Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu
1.Název MAS
Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o. s.

Fiche opatření
(dále jen Fiche)
2.Číslo Fiche
4

3.Název Fiche
Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví

4.Vymezení Fiche
Cíl:
Rozvoj podnikání a zemědělství v regionu
Charakter fiche v rámci integrované strategie rozvoje území regionu MAS Moravská cesta:
Rozvoj podnikání a zemědělství prostřednictvím zavádění takových odvětví hospodářství, která jsou šetrná k životnímu prostředí. V
případě budování nových průmyslových zón je snaha o jejich propojení se stávající veřejnou dopravou a infrastrukturou, napojení na
místní výrobce a dodavatele. V oblasti zemědělství je prioritou podporovat místní zemědělce v tradičních odvětvích zemědělské
výroby a bioprodukce.
Specifické cíle a priority integrované strategie MAS Moravská cesta:
Zavádění nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Podpora místních výrobců a poskytovatelů služeb. Podpora zemědělců.
Popis oblastí podpory fiche (účel a rozsah fiche) - PRV/LEADER:
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných
manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Opatření je dále zaměřeno na využití a zpracování biomasy pro vlastní
potřebu.
- Ve vedlejším opatření je dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro
zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu vývoje aplikace nových
produktů, postupů a technologií.
Uplatnění inovačních přístupů:
V předkládaných projektech bude preferováno:
a) integrace více propojených aktivit
b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu
c) skutečně partnerské propojení, tj. smluvní spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS
d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche
e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)
5.Hlavní opatření
I.1.1.1.

Název opatření resp.podopatření: Modernizace zemědělských podniků

6.Režim podpory a maximální míra pro hlavní opatření
Ostatní
Míra podpory:
40-60

%

Není-li vý e stanovena ni í míra podpory, maximální míra dotace iní (-) 60 % zp sobilých výdaj na investice po ízené
mladými zem d lci ve znevýhodn ných oblastech, (-) 50 % zp sobilých výdaj na investice po ízené ostatními zem d lci
ve znevýhodn ných oblastech, (-) 50 % zp sobilých výdaj na investice po ízené mladými zem d lci v jiných oblastech
ne znevýhodn ných oblastech,(-) 40 % zp sobilých výdaj na investice po ízené ostatními zem d lci v jiných oblastech
ne znevýhodn ných oblastech.
7.Vedlejší opatření "1"
I.1.3.1.

Název opatření resp.podopatření: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

8.Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatřeni 1
Ostatní
Míra podpory:
50

%

Není-li vý e stanovena ni í míra podpory, maximální vý e dotace iní 50 % zp sobilých výdaj .
9.Vedlejší opatření "2"
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Název opatření resp.podopatření:
10.Režim podpory a maximální míra pro vedlejší opatření 2

11.Definice příjemce dotace
(Hlavní opatření)
1. 1
2. 2

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je
poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí
prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

12.Maximální/minimální způsobilé výdaje
(Max. a min. výše způsobilých výdajů na projekt)
MAX

2 000 000 Kč

MIN

100 000 Kč

13.Způsobilé výdaje (kód, název)
(Hlavní opatření)
1. 854

Stavby pro živočišnou a rostlinnou výrobu

2. 855

Technologie pro živočišnou a rostlinnou výrobu vč. zemědělské techniky

3. 856

Zpracování biomasy a bioplynu pro energetické účely

4. 857

Prodejní technologie produktů zemědělské prvovýroby

5. 996

Nákup staveb souvisejících s projektem

6. 997

Nákup pozemků souvisejících s projektem

7. 998

Projektová dokumentace

8. 999

Technická dokumentace

(Vedlejší opatření "1")
1. 889

Technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů

2. 890

Investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou

3. 891

Zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů

4. 892

Vývoj a aplikace nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě

5. 893

Skladování druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů

6. 894

Zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele

7. 895

Výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu

14.Nezpůsobilé výdaje a limity stanovené MAS
LIMIT MAS: KZV 998 Projektová dokumentace - max. 15.000 Kč/projekt

15.Kritéria přijatelnosti
1. Projekt je realizován na území působnosti MAS (s výjimkou exkurzí a propagačních akcí); C.
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a musí být v souladu s Pravidly IV.1.2.; C.
Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a po celou
dobu vázanosti projektu na účel (není-li u konkrétních opatření/podopatření stanoveno jinak); C.
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C.
3.

5.

Žadatelem nemůže být příjemce dotace opatření IV.1.1., státní podnik, zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalé bydliště na
území ČR, ani právnická osoba, která nemá sídlo na území ČR; C.

(Hlavní opatření)
1.

Žadatel podniká minimálně 2 roky v zemědělství (u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele rozhoduje
předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno, tak datum vystavení Osvědčení); C.
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(Vedlejší opatření "1")
Předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje a výdaje na projektovou a technickou dokumentaci (kódy 895, 998 a
999); C.
Investice se musí týkat zpracovávání a odbytu výrobků/produktů Přílohy I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě
produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24. (tzn., že vstupy a výstupy procesu zpracování jsou uvedeny v Příloze I Smlouvy o
2.
založení Evropského společenství). V případě výroby krmiv je přijatelné pouze zpracování (výroba) hotových krmiv určených
pro hospodářská zvířata (s výjimkou ryb) poskytující potraviny; C.
3. V případě vedlejšího opatření musí být žadatel mikro, malý nebo střední podnik; C.
1.

(Stanovené MAS)
1.

16.Další podmínky
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, (resp. 36 měsíců v případě leasingu a Podopatření I.1.1.2. a I.1.3.2); není-li
v příslušné Fichi stanoveno méně; C.
Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci po dobu vázanosti projektu na
2.
účel; D jinak A.
3. Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od podání Žádosti o proplacení; C.
1.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Žadatel/příjemce dotace nečerpá finanční prostředky na stejné způsobilé výdaje, pro které je požadována dotace z PRV, z
rozpočtových kapitol státního rozpočtu, z rozpočtových kapitol krajských rozpočtů, státních fondů nebo jiných fondů Evropské
unie (projekt realizovaný obcí nebo svazkem obcí může být v případě opatření III.2.1 a III.2.2 dofinancován z rozpočtů
územních samosprávných celků, a to do výše rozpočtu projektu, ze které je odečtena výše dotace); C.
V případě, že žadatel/příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst a
byly mu uděleny body v rámci povinného preferenčního kritéria, pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek
počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu
lhůty vázanosti projektu na účel. Žadatel může vytvořit nové pracovní místo kdykoliv po podání Žádosti o dotaci na MAS v
průběhu realizace projektu, ale nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace. Podrobný výklad viz příloha 2 Společných
příloh Metodiky; C.
Příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které jsou předmětem realizace
projektu (u rekonstrukcí a modernizace budov se týká pouze vlastní budovy, nikoliv parcel pod ní). Tuto skutečnost prokazuje
příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí), kterých
se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní
smlouvou nebo smlouvou o výpůjčce nemovitostí na dobu nejméně pět let od data podání Žádosti o proplacení nebo s
výpovědní lhůtou nejméně 5 let od podání Žádosti o proplacení. V případě vypořádání majetkoprávních vztahů formou věcného
břemene, doloží žadatel/příjemce dotace smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 5 let od podání žádosti o
proplacení nebo výpis z listu vlastnictví. V případě spoluvlastnictví nemovitosti, která je předmětem realizace projektu, je
vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků této nemovitosti. V případě budování stezek (opatření II.2.4.2. a III.1.3) a opatření
II.2.4.1.b a opatření III.2.2 (v případě drobných např. sakrálních staveb, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí)
postačuje souhlas vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu (pokud žadatel není zároveň vlastníkem
nemovitosti); D jinak C.
V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel opatření / podopatření /
záměru, postupuje žadatel podle metodiky uvedené v příloze 5 Společných příloh Metodiky; D jinak C.
Podpořené stavby a technologie nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti
projektu na účel. Ve výjimečných případech a po posouzení může SZIF další pronájem či provozování jiným subjektem povolit
(netýká se opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby); C.
Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním výdajem, ze kterého je stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu
jsou aktuální ceny uvedené v katalogu stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem; K. V případě,
že některá/é položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k
plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu.

(Hlavní opatření)
Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu. Místem realizace se
rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti, které jsou předmětem dotace. Posuzuje se stav ke dni podání Žádosti o
1.
dotaci na MAS. V případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra podpory pro projekt určena regionem s
nejnižší mírou podpory; C.
V případě pořízení technologie, může být poskytnuta dotace i na odbornou instalaci této technologie, mimo náklady na
2.
zaškolení pracovníků; D jinak K.
3. Bourací a demoliční práce jsou způsobilé pouze v souvislosti se stavebními výdaji; D jinak K.
Na manipulační plochy a bezpečnostní a kamerový systém může být poskytnuta dotace pouze v případě, že jsou nedílnou
součástí objektu, nikoli příjezdové komunikace; D jinak K.
V případě pořízení prodejních automatů a mobilních zemědělských strojů se místem realizace projektu rozumí provozovna
5. nebo sídlo žadatele. O situování ve znevýhodněných oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry
pozemků situovaných ve znevýhodněných oblastech. Posuzuje se stav ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS; C.
4.

(Vedlejší opatření "1")
Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, které jsou definovány v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel IV.1.2.; D
1.
jinak K.
(Stanovené MAS)
1. Soulad s integrovanou strategií rozvoje území regionu MAS Moravská cesta "Hanáci ke zdraví a prosperitě".
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17.Preferenční kritéria
Povinná preferenční kritéria

1.

1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a
specifických podmínek opatření IV.1.2.
30 bodů – Díky realizaci projektu přímo vznikne pracovního místo.
0 bodů – Nevznikne pracovní místo

Bodové
hodnocení
Max. 30

2. Uplatňování inovačních přístupů.
50 bodů – Projekt uplatňuje inovační přístupy (více), které jsou ojedinělé a v regionu/kraji dosud
nerealizované.
Pomocná kritéria:
Např. projekt prokazatelně uplatňuje výsledky vědy a výzkumu, zavádí nové technologické postupy a
implementuje výsledky vědeckých prací (např. využití výzkumů a vědeckých výstupů z regionu). Projekt
obsahuje vysokou přidanou hodnotu s velkou možností multiplikace, je novátorský, svým řešením
překvapivý, originálně využívá zdroje, má velký potenciál k podnícení další akce. Navrhovaný projekt
prokáže synergický efekt, tj. součinnost s jiným projektem předkládaným v rámci fiche či výzvy, nebo
návaznost na běžící projekty (v rámci jiné výzvy). Žadatel doloží zkušenosti s realizací dřívějších projektů.
30 bodů – Projekt uplatňuje inovační přístup, který je ojedinělý a dosud v regionu/kraji nerealizovaný.
Pomocná kritéria:
Např. projekt podporuje poznatky z vědy a výzkumu, nové technologie a využívá výsledků vědecké práce.
Projekt je v místě realizace neobvyklý a přináší novátorské způsoby řešení daného problému nebo využití
rozvojové příležitosti. Obsahuje možnost podnícení další akce (multiplikace). Navrhovaný projekt prokáže
synergický efekt, tj. součinnost s jiným projektem, který se již realizuje (v rámci jiné výzvy), nebo na který
se navazuje.
10 bodů – Projekt má potenciál vést k inovacím, např. v návazném projektu apod. Projekt rozvíjí inovativní
projekt.
2. Pomocná kritéria:
Projekt využívá přístupy, které jsou v současné době v místě nové. Navrhovaný projekt prokáže synergický
efekt alespoň jako návaznost na realizovaný projekt, nebo žadatel doloží zkušenosti s realizací dřívějších
projektů.

Max. 50

0 bodů – Projekt nejeví známky inovačního přístupu.
Komentář:
Způsob inovace musí být v projektu popsán. Náměty inovací uvedeny samostatně ve vymezení Fiche a ve
Strategickém plánu LEADER. Hodnotitel by měl posuzovat provázanost a množství jednotlivých inovací v
celku. Nikoliv posuzovat pouze počet dílčích inovací. Např. pokud je v projektu uvedeno více aktivit (např.
cesta/mobiliář/zeleň), což splňuje inovaci a), ale projekt už nemá návaznost na žádnou další inovaci, neměl
by být posuzován maximálním počtem bodů.
Inovace dle fichí:
- V předkládaných projektech bude preferováno:
a) integrace více propojených aktivit
b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu
c) skutečně partnerské propojení, tj. smluvní spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS
d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche
e) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce.
50 bodů by měl získat projekt, který prokazatelně splňuje minimálně dva inovační přístupy, ale využívá
většinu inovačních přístupů. 20 bodů by měl získat projekt, který splňuje jeden inovační přístup.
V projektu mohou být popsány i jiné typy inovací.
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3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z
různých odvětví místního hospodářství.
20 bodů – Na projektu se podílí více partnerů, z nichž alespoň dva jsou podnikatelské subjekty z různých
odvětví místního hospodářství, nebo jsou partnery zástupci všech sektorů (V - veřejná správa, N – neziskový
sektor, P – podnikatelská sféra), nebo je kvalita partnerství jinak prokazatelná (např. účast spolufinancování
projektu)
15 bodů – Na projektu se podílejí alespoň dva partneři, z nichž alespoň jeden je z jiného sektoru než žadatel
(např. místní spolek je žadatelem a např. obec je jedním z dalších partnerů), nebo je partnerem
podnikatelský subjekt a jeho úloha je zřejmá, nikoliv formální
10 bodů – Na projektu se podílí alespoň jeden partner (například obec je žadatelem a místní spolek, kterého
se projekt týká, je partnerem)
3.

Max. 20
5 bodů – Žadatel je členem MAS a účastnil se realizace SPL, čímž prokázal základní víceodvětvové
navrhování a provádění projektu.
0 bodů – V projektu není uplatněno víceodvětvové navrhování a provádění projektu.
Komentář:
Míru zapojení partnerů a smysl partnerství musí hodnotitel posoudit. Není nutné přidělit body za pouhé
splnění a písemné doložení této okolnosti. Hodnotitel musí posoudit skutečnou míru a smysluplnost
partnerství. 30 bodů bude udělováno výjimečně. (V případě podnikatelů je třeba posoudit míru a význam
zapojení na aktivitě projektu.) Rozdíl mezi body je v efektu partnerství (závorky jsou uvedeny jako příklady),
např. pokud je žadatelem spolek a obec se podílí na předfinancování či spolufinancování akce, je to vyšší
efekt, než to, že projekt je na bedrech obce a partner se podílí na dílčí aktivitě. Kategorie 10 bodů
neomezuje nečleny. Mohou získat více bodů v jiné stupnici.
4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
5 bodů – Projekt má hlavní dopad na mladé lidi do 30 let.
3 body – Jedním z vedlejších dopadů projektu je zaměření na mladé lidi do 30 let.
0 bodů – Projekt není vůbec zaměřen na mladé lidi do 30 let. Resp. Je zaměřen na všechny generace.

4.

Komentář:
5 bodů by měly získat projekty, které jsou cíleny na mládež. (Např. nové dětské hřiště má zcela jistě hlavní
dopad na mladé lidi. Nová klubovna hasičů má částečný dopad na mladé lidi, nebo jej mohou využívat
všichni apod.) Rozdíl mezi 5 a 3 body je třeba odvodit od popisu projektu. Každý projekt by měl být nějakým
způsobem zaměřen na mladé lidi, proto i bodování 0 by mělo být výjimečné.

Max. 5

5. Zaměření dopadů projektu na ženy.
5 bodů - Projekt má hlavní nebo velký dopad na ženy.
3 body - Jedním z vedlejších dopadů projektu je zaměření na ženy.
0 bodů - Projekt není vůbec zaměřen na ženy. Resp. Je zaměřen na muže i ženy rovnoměrně.
5.

Komentář:
5 bodů by měly získat projekty, které jsou cíleny na ženy. (Např. nové mateřské centrum.) Rozdíl mezi 5 a 3
body je třeba odvodit od popisu projektu. „Částečný dopad“ znamená, že se projekt blíží zacílení na ženy, ale
nemá hlavní nebo velký dopad. Každý projekt by měl být nějakým způsobem zaměřen na ženy, proto i
bodování 0 by mělo být výjimečné.

Preferenční kritéria stanovená MAS

Max. 5

Bodové
hodnocení

Příznivý vliv na životní prostředí
30 bodů – Projekt má prokazatelný příznivý vliv na životní prostředí (nutno doložit písemně v příloze, nebo
popisem v žádosti projektu). Projektem vznikne místně významné a měřitelné zlepšení kvality životního
prostředí. Projekt vede prokazatelně k obnově původního charakteru krajiny, k jejímu šetrnému využití a k
ochraně životního prostředí.
15 bodů – Projekt má příznivý vliv na životní prostředí. Díky projektu se zlepší kvalita životního prostředí,
6. obnoví se původní charakter krajiny, dojde k šetrnému využití.

Max. 30

0 bodů – Projekt je k vlivu na ŽP neutrální.
Komentář:
30 bodů by měly získat projekty výjimečně. Písemné doložení pro 30 bodů znamená samostatnou relevantní
přílohu. 15 bodů znamená relevantní popis v žádosti projektu. Hodnocení 15/0 znamená míru popisu v
žádosti projektu. Je předpoklad, že každý projekt má minimálně příznivý vliv na ŽP (15 bodů). Hodnocení 0
by mělo být výjimečné.
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Přínos pro místní nabídku výrobků a služeb
30 bodů – Projekt je primárně zaměřen na nový přínos pro místní nabídku výrobků a služeb
(místní nabídka výrobků = nový výrobek v oblasti řemesel apod.;
místní nabídka služeb = nová obchodní, veřejnoprávní, společenská, kulturní, sportovní apod. akce, např.
zavedení veřejného internetu, nové nebo obnovené dětské hřiště, nová klubovna v obci - to vše v přímé
návaznosti na projekt; za službu je třeba považovat také nové veřejné prostranství, nové parkoviště apod.)
Pomocná kritéria:
Projekt výrazně zlepší vzhled, místní základní vybavení a nabídku služeb. Vytvoří se nová, v obci dosud
neexistující služba nebo zařízení. Díky realizaci projektu se podnítí nové nebo obnoví tradiční společenské,
kulturní, vzdělávací, sportovní aj. aktivity místního i regionálního významu, které se budou opakovat
(udržitelnost 5 let). Projekt vede prokazatelně ke vzniku nové celoroční či sezonní aktivity nebo alespoň
jedné akce během roku s nadmístním významem.
20 bodů – Projekt má přínos pro zlepšení místní nabídky výrobků a služeb (je to jedna z aktivit projektu,
nebo jde např. o rekonstrukci hřiště, klubovny, úřadu, silnice, veřejného prostranství apod.).
Pomocná kritéria:
Projekt zlepší vzhled, místní základní vybavení a nabídku služeb. Investice pomáhá ke zlepšení základního
7. občanského vybavení a služeb (např. rozšiřuje funkci dosud existujícího zařízení o novou službu). Díky
realizaci projektu se podnítí nové nebo obnoví tradiční společenské, kulturní, vzdělávací, sportovní aj.
aktivity místního i regionálního významu (nepravidelné).

Max. 30

10 bodů – Projekt má potenciál vést ke zlepšení místní nabídky výrobků a služeb (např. v návazném
projektu či v souvisejících službách díky realizaci projektu).
Pomocná kritéria:
Realizací projektu se zlepší vzhled a základní vybavení a služby jenom mírně. Díky projektu se udrží a
uchovají stávající společenské a kulturní aktivity.
0 bodů – Projekt nemá přínos pro místní nabídku výrobků a služeb.
Projekt nemá vliv na rozvoj společenských a kulturních aktivit.
Komentář:
Projekty by měly vést ke zlepšení základního vybavení a služeb. Potenciál ke zlepšení je nízká hodnota k
podpoře projektu. A projekty za 0 bodů by ani neměly být předkládány. Rozdíl mezi zlepšením (30 bodů) a
přínosem (20 bodů) se posoudí na základě argumentů v projektu. Výrazné zlepšení je zapotřebí doprovodit
novou dosud neexistující službou nebo zařízením (např. nová zastávka veřejné dopravy, nové informační
tabule, nový nebo obnovený kulturní dům apod.)
Regionální význam - význam projektu pro více než 1 obec
20 bodů – Projekt je zaměřen na to, aby jeho výstupy sloužily veřejnosti, zákazníkům apod. z více obcí z
okolí.
10 bodů – Výstupy projektu budou sloužit veřejnosti, zákazníkům apod. nejen v místě realizace projektu, ale
mohou jej využívat i lidé z okolí.
0 bodů – Projekt má význam pouze pro oblast v místě realizace projektu.
Komentář:
8. Rozdíl mezi 20 a 10 body je v míře zaměření. Více bodů získá projekt, který je regionálně zaměřen a
propojen (např. společný projekt mikroregionu, společný projekt spolků z více obcí apod.) 10 bodů může
získat projekt, do kterého je zapojen partner z okolní obce, nebo projekt jednoznačně popisuje využití pro
obyvatele z okolí (např. kulturní dům pro společenské akce, kterých se mohou zúčastnit přespolní
návštěvníci, autobusový terminál pro obyvatele dojíždějících obcí – nikoliv např. bežná autobusová zastávka
na trati apod. Regionální význam se bude snažit popsat každý žadatel, ale hodnotitel by měl posuzovat
skutečný vliv na region, nikoliv pouze jedno místo důležité pro region. (Např. osvětlení cesty na poutním
místě sv. Hostýně má pouze význam pro fyzické místo realizace projektu, i když jde o poutní místo
evropského významu. Projekt turistických označníků např. cyklotrasy z Litovle do Příkaz má fyzický
regionální význam, protože propojuje více lokalit.)
Integrovaný přístup - Projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie rozvoje MAS
a SPL
10 bodů – Projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie MAS a SPL (tuto
skutečnost je třeba doložit nepovinnou přílohou soulad s integrovanou strategií MAS potvrzenou MAS 7 dní
před uzávěrkou výzvy na základě předložené rozpracované žádosti projektu).
Například splnění horizontální priority: Žadatel má vytvořen projektový (realizační) tým s jasným vymezením
kompetencí a odpovědností členů týmu a administrativní, technické a finanční podmínky pro činnost týmu.
Projektový tým není jednorázový, ale může sloužit i pro příští akce.
9. 8 bodů – Projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie MAS a SPL (tuto
skutečnost je třeba doložit nepovinnou přílohou soulad s integrovanou strategií MAS potvrzenou MAS
nejméně 3 dny před uzávěrkou výzvy na základě předložené rozpracované osnovy projektu).
5 bodů – Projekt naplňuje více než 1 cíl a více než 1 prioritu integrované strategie MAS a SPL (tuto
skutečnost je třeba doložit nepovinnou přílohou soulad s integrovanou strategií MAS potvrzenou MAS
nejméně 1 den před uzávěrkou výzvy na základě předložené rozpracované osnovy projektu).
0 bodů – Projekt naplňuje pouze 1 cíl a 1 prioritu integrované strategie MAS a SPL. Žadatel nepředložil
doklad o souladu s integrovanou strategií potvrzený MAS. V tomto případě rozhodne o přijatelnosti projektu
administrativní kontrola MAS.

Max. 20

Max. 10

Využití místních zdrojů
20 bodů – Projekt využívá v převážné míře místních zdrojů.
10. 10 bodů - – Projekt je zaměřen na využití místních zdrojů (např. místní zemědělci jako subdodavatelé).
Místním zdrojem není pouhé místo či sídlo realizace.
0 bodů – Projekt není zaměřen na využití místních zdrojů a vůbec je nevyužívá.
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Podpora podnikatelů (do 5 zaměstnanců)
11. 20 - Žadatel je společnost, která má do pěti zaměstnanců. Tuto okolnost musí písemně doložit.
10 – Žadatel je společnost, která má více než pět a méně než 20 zaměstnanců.
Pokud tuto okolnost žadatel písemně nedoloží, bere se automaticky 0 bodů.
Míra spolufinancování projektu
20 bodů – Žadatel se bude podílet na spolufinancování více než 10% nad stanovenou maximální výši dotace.
(tj. min. 80% v případě možné 90% dotace)
12. 15 bodů – Žadatel se bude podílet na spolufinancování více než 7% nad stanovenou maximální výši dotace.
(tj. min. 83% v případě možné 90% dotace)
10 bodů – Žadatel se bude podílet na spolufinancování více než 5% nad stanovenou maximální výši dotace.
(tj. min. 85% v případě možné 90% dotace)
0 bodů – Žadatel požaduje maximální možnou míru dotace.
Jedinečnost a originalita projektu

13.

30 bodů - Projekt je pilotní, zcela originální, nápaditý, je zcela ojedinělý svým řešením a zaslouží si být
realizován i na jiném místě a za jiných okolností (bonus)
15 bodů – Projekt je nápaditý a nelze jej dobře posoudit jinými kritérii (výjimečně)
0 bodů – Projekt je standardní

Max. 20

Max. 20

Max. 30

Komentář:
Udělení 30 bodů by se mělo dít naprosto výjimečně. V případě, že se tak hodnotitel rozhodne, musí své
bodování zdůvodnit v závěrečné poznámce hodnotitele.
Velmi výjimečně by se mělo v tomto případě udělit 15 bodů. V případě, že se tak hodnotitel rozhodne, musí
své bodování zdůvodnit v závěrečné poznámce hodnotitele.
Kvalita připravenosti a zpracování projektu (důvěryhodnost a připravenost žadatele)
30 bodů – Žadatel má vytvořen projektový (realizační) tým s jasným vymezením a popisem kompetencí a
odpovědností členů týmu a administrativní, technické a finanční podmínky pro činnost týmu. Projektový tým
není jednorázový, ale může sloužit i pro příští akce. Dobrá kvalita prezentace a obhajoby projektu.
20 bodů – Žadatel má vytvořen projektový tým, ale je pouze jednorázový k realizaci projektu. Dobrá kvalita
prezentace a obhajoby projektu.
10 bodů – Žadatel má vytvořený projektový tým, ale náplň odpovědností není zcela jednoznačná.
5 bodů – Žadatel nemá vytvořený projektový tým, ale popsal soulad např. s Plánem rozvoje obce.
14. 0 bodů – Žadatel nepopsal nebo neprokázal, že má vytvořený projektový tým. Není zřejmé, zda bude
žadatele schopen dobře zvládnout projekt.

Max. 30

Komentář:
Projektový tým neznamená nějakou sofistikovanou jednotku, ale pracovní skupinu: např. starosta obce,
předseda místního spolku, projektový manažer. Musí být popsáno, že mají dostatečnou administrativní a
technickou kapacitu k realizaci a finanční podmínky a že kromě zpracování projektové dokumentace zajistí
dobře 1) zadávací řízení, 2) propagaci a publicitu projektu a metody Leader, 3) spolupráce s MAS při
administraci se SZIFem apod.

Postup při shodném počtu bodů
Každý projekt budou posuzovat nejméně 3 hodnotitelé.
a) při shodném počtu bodů bude rozhodující nejvyšší bodování od 1 hodnotitele
b) v případě i této shody bodů rozhodne průměr bodování od 2 hodnotitelů, kteří dali nejvyšší počet bodů
c) v případě i této shody bodů, bude zvýhodněno místo realizace v obci, která má méně obyvatel
d) v případě i této shody, rozhodnutí stanoví na místě výběrová komise dle okolností

18.Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1. Žádost o dotaci v elektronické podobě.
2.

Platný doklad o osobách oprávněných jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců apod.) prostá kopie.

3. V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek, ne starší než 1.1.2007 - prostá kopie.
V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s vyznačením
4. lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy
- prostá kopie.
(Hlavní opatření)
V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební
povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a čestné
1.
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu,
na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat - prostá kopie.
Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního
2. nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy - prostá kopie.
V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k souhlasu s
3. ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace připojená k ohlášení
stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou
projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude
4.
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní
technologie (nevyžaduje se v případě veřejného rozhlasu, venkovního mobiliáře apod.).
IV.1.1._V0302
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Souhlasné stanovisko MŽP dle závazného vzoru (vzor zveřejněn na www.szif.cz, vydává krajské středisko AOPK ČR nebo
5. správa CHKO/NP) v případě výstavby/rekonstrukce oplocení pastevních areálů a chovu vodní drůbeže (odpověď na všechny
otázky musí být NE) - prostá kopie.
V případě žadatele právnické osoby, která je řízena mladým zemědělcem, je nutné u obchodních společností typu akciová
6.
společnost nebo družstvo doložit podíl na základním jmění, který bude více než 50% - prostá kopie.
(Vedlejší opatření "1")
V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební
povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo ohlášení stavby, které bylo předloženo na stavební úřad a čestné
1.
prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu,
na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) realizovat - prostá kopie.
Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního
2. nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy - prostá kopie.
V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k souhlasu s
3. ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace připojená k ohlášení
stavby (pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie.
Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou
projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude
4.
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní
technologie (nevyžaduje se v případě veřejného rozhlasu, venkovního mobiliáře apod.).
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků včetně příslušných příloh prohlášení (vzor ke stažení na
5.
www.szif.cz).
(Stanovené MAS)
V případě, že projekt nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby, bude jako příloha čestného prohlášení žadatele
požadováno stanovisko příslušného stavebního úřadu, že pro realizaci projektu není potřeba stavební povolení nebo ohlášení
1.
stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující stavební povolení. Toto stanovisko jen v případě, že jsou součástí
projektu stavby, stavební úpravy, udržovací práce na stavbách a terénní úpravy.
Místo realizace projektu. Bude obsahovat situační mapu místa realizace projektu v kontextu regionu a obce včetně
2. fotodokumentace současného stavu místa realizace projektu. (Vzor této povinné přílohy na max. 2 strany bude žadatelům
poskytnut jako příloha k výzvě.)

19.Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Doklad o souladu s integrovanou strategií rozvoje území regionu MAS Moravská cesta "Hanáci ke zdraví a prosperitě"
1. potvrzený MAS před uzávěrkou výzvy. Vzor této přílohy na max. 1 stranu bude žadatelům poskytnut jako příloha k výzvě.
(Tato příloha má vliv na hodnocení minimálně PK 9.)
Doklad o partnerství (prokázání spolupráce při přípravě nebo realizaci projektu). Prohlášení nebo smlouva mezi žadatelem a
2.
partnerem/partnery. (Tato příloha má vliv na hodnocení minimálně PK 3.)
Prohlášení, že žadatel, kterého MAS podpoří, uskuteční výběrové řízení do doby podpisu dohody se SZIF. (Snahou MAS je
3.
efektivně využít přidělené prostředky a rozdělit je systematicky na projekty z dané výzvy, případně z další výzvy v roce.)
Prohlášení žadatele, že bude MAS informovat a poskytne doklady o veškeré korespondenci se SZIF (např. informace o podpisu
4.
dohody, hlášení změn, odvolání.) (Ne všechny tyto okolnosti jsou zavedeny v pravidelech.)
Prohlášení žadatele, že při informování o projektu, jeho propagaci a např. při styku s médii bude vždy informovat o podpoře z
5.
MAS Moravská cesta a programu LEADER/PRV.
Doklad o souladu s plánem rozvoje obce (programem obnovy vesnice), nebo podobným dokumentem. (Tato příloha má vliv na
6.
hodnocení minimálně PK3, PK8 a PK9.)

20.Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1.

Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí
být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

(Hlavní opatření)
1.
(Vedlejší opatření "1")
1.

21.Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení
Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 14 obecné části Pravidel opatření IV.1.2.
1. Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, paragony) - prostá kopie; D jinak K.
Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví žadatele,
2. pokud je úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace; pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba
potvrdí příjem hotovosti) - prostá kopie; D jinak K.
Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce, na který bude příjemci poskytnuta dotace - prostá
3.
kopie; D jinak C.
Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů. V případě stavebních prací
4. soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů způsobilých výdajů;
D jinak K.
5. V případě nákupu stavby/pozemku jako způsobilého výdaje kupní smlouva, ne starší než k 1.1.2007 - prostá kopie; D jinak K.
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V případě nákupu strojů nebo technologií (v celkové hodnotě nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH) doklad o posouzení
6. shody - ES prohlášení o shodě - prostá kopie; D jinak K. Technickou dokumentaci k výrobku musí být žadatel schopen
předložit k nahlédnutí při kontrole na místě.
V případě, že je předmětem projektu stavba - kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - prostá
7.
kopie, nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.
kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí; originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace); D jinak C.
8. V případě leasingu leasingovou smlouvu vč. splátkového kalendáře a doklady o úhradě splátek - prostá kopie; D jinak K.
V případě věcného plnění: - stavební práce - stavební deník, rozpočet podle katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno
9.
(jednotlivé položky nepřekročí ceny uvedené v ceníku) - prostá kopie; D jinak K.
Dokumentace k zadávacímu řízení podle Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení, který je zveřejněn na internetových
stránkách SZIF; D jinak K. V případě mimořádně objemné dokumentace k zadávacímu řízení s velkým počtem nabídek se po
10. dohodě příjemce dotace s RO SZIF připouští provedení kontroly dokumentace na místě u příjemce dotace, a i nadále
ponechání nevítězných nabídek v archivu příjemce dotace s tím, že příjemce dotace musí splnit podmínku Pravidel a archivovat
dokumentaci ze zadávacího řízení po dobu 10 let.
V případě, že příjemce v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních míst, byly mu uděleny
body a rozhodl se je dokládat podle režimu B (viz příloha 2 společných příloh): - Přehled o výši pojistného a vyplacených
dávkách (formulář zasílaný ČSSZ), a to za posledních dvanáct uzavřených měsíců před podáním žádosti o proplacení - prostá
11.
kopie; D jinak C. - v případě, že příjemce dotace nemůže poskytnout Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, pak
bude přílohou čestné prohlášení dle závazného vzoru. Vzor prohlášení je zveřejněn na internetových stránkách SZIF, na
vyžádání příslušný RO SZIF žadateli čestné prohlášení poskytne písemně při podpisu Dohody - originál; D jinak C.
Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům - originál. Formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách
12.
SZIF; C.
(Hlavní opatření)
1.

V případě, že je předmětem projektu pec na spalování kadáverů - Povolení příslušného orgánu veterinární správy - kopie; D
jinak K.

(Vedlejší opatření "1")
1.
(Stanovené MAS)
Monitorovací zpráva v písemné a elektronické podobě (minimálně 1 strana A4 včetně foto a samostatné foto v *.jpg, nebo
1.
jiném formátu pro tiskové a propagační účely) do 6 měsíců po skončení projektu.

22.Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS
Monitorovací indikátor
M6) Regionální význam
1.
M6.1) nové projekty
M6) Regionální význam
2.
M6.2) podpořené projekty
M6) Regionální význam
3.
M6.3) úspěšnost projektů
M6) Regionální význam
4.
M6.4) zapojení partnerů
M1) Příznivý vliv na životní prostředí
5.
M1.1) Plocha vysázené zeleně
M7) Stavební obnova
6.
M7.1) obnovená a zhodnocená plocha
M7) Stavební obnova
7.
M7.2) rekonstruované a modernizované budovy
M5) Zlepšení vzhledu obce - místa
8.
M5.1) Obnovená plocha v budovách
M5) Zlepšení vzhledu obce - místa
9.
M5.2) Nová plocha v budovách
M5) Zlepšení vzhledu obce - místa
10.
M5.3) Obnovená plocha veřejných prostranství
M12) Rozvoj obchodních akcí
11.
- nová služba v nové nebo obnovené budově
M13) Nové produkty a technologie pro živočišnou výrobu
12.
- nové produkty a nově vyvinuté technologie
M14) Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu
13.
- Počet nových strojů, technologií a zařízení
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Měrná jednotka
žadatel nevyplňuje
žadatel nevyplňuje
žadatel nevyplňuje (v %)
počet
m2
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
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