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Fiche

1.Platnost Fiche od 19.12.2018

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Mezi Hrady, z.s.

15/000/00000/120/000090 CLLD_16_02_108

5.Číslo Fiche
1

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
1.5.1. Podpora výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků

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
Finanční náročnost projektu
1.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci- "Výdaje, ze kterých je stanovena dotace".
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách).
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Výše způsobilých výdajů je do 300 000 Kč.

20

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou do 300 000 Kč včetně.
Výše způsobilých výdajů je 300 001 - 700 000 Kč

10

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 300 001 - 700 000 Kč.
Výše způsobilých výdajů je 700 001 - 5 000 000 Kč.

5

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 700 001 - 5 000 000 Kč.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Velikost místa realizace
2.

Velikost místa realizace se zde určuje dle počtu obyvatel obce, ve které bude realizován projekt dle místa realizace uvedené v
žádosti o dotaci (B1). Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a na základě
dat ČSÚ o počtu obyvatel obcí k 1.1. 2021. Pokud je místo realizace ve více obcích, bude tento případ hodnocen dle
aritmetického průměru.
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Počet obyvatel do 500 včetně.

15

Kontrola dle počtu obyvatel ČSÚ ke dni 1. 1. 2021.
Počet obyvatel od 501 do 1000 včetně.

10

Kontrola dle počtu obyvatel ČSÚ ke dni 1. 1. 2021.
Počet obyvatel od 1001 včetně.
Kontrola dle počtu obyvatel ČSÚ ke dni 1. 1. 2021.

5
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Konzultace projektového záměru na MAS
Kontrola a hodnocení se provádí na základě doložení Potvrzení o konzultaci s Kanceláří MAS. Toto potvrzení vystaví MAS
3. žadateli na základě proběhlé konzultace projektového záměru, která musí proběhnout nejpozději týden (7 dní) před ukončením
podání žádostí na MAS. Potvrzení žadatel předkládá k Žádosti o dotaci.

Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Ano

20

Žadatel konzultoval projektový záměr s Kanceláří MAS.
Ne

0

Žadatel nekonzultoval projektový záměr s Kanceláří MAS.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Vytvoření nového pracovního místa
Hodnotí se počet vytvoření pracovních míst dle výše úvazků (v souladu s principem SCLLD zvýšení zaměstnanosti v území MAS
Mezi Hrady z. s.). Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt. Hodnocení se provádí na základě údajů,
4. které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (B1 - popis projektu). Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije
metodika v příloze č. 14 Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst Pravidel pro žadatele
(19.2.1.). Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a při kontrole na místě, jelikož pracovní místo může být vytvořeno do 6
měsíců od proplacení dotace.
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Pracovní úvazek 1,01 trvalého pracovního místa a více

15

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 1,01 a více nového trvalého pracovního místa.
Pracovní úvazek 0,76-1,00 trvalého pracovního místa

10

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,76-1,00 nového trvalého pracovního místa.
Pracovní úvazek 0,50-0,75 trvalého pracovního místa

5

Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořeno 0,50-0,75 nového trvalého pracovního místa.

0
Pracovní úvazek 0,00-0,49 trvalého pracovního místa
4. Body budou přiděleny v případě, že díky realizaci projektu bude vytvořen pracovní úvazek na 0,00-0,49 nového trvalého
pracovního místa.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Podpora nových žadatelů
Upřednostněni budou žadatelé, kteří v rámci předchozích výzev prostřednictvím MAS Mezi Hrady pro Programové období
2014-2020 (tzn. výzvy č. 1,2,3) nebyli dosud podpořeni MAS.
Bude hodnoceno, zda žadatel již na MAS v minulosti podal projektovou žádost a současně byl vybrán MAS (bez ohledu na
to, zda žádost byla realizována nebo ne).
5.
Fiche je cílená na podporu žadatelů, ke kterým dosud nebyla prostřednictvím výzvy MAS směřována žádná finanční podpora při
výběru na MAS. Dává prostor pro spravedlivé rozvržení podpor v území, tak aby nedocházelo k opakované podpoře stejných
žadatelů.
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v ŽOD, studiem dokumentace MAS (přehled přijatých a vybraných projektů
na www stránkách MAS). Kontrola se provádí z dokumentace MAS o výběru žádostí.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Žadatel prozatím podpořen nebyl

20

Body budou přiděleny v případě, že žadatel prozatím nebyl vybrán MAS Mezi Hrady, z.s. k podpoře.

0
Žadatel byl již vybrán MAS
2. V případě, že žadatel již podal v minulosti žádost o dotaci ve výzvě MAS Mezi Hrady, z.s. a byl MAS vybrán k podpoře,
nebudou přiděleny žádné body.

14.Minimální počet bodů

40
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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

