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Fiche 1.Platnost Fiche od

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

MAS Jablunkovsko, z. s. 15/000/00000/780/000152 CLLD_15_01_089

5.Číslo Fiche

2

6.Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh 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.

1.

10.Preferenční kritérium

Tvorba pracovních míst  
 
Vykazování nových PM viz PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova na období 2014 – 2020, příloha 14 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených PM. 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.
Pracovní místa od 0 do 0,49 0

Projekt nevytváří PM nebo vytváří PM s celkovým úvazkem do 0,49. 

2.
Pracovní místa od 0,5 do 0,74 10

Projekt vytváří PM s celkovým úvazkem od 0,5 do 0,74. 

3.
Pracovní místa od 0,75 do 0,99 20

Projekt vytváří PM s celkovým úvazkem od 0,75 do 0,99. 

4.
Pracovní místa od 1 30

Projekt vytváří PM s celkovým úvazkem 1 a více. 

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Inovativnost projektu 
 
Inovativnost projektu bude hodnocena dle informací uvedených v Žádosti o dotaci a doložených fotografií zobrazujících stav 
provozovny před podáním žádosti. Kontrola se provádí z veřejných rejstříků. Tyto způsoby kontroly a hodnocení jsou shodné u 
všech případů inovativnosti. 
 
Inovativností projektu je myšleno: 
1. Založení nové provozovny  
Žadatel k okamžiku podání Žádosti o dotaci již vykonává zemědělskou činnost, v projektu však plánuje dosavadní činnost 
ukončit a přejít na jinou ekonomickou činnost. Bude se jednat o založení nového CZ NACE na novou činnost, kterou žadatel 
neprovozuje. Hodnocení proběhne z výpisu činností CZ NACE, které žadatel provozuje.  
 
2. Zásadní změna celkového výrobního postupu  
Zásadní změna celkového výrobního procesu je spatřována v modernizaci výrobního postupu, poskytování služeb či prodeje 
zboží (např. přechod z ruční výroby na strojovou), ve změně způsobu prodeje zboží či poskytování služeb apod. Body za 
preferenční kritérium budou uděleny v případě, že se změny týkají alespoň jednoho ze stávajících produktů příjemce podpory. 
Zásadní změnou celkového výrobního postupu není myšlena změna technologie či výrobního postupu spojená s přechodem na 
jiný sortiment produktů v rámci zemědělské výroby. Hodnocení proběhne na základě informací, které žadatel uvedl do Žádosti o 
dotaci nebo kontroly na místě.   
 
3. Rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny  
Pokud realizace projektu umožní rozšířit výrobu či nabídku zboží a služeb o nové produkty, zboží či služby, které žadatel 
nevyráběl či nenabízel, resp. mají jiné užitné vlastnosti, než mají stávající produkty či služby. V provozovně zůstane zachována i 
dosavadní výroba či nabídka zboží a služeb. 

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

13.Vysvětlení

1.
Všechna kritéria 20

Projekt splňuje tři kritéria inovativnosti.
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2.
Dvě kritéria 10

Projekt splňuje dvě kritéria inovativnosti bez ohledu na to, která to jsou.

3.
Jedno kritérium 5

Projekt splňuje jedno kritérium inovativnosti bez ohledu na to, která to jsou.

4.
Žádné kritérium 0

Projekt nesplňuje žádné kritérium inovativnosti.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Místní produkce 
 
Projekt využívá alespoň 30 % vstupů z místní produkce surovin/produktů. Místní produkcí jsou myšleny suroviny a produkty, 
které pochází z území MAS Jablunkovsko (suroviny vypěstované a produkty vyrobené v území). Žadatel doloží seznam 
používaných vstupů, kde uvede výčet všech používaných surovin včetně jejich hodnoty v Kč, uvede i jaký procentuální podíl 
pochází z území MAS. Tento seznam bude sloužit pro kontrolu MAS. 30 % z celkového množství by mělo pocházet z území MAS. 
Vzor seznamu je uveden v příloze této Výzvy, která se bude odevzdávat se Žádostí o dotaci. V případě nedoložení seznamu k 
Žádosti o dotaci bude v tomto kritériu stanoven nulový počet bodů. Hodnocení bude probíhat na základě údajů, uvedených v 
příloze č. 2 a kontroly na místě (z účetnictví, faktur).

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 10

Projekt využívá alespoň 30 % celkové hodnoty vstupů z místní produkce. 

2.
Ne 0

Projekt využívá maximálně 29 % celkové hodnoty vstupů z místní produkce. 

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Doba realizace projektu 
 
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.
Doba realizace projektu 6 – 9 měsíců 20

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí 6 – 9 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF. 

2.
Doba realizace projektu 10 – 12 měsíců 15

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí 10 – 12 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF. 

3.
Doba realizace projektu 13 – 18 měsíců 10

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí  13 – 18 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF. 

4.
Doba realizace projektu 19 - 24 měsíců 5

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí  19 – 24 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.

5.
Doba realizace projektu nad 25 měsíců 0

Žádost o platbu je na SZIF podána později než za 25 měsíců od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF. 

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Podíl nezaměstnaných osob 
 
Podíl nezaměstnaných osob v místě realizace je vyšší než podíl nezaměstnaných osob za okres Frýdek-Místek. Hodnocení se 
provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí z ČSÚ. Informace jsou dostupné z 
portálu Českého statistického úřadu, kód ZAM12-C/17 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-
objekt&pvo=ZAM12-C&z=T&f=TABULKA&skupId=806&katalog=30853&pvo=ZAM12-
C&pvokc=101&pvoch=40878&c=v3~2__RP2016MP12DP31). V případě přesahu projektu do více obcí, bude hodnocen vždy 
nejvyšší podíl nezaměstnaných osob. Jedná se vždy o údaj za celý předcházející uzavřený kalendářní rok. Údaj bude 
kontrolován při podání Žádosti o dotaci.

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

13.Vysvětlení

1.
Ano 5

K 31. 12. 2016 byl podíl nezaměstnaných osob v obci, kde bude projekt realizován, vyšší než podíl nezaměstnaných osob za 
okres Frýdek-Místek. 

2.
Ne 0

K 31. 12. 2016 byl podíl nezaměstnaných osob v obci, kde bude projekt realizován, nižší než podíl nezaměstnaných osob za 
okres Frýdek-Místek. 
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14.Minimální počet bodů 25

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

1

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

0,5

25.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
26.Hodnota

0,5

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


