obce, která má 500 až 999 obyvatel.
Obec od 1000 obyvatel

0

Projekt bude realizován na území obce, která má 1000 a více obyvatel.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Přínos v podobě inovativnosti projektu.
Jedná se o důraz na aktivity a akce, které jsou nové přímo u žadatele a mají rozvojový efekt. Jednotlivé inovace budou
obsaženy při realizační fázi projektu.
Za inovaci se považuje:
- vznik nové služby
- vznik nového produktu
- v rámci stavební obnovy nemovitostí využití nových postupů, technologií, materiálu
- použití nové technologie či poznatků z vědy a výzkumu
2.

Žadatel se konkrétně vyjádří a popíše aktivity/skutečnosti, na základě kterých bude možno posoudit, zda splňuje toto
preferenční kritérium.
V rámci stavební obnovy nemovitostí, resp. využití nových postupů, technologií, materiálu žadatel uvede v popisu projektu jaký
nový, inovativní postup, technologii či materiál bude v rámci stavební obnovy použit. Jedná se o nový postup, technologii,
materiál z pohledu žadatele a jeho dosavadního zajištění a skutečnosti, že jej doposud nevlastnil či nevyužíval. Referenčním
dokumentem bude Žádost o dotaci a následně v rámci realizace dodací listy a faktury. Stejný postup bude zvolen při vzniku
nové služby či produktu.
Při použití poznatků z vědy a výzkumu je pak nutné k Žádosti o dotaci doložit zdroj, odkud tyto poznatky žadatel čerpal a jak
budou využity v praxi.
Kontrola se bude provádět dle Žádosti o platbu, Hlášení o změnách a také fyzickou kontrolou na místě.
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Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
10

Projekt je inovativní ve dvou a více bodech.
Daný projekt splňuje podmínku inovativnosti ve dvou či více výše zmíněných bodech.

5

Projekt je inovativní v jednom bodě.
Daný projekt splňuje podmínku inovativnosti v jednom z výše zmíněných bodů.

0

Projekt není inovativní.
Daný projekt nesplňuje žádný z výše zmíněných bodů, jakožto podmínku inovativnosti.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Vytvoření pracovního místa.
Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo, minimálně na 0,5 úvazku. Pokud se
žadatel zaváže v projektu vytvořit pracovní místo a získá za to příslušné bodové ohodnocení, musí postupovat podle Metodiky
3.
tvorby pracovních míst, která je uvedena jako příloha č. 14 Pravidel pro operaci 19.2.1. Hodnocení se provádí na základě údajů
uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí fyzickou kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze 14 Pravidel
19.2.1.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
30

Vytvoření dvou a více pracovních míst
Body budou uděleny, pokud budou v rámci projektu vytvořena pracovní místa v rozsahu 2,0 úvazku či více.

20
Vytvoření pracovního místa v rozsahu 1,0 - 1,95 úvazku
2. Body budou uděleny, pokud bude v rámci projektu vytvořeno jedno a více pracovních míst, ne však více než 1,95 úvazku v
celkovém součtu.
3.

10

Vytvoření částečného pracovního místa, min. 0,5 úvazku
Body budou uděleny, pokud bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo v rozsahu 0,5 - 0,95 úvazku.

0
Nevytvoření pracovního místa
4. Pokud nebude vytvořeno ani jedno pracovní místo anebo bude vytvořen částečný úvazek menší než 0,5 úvazku v rámci
projektu, nebudou uděleny žádné body.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Ekonomický přínos.
V tomto preferenčním kritériu rozhoduje skutečnost, zda má žadatel svoji adresu/sídlo ve stejné obci jako je realizace
4. samotného projektu. Rozhoduje také počet míst realizace, v rámci projektu může více míst realizace než jedno místo. Ověření
je provedeno dle informací z Veřejného rejstříku, potřebné informace musí být zveřejněné minimálně ke dni podání Žádosti o
dotaci.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

15
Více míst realizace, alespoň jedno shodné se sídlem žadatele
1. Body budou přiděleny v případě, že se sídlo žadatele nachází v jedné z obcí, uvedených jako místo realizace. Sídlo spolu s
tímto místem realizace se nachází na území MAS.
10
Jedno místo realizace, shodné se sídlem/adresou žadatele
2. Body budou přiděleny v případě, že se sídlo žadatele nachází ve stejné obci jako je místo realizace. Sídlo spolu s tímto
místem realizace se nachází na území MAS.
5
Jedno či více míst realizace, jiné než sídlo/adresa žadatele
3. Body budou přiděleny v případě, že se sídlo žadatele bude nacházet v jiné obci než bude místo realizace/budou místa
realizace, vše však na území MAS.
0
Adresa/sídlo žadatele není na území MAS
4. Pokud se místo/místa realizace projektu v území MAS nacházet bude/budou, avšak sídlo žadatele bude mimo území MAS,
nebudou přiděleny žádné body.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
5.

Propojení více záměrů, návaznost, synergický efekt.
Žadatel v Žádosti o dotaci doloží, jak připravovaný záměr zvyšuje efektivitu výroby či služby a zda díky němu vzniká synergický
efekt. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu a
z Hlášení o změnu.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

10
Průkazná návaznost
Body
budou
přiděleny
v
případě,
že
realizace
záměru
přinese
zvýšení
efektivity
vyšší,
než
představuje
přínos
samotného
1.
pořizovaného zařízení. Využitím tohoto zařízení se zvýší také efektivita jiných fází nebo částí výrobního procesu, dojde tedy
k synergickému efektu a k zlepšení efektivity firmy jako celku.
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0
Nedoložení
2. V případě, že žadatel v Žádosti o dotaci nedoložil, zda má jeho záměr návaznost na jiné projekty či zda realizací záměru
vznikne synergický efekt, nebudou uděleny žádné body.

14.Minimální počet bodů

37

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

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

16.Hodnota
2
18.Hodnota
5

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

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
1
26.Hodnota
1

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

