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Fiche 1.Platnost Fiche od 01.03.2022

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

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. 15/000/00000/671/000064 CLLD_15_01_032

5.Číslo Fiche

2

6.Název Fiche

NEZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

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 pracovního místa  
Princip: Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 
Účelem tohoto principu je vytváření nových pracovních míst.

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

13.Vysvětlení

1.

Minimálně 1 pracovní místo na plný úvazek 30

Žadatel vytvoří v rámci projektu minimálně 1 pracovní místo na plný úvazek, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pro 
stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. Závazek pracovního 
místa začíná běžet ode dne převedení dotace na účet příjemce. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů 
uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1.   

2.

Pracovní místo s úvazkem 0,99 - 0,6 20

Žadatel vytvoří v rámci projektu pracovní místo s úvazkem 0,99 - 0,6, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pro stanovení 
počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. Závazek pracovního místa 
začíná běžet ode dne převedení dotace na účet příjemce. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v 
příloze č. 14 Pravidel 19.2.1

3.

Pracovní místo s úvazkem 0,59 - 0,3 10

Žadatel vytvoří v rámci projektu pracovní místo s úvazkem 0,59 - 0,3, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pro stanovení 
počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. Závazek pracovního místa 
začíná běžet ode dne převedení dotace na účet příjemce. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v 
příloze č. 14 Pravidel 19.2.1

4.

Pracovní místo s úvazkem 0,29 - 0 0

Žadatel vytvoří v rámci projektu pracovní místo s úvazkem 0,29 - 0, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pro stanovení 
počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. Závazek pracovního místa 
začíná běžet ode dne převedení dotace na účet příjemce. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v 
příloze č. 14 Pravidel 19.2.1
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Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Žadatel je mladý podnikatel do 40-ti let  
Princip: Dlouhodobý přinos (projekt přispívá ke snížení migrace z venkova do měst) 
Jedním z účelů tohoto principu je podpora mladých podnikatelů, což přispěje k vzniku nových a rozvoji stávajících 
podnikatelských aktivit. Mladí podnikatelé rozvíjející svou činnost mají perspektivu dlouhodobého přínosu v diverzifikaci 
nezemědělských činností na venkově. Udržení mladých podnikatelů na venkově povede k dlouhodobému rozvoji území MAS. 
 
Body budou uděleny pokud: 
- v případě fyzické osoby:  
   - osoba, která ke dni podání Žádosti o dotaci není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), 
 
- v případě právnické osoby, musí být tato řízena fyzickou osobou, která ke dni podání Žádosti o dotaci:  
   - není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let),  
   - v právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a má obchodní podíl 100 % z majetku právnické osoby, 
   - je oprávněna za právnickou osobu jednat samostatně. 

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

13.Vysvětlení

1.

ANO 10

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, včetně přílohy č. 5 Prohlášení o 
zařazení podniku. Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního rejstříku, či jiného 
rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci.

2.

NE 0

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, včetně přílohy č. 5 Prohlášení o 
zařazení podniku. Administrativní kontrola se provádí dle data narození a informací z obchodního rejstříku, či jiného 
rejstříku, ke dni podání Žádosti o dotaci.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Velikost obce v místě realizace projektu  
Princip: Dopad projektu (projekt přispívá k řešení potřeb jedné/více cílových skupin - posuzuje se i velikost dotčené cílové 
skupiny) 
Jedním z účelů tohoto principu je podpora projektů z menších obcí, které jsou více ohroženy odlivem obyvatelstva. Princip 
projektu je založen na charakteristice území MAS, které zahrnuje vysoký podíl menších obcí. Dopad projektu přispívá k řešení 
potřeb obyvatel z malých obcí v návaznosti na udržení lidi a zachovaní venkovského života.

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

13.Vysvětlení

1.

Méně než 501 obyvatel 20

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021 
(kód 130072-21). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu 
obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o 
dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu.

2.

501 až 1500 obyvatel 10

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021 
(kód 130072-21). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu 
obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o 
dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu.

3.

Více než 1500 obyvatel 0

Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2021 
(kód 130072-21). V případě, že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu 
obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o 
dotaci, popř. k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa realizace projektu.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Podpora podnikatelů s menším počtem zaměstnanců  
Princip: Dopad projektu (projekt přispívá k řešení potřeb jedné/více cílových skupin - posuzuje se i velikost dotčené cílové 
skupiny) 
Jedním z účelů tohoto principu je podpora živnostníků a zemědělců s malým počtem zaměstnanců, což je v souladu s opatřením 
SCLLD 3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých i středních podniků. Princip je založen na rozložení 
podpory více drobným výrobcům, kteří nemohou konkurovat velkým společnostem. Dopad projektu cílí na zachování drobných 
živnosti a samostatných rolníků na venkově. Tato skutečnost pomáhá udržet lidi a život na venkově. Při hodnocení a kontrole se 
posuzují pouze údaje za podnik žadatele, nikoli podniky partnerské či propojené.

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

13.Vysvětlení

1.

Žadatel má maximálně 5 zaměstnanců 20

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do přílohy Žádosti o dotaci, počet zaměstnanců se 
uvádí za poslední schválené účetní období a je vypočteno za období jednoho roku. Kontrola se provádí dle dodané přílohy - 
příloha č. 5 Pravidel pro 19.2.1 "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků". Pro 
účely kontroly tohoto kritéria se počítají výhradně údaje za podnik žadatele (nikoli za podniky partnerské či propojené).
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2.

Žadatel zaměstnává 6 až 10 zaměstnanců 10

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do přílohy Žádosti o dotaci, počet zaměstnanců se 
uvádí za poslední schválené účetní období a je vypočteno za období jednoho roku. Kontrola se provádí dle dodané přílohy - 
příloha č. 5 Pravidel pro 19.2.1 "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků". Pro 
účely kontroly tohoto kritéria se počítají výhradně údaje za podnik žadatele (nikoli za podniky partnerské či propojené).

3.

Žadatel má více jako 10 zaměstnanců 0

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do přílohy Žádosti o dotaci, počet zaměstnanců se 
uvádí za poslední schválené účetní období a je vypočteno za období jednoho roku. Kontrola se provádí dle dodané přílohy - 
příloha č. 5 Pravidel pro 19.2.1 "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků". Pro 
účely kontroly tohoto kritéria se počítají výhradně údaje za podnik žadatele (nikoli za podniky partnerské či propojené).

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace  
Princip: Potřebnost (projekt reaguje na objektivně zjištěnou poptávku v území) 
Potřebnost vychází z objektivně zjištěné poptávky (projektový zásobník, zápis z pracovní skupiny) v území, tedy preference 
podpory více menších projektů, což bude mít dopad na větší část území (dopad na více obcí). Podpora tedy bude rozložena do 
více subjektů v území.

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

13.Vysvětlení

1.
Výše výdajů je 500 000 Kč nebo méně 20

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v částce 5 00 000 Kč nebo méně. Hodnocení a kontrola se provádí na 
základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci.

2.
Výše výdajů je od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč 10

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v částce od 500 001 Kč do 1 000 000 Kč. Hodnocení a kontrola se provádí 
na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci.

3.
Výše výdajů od 1 000 001 Kč do 2 000 000 Kč 5

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v částce od 1 000 001 Kč do 2 000 000 Kč. Hodnocení a kontrola se 
provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci..

4.
Výše výdajů 2 000 001 Kč nebo více 0

Výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je v částce 2 000 001 Kč nebo více. Hodnocení a kontrola se provádí na 
základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci.

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Dopad projektu - projekt naplňuje více než 1 specifický cíl SCLLD MAS Moravská brána 
Princip: Dopad projektu 
Jedním z účelů tohoto principu je naplnění více opatření ze strategie SCLLD MAS. Projekty naplňující více specifických cílů mají 
větší dopad na plnění strategie 
  
Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů uvedených v nepovinné příloze projektu č. 1. Posuzuje se tedy, jestli uvedené 
specifické cíle jsou součásti SCLLD MAS a zda-li je obsah projektu s těmito specifickými cíli v přímém souladu. Vzor přílohy č.1 
je součástí výzvy MAS, žadatel uvádí soulad se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 MAS 
Moravská brána "Společně v pohybu", konkrétně se specifickými cíli a opatřeními SCLLD - kapitola 5.4 Integrace na úrovni 
programových rámců (tabulka č. 172, strana 299).

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt naplňuje více než 1 specifický cíl SCLLD 20

Projekt naplňuje více než 1 specifický cíl SCLLD MAS Moravská brána. Tuto skutečnost je nutné doložit vyplněnou 
nepovinnou přílohou č.1 Soulad se SCLLD MAS Moravská brána.

2.
Projekt naplňuje pouze 1 specifický cíl SCLLD 0

Projekt naplňuje pouze 1 specifický cíl SCLLD MAS Moravská brána, nebo žadatel nepředložil nepovinnou přílohu Soulad se 
SCLLD MAS.

14.Minimální počet bodů 30

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

92702 Počet podpořených akcí/operací (O.3)

Cílový stav
21.Hodnota

25

22.Měrná jednotka

počet
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Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


