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Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 
 

Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek u projektů v operaci 19.2.1. 
 
Kontrolu provádí pracovník MAS. Přesné znění kritérií přijatelnosti s vysvětlivkami (poznámky pod čarou, atd.) je uvedeno v aktuálních 
Pravidlech pro žadatele operace 19.2.1. 
 

Výzva MAS č. 1 
MAS Místní akční skupiny Zálabí, z.s. 
Registrační číslo projektu  
Název projektu  
Žadatel  
Hodnotitel  
Datum zpacování  

 
 
Společná kritéria přijatelnosti a další podmínky (Pravidla 19.2.1., část B. Společné podmínky pro všechny 
aktivity) 
 
č. Kritérium přijatelnosti a další podmínky Odkaz Splněno 

ANO/NE/ 
Není třeba 

1. Projekt lze realizovat na území příslušné MAS; projekt lze výjimečně 
realizovat i mimo území MAS (kromě měst nad 25 tis. obyvatel) za 
předpokladu, že prospěch z projektu připadne do území MAS (s výjimkou 
Fichí dle čl. 35); C.  

Žádost o dotaci - B1 - Místa realizace projektu  

2. Projekt je v souladu s SCLLD příslušné MAS; C.  Žádost o dotaci  
3. Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek; C.  Žádost o dotaci – B1, B2 – Popis projektu, C1 – 

Výdaje projektu 
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4. Podpora je podmíněna kladným zhodnocením projektu s vyhodnocením 
aspektů účelnosti, potřebnosti, efektivnosti, hospodárnosti a 
proveditelnosti; C. 

Žádost o dotaci – B1, B2 – Popis projektu, C1 – 
Výdaje projektu 

 

5. Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé 
výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 000 000 Kč; C. 

MAS kontroluje nepovinně. 
Příloha Excel/*.pdf formulář stažený z PF - Výpočet 
finančního zdraví  
www.szif.cz – PRV 2014-2020 – Základní informace 
– Finanční zdraví 

 

6. V rámci jedné Žádosti o dotaci nelze kombinovat různé režimy podpory; 
D jinak C.  

Žádost o dotaci – B2 – Popis projektu 
Platí pro články: 14, 17.1.b, 19.1.b, 35.2.c 

 

7. Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici žadatele/příjemce dotace 
od data podání Žádosti o dotaci do konce lhůty vázanosti projektu na 
účel (není-li uvedeno jinak). 

Žádost o dotaci - A - Informace o žadateli  

8. Předmětem projektu nejsou výdaje uvedené v Pravidlech 19.2.1., A. 
Obecné podmínky, kapitola 6. Způsobilé výdaje, písmeno h) Dotaci nelze 
poskytnout na: výčet výdajů 1.-13. 

Žádost o dotaci  

9. Osvědčení právního statutu vč. dokladu o osobách oprávněných jednat 
jménem žadatele (např. stanovy, volba statutárních zástupců atd.), 
který je v souladu s definicí příjemce dotace – prostá kopie. Pro 
osvědčení o právním statutu je možné využít výpis z rejstříku ARES 
(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz) či Justice.cz 
(http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx), který bude obsahovat 
aktuální a platné údaje a nebude starší než 1 měsíc k datu předložení 
Žádosti o dotaci na MAS. V případě, že z tohoto výpisu nebude patrné, 
kdo je statutárním zástupcem žadatele a jakým způsobem probíhá 
podepisování za daný subjekt, žadatel doloží dokumenty prokazující tyto 
náležitosti. Postačí, když bude doložena pouze část dokumentů 
obsahujících potřebné údaje (např. výňatek ze stanov, výpis ze 
zasedání). U FO podnikajících postačí doložit výpis z rejstříku. Více v 
příloze ČP o majetkové struktuře 

Výpis z rejstříku, prostá kopie  

10. V případě, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není třeba 
stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního 
úřadu, pak Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím (vzor je 
přílohou výzvy a je zveřejněn na webu MAS jako příloha č. 1)l. Toto 
čestné prohlášení se dokládá pouze v případě, že jsou součástí projektu 
stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách či terénní úpravy. 

Čestné prohlášení, samostatný dokument  
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11. V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) nepodléhá/jí řízení 
stavebního úřadu a součástí projektu jsou stavby, stavební úpravy, 
udržovací práce na stavbách či terénní úpravy, doloží žadatel vyjádření 
stavebního úřadu, že na daný projekt není zapotřebí stavebního povolení 

Vyjádření stavebního úřadu  



 
   

 

Platí od: 1/2018                                                                                                 Verze 2      Strana 4 (celkem 12) 

 
 

 
Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek u projektů v operaci 19.2.1. 

 
Článek 17.1.a) – Investice do zemědělských podniků 
 
č. Kritérium přijatelnosti Odkaz Splněno 

ANO/NE/ 
Není třeba 

1. Žadatel je evidovaný zemědělský podnikatel Náhled do ARES  
2. Předmět dotace nesmí sloužit pouze pro poskytování služeb; C.  Žádost o dotaci - B1- Popis projektu  
3. Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu 

zaměření žadatele 
Žádost o dotaci, registr zemědělců, ARES  

4. U projektu vyžadujícího  posouzení  vlivu  záměru  na  životní  prostředí  
dle  přílohy č.  1  zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou 
přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že 
předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího 
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo 
souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí; C. V případě, že pro realizaci projektu není 
vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle výše 
uvedeného zákona, pak je povinnou přílohou čestné prohlášení žadatele, 
které je součástí formuláře Žádosti o dotaci. Toto čestné prohlášení se 
doporučuje zkonzultovat s  příslušným úřadem (krajský úřad dle místa 
realizace projektu nebo Ministerstvo životního prostředí) nebo si vyžádat 
jeho stanovisko, že na daný projekt dle zákona č.  100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí není zapotřebí posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, a to ani podlimitně – prostá kopie. 

V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 
posouzení vlivu na životní prostředí, uplatňuje 
žadatel Čestné prohlášení na straně G. V opačném 
případě je příloha povinná při podání Žádosti o dotaci 
na MAS.  

 

4. Preferenční kritérium Využití stávajících budov nebo staveb bez záboru 
zemědělské půdy. Body jsou přiznány projektům, které využívají 
stávající budovy nebo stavby oproti novostavbám a novým záborům 

Nepovinná příloha. Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR), výpis z katastru nemovitostí nebo 
jiné stavební dokumentace nebo prostý výpis z 
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půdy. Body získá projekt, který je zaměřen na obnovu, modernizaci, 
rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících zařízení a 
objektů, případně na pořízení technologie a vybavení současného 
objektu. Pro splnění preferenčního kritéria nesmí pri realizaci projektu 
dojít k záboru ZPF (zemědělského půdního fondu) v míře větší než 50% 
velikosti plochy rekonstruovaného (stávajícího) objektu. V případě 
pořízení mobilního stroje nebo zařízení bude hodnota kritéria přiřazena 
dle způsobu umístění stroje (parkování) v době, kdy nevykonává svou 
funkci. 

náhledu do elektronické verze KN a fotodokumentaci 
budovy 

5. Žadatel má vyřešené vlastnické vztahy. Místo realizace nebo v případě 
místa parkování mobilní zemědělské techniky je v majetku žadatele 

Výpis z KN, fotodokumentace, nájemní, pachtová 
smlouva  

 

6. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na inovace. Realizací projektu bude 
pořízena investice/technologie, která je v zemědělské činnosti žadatele 
použita prokazatelně poprvé. Novou investicí/technologií se nerozumí 
pouhé nahrazení stávající investice či technologie novou. Z popisu 
inovačních přístupů musí být zřetelné, jaké investice/technologie dosud 
žadatel používal a jaké nové investice/technologie budou projektem v 
zemědělské činnosti nově využívány. 

Nepovinná příloha. Prohlášení o užití inovačních 
přístupů, ve kterém budou inovační přístupy 
podrobně popsány a to zejména porovnání 
stávajícího stavu před realizací inovace, vč. 
nepovinných příloh ( např. technická dokumentace, 
výpis z inventarizace, vnitřní směrnice, provozní řád 
apod.) 

 

7. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na životní prostředí. Kritérium 
bodově oceňuje projekty s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj, 
zvláště v oblasti životního prostředí. Bodově jsou ohodnoceny projekty, 
u kterých lze objektivně doložit pozitivní dopady realizace projektu na 
životní prostředí. Žadatel popíše pozitivní dopady v Žádosti o dotaci a při 
Žádosti o platbu doloží dokumenty dokladující objektivně tuto 
skutečnost. 

Nepovinná příloha. Popis environmentálně pozitivních 
vlastností projektu v Žádosti o dotaci nebo v 
nepovinné příloze. 

 

 
 

Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek u projektů v operaci 19.2.1. 
 
Článek 17.1.b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 
č. Kritérium přijatelnosti Odkaz Splněno 

ANO/NE/ 
Není třeba 
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1. Žadatel je zemědělcem, výrobcem potravin, výrobcem krmiv nebo jiný 
subjekt aktivní ve zpracování a uvádění produktů na trh. 

Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku  

2. Žadatel má vyřešené vlastnické vztahy. Místo realizace nebo v případě 
místa parkování mobilní techniky je v majetku žadatele 

Výpis z KN, fotodokumentace, nájemní smlouva   

3. Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou 
spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se musí týkat zpracování a 
uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o 
fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a medu, 
přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden (viz Příloha 9 
Pravidel); C.  

Žádost o dotaci – B1, B2 – Popis projektu  

4. Dotaci nelze poskytnout na: intervenční sklady.  Žádost o dotaci – B1, B2 – Popis projektu, C1 – 
Výdaje projektu 

 

5. V případě zpracování vinných hroznů nebudou podporovány 
technologie, které obsahují: 
a. dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína 
o objemu nejméně 600 litrů. 
b. speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor). 
c. cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu 
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát 
a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Žádost o dotaci – B, C1  

6. Projekt se nesmí týkat výroby medu, rybolovu a jeho produktů, 
akvakultury 

Žádost o dotaci - B, C1  

7. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem 
je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, nesmí být 
žadatel velký podnik; C.  

Žádost o dotaci – B2 – Popis projektu 
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 
mikropodniků, malých a středních podniků podle 
velikosti (Příloha 5 Pravidel 19.2.1.) 

 

8. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem 
je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, musí mít 
podpora motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 
702/2014; C. 

Žádost o dotaci 
Podpora podle tohoto nařízení se považuje za 
podporu s motivačním účinkem, pokud 
žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na 
projektu předložil Žádost o dotaci. (více dle Pravidel 
19.2.1.) 

 

9. V případě zpracování zemědělských produktů, kdy výstupním produktem 
je produkt nespadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU, se nesmí 
jednat o investice související s produkcí biopaliv nebo energie z 

Žádost o dotaci – B, C  
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obnovitelných zdrojů; K.  
10. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle 

přílohy č.  1  zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou 
přijatelnosti doložení sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že 
předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, závěru zjišťovacího 
řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování, nebo 
souhlasného stanoviska příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí; C.  
V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí dle výše uvedeného zákona, pak je povinnou 
přílohou čestné prohlášení žadatele, které je součástí formuláře Žádosti 
o dotaci. Toto čestné prohlášení se doporučuje zkonzultovat s příslušným 
úřadem (krajský úřad dle místa realizace projektu nebo Ministerstvo 
životního prostředí) nebo si vyžádat jeho stanovisko, že na daný projekt 
dle zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není 
zapotřebí posouzení vlivu záměru na životní prostředí, a to ani 
podlimitně – prostá kopie. 

V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno 
posouzení vlivu na životní prostředí, uplatňuje 
žadatel Čestné prohlášení na straně G. V opačném 
případě je příloha povinná při podání Žádosti o 
dotaci na MAS. 

 

11. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na inovace. Realizací projektu bude 
pořízena investice/technologie, která je v zemědělské činnosti žadatele 
použita prokazatelně poprvé. Novou investicí/technologií se nerozumí 
pouhé nahrazení stávající investice či technologie novou. Z popisu 
inovačních přístupů musí být zřetelné, jaké investice/technologie dosud 
žadatel používal a jaké nové investice/technologie budou projektem v 
zemědělské činnosti nově využívány. 

Nepovinná příloha. Prohlášení o užití inovačních 
přístupů, ve kterém budou inovační přístupy 
podrobně popsány a to zejména porovnání 
stávajícího stavu před realizací inovace, vč. 
nepovinných příloh ( např. technická dokumentace, 
výpis z inventarizace, vnitřní směrnice, provozní řád 
apod.) 

 

12. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na životní prostředí. Kritérium 
bodově oceňuje projekty s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj, 
zvláště v oblasti životního prostředí. Bodově jsou ohodnoceny projekty, u 
kterých lze objektivně doložit pozitivní dopady realizace projektu na 
životní prostředí. Žadatel popíše pozitivní dopady v Žádosti o dotaci a při 
Žádosti o platbu doloží dokumenty dokladující objektivně tuto 
skutečnost. 

Nepovinná příloha. Popis environmentálně 
pozitivních vlastností projektu v Žádosti o dotaci 
nebo v nepovinné příloze. 

 

13. Preferenční kritérium - Ocenění výrobku nebo služby certifikátem kvality 
nebo regionálního produktu 

Nepovinná příloha. Žadatel má na některý ze svých 
produktů již registrovanou značku kvality či značku 
regionální produkt, pak doloží prostou kopii platného 
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certifikátu 
14. Preferenční kritérium – Krátké dodavatelské řetězce Nepovinná příloha. Popis projektu v Žádosti o dotaci 

nebo nepovinné příloze 
 

 
 
 
 

Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek u projektů v operaci 19.2.1. 
 
Článek 19.1.b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
 
č. Kritérium přijatelnosti Odkaz Splněno 

ANO/NE/ 
Není třeba 

1. Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 
ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s 
výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby 
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 
25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s 
pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, 
stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s 
výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s 
výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a 
ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a 
úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a 
kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských 
výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 
93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a 
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 
(Poskytování ostatních osobních služeb); C 

Žádost o dotaci – B1, B2, C1  

2. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 Žádost o dotaci – B2 – popis projektu  
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(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na 
venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu; C.  

3. V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které 
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v 
kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU 
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování 
EU); C.  

Žádost o dotaci – B1, B2  

4. V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které 
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU; C. 

Žádost o dotaci – B1, B2  

5. V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných 
biopaliv musí většina vyrobeného paliva žadatelem (více než 50 %) 
sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost; C.  

Žádost o dotaci – B1, B2  

6. Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů 
(zejména strojů označených kategorií T, C, S – traktory a ostatní 
zemědělské nebo lesnické stroje); K.  

Žádost o dotaci – B1, B2, C1  

7. Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v 
souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a 
dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 pevných lůžek, maximálně však 
40 pevných lůžek (bez přistýlek). Kapacita 40 lůžek se vztahuje k 
ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se 
samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním 
názvem a propagací apod.); C. 

Žádost o dotaci – B1, B2  

8. Režim blokové výjimky: V případě podpory na rozšíření výrobního 
sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 
200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je 
zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím 
zahájení prací; C.  

Žádost o dotaci - B2, C2, příloha Karta majetku  

9. Režim blokové výjimky: V případě, že je dotace poskytována na zásadní 
změnu výrobního postupu, musí být způsobilé výdaje vyšší než součet 
provedených účetních odpisů (v případě, že žadatel vede 
účetnictví)/daňových odpisů (v případě, že žadatel vede daňovou 
evidenci) za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období z majetku 
užívaného při činnosti, jež má být modernizována; C.  

Žádost o dotaci - B2, C2, příloha Karta majetku  

10. Režim blokové výjimky: Podpora musí mít motivační účinek v souladu s 
článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014; 

Žádost o dotaci 
Podpora podle tohoto nařízení se považuje za 
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C. podporu s motivačním účinkem, pokud 
žadatel/příjemce dotace před zahájením prací na 
projektu předložil Žádost o dotaci. (více dle Pravidel 
19.2.1.) 

11. Režim blokové výjimky: Dotaci lze poskytnout pouze na počáteční 
investici; C. Počáteční investicí se rozumí investice do hmotného a 
nehmotného majetku za účelem založení nové provozovny, rozšíření 
kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu 
provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, 
nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu stávající 
provozovny. Metodika pro stanovení kategorie provozovny je uvedena v 
příloze 16 Pravidel. 

Žádost o dotaci – B1, B2  

12. Režim blokové výjimky: Regionální podpora na výzkumnou 
infrastrukturu je poskytována pouze tehdy, je-li podmíněna poskytnutím 
transparentního a nediskriminačního přístupu k podporované 
infrastruktuře. 

Žádost o dotaci  

13. Žadatel má vyřešené vlastnické vztahy. Místo realizace nebo v případě 
místa parkování mobilní techniky je v majetku žadatele 

Výpis z KN, fotodokumentace, nájemní smlouva   

14. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na inovace. Realizací projektu bude 
pořízena investice/technologie, která je v zemědělské činnosti žadatele 
použita prokazatelně poprvé. Novou investicí/technologií se nerozumí 
pouhé nahrazení stávající investice či technologie novou. Z popisu 
inovačních přístupů musí být zřetelné, jaké investice/technologie dosud 
žadatel používal a jaké nové investice/technologie budou projektem v 
zemědělské činnosti nově využívány. 

Nepovinná příloha. Prohlášení o užití inovačních 
přístupů, ve kterém budou inovační přístupy 
podrobně popsány a to zejména porovnání 
stávajícího stavu před realizací inovace, vč. 
nepovinných příloh ( např. technická dokumentace, 
výpis z inventarizace, vnitřní směrnice, provozní řád 
apod.) 

 

15. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na životní prostředí. Kritérium 
bodově oceňuje projekty s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj, 
zvláště v oblasti životního prostředí. Bodově jsou ohodnoceny projekty, 
u kterých lze objektivně doložit pozitivní dopady realizace projektu na 
životní prostředí. Žadatel popíše pozitivní dopady v Žádosti o dotaci a 
při Žádosti o platbu doloží dokumenty dokladující objektivně tuto 
skutečnost. 

Nepovinná příloha. Popis environmentálně pozitivních 
vlastností projektu v Žádosti o dotaci nebo v 
nepovinné příloze. 

 

16. Preferenční kritérium - Ocenění výrobku nebo služby certifikátem kvality 
nebo regionálního produktu 

Nepovinná příloha. Žadatel má na některý ze svých 
produktů již registrovanou značku kvality či značku 
regionální produkt, pak doloží prostou kopii platného 
certifikátu 
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17. Preferenční kritérium Využití stávajících budov nebo staveb bez záboru 
zemědělské půdy. Body jsou přiznány projektům, které využívají 
stávající budovy nebo stavby oproti novostavbám a novým záborům 
půdy. Body získá projekt, který je zaměřen na obnovu, modernizaci, 
rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících zařízení a 
objektů, případně na pořízení technologie a vybavení současného 
objektu. Pro splnění preferenčního kritéria nesmí pri realizaci projektu 
dojít k záboru ZPF (zemědělského půdního fondu) v míře větší než 50% 
velikosti plochy rekonstruovaného (stávajícího) objektu. V případě 
pořízení mobilního stroje nebo zařízení bude hodnota kritéria přiřazena 
dle způsobu umístění stroje (parkování) v době, kdy nevykonává svou 
funkci. 

Nepovinná příloha. Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR), výpis z katastru nemovitostí nebo 
jiné stavební dokumentace nebo prostý výpis z 
náhledu do elektronické verze KN a fotodokumentaci 
budovy 

 

18. Preferenční kritérium – velikost podniku. Hodnocení i kontrola Velikost 
podniku se určuje podle Definice mikropodniků, malých a středních 
podniků (dle přílohy 4 Pravidel 19.2.1). Hodnocení i kontrola proběhne 
na základě závazného vzoru Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 
mikropodniků, malých či středních podniků (Příloha 5 Pravidel 19.2.1). 
Kritérium musí být splněno od podání Žádosti o dotaci a ke dni podpisu 
Dohody. 

V případě, že žadatel požaduje bodové zvýhodnění za 
velikost podniku - vyplněnou přílohu č. 5 dle pravidel 
19.2.1 - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 
mikropodniků, malých či středních podniků (příloha je 
předkládána v podobě vyplněného elektronického 
formuláře s příponou pdf, který je k dispozici na 
internetových stránkách www.eagri.cz/prv a 
www.szif.cz a také na www.maszalabi.eu. 

 

 
 

 
Instrukce pro posuzování přijatelnosti a dalších podmínek u projektů v operaci 19.2.1. 

 
Fiche č. 5 - (Článek 25) – Neproduktivní investice v lesích 
 
 
č. Kritérium přijatelnosti Odkaz Splněno 

ANO/NE/ 
Není třeba 

14. Žadatel má vyřešené vlastnické vztahy Výpis z KN, fotodokumentace, nájemní nebo 
pachtová smlouva  
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1. Projekt je zaměřen na posílení rekreační funkce lesa Žádost o dotaci  
2. Projekt lze realizovat na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a 

oblastí Natura 2000; C.  
Žádost o dotaci - B1 - Místa realizace projektu, 
http://drusop.nature.cz  

 

3. PUPFL, v rámci kterých se nachází předmět projektu, jsou zařízeny 
platným lesním hospodářským plánem nebo platnou lesní hospodářskou 
osnovou; C. 

Žádost o dotaci - B1 - Místa realizace projektu  

4. Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které 
budou využívány převážně pro účely lesního hospodářství, stavební 
výdaje na stavební obnovu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, 
novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a 
péči. 

Žádost o dotaci – B, C1  

5. Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení 
Komise (EU) č. 702/2014; C.  

Žádost o dotaci  

6. Preferenční kritérium – Pozitivní vliv na životní prostředí. Kritérium 
bodově oceňuje projekty s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj, 
zvláště v oblasti životního prostředí. Bodově jsou ohodnoceny projekty, 
u kterých lze objektivně doložit pozitivní dopady realizace projektu na 
životní prostředí. Žadatel popíše pozitivní dopady v Žádosti o dotaci a při 
Žádosti o platbu doloží dokumenty dokladující objektivně tuto 
skutečnost. 

Nepovinná příloha. Popis environmentálně pozitivních 
vlastností projektu v Žádosti o dotaci nebo v 
nepovinné příloze. 

 

7. Žadatel doložil Přehled pozemků určených k plnění funkcí lesa Příloha č. 10 Pravidel 19.2.1.  
8. Žadatel doložil v případě zhotovení, modernizace cesty vyjádření ÚHUL Příloha č. 6 Pravidel 19.2.1.  

 


