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Metodický pokyn  
pro hodnocení projektů  

k Výzvě č. 1/2008 
 
 
 
 

 
Tento pokyn slouží jako rámcové vysvětlení obsahu a míry naplnění 

Preferenčních kritérií pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na 
realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER „Měníme 

Hranicko“ a to ve Výzvě č. 1/2008. 
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Místní akční skupina 
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
Tř. 1. Máje 2063 
753 01 Hranice 
Tel. 581 601 716, email: ropa@regionhranicko.cz  

 
 
Kontaktní osoby: 
 

Mgr. František Kopecký – manažer MAS 
Tel. 773 583 020, email: f.kopecky@regionhranicko.cz 

 
Gabriela Olivová, DiS. – finanční manažerka MAS/asistentka 
Tel. 773 593 020, email: g.olivova@regionhranicko.cz 
 
 
 
 
 
 
Tento metodický pokyn je doplňkem Příručky pro žadatele k Výzvě č. 1/2008 v 
Programu LEADER “Měníme Hranicko” (dale jen Příručky pro žadatele) a slouží 
jako bližší výklad obsahu a miry naplnění Preferenčních kritérií uvedených ve 
vyhlášených Fichích na Řádku 26.  
 
 
 
Kompletní texty fichí naleznete na adrese www.regionhranicko.cz/leader 
→Dokumenty ke stažení→Dokumentace k vyzve c 1-2008 →Vyhlasene fiche. 
 
 
 
Metodický pokyn v této stručné verzi slouží žadatelům předkládajícím Žádost 
o dotaci ve Výzvě č.1/2008, v podrobnější neveřejné verzi pak bude předložen 
Výběrové komisi, která se jím bude řídit při hodnocení předložených Žádostí o 
dotaci.  
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1. Co jsou to preferenční kritéria, k čemu slouží 
 
Pzn.: Text této kapitoly je shodný s komentářem k Řádku 26. vyhlášených Fichí v Příručce pro 
žadatele 
 
Preferenční kritéria jsou hodnotícím nástrojem, kterým Výběrová komise posoudí Vaši 
žádost. Míra naplnění preferenčních kritérií ve spojitosti s obsahem a zaměřením Vašeho 
projektu formuje výstupy. Hodnocení preferenčních kritérií následuje po kontrole úplnosti, 
administrativní kontrole a kontrole přijatelnosti (více o kontrolách kap. 2.5. Příručky pro 
žadatele)  
 
Jak již bylo vysvětleno v Příručce pro žadatele, Program rozvoje venkova má své vlastní cíle 
s celorepublikovým dopadem na rozvoj venkova. K jejich naplňování slouží jednotlivé osy a 
opatření tohoto programu. Jedním z nástrojů dosažení těchto cílů je tedy i Osa IV. - Program 
LEADER 2007-2013, jehož se Rozvojové partnerství účastní. Stejně tak i Rozvojové partnerství 
má své vlastní specifičtější cíle, které jsou ušité na míru potřebám našeho regionu, zároveň 
jsou ovšem v souladu s cíli PRV. MAS si tyto vlastní specifické cíle stanovila v SPL „Měníme 
Hranicko“. Také Fiche mají své konkrétní cíle, které jsou jakýmsi dílčím rozpracováním cílů 
SPL „Měníme Hranicko“. Celou tuto „soustavu“ si představme jako pyramidu, kde odspodu 
široká paleta konkrétních cílů Fichí pomáhá naplnit specifické cíle SPL, ty pak přispívají 
k naplňování „nejvyšších“ a nejobecnějších cílů PRV, které jsou na vrcholu této pyramidy. 
 
Aby bylo naplňování všech těchto cílů monitorovatelné, měřitelné a porovnatelné, uvádí SPL 
a jednotlivé Fiche sady tzv. monitorovacích indikátorů, SPL pak také koncové hodnoty, jichž 
by měly indikátory po ukončení programu dosáhnout. MAS má tedy jasný zájem na co 
největším naplňování těchto monitorovacích indikátorů. Jelikož je toto naplňování 
realizováno právě podporou projektů koncových žadatelů, preferuje MAS takové projekty, 
které jí s naplňováním indikátorů a tedy plněním svých cílů pomohou nejvíce.  
 
Aby řídící orgán PRV zvýšil MASkám motivaci k naplňování daných cílů, používá v programu 
LEADER nástroj finanční motivace. Ten spočívá v tom, že celých 30% finančních prostředků 
určených každý rok pro všechny MAS účastnící se LEADERu a jejich vybrané projekty, rozdělí 
právě podle plnění těchto monitorovacích indikátorů. Pro MAS i pro žadatele tak má 
naplňování indikátorů ještě jeden zásadní rozměr. Čím úspěšnější v naplňování indikátorů 
budeme, tím více prostředků na realizaci Proegramu LEADER během 6ti let získáme a 
budeme moci na Hranicku rozdělit.  
 
Celý výše uvedený metodický postup vychází z pravidel Osy IV. LEADER PRV a je závazný pro 
všechny MAS účastnící se Programu LEADER 2007-2013.   
 
Ze všech výše uvedených důvodů si proto jak MZe (Povinná kritéria), tak MAS (Preferenční 
kritéria stanovená MAS) v jednotlivých Fichích stanovila tzv. preferenční kritéria, která 
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pomohou seřadit podané žádosti dle toho, jak která žádost naplňuje cíle dané Fiche, SPL 
„Měníme Hranicko“ i PRV. 
Řádek 23. Fichí tedy přináší seznam preferenčních kritérií, na základě kterých Vaši žádost 
oboduje Výběrová komise MAS a sestaví pořadí projektu za každou Fichi. Podrobnosti o 
procesu hodnocení žádostí viz kap. 2.5. str. 43. Příručky pro žadatele  
 
 
Popis naplnění jednotlivých preferenčních kritérií ve Vašem projektu je nutno 
podrobně rozvést v Příloze č.1 Osnova projektu (viz Příručka pro žadatele kap. 
2.3. str. 37). 
Žadatel se tak k naplnění většiny kritérií zavazuje předem a musí tedy být 
schopen prokázat tyto skutečnosti kdykoliv na vyžádání, při kontrolách 
během realizace i v období vázanosti projektu na účel. Neplnění 
preferenčních kritérií, za které žadatel získal preferenční body, bude ze strany 
SZIF sankcionováno a může vést až k neproplacení/vracení dotace. Proto 
prosíme, uvádějte do Vaší Žádosti jen pravdivé, reálné a splnitelné hodnoty!!!   

 
 
 
 
 
 

2. Povinná preferenční kritéria 
 
Povinná preferenční kritéria jsou dána pravidly PRV a jsou tak shodná nejen pro všechny 
Fiche Programu LEADER „Měníme Hranicko“, ale i pro všechny Fiche všech ostatních MAS 
v ČR účastnících se Programu LEADER 2007-2013. MAS však při tvorbě Fichí každému 
povinnému preferenčnímu kritériu stanovila rozdílné maximální bodové hodnoty, a to pro 
každou Fichi zvlášť, tj. u každé Fiche je dle jejího zaměření dané kritérium méně či více 
důležité. Maximální bodové hodnoty jednotlivých kritérií daných FIchí najdete pod názvem 
Kritéria nebo na Řádku 23. příslušné Fiche. 
 

     Fotokopie seznamu Povinných preferenčních kritérií ve Fichích Programu LEADER „Měníme Hranicko“ 
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Kritérium 1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa  
(Fiche č.1: 6 bodů, Fiche č.4: 9 bodů, Fiche č.5: 3 body, Fiche č.6: 3 body) 
 
Projekt získá pouze nulové či maximální bodové ohodnocení. Na tomto místě je potřeba 
upřesnit znění tohoto kritéria, které muselo být doslovně převzato z Pravidel MAS. Slovo 
„každého“ v tomto případě neznamená, že by se bodový zisk násobil (např. za 1 pracovní 
místo 6 bodů, za 2 místa 12 bodů). Výkladové znění je: Maximální bodové ohodnocení získá 
takový projekt, v rámci něhož dojde k vytvoření alespoň jednoho nového trvalého 
pracovního místa. Projekty, které nevytvoří ani jedno pracovní místo za toto kritérium 
nezískají žádný bod. Podrobnou a závaznou definici takovéhoto pracovního místa uvádí 
Příloha 6 Pravidel IV.1.2., podmínky udržitelnosti takovéhoto pracovního místa uvádí Řádek 
19. Podmínka 3. dané fiche, komentář k obému pak Příručka pro žadatele na str. 18.  
 
 
 

Kritérium 2. Uplatňování inovačních přístupů  
(Fiche č.1: 3 body, Fiche č.4: 5 bodů, Fiche č.5: 5 bodů, Fiche č.6: 6 bodů) 
 
Dle míry naplnění kritéria získá 0 až max. počet bodů projekt, který nejlépe uplatní inovační 
přístupy v předmětu a způsobu realizace projektu, a to buď ty, které jsou uvedené v Řádku 
13. dané Fiche (viz níže) či ve Strategickém plánu LEADER „Měníme Hranicko“ (viz níže) 
nebo i inovační přístupy v těchto dokumentech neuvedené, neodporující však zásadám a 
pravidlům Programu LEADER. 
 
Pzn.: Evropská komise používá následující definici inovace: Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb 
a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, 
organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.  
 
Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků 
Inovativnost je nesena především v kombinaci investic do modernizace zemědělských 
podniků s rozvojem jejich nezemědělských aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 
Důležitá je taktéž osvětová činnost pro školy. Následuje citace Řádku 13 dané Fiche: 
 

 
 
 
Fiche č.4 Lesnická technika 
Inovativnost je zajištěna preferencí projektů zaměřených na zpracování a využití zbytkové 
dřevní hmoty k bioenergetickým účelům. Následuje citace Řádku 13 dané Fiche: 
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Fiche č.5 Veřejná prostranství  
Inovativnost je zajištěna především uplatněním metod komunitního plánování a zapojování 
veřejnosti. (techniky zapojování veřejnosti viz kap. 3 str. 48 Příručky pro žadatele). Důraz je 
kladen taktéž na využití dobrovolnické práce a věcného plnění žadatele (viz Řádek 20. str. 21 
Příručky). Dále je zajištěna propojováním veřejných prostranství s oblastí cestovního ruchu a 
to především v instalaci mobiliáře využitelného turisty a obnovu prostranství v blízkosti 
zajímavostí cestovního ruchu. Následuje citace Řádku 13 dané Fiche: 
 

 
 
Fiche č.6 Spolkový život a sport 
Inovativnost je zajištěna uplatněním metod komunitního plánování a zapojování veřejnosti 
(techniky zapojování veřejnosti viz kap. 3 str. 48). Důraz je kladen taktéž na využití 
dobrovolnické práce a věcného plnění žadatele (viz Řádek 20. str. 21). Projekty zaměřené na 
budování kulturní infrastruktury se zapojí do systému společné regionální propagace. 
Následuje citace Řádku 13 dané Fiche: 
 

 
 
 
Strategický plán LEADER „Měníme Hranicko pak přináší na stranách 31 a 32 v kap. 6.3 
Zapojení inovačních prvků soupis inovací, které jsou shrnutím prvků, které by se měly objevit 
nebo být zohledněny v jednotlivých podpořených projektech.  
 
Pzn.: Soupis v SPL obsahuje také inovace na úrovni managementu a administrace realizace Programu LEADER 
„Měníme Hranicko“ ( tedy už ne na úrovni samotných žadatelů), a dále  inovace využité během přípravy SPL 
„Měníme Hranicko., Takovéto inovace nejsou pro žadatele relevantní a na tomto místě už je tedy necitujeme.  
 
 
 
 
 
 
Následující soupis tak přináší doslovné citace popisu těch inovačních prvků ze SPL „Měníme 
Hranicko“, které jsou relevantní pro Vás žadatele: 
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Kritérium 3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu 
založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 
místního hospodářství.  
(Fiche č.1: 3 body, Fiche č.4: 5 bodů, Fiche č.5: 3 body, Fiche č.6: 3 body) 

 
Dle míry naplnění kritéria získá 0 až max. počet bodů projekt, který při přípravě a realizaci 
propojuje více subjektů či projektů z různých odvětví místního hospodářství. 
 
Příklady:  
Fiche č.1: Rozvoj zemědělských podniků 

- Zemědělec při přípravě/zaměření/realizaci spolupracuje/postupuje v součinnosti s jiným 
podnikatelským subjektem, subjektem hospodařícím v lesích, obcí, spolkem apod.  

- Díky projektu vznikne místní produkční řetězec více subjektů, tedy produkce vznikající díky 
projektu bude dále zpracována jiným subjektem v regionu.  

- Projekt navazuje či využívá výstupů nějakého jiného ukončeného/realizovaného projektu 
z jiných odvětví místního hospodářství. 

- Výsledky projektu mají dopady na ostatní odvětví místního hospodářství. 
 
Fiche č.4: Lesnická technika 

- Subjekt hospodařící v lesích při přípravě/realizaci spolupracuje/postupuje v součinnosti se 
zemědělcem, samosprávou či jiným podnikatelským  subjektem, obcí, spolkem apod.  

- Produkce vzniklá díky zakoupené technice bude součástí místního produkčního řetězce více 
subjektů, tedy produkce vznikající díky projektu bude dále zpracována jiným subjektem 
v regionu.  

- Výsledky projektu mají dopady na ostatní odvětví místního hospodářství. 
 
Fiche č.5: Veřejná prostranství 

- Iniciativa vzniku projektu vznikla spoluprací více subjektů 
- Na přípravě a realizaci projektu se podílí více různých místních subjektů 
- Projekt navazuje či využívá výstupů nějakého jiného ukončeného/realizovaného projektu 

vlastního nebo subjektů z jiných odvětví místního hospodářství. 
- Péče o výstupy projektu bude zajištěna součinností více subjektů 
- Spolufinancování/předfinancování projektu využívá místních zdrojů z různých odvětví 

místního hospodářství 
 
Fiche č.6: Spolkový život a sport 

- Projekt vznikl spoluprací více subjektů 
- Na přípravě a realizaci projektu se podílí více různých místních subjektů 
- Projekt navazuje či využívá výstupů nějakého jiného ukončeného/realizovaného projektu 

vlastního nebo subjektů z jiných odvětví místního hospodářství. 
- Péče o výstupy projektu bude zajištěna součinností více subjektů 
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- Spolufinancování/předfinancování projektu využívá místních zdrojů z různých odvětví 
místního hospodářství 

 
Kritérium č. 4  Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let 
(Fiche č.1: 3 body, Fiche č.4: 3 body, Fiche č.5: 9 bodů, Fiche č.6: 9 bodů) 

 
Na tomto místě je potřeba upřesnit znění tohoto kritéria, které muselo být doslovně 
převzato z Pravidel MAS. Výkladové znění je: Naplnění kritéria netvoří pouze zaměření 
dopadů projektu na mladé lidi do 30 let, ale i jejich zapojení do přípravy, realizace a udržení 
projektu.  
Dle míry naplnění kritéria tedy získá 0 až max. počet bodů projekt, do kterého jsou ve fázi 
přípravy či realizace aktivně zapojeni mladí lidé do 30 let nebo je dopad projektu na tyto 
mladé lidi zaměřen. Hodnoceno bude též, nakolik budou tito lidé zapojeni do péče a 
údržbu výstupů projektu. 
U Fiche č.5 a Fiche č.6 bude hodnoceno též nakolik a jakými způsoby mohli mladí lidé do 30 
let ovlivnit podobu předmětu projektu, zda jsou a jak významnou cílovou skupinu projektu 
tvoří, jaké konkrétní úkoly a zodpovědnosti mladí lidé do 30 let měli/budou mít při přípravě a 
realizaci projektu. 
Pro udělení bodů u tohoto kritéria budou žádosti nejdříve předloženy k posouzení Pracovní 
skupině MAS Mládež, která naplnění tohoto kritéria u žádosti posoudí a doporučí Výběrové 
komisi přidělení konkrétního bodového hodnocení. 
 
 
 

Kritérium č. 5 Zaměření dopadů projektu na ženy  
(Fiche č.1: 3 body, Fiche č.4: 3 body, Fiche č.5: 9 bodů, Fiche č.6: 9 bodů) 
 
Na tomto místě je potřeba upřesnit znění tohoto kritéria, které muselo být doslovně 
převzato z Pravidel MAS. Výkladové znění je: Naplnění kritéria netvoří pouze zaměření 
dopadů projektu na ženy, ale i jejich zapojení do přípravy a realizace projektu.  
 
Dle míry naplnění kritéria tedy získá 0 až max. počet bodů projekt, do kterého jsou ve fázi 
přípravy či realizace aktivně zapojeny ženy nebo je dopad projektu na ženy zaměřen. 
Hodnoceno bude též, nakolik budou ženy zapojeny do péče a údržbu výstupů projektu. 
U Fiche č.5 a Fiche č.6 bude hodnoceno též nakolik a jakými způsoby mohly ženy ovlivnit 
podobu předmětu projektu, zda jsou a jak významnou cílovou skupinu projektu tvoří, jaké 
konkrétní úkoly a zodpovědnosti ženy měly/budou mít při přípravě a realizaci projektu. 
Pro udělení bodů u tohoto kritéria budou žádosti nejdříve předloženy k posouzení Pracovní 
skupině MAS Ženy, která naplnění tohoto kritéria u žádosti posoudí a doporučí Výběrové 
komisi přidělení konkrétního bodového hodnocení. 
 



Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
 

                                                
 

 
 
 

   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

10 

Pokud bude mít projekt negativní dopad na rovné příležitosti, neprojde kontrolou 
přijatelnosti a nebude moci být podpořen (= bude vyřazen) na základě podmínky 
stanovené v Části A, kap.3, bod k) (str.4) Pravidel IV.1.2.  
 

 
 
Kritérium č. 6 Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 
12 měsíců 
(Fiche č.1: 9 bodů, Fiche č.4: 5 bodů, Fiche č.5: 10 bodů, Fiche č.6: 6 bodů) 
 
Projekt získá pouze nulové či maximální bodové ohodnocení. 
Ač současné Programovací období EU začalo již 1. ledna 2007, vlivem zpoždění spuštění PRV 
a tím i Programu LEADER v ČR došlo k situaci, kdy je potřeba urychleně čerpat prostředky 
evropských fondů určené pro roky 2007 a 2008. MZe tímto kritériem motivuje příjemce 
k rychlejšímu čerpání těchto dotačních prostředků. 
Pro získání splnění tohoto kritéria tak musí být projekt ukončen (= podána Žádost o 
proplacení) nejpozději 12 měsíců od data Podpisu dohody (více o délce realizace projektu a 
administraci Žádostí viz Příručka pro žadatele Podmínka 1. str.19 a kap. 2.5. str. 47) . 
 
Žadatel se k naplnění tohoto kritéria zaváže v Příloze 1. Osnova projektu. Opět 
upozorňujeme, že pokud žadatel kritérium v průběhu realizace nesplní (tedy neukončí 
projekt do 12 měsíců), bude toto nesplnění ze strany SZIF finančně sankcionováno a může 
dokonce vést k nevyplacení dotace.  

 
 
 
 

3. Preferenční kritéria stanovená MAS: 
 

Pravidla PRV umožňují MASkám při přípravě Fichí zařadit také vlastní preferenční kritéria, 
které zohledňují cíle a zaměření Fichí a Strategického plánu LEADER. Každá Fiche v Programu 
LEADER „Měníme Hranicko“ tak má vlastní sadu těchto preferenčních kritérií. Následující 
text k nim podává komentáře zvlášť pro každou Fichi vyhlášenou ve Výzvě č. 1/2008. 

 
 

Fiche č.1 Rozvoj zemědělských podniků  
 
Kritérium č.7 Zvýšení produktivity práce (15 bodů) 
Metodika hodnocení tohoto kritéria se stále zpracovává a bude do tohoto dokumentu 
doplněna v nejbližší době. Přidělení bodového hodnocení bude vycházet z povinné přílohy 
Podnikatelský plán. 
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Kritérium č.8 Šetrnost k životnímu prostředí (15 bodů) 
Dle míry naplnění kritéria získá 0 až 15 bodů projekt, který přispěje k ochraně životního 
prostředí či bude k životnímu prostředí šetrný. Hodnocení tohoto kritéria u projektů ve Fichi 
č.1 přesahuje odborné kompetence Výběrové komise, proto budou podané Žádosti 
předloženy k vystavení odborného posudku vybraným privátním poradcem akreditovaným 
MZe v oblasti ekologického zemědělství. Výběrová komise k vystaveným posudkům při 
hodnocení tohoto kritéria přihlédne. Na kritérium šetrnost k životnímu prostředí bude 
nahlíženo z pozic zásad eko-zemědělství, cross-compliance či agroenviromentálních opatření.  
 
Projekt, který životní prostředí poškozuje, nesplní kritéria přijatelnosti a nemůže být 
podpořen na základě podmínky stanovené v Části A, kap.3, bod k) (str.4) Pravidel IV.1.2.  
 
Kritérium č.9 Přidaná hodnota projektu (9 bodů) 
Metodika hodnocení tohoto kritéria se stále zpracovává a bude do tohoto dokumentu 
doplněna v nejbližší době. Přidělení bodového hodnocení bude vycházet z povinné přílohy 
Podnikatelský plán 
 
Kritérium č.10 Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (15 bodů) 
MAS preferuje takové projekty, které budou kromě rozvoje samotného zemědělství 
zaměřeny též na využití obnovitelných zdrojů energie. Fiche č.1 se jako jediná sestává ze 
dvou opatření PRV (podrobnosti viz Příručka pro žadatele Ŕádky 4.-9. str. 13 a Řádky 23.-25. 
str. 25), přičemž hlavní je zaměřeno na modernizaci zemědělských podniků, vedlejší pak na 
diverzifikaci činností nezemědělské povahy, konkrétně činnosti spojené s využitím 
obnovitelných zdrojů. Způsobilé výdaje projektu se tak mohou sestávat pouze z ćíselníku 
způsobilých výdajů (viz Fiche č.1 Řádek 23.-24.) hlavního opatření, ale i z číselníků opatření 
hlavního i vedlejšího (tamtéž). Právě poměr výdajů z číselníku výdajů vedlejšího opatření 
(tedy toho zaměřeného na OZE) vzhledem k celkové výši způsobilých výdajů, bude 
předmětem hodnocení u tohoto kritéria. 
 
5 bodů získá projekt, kde výše způsobilých výdajů z kódů vedlejšího opatření bude tvořit 5-
19% celkových způsobilých výdajů projektu. 
 
10 bodů získá projekt, kde tato výše bude tvořit 20-34% celkových způsobilých výdajů. 
 
15 bodů získá projekt, kde tato výše bude tvořit 35-49% celkových způsobilých výdajů 
projektu (Způsobilé výdaje hlavního opatření musí dle pravidel tvořit vždy nejméně 50% 
celkových způsobilých výdajů, proto je přípustné maximum 49%). 
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Fiche č.4 Lesnická technika 
 
Kritérium č.7 Udržitelnost výstupů projektu    (6 bodů) 
Udržitelností projektu se v tomto případě má na mysli zajištění životnosti výstupů Vašeho 
projektu i po jeho ukončení. Tedy, jak bude dále s pořízenou investicí nakládáno, jak bude 
zajištěna její funkce a účel deklarovaný v projektu, jaké organizační, lidské, finanční a další 
zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy, jak budou výstupy 
projektu zasazeny do širšího rámce současných i budoucích aktivit žadatele.  
 
Pravidla programu požadují tuto časově omezenou udržitelnost jako jednu z podmínek 
přidělení dotace. Fakt, že Váš projekt musí být udržen (tedy musí být zachována jeho funkce 
a účel deklarovaný v projektu) po dobu vázanosti projektu na účel (tedy 5 let od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace, podrobnosti viz Příručka pro žadatele Podmínka 2. a 3., str. 18) 
je jednou ze zásadních podmínek Programu a její nesplnění může vést až k vrácení celé 
dotace. Taková situace by ovšem nepřinesla finanční ztrátu pouze příjemci dotace, ale 
přeneseně i MASce a celému regionu, protože dotace mohla být poskytnuta jinému žadateli, 
který by projekt udržet dokázal. MAS proto zařadila toto preferenční kritérium, které 
zvýhodní ty projekty, jejichž udržitelnost je dobře naplánována, promyšlena a zajištěna.  
 
Proto dle míry naplnění kritéria získá až 6 bodů projekt, který v Žádosti prokáže, že žadatel 
má zajištěno dlouhodobé udržení, zachování funkce a účelu výstupů projektu.  Pro 
kritérium nelze stanovit přesná škála, projekty budou v naplňení tohoto kritéria porovnány 
navzájem a takto i obodovány. 
 
 
Kritérium č.8 Projekt je zaměřen na obnovitelné zdroje energie   (15 bodů) 
MAS preferuje takové projekty, jejichž realizací dojde k pořízení lesnické techniky využívané 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Tedy její použití skutečně povede ke zpracování a 
užití dřeva, klestí, bioodpadu apod. jako obnovitelného zdroje energie. Pro zisk 
preferenčních bodů nepostačuje, pokud pořízená technika tuto produkci pouze umožňuje, 
ale nebude v projektu a po dobu vázanosti projektu na účel takto využívána.   
 
0 bodů získá projekt, který na využití obnovitelných zdrojů není zaměřen vůbec či minimálně. 
Až 7 bodů získá projekt, který je na využití obnovitelných zdrojů zaměřen částečně,  
až 15 bodů získá projekt, který je na využití obnovitelných zdrojů zaměřen zcela.  
 
Kritérium č.9 Rozloha pozemků, na kterých bude technika využívána  (9 bodů) 
Všechny žádosti dané Fiche budou seřazeny do pomocné tabulky dle velikosti pozemků, 
které budou v Žádostech uvedeny v povinné Příloze 5. (viz Příloha 11 Pravidel IV.1.2 a 
Příručka pro žadatele Příloha 5. Str. 33). Pak žádost s nejvyšším deklarovaným výměrem 
dosáhne maxima 9 bodů, ostatní projekty po zaokrouhlení obdrží poměrnou část bodů, 
přičemž platí, že poměr pozemků žadatele s největším výměrem ku výměrám dalších 
žadatelů se rovná poměru bodů přidělených žadateli s největším výměrem ku bodům 
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ostatních žadatelů. Dle Pravidel IV.1.2. Příloha 11 platí, že se žadatel zavazuje po dobu 
realizace projektu a vázanosti projektu na účel hospodařit na takové výměře, která je stejná 
nebo vyšší než spodní hranice škály bodovacího kritéria, které v tomto kritériu obdržel.  Tedy 
v budoucnu se samozřejmě výměra vašich pozemků může zvětšovat i nepatrně zmenšovat, 
nikdy však nesmí přeskočit do výměry, za kterou byste byli získali nižší preferenční body. 
Příjemce dotace smí techniku z projektu využívat jen ve svých či pronajatých lesích a vždy 
pouze na území působnosti MAS (správní obvod ORP Hranice). 
 
 
 

Fiche č.5 Veřejná prostranství  
 
Kritérium č.7 Zapojení místních obyvatel do plánování a realizace    (15 bodů) 
MAS preferuje takové projekty, jejichž přípravu, předmět a výslednou podobu výstupů mohli 
ovlivnit místní obyvatelé či jiné cílové skupiny budoucích uživatelů. Dále preferuje 
skutečnost, kdy jsou tito obyvatelé zapojeni do samotné realizace projektu, ať už přidělením 
některých zodpovědností či zapojením věcného plnění formou dobrovolnícké neplacené 
práce či stavebních prací. 
 
K takovému zapojení místních obyvatel se tedy využívá hned několik metod (podrobněji o 
nich viz Příručka pro žadatele, kap. 3. Jak zapojit veřejnost, str. 48 a Řádek 20. na str. 21). 
Výsledné bodové hodnocení tak bude součtem bodů za použití/nepoužití různých 
takovýchto metod. Tedy max. bodové hodnocení získá projekt, který využije všech 4 níže 
uvedených metod. 
 
1 bod získá projekt, který zajistí informování obyvatel o plánování, přípravě a realizaci 
projektu. 
 
3 body získá projekt, který ve fázi přípravy využije názorů obyvatel a cílových skupin 
projektu. 
Pzn.: Pokud sběr názorů k projektu proběhl již dříve či v rámci nějakého jiného (širšího) 
šetření, lze samozřejmě jeho výsledky využít. Sběr názorů šitý na míru projektu však bude 
vždy bodově zvýhodněn oproti obecnějšímu šetření, který se předmětu projektu pouze 
okrajově dotýká. Stáří šetření by nemělo překračovat únosnou mez (názory občanů se 
mohou časem proměňovat), sebrané názory také musí řešit vždy dané konkrétní místo 
realizace a předmět projektu (nesmí jít tedy o všeobecné názory typu „60% procent občanů 
obce chce park“, ale například „80% procent občanů souhlasí s vybudováním parku v lokalitě 
xy“ apod.)  
 
4 body získá projekt, který při realizaci využije věcného plnění formou stavební práce 
a/nebo dobrovolné neplacené práce místních obyvatel, zaměstnanců, členů spolků apod. 
Míra využití věcného plnění nesmí být pouze symbolická, musí odpovídat zaměření projektu, 
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počtu obyvatel dané obce, členů organizace žadatele, výši způsobilosti výdajů, charakteru 
projektu apod. 
 
7 bodů získá projekt, který při přípravě využije k nalezení široké shody různých navzájem 
se doplňujících kombinací metod zapojení veřejnosti včetně veřejných setkání, plánovacích 
víkendů apod. Počet účastníků, použité metody a jejich rozsah musí odpovídat zaměření 
projektu, počtu obyvatel dané obce, členů organizace žadatele apod. Názory a připomínky 
účastníků musí být prokazatelně vyřízeny a žadatelem projednány, zapojení veřejnosti musí 
proběhnout ve fázi, kdy jeho výsledky mohou ještě ovlivnit výslednou podobu projektu. 
 
Použití různých metod musí být v Příloze č.1 Osnova projektu dostatečně popsáno a 
prokázáno (prezenční listiny, zápisy, fotografie, nákresy, doklady o vyřízení/zapracování 
připomínek apod.), žadatel by měl uvést taktéž celkový počet zapojených osob, u věcného 
plnění musí být předem deklarován jeho rozsah a forma. 
 
Kritérium č.8 Soulad s místním plánem rozvoje    (6 bodů) 
Dle míry naplnění kritéria získá 0 až 6 bodů projekt, který je v souladu s místní strategií a 
tento soulad bude jasně v Žádosti prokázán. Pro projekty podpořené v rámci Programu 
LEADER „Měníme Hranicko“ je taktéž zásadní, že projekt nejen, že splňuje podmínky 
programu a naplňuje jeho cíle, ale též, že je součástí dlouhodobější vize rozvoje dané 
lokality, tedy nejčastěji obce (příp. mikroregionu). Toto preferenční kritérium tak zvýhodní ty 
projekty, které svým zaměřením, předmětem a cíli takovéto místní strategii odpovídají. 
Místní plány rozvoje jsou formulovány nejčastěji v podobě strategických dokumentů, které 
přijímají obce, mikroregiony, kraje, turistické destinace apod. Upozorňujeme však na fakt, že 
takovým strategickým dokumentem není pouhý soupis plánovaných investic či projektů, ze 
kterého nejsou patrné priority, vnitřní provázanost, vize, nástroje a cíle rozvoje dané lokality. 
Strategické dokumenty se také musí v pravidelných několikaletých cyklech vyhodnocovat a 
aktualizovat, proto za platný strategický dokument nelze považovat třeba 10 let starý text, 
který nebyl nijak aktualizován. V případě, že Vaše obec takovýmto strategickým 
dokumentem nedisponuje, tak se pokuste prokázat alespoň soulad se strategií příslušného 
mikroregionu a v zájmu svém i rozvoje své obce apelujte na jeho vznik a přijetí (!!! Pozor, 
jedná se o složitý dokument, který nemůže vzniknout během jednoho měsíce…) 
 
Žadatel tak v Žádosti musí tento soulad s místní strategií jednoznačně prokázat, 
předmětem bodového hodnocení nebude jen samotný soulad, ale doplňkově také forma, 
jakou žadatel tento soulad v Žádosti prokáže. 
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Kritérium č.9 Propojení veřejného prostranství s aktivitami v oblasti 
cestovního ruchu    (6 bodů) 
Dle míry naplnění kritéria získá 0 až 6 bodů projekt, který je propojen s aktivitami v oblasti 
cestovního ruchu. 
MAS preferuje takové projekty, u nichž vzniklé/obnovené veřejné prostranství nebude 
sloužit jen samotným obyvatelům obce, ale nalezne využití i v oblasti cestovního ruchu jako 
prostor zatraktivňující danou lokalitu pro turistické návštěvníky. 
 
6 bodů tak získá projekt, jehož předmětem je veřejné prostranství ležící na nebo těsně 
přiléhající ke značeným cyklotrasám, cyklostezkám nadlokálního významu, značeným 
turistickým stezkám, značeným naučným stezkám, památkám místního významu, státem 
prohlášeným kulturním či přírodním památkám, turistickým informačním centrům apod. 
 
Až 3 body získá projekt, který má jiné prokazatelné a evidentní propojení s oblastí 
cestovního ruchu a tato skutečnost bude jasně v projektu popsána. 
 
 
Kritérium č.10  Mobiliář a nové prvky zvyšující atraktivitu veřejného 
prostranství    (9 bodů) 
Dle míry naplnění kritéria získá až 9 bodů projekt, který zajistí v místě realizace instalaci 
nebo obnovu mobiliáře a nových prvků zvyšujících atraktivitu místa.  
MAS preferuje takové projekty, jejichž předmětem není pouhá obnova veřejného 
prostranství, co se týče úprav povrchů, osazení zeleně apod., ale řešící také instalaci 
mobiliáře pro uživatele a především instalaci nových atraktivních prvků (např. interaktivní 
hrací prvky pro děti a další, jež ponecháváme na fantazii žadatele), a to i za cenu toho, že 
instalace takového prvku nebude způsobilým výdajem projektu (bohužel Pravidla PRV jsou 
dosti nekompromisní ve výčtu investic v kódu 338 co se mobiliáře týče, podrobněji viz 
Příručka pro žadatele Řádek 23. Fiche č.5 Kód 338 str. 27. V případě pochybností o 
způsobilosti výdaje za daný prvek doporučujeme konzultaci s pracovníky MAS). 
 
Až 3 body tak získá projekt, jehož součástí je instalace/obnova mobiliáře, a to v rozsahu 
odpovídajícím předmětu projektu. 
 
Až 6 bodů získá projekt, jehož součástí je instalace prvku/prvků zvyšujících atraktivitu 
místa realizace projektu. 
 
Až 9 bodů získá projekt, jehož součástí jsou obě výše uvedené varianty. 
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Fiche č.6 Spolkový život a sport 
 
Kritérium č.7 Obnova nevyužitých prostor     (5 bodů) 
MAS preferuje takové projekty, jejichž realizací dojde k obnově a zvelebení prostor, které 
jsou dlouhodobě nevyužívané, tedy nevyužité plochy, prostory, místnosti či celé budovy, 
které často svým stavem a vzhledem rovněž hyzdí své okolí. Pro získání bodů je nutno jasně a 
bez pochyb prokázat, že místo realizace projektu je skutečně nevyužívané, tedy venkovní 
plochy, které jsou předmětem projektu, nejsou nijak udržovány, není na nich vyvíjena žádná 
činnost (ani zemědělská), u budov pak, že budovy či jejich části jsou skutečně uzavřeny, bez 
funkčního vybavení, dlouhodobě v nich neprobíhá žádná činnost, aktivity. K prokázání těchto 
skutečností lze využít přidání nepovinné přílohy Fotodokumentace místa realizace projektu a 
dále textového popisu v Příloze č.1 Osnova projektu 
 
5 bodů získá projekt, jehož předmětem/výstupem bude obnovení a využití v době podání 
žádosti nevyužitých ploch či prostor. U projektů, které řeší obnovu využitých i nevyužitých 
prostor, musí být pro naplnění kritéria splněno, že alespoň 50% výdajů a zároveň 50% plošné 
výměry všech předmětů projektu musí obnovovat takovéto nevyužité prostory. Konkrétní 
rozpis poměru výdajů a plochy musí žadatel uvést v Žádosti 
 
Kritérium č.8 Zapojení místních obyvatel do plánování a realizace     (9 bodů) 
MAS preferuje takové projekty, jejichž přípravu, předmět a výslednou podobu výstupů mohli 
ovlivnit místní obyvatelé či jiné cílové skupiny budoucích uživatelů. Dále preferuje 
skutečnost, kdy jsou tito obyvatelé zapojeni do samotné realizace projektu, ať už přidělením 
některých zodpovědností či zapojením věcného plnění formou dobrovolnícké neplacené 
práce či stavebních prací. 
 
K takovému zapojení místních obyvatel se tedy využívá hned několik metod (podrobněji o 
nich viz Příručka pro žadatele, kap. 3. Jak zapojit veřejnost, str. 48 a Řádek 20. na str. 21). 
Výsledné bodové hodnocení tak bude součtem bodů za použití/nepoužití různých 
takovýchto metod. Tedy max. bodové hodnocení získá projekt, který využije všech 4 níže 
uvedených metod. 
 
2 body získá projekt, který zajistí informování obyvatel o plánování, přípravě a realizaci 
projektu a zároveň který ve fázi přípravy využije názorů obyvatel a cílových skupin 
projektu. 
Pzn.: Pokud sběr názorů k projektu proběhl již dříve či v rámci nějakého jiného (širšího) 
šetření, lze samozřejmě jeho výsledky využít. Sběr názorů šitý na míru projektu však bude 
vždy bodově zvýhodněn oproti obecnějšímu šetření, který se předmětu projektu pouze 
okrajově dotýká. Stáří šetření by nemělo překračovat únosnou mez (názory občanů se 
mohou časem proměňovat), sebrané názory také musí řešit vždy dané konkrétní místo 
realizace a předmět projektu (nesmí jít tedy o všeobecné názory typu „60% procent občanů 
obce chce park“, ale například „80% procent občanů souhlasí s vybudováním parku v lokalitě 
xy“ apod.)  
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3 body získá projekt, který při realizaci využije věcného plnění formou stavební práce 
a/nebo dobrovolné neplacené práce místních obyvatel, zaměstnanců, členů spolků apod. 
Míra využití věcného plnění nesmí být pouze symbolická, musí odpovídat zaměření projektu, 
počtu obyvatel dané obce, členů organizace žadatele, výši způsobilosti výdajů, charakteru 
projektu apod. 
 
4 body získá projekt, který při přípravě využije k nalezení široké shody různých navzájem 
se doplňujících kombinací metod zapojení veřejnosti včetně veřejných setkání, plánovacích 
víkendů apod. Počet účastníků, použité metody a jejich rozsah musí odpovídat zaměření 
projektu, počtu obyvatel dané obce, členů organizace žadatele apod. Názory a připomínky 
účastníků musí být prokazatelně vyřízeny a žadatelem projednány, zapojení veřejnosti musí 
proběhnout ve fázi, kdy jeho výsledky mohou ještě ovlivnit výslednou podobu projektu. 
 
Použití různých metod musí být v Příloze č.1 Osnova projektu dostatečně popsáno a 
prokázáno (prezenční listiny, zápisy, fotografie, nákresy, doklady o vyřízení/zapracování 
připomínek apod.), žadatel by měl uvést taktéž celkový počet zapojených osob, u věcného 
plnění musí být předem deklarován jeho rozsah a forma. 
 
 
Kritérium č.9 Víceúčelovost výstupů projektu (široké spektrum uživatelů)    (15 
bodů) 
MAS preferuje takové projekty, které nejsou zaměřeny pouze monotematicky či jsou určeny 
pouze jedné či několika úzkým cílovým skupinám. Přínosnější je podpora takových projektů, 
jejichž výstupem bude hned několik účelů využití a tím i široké spektrum cílových skupin 
uživatelů.  
5 bodů tak získá projekt, jehož výstupem bude využití alespoň pro 2 dostatečně významné 
a identifikovatelné účely namířené k různým cílovým skupinám. 
10 bodů získá projekt, který nabídne alespoň 3 takové účely namířené k různým cílovým 
skupinám. 
15 bodů získá projekt, jehož výstupy budou určeny pro 4 a více takových různých účelů a 
budou využitelné širokým spektrem cílových skupin uživatelů. 
 
 
Kritérium č.10 Nová funkce v obci    (10 bodů) 
Kritérium je doplněno vysvětlivkou: „v místě realizace doposud neexistuje podobné 
zařízení“. MAS preferuje takové projekty, jejichž předmětem není pouze rekonstrukce, 
obnova, modernizace nějaké budovy, sportovního prostoru apod. Upřednostňuje projekty, 
které navíc v místě realizace (nejčastěji je tímto myšlena obec, městská část apod.) dají 
vzniknout nějaké nové veřejnosti prospěšné funkci. Takovýto předmět/výstup projektu pak 
může nabídnout uživatelům více možností využití nebo povede ke zvýšení počtu jeho 
uživatelů a to je pro region přínosnější, než jen zlepšení funkce stávající. 
 



Metodický pokyn pro hodnocení projektů  
 

                                                
 

 
 
 

   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 

18 

5 bodů tak získá takový projekt, který přinese alespoň jednu dostatečně významnou novou 
funkci. 
10 bodů získá takový projekt, který přinese 2 a více nových funkcí. 
 
Kritérium č.11 Udržitelnost projektu    (5 bodů) 
Udržitelností projektu se v tomto případě má na mysli zajištění životnosti výstupů Vašeho 
projektu i po jeho ukončení. Tedy, jak bude dále s podpořenou investicí nakládáno, jak bude 
zajištěna její funkce a účel deklarovaný v projektu, jaké organizační, lidské, finanční a další 
zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy projektu dlouhodobě udrženy, jak budou výstupy 
projektu zasazeny do širšího rámce současných i budoucích aktivit žadatele.  
 
Pravidla programu požadují tuto časově omezenou udržitelnost jako jednu z podmínek 
přidělení dotace. Fakt, že Váš projekt musí být udržen (tedy musí být zachována jeho funkce 
a účel deklarovaný v projektu) po dobu vázanosti projektu na účel (tedy 5 let od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace, podrobnosti viz Příručka pro žadatele Podmínka 2. a 3., str. 18) 
je jednou ze zásadních podmínek Programu a její nesplnění může vést až k vrácení celé 
dotace. Taková situace by ovšem nepřinesla finanční ztrátu pouze příjemci dotace, ale 
přeneseně i MASce a celému regionu, protože dotace mohla být poskytnuta jinému žadateli, 
který by projekt udržet dokázal. MAS proto zařadila toto preferenční kritérium, které 
zvýhodní ty projekty, jejichž udržitelnost je dobře naplánována, promyšlena a zajištěna.  
 
Proto dle míry naplnění kritéria získá až 5 bodů projekt, který v Žádosti prokáže, že žadatel 
má zajištěno dlouhodobé udržení, zachování funkce a účelu výstupů projektu.  Pro 
kritérium nelze stanovit přesná škála, projekty budou v naplňení tohoto kritéria porovnány 
navzájem a takto i obodovány. 
 
Kritérium č.12 Soulad s místní strategií     (10 bodů) 
Dle míry naplnění kritéria získá 0 až 10 bodů projekt, který je v souladu s místní strategií a 
tento soulad bude jasně v Žádosti prokázán.  
Pro projekty podpořené v rámci Programu LEADER „Měníme Hranicko“ je taktéž zásadní, že 
projekt nejen, že splňuje podmínky programu a naplňuje jeho cíle, ale též, že je součástí 
dlouhodobější vize rozvoje dané lokality, tedy nejčastěji obce (příp. mikroregionu). Toto 
preferenční kritérium tak zvýhodní ty projekty, které svým zaměřením, předmětem a cíli 
takovéto místní strategii odpovídají. Místní plány rozvoje jsou formulovány nejčastěji 
v podobě strategických dokumentů, které přijímají obce, mikroregiony, kraje, turistické 
destinace apod. Upozorňujeme však na fakt, že takovým strategickým dokumentem není 
pouhý soupis plánovaných investic či projektů, ze kterého nejsou patrné priority, vnitřní 
provázanost, vize, nástroje a cíle rozvoje dané lokality. Strategické dokumenty se také musí 
v pravidelných několikaletých cyklech vyhodnocovat a aktualizovat, proto za platný 
strategický dokument nelze považovat třeba 10 let starý text, který nebyl nijak aktualizován. 
V případě, že Vaše obec takovýmto strategickým dokumentem nedisponuje, tak se pokuste 
prokázat alespoň soulad se strategií příslušného mikroregionu a v zájmu svém i rozvoje své 
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obce apelujte na jeho vznik a přijetí (!!! Pozor, jedná se o složitý dokument, který nemůže 
vzniknout během jednoho měsíce…) 
 
Žadatel tak v Žádosti musí tento soulad s místní strategií jednoznačně prokázat, 
předmětem bodového hodnocení nebude jen samotný soulad, ale doplňkově také forma, 
jakou žadatel tento soulad v Žádosti prokáže. 
 
 
 
 

4. Poznámky 
 
 
Fiche uvádí v Řádku 26 taktéž postup při shodném počtu bodů: 
 
Fiche č.1 a č.4  
Při shodném počtu bodů dostanou přednost projekty, které se realizují na katastrálním 
území obce s vyšší mírou nezaměstnanosti.  
Míra nezaměstnanosti bude odvozena z oficiálních statistik Úřadu práce v Přerově, vždy za 
měsíc, ve kterém byla podána Žádost o dotaci. 
 
Fiche č.5 a č.6   
Při shodném počtu bodu bude podpořen projekt realizovaný v obci s nižším počtem 
obyvatel.  
Počet obyvatel bude odvozen z údajů ČSÚ k 31.12. 2007. 
 

 
 
 
 
Jelikož MAS realizuje Program LEADER 2007-2013 stejně jako žadatelé poprvé, bude tato 
Metodika po výběru projektů v rámci Výzvy č.1/2008 upřesněna, na základě zkušeností a 
poznatků.   
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