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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Jablunkovsko, z. s.
5.Číslo Fiche
3

4.Registrační číslo MMR

15/000/00000/780/000152

6.Název Fiche
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
19.1.b

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

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
Tvorba pracovních míst
1.

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.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
0

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

10

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

20

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

30

Pracovní místa od 1
Projekt vytváří PM s celkovým úvazkem 1 a více.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
2.

Doba realizace projektu
Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.
5.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
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.
Doba realizace projektu 9 – 12 měsíců

15

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí 9 – 12 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.
Doba realizace projektu 12 – 18 měsíců

10

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí 12 – 18 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.
Doba realizace projektu 18 - 24 měsíců

5

Žádost o platbu je na SZIF podána v rozmezí 18 – 24 měsíců včetně od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.
Doba realizace projektu nad 24 měsíců
Žádost o platbu je na SZIF podána později než za 24 měsíců od zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.

0
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Č.ř. 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
3. portálu Českého statistického úřadu, kód ZAM12-C/17 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=ZAM12-C&z=T&f=TABULKA&skupId=806&katalog=30853&pvo=ZAM12C&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

Ano
5
1. K 31. 12. 2016 byl podíl nezaměstnaných osob v obci, kde bude projekt realizován, vyšší než podíl nezaměstnaných osob za
okres Frýdek-Místek.
Ne
0
2. K 31. 12. 2016 byl podíl nezaměstnaných osob v obci, kde bude projekt realizován, nižší než podíl nezaměstnaných osob za
okres Frýdek-Místek.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Adresa trvalého pobytu/sídla
Adresa trvalého pobytu (u fyzické osoby) nebo sídla (u právnické osoby) žadatele se nacházejí ve stejném nebo sousedícím
4. katastrálním území s místem realizace projektu a současně se nachází v území MAS Jablunkovsko. Kritérium musí být dodrženo
minimálně ode dne podání Žádosti o dotaci po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Hodnocení bude probíhat na základě
údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí z dokumentů dokazujících tento stav (např. katastrální
mapy, výpis z živnostenského rejstříku). Tyto dokumenty jsou doloženy k Žádosti o dotaci.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

Ano
5
1. Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území s místem realizace
projektu a současně se nachází v území MAS Jablunkovsko.
Ne
0
2. Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele se nenacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území s místem realizace
projektu a současně se nachází v území MAS Jablunkovsko.

14.Minimální počet bodů

25

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

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
0,5
26.Hodnota
1,5

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

