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Fiche 1.Platnost Fiche od 10.04.2019

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

Bystřička, o.p.s. 15/000/00000/671/000196 CLLD_16_01_089

5.Číslo Fiche

2

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

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

Podpora prvožadatelů 
 
Budou zvýhodněni žadatelé, kteří dosud nečerpali dotaci z PRV prostřednictvím MAS Bystřička a dále žadatelé s max. jednou 
podpořenou žádostí. Seznam projektů podpořených (=proplacených) z PRV prostřednictvím MAS Bystřička od roku 2007 je 
uložen v kanceláři MAS a na vyžádání jsou informace o konkrétním IČ poskytovány žadatelům. Kontrola a hodnocení kritéria ze 
strany MAS jsou také prováděny na základě informací uvedených v tomto seznamu. 

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

13.Vysvětlení

1.

Žadatel dosud nečerpal dotaci 12

Hodnocení se provádí z informací uvedených v Seznamu projektů podpořených z PRV prostřednictvím MAS Bystřička od 
roku 2007. Body budou uděleny žadateli, který dosud nečerpal dotaci z PRV prostřednictvím MAS Bystřička, a to od roku 
2007.

2.

Žadatel již v minulosti 1x čerpal dotaci 7

Hodnocení se provádí z informací uvedených v Seznamu projektů podpořených z PRV prostřednictvím MAS Bystřička od 
roku 2007. Body budou uděleny žadateli, který v minulosti již 1x čerpal dotaci z PRV prostřednictvím MAS Bystřička, a to od 
roku 2007. 

3.

Žadatel již v minulosti vícekrát čerpal dotaci 0

Hodnocení se provádí z informací uvedených v Seznamu projektů podpořených z PRV prostřednictvím MAS Bystřička od 
roku 2007. Nulový počet bodů bude udělen žadateli, který v minulosti již vícekrát čerpal dotaci z PRV prostřednictvím MAS 
Bystřička, a to od roku 2007.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Velikost podniku 
 
Kontrola a hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do přílohy č. 5 Žádosti o dotaci Pravidel 19.2.1 
"Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků".  
Pro účely hodnocení tohoto kriteria se budou posuzovat pouze údaje za podnik (IČ) žadatele, nikoliv za podniky partnerské či 
propojené 

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

13.Vysvětlení

1.
Žadatel je mikropodnik 10

Body budou uděleny v případě, že žadatel je mikropodnik.

2.
Žadatel je malý podnik 8

Body budou uděleny v případě, že žadatel je malý podnik.

3.
Žadatel je střední podnik 3

Body budou uděleny v případě, že žadatel je střední podnik.
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4.
Žadatel je velký podnik 0

Body nebudou uděleny v případě, že žadatel je velký podnik.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Finanční náročnost projektu 
 
Preferovány budou projekty s nižší požadovanou výší dotace. Kontrola a hodnocení se provádí na základě údajů uvedených 
žadatelem ve formuláři Žádosti o dotaci.

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

13.Vysvětlení

1.
Požadovaná dotace 399 999 Kč a méně 17

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci.

2.
Požadovaná dotace od 400 000 do 699 999 Kč 12

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci.

3.
Požadovaná dotace od 700 000 Kč 0

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v žádosti o dotaci.

14.Minimální počet bodů 17

Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

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

2

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

4

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

1,5

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


