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Fiche 1.Platnost Fiche od 30.04.2021

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

MAS Lašsko, z. s. 15/000/00000/780/000186 CLLD_16_01_128

5.Číslo Fiche

3

6.Název Fiche

Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

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. 699 999

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Žadatel je registrován jako ekologický podnikatel nebo je zařazen do přechodného období 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: pozitivní vliv na horizontální témata PRV (preferovány 
budou projekty, které budou mít pozitivní vliv na tato témata: inovace, zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této 
změně, životní prostředí) 
Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů:  
Žadatel předloží k Žádosti o dotaci i k Žádosti o platbu platné osvědčení o původu biopotraviny/biokrmiva, nebo bioprodukce, 
které je uděleno některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. ABCERT AG, BIOKONT 
CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., včetně jeho příloh. U žadatelů v přechodném období 
bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací, specifikovanou výše a na základě předložení Rozhodnutí 
o registraci. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci na MAS minimálně po dobu vázanosti projektu na 
účel.  
Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a doložených příloh.

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

13.Vysvětlení

1.
ANO 8

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel.

2.
NE 0

Žadatel není zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel nebo nedoložil požadovanou 
přílohu.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Výše celkových způsobilých výdajů (CZV) ze kterých je stanovena dotace 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: celková výše způsobilých výdajů (preferovány budou 
projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji, ze kterých je stanovena dotace) 
 
Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

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

13.Vysvětlení

1.
do 199 999 Kč včetně 20

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je maximálně 199 999 Kč.

2.
od 200 000 Kč do 299 999 Kč včetně 16

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 200 000 Kč až 299 999 Kč.

3.
od 300 000 Kč do 399 999 Kč včetně 12

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 300 000 Kč až 399 999 Kč.

4.
od 400 000 Kč do 499 999 Kč včetně 8

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 400 000 Kč až 499 999 Kč.
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5.
od 500 000 Kč do 599 999 Kč včetně 4

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v rozmezí 500 000 Kč až 599 999 Kč.

6.
600 000 Kč nebo výše 0

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 600 000 Kč nebo vyšší.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Doba realizace projektu 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: délka realizace projektu (preferovány budou projekty s 
kratší dobou realizace) 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Dodržení kritéria se ověřuje v rámci předložení 
ŽoP na MAS.

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

13.Vysvětlení

1.
do 180 kalendářních dnů včetně 20

Žádost o platbu na MAS bude podána nejpozději 180. kalendářní den ode dne podpisu Dohody.

2.
do 365 kalendářních dnů včetně 10

Žádost o platbu na MAS bude podána nejpozději 365. kalendářní den ode dne podpisu Dohody.

3.
do 540 kalendářních dnů včetně 5

Žádost o platbu na MAS bude podána nejpozději 540. kalendářní den ode dne podpisu Dohody.

4.
více než 540 kalendářních dnů 0

Žádost o platbu na MAS bude podána později než 540 kalendářních dnů ode dne podpisu Dohody.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Tvorba pracovních míst (PM) 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: tvorba pracovního místa (preferovány budou projekty 
vytvářející nová pracovní místa) 
 
Žadatel bude při stanovení počtu a tvorbě nových PM postupovat v souladu s přílohou č. 14 - Metodika definice a způsobů 
kontroly nově vytvořených PM Pravidel pro operaci 19.2.1 (tj. 1 pracovní místo = 1 plný úvazek). Hodnocení se provádí na 
základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. PM musí být vytvořeno do 6 měsíců od data převedení dotace na účet 
příjemce.  
Kontrola se provádí dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1.

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

13.Vysvětlení

1.
projekt vytváří min. 1 pracovní místo 10

Žadatel vytvoří v rámci projektu PM s celkovým úvazkem 1 nebo více.

2.
projekt vytváří minimálně 0,5 pracovního místa 5

Žadatel vytvoří v rámci projektu PM s úvazkem 0,5 až 0,99.

3.
projekt vytváří méně než 0,5 pracovního místa 0

Žadatel se nezavazuje k vytvoření PM v rámci projektu nebo vytvoří příliš nízký úvazek (0,01 - 0,49).

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: podpora začínajících zemědělců a podpora mladých 
zemědělců 
 
Body budou uděleny: 
- v případě fyzické osoby: 
- osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, 
- v případě právnické osoby musí být tato řízena fyzickou osobou nebo osobami, která/které: 
- dosáhla/dosáhly ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, 
- v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 %, nebo součet podílů všech 
mladých zemědělců tvoří 100% základního kapitálu, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel, 
- je/jsou oprávněna/oprávněny za právnickou osobu jednat samostatně, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel. 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Administrativní kontrola se provádí dle data 
narození a informací z obchodního rejstříku, či jiného rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci. Ověření, že se jedná o 
zemědělského podnikatele, proběhne v Evidenci zemědělských podnikatelů na portálu farmáře Ministerstva zemědělství.

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

13.Vysvětlení

1.
ANO 7

Žadatel splňuje podmínky pro zařazení do kategorie mladý zemědělec.
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2.
NE 0

Žadatel nesplňuje podmínky pro zařazení do kategorie mladý zemědělec.

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Žadatel dosud nebyl podpořen prostřednictvím MAS Lašsko, z. s. 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: počet podpořených subjektů v území 
 
Body budou uděleny v případě, že žadatel doposud nebyl vybrán k podpoře v programovém období 2014 - 2020 v žádné z 
výzev MAS Lašsko, z. s. v rámci programového rámce PRV (výzvy MAS Lašsko z Programu rozvoje venkova č. 1, 2, 3 a 4). Za 
vybraného žadatele o dotaci se považuje ten, jehož žádost byla ze strany MAS vybrána/doporučena k financování, bez ohledu 
na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne. Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů kanceláře MAS Lašsko, z. s. - 
seznamu žadatelů vybraných k podpoře ve výzvách PRV. Seznam je přílohou č. 2 této výzvy. 

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

13.Vysvětlení

1.
dosud nepodpořený žadatel 9

Žadatel dosud nebyl podpořen prostřednictvím MAS Lašsko, z. s. v rámci výzev PRV.

2.
již podpořený žadatel 0

Žadatel již byl podpořen prostřednictvím MAS Lašsko, z. s. v rámci výzev PRV.

Č.ř.

7.

10.Preferenční kritérium

PK 7 Žadatel má sídlo/adresu trvalého pobytu na území MAS Lašsko, z. s. 
Vazba kritéria na princip stanovený v programovém rámci PRV SCLLD: počet podpořených subjektů v území 
 
Body budou uděleny v případě, že se sídlo žadatele (v případě právnické osoby) nebo adresa trvalého pobytu žadatele (v 
případě fyzické osoby podnikající), nachází v územní působnosti MAS.  
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci, kontrola se provádí z údajů uvedených v Žádosti o platbu. 
Žadatel je povinen splňovat tuto podmínku minimálně do doby podání Žádosti o platbu. 

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

13.Vysvětlení

1.
ANO 6

Žadatel má sídlo/adresu trvalého pobytu na území MAS Lašsko, z. s.

2.
NE 0

Žadatel nemá sídlo/adresu trvalého pobytu na území MAS Lašsko, z. s.

14.Minimální počet bodů 30

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


