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Fiche 1.Platnost Fiche od 17.05.2019

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 obec s menším počtem obyvatel - údaj platný k 1.1. předchozího roku. Hodnocení Výběrovým 
orgánem a následná kontrola probíhá na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (místo realizace) a dle dat z Českého 
statistického úřadu.

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

13.Vysvětlení

1.
Obec s 999 obyvateli a méně 20

Projekt bude realizován na území obce, která má 999 obyvatel a méně.

2.
Obec od 1000 obyvatel 15

Projekt bude realizován na území obce, která má 1000 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. 
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.
Více míst realizace, alespoň jedno shodné se sídlem žadatele 15

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.

2.
Jedno místo realizace, shodné se sídlem/adresou žadatele 10

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.

3.
Jedno či více míst realizace, jiné než sídlo/adresa žadatele 5

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.

4.

Adresa/sídlo žadatele či místo realizace není na území MAS 0

Pokud se místo/místa realizace projektu v území MAS nacházet bude/budou, avšak sídlo žadatele bude mimo území MAS, 
nebudou přiděleny žádné body. Stejně tak nebudou uděleny body, pokud se sídlo žadatele bude nacházet na území MAS a 
místo realizace nikoli.
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Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Výše způsobilých výdajů projektu 
Bude hodnocena výše výdajů, ze kterých je v projektu stanovena dotace. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci a jejich příloh. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu, popř. z Hlášení o změnu.

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

13.Vysvětlení

1.
Výdaje do 500 000,- Kč 20

Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace bude v rozmezí 0 - 500 000,- Kč.

2.
Výdaje 500 001 - 1 500 000,- Kč 15

Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace bude v rozmezí 500 001 - 1 500 000,- Kč.

3.
Výdaje 1 500 001 - 2 000 000,- Kč 10

Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace bude v rozmezí 1 500 001 - 2 000 000,- 
Kč.

4.
Výdaje 2 000 001,- Kč a více 0

Body budou přiděleny v případě, že výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace bude 2 000 001,- Kč a více.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Zaměření projektu 
Bude hodnoceno dle oblasti, do které budou poskytnuté dotace v rámci dané ŽoD směřovány. Zaměření Fiche plní princip 
trojího zisku, tzn. podpora pěstování plodin za účelem zpracování lokálních surovin a odbytu lokální produkce. Má dopady i na 
cestovní ruch a environmentální dopad - zemědělci jako spolutvůrci krajiny. 
Hodnocení bude prováděno na základě údajů ze Žádosti o dotaci. Kontrola bude prováděna na základě údajů ze Žádosti o dotaci 
a Žádosti o platbu.

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

13.Vysvětlení

1.
Rostlinná výroba - pěstování vinné révy 15

Body budou přiděleny v případě, že poskytnuté dotace v rámci dané ŽoD budou směřovány na stavební úpravy či pořízení 
technologií v oblasti pěstování vinné révy.

2.
Ostatní oblasti 0

Body budou přiděleny v případě, že poskytnuté dotace v rámci dané ŽoD budou směřovány do jiné oblasti než jsou činnosti 
související s pěstováním vinné révy.

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Podpora nových žadatelů-hospodárnost 
Upřednostněni budou žadatelé, kteří v rámci předchozích výzev prostřednictvím MAS Vyhlídky pro programové období 
2014-2020 (tzn. výzvy č. 2,3,5,6) nebyli doposud vybráni MAS. Bude hodnoceno, zda žadatel již na MAS v minulosti podal 
projektovou žádost a současně byl i vybrán MAS či nikoli. 
Při stanovení kritéria platí princip hospodárnosti, na základě kterého je efektivní umožnit širšímu počtu žadatelů podání 
projektové žádosti dle potřeb, jaké vyvstaly v území. 
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, studiem 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 nebyl 20

Body budou přiděleny v případě, že žadatel prozatím nebyl vybrán MAS Vyhlídky k podpoře.

2.
Žadatel byl vybrán MAS 0

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

14.Minimální počet bodů 45

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka
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Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


