Strana 1 z 3

Fiche

1.Platnost Fiche od 21.11.2017

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS 21, o.p.s.

14/000/00000/341/000026 CLLD_15_01_088

5.Číslo Fiche
2

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Rozvoj podnikání na venkově

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
19.1.b

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

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.

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.

10

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

20

Realizací projektu vznikne alespoň 1 pracovní místo na plný úvazek.

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
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Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Žadatel realizací projektu rozšíří předmět svého podnikání.
Body budou přiděleny žadateli, který žádá podporu na činnost, kterou nemá ke dni podání Žádosti o dotaci uvedenou v
živnostenském nebo obchodním rejstříku, a zároveň prohlašuje, že do data podání Žádosti o platbu podporovanou činnost
zapíše do živnostenského nebo obchodního rejstříku.
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (popis aktivit projektu) a dle informací z živnostenského či
3.
obchodního rejstříku ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS. Za žadatele, který rozšiřuje své podnikání, bude považován ten,
který má v živnostenském či obchodním rejstříku uvedenou pouze činnost, na kterou nežádá podporu a nikdy v daném oboru
nepodnikal.
Kontrola se provádí z údajů uvedených v Žádosti o platbu a dle informací z živnostenského či obchodního rejstříku ke dni podání
Žádosti o platbu na MAS. Žadatel má v živnostenském či obchodním rejstříku uvedenou činnost, na kterou žádal o dotaci.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Žadatel nerozšiřuje podnikání.
Realizací projektu nedojde k rozšíření předmětu podnikání žadatele.

10

Žadatel rozšiřuje podnikání.
Realizací projektu dojde k rozšíření předmětu podnikání žadatele

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Žadatel realizací projektu rozšíří nabídku služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti.
Body budou přiděleny, pokud žadatel rozšíří nabídku služeb v rámci své stávající živnosti. Za rozšíření nabídky lze považovat
např. rozšíření sezónní nabídky služeb na celoroční, rozšíření nabízených služeb na základě pořízení nového stroje, zařízení,
4. stavebních úprav. Nedojde k zápisu nové živnosti do živnostenského a obchodního rejstříku.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci (popis konkrétních aktivit projektu a jejich
způsobilé výdaje; odůvodnění u preferenčního kritéria).
Kontrola se provádí při kontrole na místě.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Žadatel nerozšiřuje aktivity podnikání.
Realizací projektu nedojde k rozšíření nabídky služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti.

10

Žadatel rozšiřuje aktivity podnikání.
Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky služeb v rámci stávající podnikatelské činnosti.

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

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
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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

