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Fiche

1.Platnost Fiche od 18.05.2018

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Hranicko z. s.

15/000/00000/671/000184 CLLD_15_01_006

5.Číslo Fiche
12

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Zemědělské a potravinářské produkty

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.b

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

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
Vytvoření celého či částečného pracovního místa
1.

Žadatel uvede všechny relevantní informace o nově vzniklých pracovních místech do Žádosti o dotaci (příp. do nepovinné
přílohy dle pokynů v Příručce pro žadatele). Hodnocení počtu pracovních míst a jejich kontrola bude provedena v souladu s
podmínkami stanovenými v příloze č.14 Pravidel pro žadatele PRV - operace 19.2.1. včetně přepočtu zkrácených úvazků na
ekvivalentní počet pracovníků.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Úvazek min. 1,0

10

10 bodů získá projekt, který se zaváže k vytvoření 1 či více pracovních míst
Úvazek 0,5 až 0,99

5

5 body získá projekt, který se zaváže k vytvoření pracovního místa na 0,5 až 0,99 úvazku

0
Úvazek 0 až 0,49
3. 0 bodů získá projekt, který se zaváže k vytvoření pracovního místa v rozsahu méně než 0,5 úvazku nebo se k vytvoření
pracovního místa nezaváže
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Zapojení do místního certifikačního systému
2.

Body budou uděleny na základě písemného potvrzení o držení certifikátu, které si MAS vyžádá ke dni podání Žádosti o dotaci u
koordinátora značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt(r).
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt(r)

10

10 bodů získá žadatel, jež je držitelem značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
Závazek k získání značky MORAVSKÁ BRÁNA

5

2. 5 bodů, pokud žadatel zatím nemá značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt, ale zaváže se ji získat do 6 měsíců od
ukončení fyzické realizace projektu. Závazek k získání značky bude posuzován dle údajů v Žádosti o dotaci, kontrola
proběhne na základě výzvy MAS k předložení kopie certifikátu 6 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu.
Nezapojení do místního certifikačního systému
0
3. 0 bodů, pokud žadatel nemá značku MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt, ani se nezaváže ji získat do 6 měsíců od
ukončení fyzické realizace projektu
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Držení dalších značek a certifikátů kvality
3. Body budou přiděleny podle počtu prostých kopií certifikátů přiložených k Žádosti o dotaci dle seznamu značek uznávaných
místní akční skupinou pro naplnění tohoto kritéria. Seznam je zveřejněn v Příručce pro žadatele, jež je přílohou č.1 příslušné
Výzvy dotačního programu MAS-PRV.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Držitel 1 a více značek/certifikátů

5

5 bodů získá držitel 1 a více značek/certifikátů.
Žadatel bez značky/certifikátu

0

0 bodů získá žadatel, který není držitelem značky/certifikátu.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Dostupnost produkce v regionu Hranicko
Žadatel v ŽoD uvede závazný výčet prodejních míst, jako nepovinnou přílohu dodá prodejnami potvrzená prohlášení o zajištění
prodeje výrobků na konkrétní časové období po dobu udržitelnosti projektu. K ŽoP žadatel přiloží jako nepovinnou přílohu
4.
fotodokumentaci umístění výrobků v prodejnách.
Kontrola plnění preferenčního kritéria bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (ŽoD), v monitorovací
zprávě projektu a šetřením na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

5
Prodejní místa 3 + 2
1. 5 bodů obdrží žadatel, jehož výrobky budou nejpozději k datu podání Žádosti o platbu (ŽoP) dostupné min. ve 3 prodejních
místech v Hranicích a min. 2 prodejních místech v ostatních obcích regionu Hranicko.
4
Prodejní místa 2 + 3
2. 4 body obdrží žadatel, jehož výrobky budou nejpozději k datu podání Žádosti o platbu (ŽoP) dostupné min. ve 2 prodejních
místech v Hranicích a min. 3 prodejních místech v ostatních obcích regionu Hranicko.
3
Prodejní místa 2 + 2
3. 3 body obdrží žadatel, jehož výrobky budou nejpozději k datu podání ŽŽádosti o platbu (ŽoP) dostupné min. ve 2
prodejních místech v Hranicích a min. 2 prodejních místech v ostatních obcích regionu Hranicko.
Prodejní místa 1 +2
2
4. 2 body obdrží žadatel, jehož výrobky budou nejpozději k datu podání Žádosti o platbu (ŽoP) dostupné min. v 1 prodejním
místě v Hranicích a min. 2 prodejních místech v ostatních obcích regionu Hranicko.
1
Prodejní místa 1 + 1
5. 1 bod obdrží žadatel, jehož výrobky budou nejpozději k datu podání Žádosti o platbu (ŽoP) dostupné min. v 1 prodejním
místě v Hranicích a min. v 1 prodejním místě v ostatních obcích regionu Hranicko.
0
Bez prodejního místa v Hranicích
6. 0 bodů obdrží žadatel, jehož výrobky nebudou nejpozději k datu podání Žádosti o platbu (ŽoP) dostupné v žádném
prodejním místě v Hranicích nebo neuvede závazný počet prodejních míst.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Kvalita podnikatelského plánu
5.

Závazný vzor nepovinné přílohy Podnikatelský plán a 10 hodnotících otázek pro hodnotitele projektu uvádí Příručka pro
žadatele, jež je přílohou příslušné Výzvy dotačního programu MAS-PRV. Maximální délka Podnikatelského plánu je stanovena na
5 stran formátu A4. Hodnotitelé body udělí pomoci odpovědí na 10 hodnoticích otázek, které komplexně hodnotí kvalitu
podnikatelského plánu.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.
5.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
10x ANO z 10 hodnotících otázek

10

10 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na všech 10 otázek ANO
8x nebo 9x ANO z 10 hodnotících otázek

8

8 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 8 nebo 9 otázek ANO
6x nebo 7x ANO z 10 hodnotících otázek

6

6 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 6 nebo 7 otázek ANO
4x nebo 5x ANO z 10 hodnotících otázek

4

4 body obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 4 nebo 5 otázek ANO
2x nebo 3x ANO z 10 hodnotících otázek
2 body obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 2 nebo 3 otázky ANO

2
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6.

0

0x nebo 1x ANO z 10 hodnotících otázek
0 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 0 nebo 1 otázku ANO

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Žadatel má méně než 50 zaměstnanců.
6. Žadatel musí dodržet velikost podniku od podání Žádosti o dotaci na MAS do podpisu Dohody.
Body budou přiděleny na základě kontroly údajů v registru ekonomických subjektů v ARES ke dni podání Žádosti o dotaci a ke
dni podpisu Dohody.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
30

Splnění kritéria velikosti podniku
30 bodů získá projekt, pokud žadatel má méně než 50 zaměstnanců

0

Nesplnění kritéria velikosti podniku
0 bodů získá projekt, pokud žadatel má 50 a více zaměstnanců

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Preference projektů v rozmezí 100.000 - 1.750.000,- Kč výše způsobilých výdajů

7.

Body budou přiděleny dle údajů z formuláře Žádosti o dotaci.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

100
Projekt v rozmezí 100.000 - 1.750.000,- Kč
1. 100 bodů získá projekt, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, ve výši 100.000 1.750.000,- Kč.
Projekt mimo rozmezí 100.000 - 1.750.000,- Kč
0
2. 0 bodů získá projekt, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, nižší než 100.000,- Kč
nebo vyšší než 1.750.000,- Kč

14.Minimální počet bodů

128

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

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

16.Hodnota
1
18.Hodnota
3

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
0
26.Hodnota
1

25.Měrná jednotka
počet
27.Měrná jednotka
počet
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Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

