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Fiche 2 - Investice do zemědělských podniků 

 

PREFEREČNÍ KRITÉRIUM Č.3 

Délka realizace projektu 

Bude hodnocen časový interval, ve kterém bude žadatel realizovat svůj projekt a v jakém čase od podpisu 

Dohody podá Žádost o platbu. Kritérium má vazbu na princip trojího zisku, resp. na princip ekonomický přínos 

- je nutné využít dostupné finanční prostředky v rámci MAS, aby se eliminovala možnost nastavení zbytečně 

dlouhé doby realizace a následného odstoupení žadatelů od projektu. Přispěje se tím k rychlé podpoře 

žadatelů, kteří se zasazují o zpracování lokálních surovin, odbyt místní produkce a kteří pomáhají spoluvytvářet 

krajinu právě svojí činností. 

 

Hodnocení bude probíhat na základě údajů, které žadatel uvedl při podání Žádosti o dotaci, kontrola pak dle 

údajů uvedených v Žádosti o Platbu či Hlášení o změnách. 

 Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Vysvětlení 

1. Podání ŽOP do 12 měsíců od podpisu Dohody 30 

Body budou přiděleny v případě, že žadatel zrealizuje svůj projekt a podá Žádost o platbu do 12 měsíců 

od podpisu Dohody o poskytnutí dotace. 

2. Podání ŽOP ve lhůtě 13 - 24 měsíců od podpisu Dohody 0 

Body budou přiděleny v případě, že žadatel zrealizuje svůj projekt a podá Žádost o platbu ve lhůtě 13 - 24 

měsíců od podpisu Dohody. 

 

Při realizaci malého cenového marketingu (tzn. do 500 000,- bez DPH) je délka administrace při 

provedení jednoho doplnění ze strany žadatele včetně lhůty pro vyhotovení Dohody = 168 kal. dnů (24 

týdnů) od data finální registrace na SZIF (dle výzvy). 

 

Při realizaci velkého cenového marketingu, popř. výběrového řízení (tzn. nad 500 000,- bez DPH) je 

délka administrace při provedení jednoho doplnění ze strany žadatele včetně lhůty pro vyhotovení 

Dohody = 238 kal. dnů (34 týdnů) od data finální registrace na SZIF (dle výzvy). 

 

Při bodování v rámci Žádosti o dotaci prosíme žadatele, aby si nejprve spočítali předběžnou 

dobu, za kterou by mohli mít podepsanou Dohodu a teprve potom stanovili dobu fyzické 

realizace projektu. 

 

 

MAS Vyhlídky, z.s. 

 


