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INSTRUKTÁŽNÍ LIST 


4. Z Vaší schválené strategie přepište přidělené registrační číslo MMR. 


5. Z Vaší schválené strategie přepište číslice z označení Fiche. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche. 


7. Zkontrolujte a případně upravte vybraný článek Nařízení PRV, který se týká Vámi zvolené Fiche. 


8. Vyplňte částku 50 000 Kč (minimální výše způsobilých výdajů je platná pro všechny články vyjma čl. 


44, záměr a) Předběžná technická podpora projektů, u kterého  je možné žádat částku dotace  i nižší 


než 50 000 Kč). 


9. Vyplňte částku 5 000 000 Kč. 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria. 


11. Vyplňte název bodového hodnocení tzv. „bodovou hladinu“ (viz informace níže). 


12. Vyplňte počet bodů k bodové hladině (viz informace níže). 


13. Vyplňte vysvětlení k dané bodové hladině, tak aby splňovali kritéria, viz popis preferenční kritéria 


níže. 


14. U  vylučovacího  kritéria, minimálního  počtu  bodů,  vyplňte  nenulovou  hodnotu,  kterou  žadatel 


musí dosáhnout, aby bylo možné projekt akceptovat a postoupit dalšímu administrativnímu procesu. 


16.,  24.  Vyplňte  hodnotu,  kterou  máte  uvedenou  ve  vaší  schválené  strategii  jako  hodnotu  pro 


mid‐term. 


18., 26. Vyplňte hodnotu, kterou máte uvedenou ve vaší schválené strategii  jako hodnotu cílového 


stavu. 


20.,  21.,  22.,  28.,  29.,  30.  –  Vyplňte  v případě,  že  máte  ve  vaší  schválené  strategii  stanoveny 


nepovinné indikátory.  


POZN.  


Indikátor 93701  ‐ Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců  je brán ve smyslu přesnější 


formulace Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců. 


 


PREFERENČNÍ KRITÉRIA 


Preferenční kritérium musí být v souladu s vaší schválenou strategií a platnými pravidly 19 a 19.2.1., 


zejména musí splňovat tyto základní body:  


Transparentnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: průhlednost; přehlednost 
Ano: 
Preferenční kritérium musí být přehledně popsané, pochopitelné pro více osob se stejným výsledkem  
Ne: 
Preferenční  kritérium  je  krkolomné,  zavádějící,  s  nepřesným  významem,  s možností  vícenásobného 
výkladu 







 
Soulad s principy 
Ano: 
Na princip popsaný v SCLLD by mělo být navázáno alespoň jedno preferenční kritérium. Definice/popis 
tohoto kritéria musí vycházet z daného principu a jasně ho naplňovat.  
Ne: 
Preferenční kritérium je v přímém rozporu s některým z principů uvedených v SCLLD. 
 
Způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení 
Ano:  
Je jasně nastavena bodová hladina pro hodnocení daného kritéria 
Spojité, např. počet obyvatel 0‐100, 101‐500, 501 a více – popsané intervaly v jednotlivých hladinách 
na sebe musí navazovat. 
Za splněnou podmínku v každém preferenčním kritériu půjde vybrat pouze jedna hladina, pokud bude 
chtít MAS umožnit splnění více podmínek zároveň, musí je nadefinovat do více preferenčních kritérií, 
např. zaměření na skot – 5 bodů, zaměření na drůbež – 5 bodů, zaměření na zeleninu – 10 bodů 
Ne: 
Při popisu bodové hladiny pomocí spojitých intervalů nesmí být mezera mezi intervaly (ne např. počet 
obyvatel 0‐100, 200‐500). 
Udělené  body  za  danou  bodovou  hladinu  nesmí  být  v intervalu  (ne  např.  zaměření  na  živočišnou 
výrobu – 5‐10 bodů), ale musí být přesný počet udělovaných bodů pro každou hladinu. 
 
Objektivnost  
Výklad dle slovníku cizích slov: shodující se se skutečností; existující nezávisle na subjektivním mínění; 
skutečný proti pouze míněnému 
Ano: 
Preferenční kritérium lze prokázat dokumentem a musí být věcné. 
V případě,  že nelze prokázat dokumentem, musí být popis bodových hladin  takový, aby hodnocení 
vycházelo z reálných a obecně uznávaných skutečností/znalostí v daných oborech.  
Ne: 
Preferenční kritérium nesmí být subjektivní (ne např. projekt je originální). 
 
Kontrolovatelnost  
Výklad dle slovníku cizích slov: přezkoumatelné, dohledatelné 
Ano: 


‐ Je určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria. 


‐ Každé preferenční kritérium musí být kontrolovatelné „opakovaně“ tak, že nezávisle na čase 
by projekt po hodnocení byl zařazen do stejné bodové hladiny, kterou dostal při bodování. 


Ne: 


‐ Není uvedeno, podle čeho bude kritérium hodnoceno. 
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Identifikace Fiche 2 


Název Fiche Místní zdroje 


Vazba na 


článek 


nařízení PRV 


Článek 17, odstavec 1. písmeno a) Investice  do zemědělských podniků 


Vymezení 


Fiche 


Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  


Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 


konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 


zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení 


hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, 


zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských 


činností. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  


Stručný popis 


Fiche 
Tímto opatřením MAS reaguje na problematiku některých doplňkových činností v zemědělství, a to 


především na podporu místních producentů v oblasti ovocnářství a zelinářství Ovocnářství díky dovozu 
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vzhlednějšího ovoce do obchodních řetězců začalo upadat, v současnosti již spotřebitelé začínají dávat 


přednost ovoci z místních zdrojů a je proto správný čas na obnovu sadů pro přímou spotřebu i pro možnost 


zpracovávání plodů přímo v místě. Pěstování zeleniny postihl podobný osud, a tak i obsah tzv. „Fresh 


bedýnek“ je doplňován ovocem a zeleninou z dovozu. Zájem konzumentů se v současnosti mění ve 


prospěch místní produkce, a proto by doplňková zemědělská produkce měla posilovat na úkor technických 


plodin. Pěstební postupy v ovocnářství a zelinářství, výběr plodin a způsob odbytu dávají prostor pro 


inovacePotřeba podpory je obsažena v kapitole 4.1.1, 4.1.4, 5.2. 


Vazba na cíle 


SCLLD 


Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD B1.Rozvoj zemědělství a v rámci tohoto cíle na opatření B. 1.2 


Podpora doplňkového zemědělství 


Oblasti 


podpory-


Popis 


podporovanýc


h aktivit 


Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do 


zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 


Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 


pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 


Podpora bude zahrnovat aktivity klíčové oblasti B – STRAKONICKO PROSPERUJÍCÍ: 


B.1.2.2 Rozvoj ovocnářství a zelinářství 


Tímto opatřením MAS reaguje na problematiku některých doplňkových činností v zemědělství. 


V současnosti spotřebitelé začínají dávat přednost ovoci a zelenině z místních zdrojů a je proto správný čas 


na obnovu sadů a zahrad. Podporovány budou investice na pořízení strojů a zařízení zejména pro 


ovocnářskou a zelinářskou výrobu, pěstování léčivých rostlin, okrasných rostlin a školkařství. 


V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro 


rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora 


nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.  


Definice 


příjemce 


dotace 


Zemědělský podnikatel 


Výše 


způsobilých 


výdajů 


Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 50 000,- Kč na projekt, 


Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace je 5 000 000,- Kč na projekt. 


Přímá nevratná dotace na vynaložené způsobilé výdaje. 


Využití 


Preferenční 


kritéria pro 


19.2.1 


Výběr projektů k finanční podpoře bude prováděn tak, aby byly využity co nejhospodárněji poskytované 


finanční prostředky s co nejvyšším hospodářským efektem a došlo k naplňování cílů Fiche a s tím zároveň 


SCLLD. Projektové žádosti budou hodnoceny dle následujících hledisek: 


Finanční náročnost projektu. 


Vliv projektu na zaměstnanost v regionu MAS. 


Velikost obce v místě realizace projektu. 


Vazby trvalého pobytu/sídla žadatele a místa realizace projektu na region MAS 


Velikost podniku, začínající podnikatel 


Využití stávajících staveb 


Realizací nedojde k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu nebo plnění funkcí lesa. 


Zaměření žadatele v ekonomické činnosti – podporováno bude pěstování ovoce, zeleniny, léčivých rostlin, 


okrasných rostlin a školkařství. 


Opakované podání nezměněného projektu z důvodu vyčerpání alokace  a převisu projektů v předchozích 


výzvách. 


Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 


Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena v dané výzvě MAS. 


Indikátory 


výstupu 


Číslo 93701 


Název Počet podpořených podniků/příjemců 


Výchozí stav 0 


Milník 2018 0 


Cílový stav 2 


Indikátory 


výsledku 


číslo 94800 


název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 


Výchozí stav 0 


Milník 2018 0 







 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 


96 | S t r á n k a


2014 -2020 


Cílový stav 0,5 
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