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Fiche

1.Platnost Fiche od 29.11.2017

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS 21, o.p.s.

14/000/00000/341/000026 CLLD_15_01_088

5.Číslo Fiche
4

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
S produkty na trh

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.b

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

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

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.

20

Žádosti o dotaci je částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, nižší nebo rovna 2 000 000 Kč.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Investice do uvádění na trh s cílem krácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů.
Body budou přiděleny v případě modernizace a pořízení nové investice zkracující dodavatelské řetězce.
3. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (popis aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje). Body
budou uděleny v případě, že žadatel vynaloží finanční prostředky v rámci uvádění produktů na trh.
Kontrola se provádí se Žádostí o platbu a při kontrole na místě.
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Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Bez investice zkrácení dodavatelského řetězce.
Součástí projektu není investice do modernizace nebo pořízení nové kapacity zkracující dodavatelské řetězce.

10
Modernizace zkracující dodavatelský řetězec.
2. Součástí projektu jsou investice do modernizace stávající kapacity zkracující dodavatelské řetězce (prodejny výrobků,
pojízdné prodejny, stánkového prodeje, prodeje ze dvora, atd.)
20
Nové investice zkracující dodavatelský řetězec.
3. Součástí projektu jsou nově pořízené investice zkracující dodavatelské řetězce (zřízení nové prodejny výrobků, pojízdné
prodejny, stánkového prodeje, prodeje ze dvora, atd.)

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Investice do uvádění na trh zemědělských produktů s cílem krácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů.
Body budou uvedeny v případě, že produkt uváděný na trh bude spadat pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU.
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (popis aktivit projektu; odůvodnění u preferenčního
4. kritéria) Body budou uděleny, pokud produktem uváděným na trh bude zemědělský produkt (uvedené v Příloze I. Smlouvy o
fungování EU).
Kontrola se provádí ze Žádostí o platbu a při kontrole na místě.

Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Nezemědělský produkt
Produktem, který je uváděn na trh je produkt nespadající pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU.

10

Zemědělský produkt
Produktem, který je uváděn na trh je produkt spadající pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Předmětem projektu je investice do technologií na zpracování zemědělských produktů umístěných v objektu ve vlastnictví
žadatele.
Žadatel musí být zapsán jako vlastník nemovitosti minimálně od data podání Žádosti o dotaci až do uplynutí lhůty vázanosti na
účel.
5. Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených ve výpisu z Katastru nemovitostí, 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).
Kontrola probíhá v Žádosti o dotaci a se Žádostí o platbu, případně z Hlášení o změnách.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Objekt není ve vlastnictví žadatele.
Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu, který není ve vlastnictví žadatele.

5

Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Předmětem projektu je investice do technologií umístěných v objektu ve vlastnictví žadatele.

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
1
18.Hodnota
2

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka
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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
1

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

