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Fiche

1.Platnost Fiche od 15.05.2018

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

Místní akční skupina Zálabí, z. s.
5.Číslo Fiche
6

4.Registrační číslo MMR

15/000/00000/120/000099 CLLD_16_02_103

6.Název Fiche
Zemědělství

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
Nově vytvořená pracovní místa
Projekt má pozitivní vliv na zaměstnanost a vytváří pracovní místo. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu dle
metodiky v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. Nově vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, resp. musí mít přímou
vazbu na projekt. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho
1. účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v
případě, že je příjemce dotace ke dni podání Žádosti o platbu malý nebo střední podnik. Nebo ve lhůtě 5 let od data převedení
dotace na účet příjemce dotace v případě, že je příjemce dotace ke dni podání Žádosti o platbu velký podnik.
- Hodnocení se provádí na základě údajů ze Žádosti o dotaci, kde žadatel musí do popisu projektu uvést počet pracovních míst,
která realizací projektu vzniknou.
- Kontrola bude provedena dle metodiky v Příloze 14 Pravidel 19.2.1.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
30

ANO - vznik pracovního úvazku 2 a více
Projekt dle metodiky v Příloze 14 Pravidel 19.2.1 vytváří minimálně dvě pracovní místa nebo více.

20

ANO - vznik pracovního úvazku 1 - 1,99
Projekt dle metodiky v Příloze 14 Pravidel 19.2.1 vytváří minimálně jedno až 1,99 pracovního místa/úvazku.
ANO - vznik pracovního úvazku 0,5 - 0,99

10

Projekt dle metodiky v Příloze 14 Pravidel 19.2.1 vytváří alespoň částečné pracovní místo (minimálně 0,5 úvazku do 0,99).
NE

0

Projektem nevznikne žádné nové pracovní místo nebo úvazek ve výši 0,49 a méně.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
2.

Finanční náročnost projektu - Upřednostňovány budou projekty s nižší finanční náročností. Posuzuje se výše způsobilých výdajů
ze kterých je stanovena dotace ve formuláři ŽoD. Zdroje:
- pro hodnocení: dle údaje "Výdaje, ze kterých je stanovena dotace" v Žádosti o dotaci.
- pro kontrolu: Žádost o dotaci, Žádost o platbu, popř. "Hlášení o změně"
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
není větší než 500 000 Kč

25

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, není větší než 500 000 Kč, maximálně však do 500 000 Kč včetně.
je větší než 500 000 do 1 000 000 Kč

20

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 500 000 Kč, maximálně však do 1 000 000 Kč včetně.
je větší než 1 000 000 - 1 500 000 Kč

10

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 000 000 Kč, maximálně však do 1 500 000 Kč včetně.
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4.

je větší než 1 500 000 Kč

0

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 1 500 000 Kč

Č.ř. 10.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
3.
stroje (parkování) v době, kdy nevykonává svou funkci.
- Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích nepovinných příloh (dokumentace pro
územní rozhodnutí (DUR), výpisu z katastru nemovitostí nebo jiné stavební dokumentace).
- Kontrola bude provedena dle údajů ze Žádosti o dotaci, ze Žádosti o platbu, příslušných nepovinných příloh (dokumentace pro
územní rozhodnutí (DUR), výpisu z katastru nemovitostí nebo jiné stavební dokumentace), případně kontrolou na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

15
ANO - projekt využívá stávající objekty
1. Body budou uděleny, pokud jsou při realizaci projektu využívány stávající objekty dle definice preferenčního kritéria. Dále
nedojde k záboru zemědělské půdy.
0
NE - projekt nevyužívá stávající objekty.
2. Body nebudou uděleny, pokud nejsou při realizaci projektu využívány stávající objekty dle definice preferenčního kritéria.
Týká se novostaveb nebo modernizací stávajících staveb zabírajících zemědělskou půdu.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Pozitivní vliv na inovace - Kritérium bodově oceňuje projekty, které jsou realizovány pomocí nových technologií, metod nebo
přístupů způsobem jiným než bylo u žadatele doposud používané.
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. Součástí "Prohlášení o užití inovačních přístupů" musí být jasné vysvětlení přínosu nové
4. investice/technologie na modernizaci provozu žadatele (zvýšení výroby o více než 20 %, snížení vstupních nákladů o více než
20 %, vyšší úroveň finalizace výroby, zahájení nové zemědělské činnosti atd.)
- Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a v příloze "Prohlášení o užití inovačních
přístupů", ve které 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.)
- Kontrola se provádí na základě relevantních dokladů (např. technická dokumentace, výpis z inventarizace, vnitřní směrnice,
provozní řád apod.) při Žádosti o dotaci a následně Žádosti o platbu, popřípadě kontrolou na místě realizace projektu.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
ANO - Projekt prokazatelně obsahuje prvky inovace.

15

V rámci projektu bude využito nových technologií, metod nebo přístupů
NE - Projekt neobsahuje prvky inovace.
V rámci realizace projektu nedojde k využití nových technologií metod nebo přístupů

0
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Č.ř. 10.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. Za pozitivní k
životnímu prostředí je považován projekt, který prokazatelně doloží jednu nebo více uvedených environmentálně pozitivních
vlastností projektu:
1. Realizovaná opatření přispívají ke snižování energetické náročnosti budovy / objektu / provozovny / dílny, tzn. úspornost
budovy je realizací projektu povýšena do třídy A (mimořádně úsporná), B (úsporná) nebo C (energeticky vyhovující).
Posuzováno bude prostřednictvím doložené prosté kopie průkazu energetické náročnosti budov (PENB) před a po realizaci
projektu a to k Žádosti o platbu.
2. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti výroby. V rámci projektu jsou využita nízkoenergetická zařízení,
technologie, jejichž pořízení se podílí z více než 10% na celkových způsobilých výdajích projektu, ze kterých je stanovena
dotace. Nasazením nové technologie dojde k úspoře energií. Hodnocení úspory se děje oproti původně použité technologii.
5. Úsporu energií Žadatel doloží k Žádosti o platbu prostou kopií energetických štítků staré a nové technologie, prohlášením o
shodě, produktovým listem výrobce nebo jiným prokazatelným způsobem, dle kterého lze odvodit úsporu energií v souvislosti s
pořízením technologie nové. Poznámka: nesmí se jednat o pořízení technologie sloužící k výrobě el. energie (není způsobilým
výdajem).
3. V rámci projektu jsou využity bezemisní nebo nízkoemisní technologie. Instalovaná technologie, zařízení nebo mobilní stroj,
jehož pořízení se podílí z více než 10% na celkových způsobilých výdajích projektu, ze kterých je stanovena dotace, je
klasifikováno jako bezemisní nebo nízkoemisní (např. CNG, LNG, elektřina nebo vodík). Žadatel doloží k žádosti o platbu
výrobcem deklarované emisní parametry zařízení.
4. Při realizaci projektu jsou použity přírodní nebo recyklované materiály. Použité přírodní nebo recyklované materiály se na
celkových způsobilých výdajích projektu, ze kterých je stanovena dotace, podílejí více než 10%. Žadatel doloží k Žádosti o
platbu kopii produktového listu výrobce materiálu.
- Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
- Kontrola bude provedena dle údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, Žádosti o platbu a jejich nepovinných příloh.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

15
ANO - projekt má pozitivní vliv na ŽP.
1. Body budou uděleny, pokud byl prokázán pozitivní dopad projektu na životní prostředí ve 2 a více sledovaných vlastnostech
projektu.
10
ANO- projekt má dílčí pozitivní vliv na ŽP.
2. Body budou uděleny, pokud byl prokázán pozitivní dopad projektu na životní prostředí v kterékoli ze sledovaných vlastností
projektu.
0
NE - projekt nemá přímý pozitivní vliv na ŽP.
3. Body nebudou uděleny, pokud nebyl prokázán pozitivní dopad projektu na životní prostředí nebo žadatel nedoložil splnění
kritéria odpovídajícím způsobem ani u jedné ze sledovaných vlastností projektu.

14.Minimální počet bodů

35

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
3

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

0

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
1
26.Hodnota
2

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

