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INSTRUKTÁŽNÍ LIST 


4. Z Vaší schválené strategie přepište přidělené registrační číslo MMR. 


5. Z Vaší schválené strategie přepište číslice z označení Fiche. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche. 


7. Zkontrolujte a případně upravte vybraný článek Nařízení PRV, který se týká Vámi zvolené Fiche. 


8. Vyplňte částku 50 000 Kč (minimální výše způsobilých výdajů je platná pro všechny články vyjma čl. 


44, záměr a) Předběžná technická podpora projektů, u kterého  je možné žádat částku dotace  i nižší 


než 50 000 Kč). 


9. Vyplňte částku 5 000 000 Kč. 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria. 


11. Vyplňte název bodového hodnocení tzv. „bodovou hladinu“ (viz informace níže). 


12. Vyplňte počet bodů k bodové hladině (viz informace níže). 


13. Vyplňte vysvětlení k dané bodové hladině, tak aby splňovali kritéria, viz popis preferenční kritéria 


níže. 


14. U  vylučovacího  kritéria, minimálního  počtu  bodů,  vyplňte  nenulovou  hodnotu,  kterou  žadatel 


musí dosáhnout, aby bylo možné projekt akceptovat a postoupit dalšímu administrativnímu procesu. 


16.,  24.  Vyplňte  hodnotu,  kterou  máte  uvedenou  ve  vaší  schválené  strategii  jako  hodnotu  pro 


mid‐term. 


18., 26. Vyplňte hodnotu, kterou máte uvedenou ve vaší schválené strategii  jako hodnotu cílového 


stavu. 


20.,  21.,  22.,  28.,  29.,  30.  –  Vyplňte  v případě,  že  máte  ve  vaší  schválené  strategii  stanoveny 


nepovinné indikátory.  


POZN.  


Indikátor 93701  ‐ Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců  je brán ve smyslu přesnější 


formulace Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců. 


 


PREFERENČNÍ KRITÉRIA 


Preferenční kritérium musí být v souladu s vaší schválenou strategií a platnými pravidly 19 a 19.2.1., 


zejména musí splňovat tyto základní body:  


Transparentnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: průhlednost; přehlednost 
Ano: 
Preferenční kritérium musí být přehledně popsané, pochopitelné pro více osob se stejným výsledkem  
Ne: 
Preferenční  kritérium  je  krkolomné,  zavádějící,  s  nepřesným  významem,  s možností  vícenásobného 
výkladu 







 
Soulad s principy 
Ano: 
Na princip popsaný v SCLLD by mělo být navázáno alespoň jedno preferenční kritérium. Definice/popis 
tohoto kritéria musí vycházet z daného principu a jasně ho naplňovat.  
Ne: 
Preferenční kritérium je v přímém rozporu s některým z principů uvedených v SCLLD. 
 
Způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení 
Ano:  
Je jasně nastavena bodová hladina pro hodnocení daného kritéria 
Spojité, např. počet obyvatel 0‐100, 101‐500, 501 a více – popsané intervaly v jednotlivých hladinách 
na sebe musí navazovat. 
Za splněnou podmínku v každém preferenčním kritériu půjde vybrat pouze jedna hladina, pokud bude 
chtít MAS umožnit splnění více podmínek zároveň, musí je nadefinovat do více preferenčních kritérií, 
např. zaměření na skot – 5 bodů, zaměření na drůbež – 5 bodů, zaměření na zeleninu – 10 bodů 
Ne: 
Při popisu bodové hladiny pomocí spojitých intervalů nesmí být mezera mezi intervaly (ne např. počet 
obyvatel 0‐100, 200‐500). 
Udělené  body  za  danou  bodovou  hladinu  nesmí  být  v intervalu  (ne  např.  zaměření  na  živočišnou 
výrobu – 5‐10 bodů), ale musí být přesný počet udělovaných bodů pro každou hladinu. 
 
Objektivnost  
Výklad dle slovníku cizích slov: shodující se se skutečností; existující nezávisle na subjektivním mínění; 
skutečný proti pouze míněnému 
Ano: 
Preferenční kritérium lze prokázat dokumentem a musí být věcné. 
V případě,  že nelze prokázat dokumentem, musí být popis bodových hladin  takový, aby hodnocení 
vycházelo z reálných a obecně uznávaných skutečností/znalostí v daných oborech.  
Ne: 
Preferenční kritérium nesmí být subjektivní (ne např. projekt je originální). 
 
Kontrolovatelnost  
Výklad dle slovníku cizích slov: přezkoumatelné, dohledatelné 
Ano: 


‐ Je určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria. 


‐ Každé preferenční kritérium musí být kontrolovatelné „opakovaně“ tak, že nezávisle na čase 
by projekt po hodnocení byl zařazen do stejné bodové hladiny, kterou dostal při bodování. 


Ne: 


‐ Není uvedeno, podle čeho bude kritérium hodnoceno. 
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Název 
opatření/Fiche: 


MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu 


Vazba na článek 
Nařízení PRV: 


Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 


Vymezení Fiche: Region Hranicko vykazuje řadu kulturních a přírodních zajímavostí, jež mohou 
být zdrojem nových podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel. Přeměna 
těchto zdrojů do podoby ekonomického profitu může být naplněna pouze 
za předpokladu nabídky kvalitních ubytovacích a stravovacích služeb, rozvoje 
příležitostí k netradičnímu volnočasovému vyžití a propojování služeb, 
zajímavostí a kulturního dědictví do komplexních nabídkových programů. 
Investice podpoří sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj 
ve venkovských oblastech, zejména usnadní diverzifikaci, vytváření malých 
podniků a pracovních míst. 


Stručný popis 
Fiche: 


Vazba na cíle 
SCLLD: 


9.3. Propojování a zkvalitnění stávajících služeb cestovního ruchu 


Oblasti podpory: 


Investice do vybraných činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 
- I 55 (Ubytování)
- I 56 (Stravování a pohostinství)
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném


průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken
dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),


- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel


s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami
ve specializovaných prodejnách),


- I (Ubytování, stravování a pohostinství),
- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),
- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny


81.1),
- N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),







217 


- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),
- N 82.92 (Balicí činnosti),
- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně


pro domácnost)
- S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).


Pzn.: Pravidla PRV neumožňují omezit oblast podpory Fiche stanovením
podmínky, pouze preferenčními kritérii. Tato Fiche je zaměřena na činnosti
kategorie R 93, I55 a I56. Pro ostatní výše uvedené činnosti je určena Fiche MAS-
PRV 13 Drobné podnikání. MAS v této Fichi výrazně zvýhodní projekty, které se
budou týkat činností R 93, I55 a I56.
především:


- investiční výdaje na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické
zabezpečení) či novou výstavbu provozovny, kanceláře (včetně
nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího
zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické
infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)


- pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost (nákup zařízení, vybavení, hardware, software)


- pořízení užitkových vozidel kategorie N1
- doplňující výdaje (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a


parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
- nákup nemovitosti do 10% rozpočtu projektu


Pozn.: Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a 
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku 
(Žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt 
venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok) nebo ubytovací kapacitu 


Definice 
příjemce dotace: 


Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech, jakož i zemědělci. 


Výše způsobilých 
výdajů: 


min. 50.000,- Kč 
max. 5.000.000,- Kč 
Pzn.: MAS výrazně zvýhodní preferenčními kritérii projekty v rozmezí 100.000 – 
1.500.000,- Kč 


Preferenční 
kritéria: 


1. Vytvoření celého či částečného pracovního místa
2. Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko
3. Certifikovaná garance úrovně služby
4. Geografická vzdálenost předmětu projektu od vyjmenovaných


turistických atraktivit
5. Geografická vzdálenost předmětu projektu od jiných služeb cestovního


ruchu
6. Kvalita podnikatelského plánu
7. Preference projektů v rozmezí 100.000 – 1.500.000,- Kč výše způsobilých


výdajů
8. Projekt se týká činností CZ-NACE kategorie R93, I55 a I56.


Indikátory 
výstupů 


číslo 93701 


název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 


výchozí stav 0 


hodnota pro mid-
term (r.2018) 


1 
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cílový stav 3 


Indikátory 
výsledků 


číslo 94800 


název 
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 


výchozí stav 0 


hodnota pro mid-
term (r.2018) 


0 


cílový stav 0,5 







ÚTVAR: Odbor Řídící orgán PRV 
ČÍSLO ÚTVARU: 14110 


SPISOVÁ ZN.:  27RP20653/2016-14113 
NAŠE ČJ.:  48527/2017-MZE-14113 


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 


DATUM: 10. 8. 2017 


Akceptační dopis o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko 
na období 2014 - 2020 


Vážený pane předsedo, 


Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) jako věcně a místně příslušný orgán dle čl. 
33 odst. 3. nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č. 535, kterým bylo 
pověřeno výkonem funkce řídicího orgánu pro Program rozvoje venkova na období 2014 – 
2020 (dále jen „Program“)  


schvaluje 


na období 2014 až 2020 programový rámec Programu rozvoje venkova ve strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 - 2020 (dále jen „strategie“) 
registrované v monitorovacím systému MS2014+ pod registračním číslem CLLD_15_01_006 
předložené místní akční skupinou MAS Hranicko z. s. (dále jen „místní akční skupina“). 


Místní akční skupina musí upravit část strategie dle podmínek stanovených Hodnoticí komisí 
pro výběr strategií komunitě vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020: 
Místní akční skupina musí uvést odpovídající hodnotu indikátoru „Celkové veřejné výdaje 
v EUR“, a to při nejbližší změně indikátorového plánu, nejpozději při změně v rámci 
střednědobého hodnocení.  
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2.Název MAS
3.Registrační číslo MAS
4.Registrační číslo MMR
7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
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)
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