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Fiche 1.Platnost Fiche od 30.05.2018

2.Název MAS 3.Registrační číslo MAS 4.Registrační číslo MMR

MAS Boleslavsko z.ú. 15/000/00000/120/000215 CLLD_16_01_130

5.Číslo Fiche

1

6.Název Fiche

Rozvoj a modernizace zemědělských podniků

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.

1.

10.Preferenční kritérium

Vytvoření nového pracovního místa díky realizaci projektu 
 
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v hlavním pracovním poměru, se stanovenou pracovní dobou 40 
hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodin týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodin 
týdně. Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO - živnostníka, jestliže v Registru ekonomických 
subjektů je za datum vzniku uvedeno datum kratší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS. Nově vytvořené 
pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od 
data převedení dotace na jeho účet. 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 dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace 
velký podnik. Hodnocení se provádí dle údajů v Žádosti o dotaci a kontrola probíhá dle Žádosti o platbu a při kontrole na místě 
v souladu s metodikou pro tvorbu pracovních míst - Příloha 14 Pravidel 19.2.1.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
1,0 pracovní místo a více 10

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1,0 a více pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci.

2.
0,1 - 0,9 pracovního místa 5

Žadatel vytvoří v rámci projektu od 0,1 do 0,9 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci.

3.
Žádné 0

Žadatel nevytvoří žádné pracovní místo.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Preference využití stávajících budov, objektů a areálů pro realizaci projektu 
 
V rámci projektu (místo realizace) budou využity stávající budovy, stavby, objekty či areály, které jsou ke dni podání Žádosti o 
dotaci evidovány v katastru nemovitostí. Kritériem se dále rozumí, že projektem budou revitalizovány, modernizovány či 
rekonstruovány stávající budovy, stavby, objekty či areály či že bude objekt vybaven novou technologií nebo nákupem nových 
mobilních strojů. Kritérium preferuje využití stávajících objektů, ale postavit nové objekty, např. přístavbu, je také možné, 
nebude to ale ohodnoceno v rámci tohoto kritéria. Pro udělení bodů žadatel předloží k Žádosti o dotaci nepovinnou přílohu výpis 
z katastru nemovitostí (prostý výpis z náhledu do elektronické verze KN, ne starší než 30 dnů před podáním Žádosti o dotaci na 
MAS) a fotodokumentaci současného stavu. Kontrola se provádí na základě Hlášení o změnách a dle Žádosti o platbu 
(fotodokumentace) a při kontrole na místě.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

V rámci projektu bude využita stávající budova, objekt či areál, nebo bude objekt vybaven novou technologií nebo nákupem 
nových mobilních strojů.
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2.
Ne/ nedoloženo 0

V rámci projektu nebude využita stávající budova, objekt či areál, nebo nebude objekt vybaven novou technologií nebo 
nákupem nových mobilních strojů, či výše uvedené žadatel nedoložil.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Uplatňování inovačních přístupů 
 
Inovace nabízí nové řešení problému. Jde o nový produkt nebo činnost, novou podnikatelskou aktivitu u žadatele, využití nové 
technologie v rámci podniku či využití nových poznatků z vědy a výzkumu. Hodnocení se provádí na základě údajů, které 
žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Žadatel uvede způsob plnění inovačního přístupu do Žádosti o dotaci a prokazatelnými 
dokumenty o splnění doloží společně se Žádostí o platbu. Žadatel musí kritérium plnit po celou dobu vázanosti projektu na účel. 
Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě z dokumentů v účetnictví. 

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Projekt uplatňuje 2 a více inovačních přístupů 10

Body budou přiděleny v případě, že projekt splňuje 2 a více inovačních přístupů.

2.
Projekt uplatňuje alespoň 1 inovační přístup 5

Body budou přiděleny v případě, že projekt splňuje 1 inovační přístup.

3.
 Projekt nesplňuje žádný inovační přístup 0

Projekt není inovativní, nebudou mu přiděleny žádné body.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Účast žadatele na veřejné obhajobě projektu 
 
V termínu po prostudování podkladů Výběrovou komisí MAS a před zasedáním Výběrové komise MAS bude dána žadatelům, 
jejichž projekty prošly administrativní kontrolou, možnost svůj projekt veřejně obhájit. Termín obhajoby bude zveřejněn ve 
výzvě MAS. Tato obhajoba bude veřejně přístupná a bude sloužit k seznámení veřejnosti a výběrové komise s projekty, k jiné 
než písemné prezentaci projektu a vysvětlení jeho návaznosti na SCLLD. Žadatel má možnost obhájit přínos a jedinečnost svého 
záměru. Účast žadatelů při veřejné prezentaci není povinná. Účast žadatele bude potvrzena jeho podpisem na prezenční listině 
v den konání obhajoby a pořízenou fotodokumentací. Hodnocení probíhá dle prezenční listiny z konané veřejné obhajoby.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Žadatel se zúčastní veřejné obhajoby projektu a před výběrovou komisí a veřejností obhájí svůj projektový záměr.

2.
Ne 0

Žadatel se nezúčastní veřejné obhajoby projektu. 

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Preference začínajících zemědělců 
 
Začínajícím zemědělcem se rozumí žadatel, který splňuje kritéria dle bodu 1. y) Obecných podmínek - Základní pojmy a zkratky 
Pravidel 19.2.1 Pro udělení bodů žadatel předloží k Žádosti o dotaci nepovinné přílohy (prostá kopie):  fyzické osoby - 
Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP) , právnické osoby - Výpis z OR, fyzické osoby a členové 
statutárního orgánu žadatele - čestné prohlášení, že nebyla/nebyly v předchozích letech evidována/evidovány jako samostatně 
hospodařící rolník/rolníci.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Ano 15

Žadatel je začínajícím zemědělcem

2.
Ne 0

Žadatel není začínajícím zemědělcem

14.Minimální počet bodů 15
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Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

2

19.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků

1.

23.Název

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
24.Hodnota

1

25.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
26.Hodnota

1

27.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


