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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Naděje o.p.s.

15/000/00000/342/000153 CLLD_16_01_151

5.Číslo Fiche
2

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Podpora zpracování zemědělských produktů

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.b

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

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
Tvorba nových pracovních míst
Body budou projektu přiděleny v případě, že v rámci projektu vznikne pracovní místo alespoň v rozsahu 0,5 pracovního úvazku.
Závazná udržitelnost nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu je:
- 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že příjemce ke dni podání Žádosti o platbu splňuje
definici malého, nebo středního podniku.
1.

- 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že příjemce ke dni podání Žádosti o platbu splňuje definici
velkého podniku.
Pro stanovení počtu nově vzniklých pracovních míst se použije metodika stanovená Pravidly 19.2.1 PRV ČR 2014-2020.
Při kontrole je nutné na místě doložit doklady uvedené v příloze 14 Pravidel 19.2.1 - Metodika definice a způsobů kontroly nově
vytvořených pracovních míst, např. odvody na sociální a zdravotní pojištění, evidence zaměstnanců, pracovní smlouva, výplatní
páska.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Žádné pracovní místo, či menší než 0,5
Projekt nevytváří žádné pracovní místo, či vytváří pracovní místa v rozsahu menším než 0,5 úvazku.

10

Částečné pracovní místo, min 0,5 úvazku
Projekt vytváří alespoň částečné pracovní místo, minimálně však 0,5 úvazku.

15

Pracovní místo, min. 1,0 pracovního úvazku
Projekt vytváří pracovní místo, minimálně však 1,0 úvazku.

30

Pracovní místo, min. 2,0 pracovního úvazku
Projekt vytváří pracovní místo, minimálně však 2,0 úvazku.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Tvorba pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce

2.

Body budou projektu přiděleny v případě, že v rámci projektu vznikne pracovní místo v rozsahu minimálně 0,5 úvazku, které
bude obsazeno:
- osobou znevýhodněnou na trhu práce, tzn. v rámci této fiche: uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25
let, propuštění zaměstnanci, osoby s nízkou úrovní kvalifikace, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce atd.
Definice výše uvedených cílových skupin jsou uvedeny v příloze č. 2 výzvy č. 047 OPZ, viz https://www.esfcr.cz/
documents/21802/2524297/P2+Podporovane+cilove+skupiny.pdf/78aadc84-c929-469a-9408-8511e1bfedba.
Definice vychází z definic Ministerstva práce a sociálních věcí.
Body budou přiděleny v závislosti na výši vzniklého úvazku.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Žádné pracovní místo, či menší než 0,5 úvazku
Projekt nevytváří žádné pracovní místo, či vytváří pracovní místa v rozsahu menším než 0,5 úvazku.

0
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5
Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku
2. Projekt vytváří alespoň částečné pracovní místo, minimálně však 0,5 úvazku, které bude obsazeno osobou znevýhodněnou
na trhu práce.
3.
4.

10

Pracovní místo, min. 1,0 pracovního úvazku
Projekt vytváří pracovní místo, min. 1,0 úvazku, které bude obsazeno osobou znevýhodněnou na trhu práce.

20

Pracovní místo, min. 2,0 pracovního úvazku
Projekt vytváří pracovní místo, min. 2,0 úvazku, které bude obsazeno osobou znevýhodněnou na trhu práce.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Finanční náročnost projektu
3. Body budou projektu přiděleny na základě výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Preferovány jsou menší projekty, s nižší výší výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Výše výdajů je vyšší než 1.500.000,50 Kč
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vyšší než 1.500.000,50 Kč.

5

Výše výdajů je v rozmezí 1.250.000,50 Kč-1.500.000,49 Kč
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí od 1.250.000,50 Kč do 1.500.000,49 Kč.

10

Výše výdajů je v rozmezí 1.000.000,50 Kč-1.250.000,49 Kč
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí od 1.000.000,50 Kč do 1.250.000,49 Kč.

15

Výše výdajů je nižší než 1.000.000,49 Kč
Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 1.000.000,49 Kč.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Přínos nového řešení
Body budou projektu přiděleny v případě, že bude projekt pro žadatele přinášet zcela nové, inovativní řešení, a příklady nové
praxe.
Kritérium je zaměřené na inovativnost metody, nebo technologie řešení, které zvolil žadatel při realizaci projektu.
Prvky inovací mohou být obsaženy ve všech fázích projektu - tzn. při přípravě i při realizaci projektu.
4.

Za inovaci konkrétně MAS považuje:
1. Rozvoj stávajícího potenciálu území - nový způsob obhospodařování půdy, který přímo podpoří udržitelný rozvoj životního
prostředí.
2. Vznik nových produktů v podniku - zefektivnění výroby, zvýšení nabídky
3. Použití nové technologie a poznatků z vědy a výzkumu
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci a jejích příloh. Kontrola se provádí ze Žádosti o
dotaci, z kontroly účetnictví, popř. kontroly na místě.
Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. Žadatel uvede splnění inovačního přístupu do Žádosti o
dotaci a doloží relevantní prokazatelné dokumenty společně se Žádostí o platbu.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Žádné inovativní řešení

0

Projekt nepřináší inovativní řešení.
Inovativní řešení

10

Projekt přináší inovativní řešení.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Podpora bioprodukce
Body budou přiděleny v případě, že projekt reaguje na objektivně zjištěnou potřebu v území MAS Naděje o.p.s. - bioprodukce.
5.

Žadatel skutečnost doloží platným osvědčením o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, které je uděleno některou z
kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, včetně jeho příloh. U
žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací.
Body budou přiděleny v případě, že se žadatel v žádosti o dotaci zaváže, že produkt, který je předmětem projektu bude
certifikován jako bio a následně k žádosti o platbu doloží platné osvědčení původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce.
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Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Nepodpora bioprodukce

0

Projekt se nezaměřuje na bioprodukci.
Podpora bioprodukce

10

Projekt se zaměřuje na bioprodukci a podporuje ji.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
V rámci projektu dojde k rekonstrukci existující budovy namísto výstavby nové budovy.
Body budou přiděleny v případě, že dojde k rekonstrukci existující budovy, namísto výstavby budovy nové, popř. (v případě, že
v rámci realizace projektu dojde jak k výstavbě, tak k rekonstrukci) budou body přiděleny tehdy, pokud v projektu bude
převažovat výše způsobilých nákladů na rekonstrukci v porovnání s výší způsobilých nákladů na výstavbu/realizaci novostaveb.
6.

Preferovány jsou tudíž rekonstrukce existujících budov oproti výstavbě budov nových.
Žadatel skutečnost doloží projektovou dokumentací, ze které bude patrné, zda se jedná o výstavbu nové budovy, či
rekonstrukci budovy existující, popř. doloží technickou specifikaci v případě pořízení strojů/technologií.
MAS na základě předložených dokumentů kontroluje jejich obsah, společně s rozpočtem projektu, kde jsou uvedeny způsobilé
výdaje, ze kterých je patrné, zda převažují práce zaměřené na výstavbu nové budovy, pořízení strojů/technologií, nebo
rekonstrukci existující budovy.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

0
Výstavba nové budovy
1. V rámci projektu dojde pouze k výstavbě nové budovy, respektive výše způsobilých výdajů na realizace novostaveb
převažuje nad výší způsobilých výdajů na rekonstrukce a pořízení strojů/technologií, jsou-li tyto výdaje součástí projektu.
5
Pořízení strojů/technologií
2. V rámci projektu dojde k pořízení strojů/technologií, respektive výše způsobilých výdajů na pořízení strojů/technologií
převažuje nad výší způsobilých výdajů na rekonstrukce a realizace novostaveb, jsou-li tyto výdaje součástí projektu.
10
Rekonstrukce existující budovy
3. V rámci projektu dojde k rekonstrukci existující budovy, respektive výše způsobilých výdajů na rekonstrukce převažuje nad
výší způsobilých výdajů na realizace novostaveb a pořízení strojů/technologií, jsou-li tyto výdaje součástí projektu.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Žadatel splňuje definici mladého začínajícího zemědělce
Definice mladého začínajícího zemědělce je uvedena v pravidlech 19.2.1, v kapitole A. Obecné podmínky, 1. Základní pojmy a
7. zkratky, y).
Body budou přiděleny v případě, že žadatel bude splňovat ke dni podání žádosti o podporu definici mladého začínajícího
zemědělce.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

Žadatel definici mladého začínajícího zemědělce nesplňuje

Žadatel, dle podmínek uvedených v kolonce preferenčního kritéria, nesplňuje definici mladého začínajícího zemědělce.
5

Žadatel splňuje definici mladého začínajícího zemědělce

Žadatel, dle podmínek uvedených v kolonce preferenčního kritéria, splňuje definici mladého začínajícího zemědělce.

14.Minimální počet bodů

50

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

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

16.Hodnota
2
18.Hodnota
3

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Strana 4 z 4
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
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

