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Fiche 1.Platnost Fiche od 11.01.2022

2.Název MAS 3.Registrační číslo MAS 4.Registrační číslo MMR

MAS Vyhlídky,z.s. 15/000/00000/120/000089 CLLD_16_02_053

5.Číslo Fiche

2

6.Název Fiche

Investice do 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.

1.

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 1.1. předchozího roku (tzn. roku, který předcházel roku podání Žádosti o dotaci na MAS). V případě více míst 
realizace se bude hodnotit průměrný počet obyvatel všech obcí realizace. Místo realizace projektu je posuzováno v souladu s 
definicí Pravidel 19.2.1. 
 
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.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Obec s méně než 900 obyvateli 15

Projekt bude realizován na území obce, která má 899 obyvatel a méně.

2.
Obec od 900 obyvatel 0

Projekt bude realizován na území obce, která má 900 a více obyvatel.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Ekonomický přínos. 
V tomto preferenčním kritériu rozhoduje skutečnost, zda má žadatel svoji adresu/sídlo ve stejné obci jako je realizace 
samotného projektu. Rozhoduje také počet míst realizace, v rámci projektu může být více míst realizace než jedno místo. Místo 
realizace projektu je posuzováno v souladu s definicí Pravidel 19.2.1. 
 
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

1.
Místo realizace a sídlo/adresa jsou shodné 50

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.

2.
Místo realizace a sídlo/adresa nejsou shodné (na území MAS) 40

Body budou přiděleny v případě, že se sídlo žadatele nenachází ve stejné obci jako je místo realizace. Sídlo spolu s tímto 
místem realizace se nachází na území MAS.

3.
Místo realiz. a sídlo/adresa nejsou shodné (mimo území MAS) 0

Pokud se místo realizace projektu bude lišit od sídla/adresy žadatele, přičemž jedno nebo obě z těchto míst bude mimo 
území MAS, nebudou přiděleny žádné body.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

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.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.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.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Dopad projektu 
Budou hodnoceny aktivity projektu - stavební obnova/rekonstrukce zemědělského objektu a pořízení techniky/technologie. 
Zaměření Fiche má především návaznost na princip enviromentální - péče o zchátralé stavební objekty a jejich revitalizace. 
Revitalizované či rekonstruované objekty jsou díky obnově méně ekologicky náročné a tím mají pozitivní dopad na životní 
prostředí. Toto kritérium má bezprostřední vliv na spoluutváření prostředí ve venkovských oblastech. 
 
Hodnocení bude prováděno na základě údajů ze Žádosti o dotaci. Kontrola bude prováděna na základě údajů ze Žádosti o 
dotaci, Žádosti o platbu a Hlášení o změnách.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Projekt s pozitivním dopadem - komplexně 20

Body budou přiděleny v případě, že součástí projektu budou jak stavební práce/stavební obnova/rekonstrukce, tak pořízení 
strojů/technologií v zemědělské prvovýrobě.

2.
Projekt s pozitivním dopadem - pouze stavba 10

Body budou přiděleny v případě, že součástí projektu jsou pouze stavební výdaje.

3.
Projekt s neutrálním dopadem - pouze technika 0

Body budou přiděleny v případě, že součástí projektu budou pouze nákup pořízení strojů/technologií v zemědělské 
prvovýrobě.

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Podpora žadatelů z hlediska hospodárnosti 
Upřednostněni budou žadatelé, kteří v rámci předchozích výzev prostřednictvím MAS Vyhlídky pro programové období 
2014-2020 (tzn. výzvy č. 2,3,5,6,7,8,9) nebyli doposud podpořeni MAS. 
 
Bude hodnoceno, zda žadatel již na MAS v minulosti podal projektovou žádost, avšak z důvodu nedostatku finančních 
prostředků nemohl být vybrán, tzn. ani podpořen ze strany MAS. 
Fiche je cílená na podporu žadatelů, ke kterým doposud nebyla prostřednictvím výzvy MAS směřována žádná finanční 
intervence 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, "kontrolou" dokumentace MAS (přehled přijatých a vybraných 
projektů na stránkách MAS). Kontrola se provádí z dokumentace MAS o výběru žádostí.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Žadatel prozatím podpořen ze strany MAS nebyl 30

Body budou přiděleny v případě, že žadatel prozatím, nepodal projektovou žádost, tudíž ani nebyl vybrán MAS Vyhlídky k 
podpoře.

2.
Žadatel podal ŽoD, prošel úspěšně hodnocením, nebyl podpořen 28

Body budou přiděleny v případě, že žadatel již projektovou žádost podal, prošel úspěšně hodnocením, avšak z důvodu 
nedostatku finančních prostředků nebyl podpořen ze strany MAS.

3.
Žadatel podal ŽoD, neprošel úspěšně hodnocením,nebyl podpoř. 2

Body budou přiděleny v případě, že žadatel již projektovou žádost podal, avšak neprošel úspěšně hodnocením, a tudíž ani 
nebyl podpořen ze strany MAS.
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4.
Žadatel byl podpořen ze strany MAS 0

V případě, že žadatel již podal žádost o dotaci přes MAS Vyhlídky a byl současně podpořen ze strany MAS, nebudou 
přiděleny žádné body.

14.Minimální počet bodů 70

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


