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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS 21, o.p.s.

14/000/00000/341/000026 CLLD_15_01_088

5.Číslo Fiche
3

4.Registrační číslo MMR

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. 10.Preferenční kritérium
Vytvoření nových pracovních míst.
Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo alespoň na poloviční pracovní úvazek.
Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v
případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení
1. dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však po
dobu lhůty vázanosti projektu na účel.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu). Pro
stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije Metodika v příloze č. 14 Pravidel pro žadatele (19.2.1).
Kontrola se provádí se Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Žádné pracovní místo.

0

Realizací projektu nevznikne žádné pracovní místo.
Pracovní místo na poloviční pracovní úvazek.

5

Realizací projektu vznikne pracovní místo alespoň ve výši 0,5 úvazku.
Pracovní místo na plný pracovní úvazek.

10

Realizací projektu vznikne 1 pracovní místo na plný úvazek.
Alespoň 2 pracovní místa na plný pracovní úvazek.

20

Realizací projektu vzniknou 2 a více pracovních míst.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
2.

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (rozpočet projektu).
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o změnách.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Částka je větší než 2 000 000 Kč.

10

V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, vyšší než 2 000 000 Kč.
Částka je do 2 000 000 Kč včetně.
V Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.

20

Strana 2 z 3
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Žadatel je mladý začínající zemědělec do 40 let.
Body budou přiděleny v případě, že žadatelem je mladý zemědělec nebo mladý začínající zemědělec.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Definice mladého začínajícího zemědělce je
3.
uvedena v Pravidlech pro žadatele (19.2.1).
Kontrola se provádí podle data narození a z informací z obchodního rejstříku, nebo jiného rejstříku k datu podání žádosti na
MAS.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Žadatel není mladý, ani mladý začínající zemědělec
Žadatel nesplňuje definici mladého zemědělce nebo mladého začínajícího zemědělce.

10
Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.
2. Mladý zemědělec je osoba nebo právnická osoba řízená osobou, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS věku
18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let).
3.

20

Žadatel je mladý začínající zemědělec.
Definice mladého začínajícího zemědělce je uvedena v Pravidlech pro žadatele (19.2.1).

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedojde k vyjmutí parcel/pozemku dotčených
touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu.
Body budou uděleny v případě, že
a) v době před 5 lety a v roce podání Žádosti o dotaci na MAS nebyly/nejsou dotčené pozemky/parcely chráněny jako
zemědělský půdní fond, nebo
b) v době podání Žádosti o dotaci pozemky jsou evidovány se způsobem ochrany zemědělský půdní fond a v souvislosti s
realizací projektu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci a příloh, které žadatel předložil k Žádosti o dotaci
- výpis z KN, informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný dokument příslušného
katastrálního úřadu, dokládající aktuální stav parcel dotčených stavbou, ne starší než 30 dnů k datu podání Žádosti o dotaci na
MAS (prostá kopie - informativní charakter),
4.
- výpis z KN, informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o
poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný dokument příslušného
katastrálního úřadu, dokládající stav pozemků dotčených stavbou pět let před podáním Žádosti o dotaci
(předmětem kontroly je daný příslušný rok, nikoliv konkrétní datum) a nebo maximálně 3 měsíce od začátku platnosti
komplexní pozemkové úpravy či obnovy operátu, nebo jiného opatření katastrálního úřadu, kterým se změnila evidence
katastru nemovitostí tak, že není možné určit stav ochrany pozemků před pěti lety - prostá kopie (dokument může být
informativního charakteru).
Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný způsob ochrany parcely, bude rozhodující druh pozemku (§ 1 odstavce 2 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).
Hodnotí se všechny stavby, na kterých budou/byly provedeny stavební práce v rámci způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace. U pastevních areálů se předkládají relevantní doklady jen k těm parcelám, na kterých je stavba umístěna.
Kontrola se provádí na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

0
Zábor zemědělského půdního fondu.
1. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň dojde k vyjmutí parcel/pozemku dotčených
touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu.
10
Realizace projektu mimo zemědělský půdní fond.
2. Předmětem projektu je výstavba a/nebo rekonstrukce stavby/staveb a zároveň nedojde k vyjmutí parcel/pozemku
dotčených touto stavbou/stavbami ze zemědělského půdního fondu.

14.Minimální počet bodů

30

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

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

16.Hodnota
3
18.Hodnota
7

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet
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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
3

25.Měrná jednotka
počet
27.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

