
Strana 1 z 3 

Fiche 1.Platnost Fiche od 30.03.2021

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

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. 15/000/00000/564/000230 CLLD_16_01_157

5.Číslo Fiche

1

6.Název Fiche

Podpora místní zemědělské produkce

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

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

Finanční náročnost projektu 
Budou preferovány finančně méně náročné projety. Hodnocení bude provedeno podle údajů uvedených v Žádosti o dotaci (list 
C2, pole č. 4 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace). 

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

13.Vysvětlení

1.
Výdaje v rozmezí 50 000 až 400 000 Kč 10

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 50 000 Kč až 400 000 Kč.

2.
Výdaje v rozmezí 400 001 až 800 000 Kč 8

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 400 001 až 800 000 Kč.

3.
Výdaje v rozmezí 800 001 až 1 200 000 Kč 6

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 800 001 Kč až 1 200 000 Kč.

4.
Výdaje v rozmezí 1 200 001 až 1 600 000 Kč 4

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 1 200 001 Kč až 1 600 000 Kč.

5.
Výdaje v rozmezí 1 600 001 až 2 000 000 Kč 2

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 1 600 001 Kč až 2 000 000 Kč.

6.
Výdaje vyšší než 2 000 000 Kč 0

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou vyšší než 2 000 000 Kč.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Místní aktéři 
Budou preferováni žadatelé z menších obcí, v nichž tvoří významné místní aktéry. Zvýhodněni tak budou žadatelé se sídlem v 
menších obcích území MAS Lednicko-valtický areál, podmínkou však je, že sídlo žadatele se zároveň musí shodovat s místem 
realizace projektu na úrovni obce. V případě realizace projektu na území více obcí postačí, když se alespoň jedna obec realizace 
shoduje s obcí, ve které má žadatel sídlo. Ověření sídla žadatele (fyzické osoby podnikající či právnické osoby) se provádí na 
základě údajů z některého z veřejných registrů (Registr ekonomických subjektů ČSÚ, Registr živnostenského podnikání, Veřejný 
rejstřík). Údaje musí být ve veřejném registru dostupné nejpozději ke dni podání Žádosti o dotaci. Místo realizace projektu je 
patrné z Žádosti o dotaci. Velikost obce je pak měřena počtem obyvatel. V případě realizace projektu na území více obcí je 
rozhodující obec, v níž má žadatel sídlo. Seznam obcí s uvedením počtu obyvatel je přílohou výzvy.

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

13.Vysvětlení

1.
Aktér v obci s méně než 3 000 obyvateli 5

Žadatel má sídlo a zároveň realizuje projekt na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, která má méně 
než 3 000 obyvatel.
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2.
Aktér v obci s 3 000 až 10 000 obyvateli 3

Žadatel má sídlo a zároveň realizuje projekt na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, která má 3 000 
až 10 000 obyvatel.

3.
Aktér v obci s více než 10 000 obyvateli 1

Žadatel má sídlo a zároveň realizuje projekt na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, která má více 
než 10 000 obyvatel.

4.
Nejedná se o místního aktéra 0

Žadatel sídlící na území obce náležící do území MAS Lednicko-valtický areál, realizuje projekt v jiné obci, než má sídlo, příp. 
se jedná o žadatele, který vůbec nemá sídlo na území MAS Lednicko-valtický areál.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Realizace projektu ve vlastním objektu a na vlastním pozemku 
Budou preferovány projekty realizované ve vlastním objektu a na vlastním pozemku žadatele, které tak mají vyšší předpoklad k 
zajištění trvalé udržitelnosti. V případě nových či rekonstrukce stávajících staveb musí být tyto ve vlastnictví žadatele a na 
vlastním pozemku žadatele. V případě technologií, kterými se rozumí veškerá zařízení týkající se výroby či služby (např. stroje, 
nástroje atd.), pořízená v projektu, musí být tyto umístěny ve vlastním objektu a na vlastním pozemku žadatele. Vlastním 
objektem či vlastním pozemkem se rozumí 100% vlastnictví žadatelem, příp. 100% vlastnictví ve společném jmění manželů. 
Žadatel musí být zapsán jako 100% vlastník nejpozději od data podání Žádosti o dotaci. Hodnocení se provádí na základě údajů 
dostupných z Nahlížení do katastru nemovitostí.

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

13.Vysvětlení

1.
Vlastní objekt a pozemek 3

Realizace projektu probíhá ve vlastním objektu a na vlastním pozemku žadatele. Body budou uděleny také v případě, že 
projekt je realizován mimo objekt, pouze na pozemku, který ale musí být ve vlastnictví žadatele.

2.
Objekt a/nebo pozemek není vlastní 0

Realizace projektu neprobíhá ve vlastním objektu a na vlastním pozemku žadatele. Body nebudou uděleny ani v případě, že 
žadatel je vlastníkem pouze objektu dotčeného realizací projektu, ale nikoliv pozemku pod tímto objektem, nebo opačně.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Vznik nových pracovních míst 
Budou preferovány projekty, které vytvoří pracovní místo. Pro stanovení počtu nových pracovních míst se použije Metodika 
definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, která je přílohou č. 14 Pravidel, kterými se stanovují podmínky 
pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Hodnocení bude provedeno podle údajů 
uvedených v Žádosti o dotaci (list B1, pole č. 6 Počet pracovních míst). Kontrola plnění tohoto kritéria proběhne ze strany MAS 
v souladu s výše uvedenou metodikou při fyzické kontrole na místě. FTE = plný pracovní úvazek.

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

13.Vysvětlení

1.
Vznik 1,0 nebo více FTE 4

Realizace projektu povede ke vzniku 1,0 nebo více FTE.

2.
Vznik 0,5 až 0,9 FTE 2

Realizace projektu povede ke vzniku 0,5 až 0,9 FTE.

3.
Vznik méně než 0,5 FTE 0

Realizace projektu povede ke vzniku méně než 0,5 FTE.

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Ekologické zemědělství 
Budou preferováni žadatelé, kteří jsou ekologickými podnikateli dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve 
znění pozdějších předpisů. Žadatel k Žádosti o dotaci předloží osvědčení o původu biopotravin či biokrmiva, které je uděleno 
některou z kontrolních organizací pověřených Ministerstvem zemědělství dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém 
zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Předmět projektu musí 
souviset s registrovanou biopotravinou či biokrmivem. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci po celou 
dobu lhůty vázanosti projektu na účel.

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

13.Vysvětlení

1.
Ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb. 2

Žadatel splňuje definici ekologického podnikatele a ekologického zemědělství dle uvedeného právního předpisu.

2.
Podnikatel nesplňující definici ekologického podnikatele 0

Žadatel nesplňuje definici ekologického podnikatele a ekologického zemědělství dle uvedeného právního předpisu nebo 
předmět projektu nesouvisí s registrovanou biopotravinou či biokrmivem, příp. nebyla doložena požadovaná příloha.
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Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Držitel regionální značky či certifikátu kvality výrobku 
Budou preferováni žadatelé, kteří jsou zároveň držiteli platné regionální značky či platného certifikátu kvality, a to alespoň u 
jednoho ze svých výrobků. Hodnocení se provádí na základě doložené prosté kopie platného certifikátu regionální značky či 
certifikátu kvality k Žádosti o dotaci. Uznávány jsou certifikáty a značky udělované/vydávané těmito institucemi: (1) 
Ministerstvo zemědělství (značky KLASA a Regionální potravina), (2) PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců (označení Česká 
biopotravina), (3) Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (označení Zlatá chuť jižní Moravy a Chuť jižní Moravy).

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

13.Vysvětlení

1.
Držitel regionální značky či certifikátu kvality výrobku 2

Žadatel je držitelem regionální značky či certifikátu kvality alespoň u jednoho ze svých výrobků.

2.
Bez regionální značky či certifikátu kvality výrobku 0

Žadatel není držitelem regionální značky či certifikátu kvality, příp. nebyla doložena požadovaná příloha.

Č.ř.

7.

10.Preferenční kritérium

Využití místních zdrojů 
Budou preferovány projekty, jejichž realizace přispěje k maximálnímu využívání místních zdrojů, tj. je zpracovávána či uváděna 
na trh přímo vlastní produkce žadatele či jsou využívány suroviny prokazatelně vyprodukované na místě vzdáleném max. 30 km 
vzdušnou čarou od místa, kde se nachází podnik/provozovna žadatele. Za místní však nejsou považovány zdroje pocházející ze 
zahraničí. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a do předepsaného formuláře Seznam 
surovin, který je přílohou výzvy. Kontrola plnění tohoto kritéria ze strany MAS bude probíhat na základě údajů uvedených v 
Žádosti o dotaci, ve formuláři Seznam surovin a z veřejně dostupných zdrojů. Dále si může MAS k Žádosti o dotaci, Žádosti o 
platbu či k Monitorovací zprávě vyžádat doložení původu zpracovávaných surovin účetními doklady nebo obchodní smlouvou s 
dodavatelem.

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

13.Vysvětlení

1.
Místní zdroje jsou zastoupeny z více než 75 % 4

Zpracovávaná či na trh uváděná produkce je z více než 75 % vlastní produkcí žadatele nebo pochází z místních zdrojů 
vyprodukovaných na místě vzdáleném max. 30 km vzdušnou čarou od místa, kde se nachází podnik/provozovna žadatele.

2.
Místní zdroje jsou zastoupeny z 50 až 75 % 2

Zpracovávaná či na trh uváděná produkce je z 50 až 75 % vlastní produkcí žadatele nebo pochází z místních zdrojů 
vyprodukovaných na místě vzdáleném max. 30 km vzdušnou čarou od místa, kde se nachází podnik/provozovna žadatele.

3.

Místní zdroje jsou zastoupeny z méně než 50 % 0

Zpracovávaná či na trh uváděná produkce je z méně než 50 % vlastní produkcí žadatele nebo pochází z místních zdrojů 
vyprodukovaných na místě vzdáleném max. 30 km vzdušnou čarou od místa, kde se nachází podnik/provozovna žadatele, 
příp. nebyla doložena požadovaná příloha

14.Minimální počet bodů 10

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


