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Fiche 1.Platnost Fiche od 18.05.2018

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

MAS Hranicko z. s. 15/000/00000/671/000184 CLLD_15_01_006

5.Číslo Fiche

11

6.Název Fiche

Rozvoj 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

Pořádání naučných exkurzí pro školy, dnů otevřených dveří, akcí pro veřejnost 
 
Žadatel tento závazek doloží v nepovinné příloze Žádosti o dotaci formou partnerské dohody o konání exkurzí/akcí s 
plánovaným programem akce. Uskutečnění exkurzí/akcí bude na vyžádání dokladovat formou potvrzení školy, plakátem, foto/
video dokumentací, ohlasy návštěvníků, ohlasy z médií apod. Minimálně 1 taková akce musí proběhnout a být zdokladována 
před podáním Žádosti o platbu. 

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

13.Vysvětlení

1.
Minimálně 1 exkurze/akce pro veřejnost ročně 2

2 body získá projekt, ve kterém se žadatel zaváže ke každoročnímu konání exkurze/akce pro veřejnost

2.
Žádná exkurze/akce ročně 0

0 bodů získá projekt, ve kterém se žadatel nezaváže ke každoročnímu konání exkurze/akce pro veřejnost

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Zvýhodnění ekologických zemědělců 

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

13.Vysvětlení

1.
Žadatel je ekologický zemědělec 5

5 bodů získá projekt, kde je žadatel ke dni podání žádosti o dotaci na MAS vlastníkem příslušného certifikátu ekologického 
zemědělce vydaného kontrolní organizací pověřenou MZe. Žadatel tento fakt doloží prostou kopií certifikátu.

2.

Žadatel hospodaří v přechod. období nebo integr. produkci 2

2 body získá projekt, kde se žadatel ke dni podání žádosti o dotaci na MAS nachází v přechodném období na získání 
certifikátu ekologického zemědělce nebo je zapojen do Integrovaného systému zemědělské produkce. Žadatel tento fakt 
doloží prostou kopií příslušného dokladu.

3.
Žadatel není ekologický zemědělec 0

0 bodů získá projekt ve všech ostatních případech

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Preference staveb a stabilních technologií oproti projektům zaměřeným výhradně na nákup mobilních strojů  
 
Hodnocení proběhne dle informací uvedených v popisu aktivit a rozpočtu Žádosti o dotaci. V rámci kontroly Žádosti o platbu 
bude ověřeno zachování níže specifikovaných poměrů dle skutečně vynaložených výdajů projektu.
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Výdaje projektu do staveb a stabilních technologií 10

10 bodů získá žadatel, jehož Žádost o dotaci obsahuje pouze způsobilé výdaje směřující do výstavby, rekonstrukce, 
modernizace, rozšíření staveb a/nebo nákupu stabilních technologií a neobsahuje nákup mobilní zemědělské techniky

2.

Min. 75% celk.zp.výdajů do staveb, stab.technologií 8

8 bodů získá žadatel, v jehož Žádosti o dotaci tvoří způsobilé výdaje směřující do výstavby, rekonstrukce, modernizace, 
rozšíření staveb a/nebo nákupu stabilních technologií alespoň 75% celkové výše způsobilých výdajů projektu. Zbylých až 
25% tak může činit nákup mobilní zemědělské techniky

3.

Min. 50% celk.zp.výdajů do staveb, stab.technologií 6

6 bodů získá žadatel, v jehož Žádosti o dotaci tvoří způsobilé výdaje směřující do výstavby, rekonstrukce, modernizace, 
rozšíření staveb a/nebo nákupu stabilních technologií alespoň 50% celkové výše způsobilých výdajů projektu. Zbylých až 
50% tak může činit nákup mobilní zemědělské techniky

4.

Min. 25% celk.zp.výdajů do staveb, stab. technologií 4

4 body získá žadatel, v jehož Žádosti o dotaci tvoří způsobilé výdaje směřující do výstavby, rekonstrukce, modernizace, 
rozšíření staveb a/nebo nákupu stabilních technologií alespoň 25% celkové výše způsobilých výdajů projektu. Zbylých až 
75% tak může činit nákup mobilní zemědělské techniky

5.

Méně než 25% celk.zp.výdajů do staveb, stab. technologií 0

0 bodů získá žadatel, v jehož Žádosti o dotaci tvoří způsobilé výdaje směřující do výstavby, rekonstrukce, modernizace, 
rozšíření staveb a/nebo nákupu stabilních technologií méně než 25% celkové výše způsobilých výdajů projektu a z více než 
75% způsobilých výdajů pořídí mobilní zemědělskou techniku

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Preference držitelů značek a certifikátů kvality  
 
Body budou přiděleny podle počtu kopií certifikátů přiložených k Žádosti o dotaci. Uznány budou značky a certifikáty udělené/
vydané uznávanou autoritou v oboru zemědělství

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

13.Vysvětlení

1.
Držitel 2 a více značek/certifikátů 4

4 body získá držitel 2 a více značek/certifikátů.

2.
Držitel 1 značky/certifikátu 2

2 body získá držitel 1 značky/certifikátu. 

3.
Žadatel bez značky/certifikátu 0

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

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Žadatelem je mladý zemědělec  
 
Definice MAS mladého zemědělce: Mladý zemědělec je FO, která ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS dosáhla věku 18 let a 
nedosáhla věku 41 let, a PO, která je řízena mladým zemědělcem, který splňuje definici FO výše a který řídí, tj. plní funkce 
statut. org., resp. jeho předsedy, a zároveň se podílí na základním jmění z více než 50% min. 1 rok před podáním Žádosti o 
dotaci na MAS a do doby podání Žádosti o platbu.  
 
MAS splnění kritéria ověří u FO při podání Žádosti o dotaci na MAS z rodného čísla žadatele, u PO pak při podání Žádosti o 
dotaci z veřejného rejstříku a rodného čísla statutárního orgánu, ke dni podání Žádosti o platbu z veřejného rejstříku. 

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

13.Vysvětlení

1.
Žadatel splňuje definici mladého zemědělce 5

5 bodů získá FO nebo PO, která splňuje definici mladého zemědělce uvedenou výše. 

2.
Žadatel nesplňuje definici mladého zemědělce 0

Žadatel nesplňuje definici mladého zemědělce uvedenou výše

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Žadatel hospodaří v ANC  
 
Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) 
písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS. Pro přidělení bodů je potřeba, aby měl 
žadatel alespoň 25 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS situovaných v ANC oblastech. Žadatel naplnění kritéria 
doloží tiskovým výpisem z LPISu pod názvem "Přehled účinných DPB s údaji ANC".
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Žadatel zcela hospodaří v ANC 4

4 body získá žadatel, který hospodaří na půdě, která leží ze 100% v ANC

2.
Žadatel hospodaří v ANC ze 75 - 99% 3

3 body získá žadatel, který hospodaří na půdě, která leží ze 75 - 99% v ANC

3.
Žadatel hospodaří v ANC ze 50 - 74% 2

2 body získá žadatel, který hospodaří na půdě, která leží ze 74 - 50% v ANC

4.
Žadatel hospodaří v ANC ze 25 - 49% 1

1 bod získá žadatel, který hospodaří na půdě, která leží ze 49 - 25% v ANC

5.
Žadatel nehospodaří v ANC 0

0 bodů získá žadatel, který hospodaří na půdě, která leží méně než 25% v ANC nebo nedoloží požadovaný výpis z LPIS. 

Č.ř.

7.

10.Preferenční kritérium

Kvalita podnikatelského plánu  
 
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.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
10x ANO z 10 hodnotících otázek 10

10 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na všech 10 otázek ANO

2.
8x nebo 9x ANO z 10 hodnotících otázek 8

8 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 8 nebo 9 otázek ANO

3.
6x nebo 7x ANO z 10 hodnotících otázek 6

6 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 6 nebo 7 otázek ANO

4.
4x nebo 5x ANO z 10 hodnotících otázek 4

4 body obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 4 nebo 5 otázek ANO

5.
2x nebo 3x ANO z 10 hodnotících otázek 2

2 body obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 2 nebo 3 otázky ANO

6.
0x nebo 1x ANO z 10 hodnotících otázek 0

0 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 0 nebo 1 otázku ANO

Č.ř.

8.

10.Preferenční kritérium

Preference projektů v rozmezí 100.000 - 1.750.000,- Kč výše způsobilých výdajů  
 
Body budou přiděleny dle údajů z formuláře Žádosti o dotaci.

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt v rozmezí 100.000 - 1.750.000,- Kč 100

100 bodů získá projekt, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, ve výši 100.000 - 
1.750.000,- Kč. 

2.
Projekt mimo rozmezí 100.000 - 1.750.000,- Kč 0

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 108
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Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

3

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

9

19.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků

1.

23.Název

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
24.Hodnota

0

25.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
26.Hodnota

0,5

27.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


