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Fiche 1.Platnost Fiche od 20.05.2020

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

MAS Blaník, z. s. 15/000/00000/120/000125 CLLD_15_01_037

5.Číslo Fiche

1

6.Název Fiche

ZEMĚDĚLSTVÍ živí venkov

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

17.1.a Investice do zemědělských podniků

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

Žadatel se prokazatelně zabývá živočišnou výrobou. 
 
Hodnotí se dle zatížení na hektar (ha) obhospodařované zemědělské půdy, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci včetně 
způsobu výpočtu.  
Zatížení VDJ (velkou dobytčí jednotkou) na ha, tj. stav hospodářských zvířat (dle IZR k 31. 12. roku předcházejícího podání 
žádosti; žadatel doloží kopií výpisu k ŽoD) přepočtený na VDJ k celkové výměře obhospodařované zemědělské půdy (dle LPIS k 
31. 12. roku předcházejícího podání žádosti); žadatel doloží kopii výpisu LPIS a IZR k ŽoD. Údaje se zaokrouhlí na 2 desetinná 
místa.  
Rozhodný je stav za poslední kalendářní rok před podáním Žádosti o dotaci. Změny v době udržitelnosti projektu nemají vliv na 
oprávněnost přidělení bodů v rámci tohoto preferenčního kritéria. 

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

13.Vysvětlení

1.
0,10 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy nebo méně 0

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval 0,10 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy nebo méně.

2.
0,11 - 0,19 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy 2

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval v průměru 0,11 - až 0,19 VDJ/ha obhospodařované zemědělské 
půdy.

3.
0,20- 0,29 VDJ/ ha obhospodařované zemědělské půdy 4

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval v průměru 0,20 - 0,29 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy.

4.
0,30- 0,39 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy 6

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval v průměru 0,30 - 0,39 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy.

5.
0,40 - 0,49 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy 8

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval v průměru 0,40 - 0,49 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy.

6.
0,50 - 0,59 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy 10

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval v průměru 0,50 - 0,59 VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy.

7.
0,60 -a více VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy 12

Žadatel v uplynulém roce před podáním žádosti choval v průměru 0,60 a více VDJ/ha obhospodařované zemědělské půdy.
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Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Projekt vytváří pracovní místo. 
 
Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst (pro zaměstnance v hlavním pracovním poměru) se použije metodika dle 
Pravidel 19.2.1, příloha 14. Nově vytvořené pracovní místo musí mít přímou vazbu na projekt.  
 
Kontrola se provádí po celou dobu udržitelnosti pracovního místa, tj. u malých a středních podniků 3 roky od data převedení 
dotace na účet příjemce, u velkých podniků po dobu 5 let od převedení dotace na účet příjemce. Tato doba se nevztahuje na 
udržitelnost celého projektu, která zůstává 5 let od proplacení příjemci.  
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek 
počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce v případě, že v době 
vytvoření pracovních míst je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace v případě, že v době vytvoření pracovních míst je příjemce dotace velký podnik.  
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádost o dotaci. Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a při 
kontrole na místě. 

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt vytváří 0 - 0,09 pracovního místa. 0

Body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci. Hodnoty uvedené v žádosti jsou závazné, jsou brány jako minimální a 
nelze je v průběhu realizace snižovat.

2.
Projekt vytváří 0,10 - 0,99 pracovního místa. 10

Body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci. Hodnoty uvedené v žádosti jsou závazné, jsou brány jako minimální a 
nelze je v průběhu realizace snižovat.

3.
Projekt vytváří 1,00 a více pracovního místa. 15

Body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci. Hodnoty uvedené v žádosti jsou závazné, jsou brány jako minimální a 
nelze je v průběhu realizace snižovat.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce stavby a zároveň nedojde v souvislosti s projektem k vyjmutí ze 
zemědělského půdního fondu.  
 
K vyjmutí ze ZPF je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF na základě Zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 Sb., část pátá, § 9.  
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh.  
Zdrojem informace je pravomocné a platné povolení stavebního úřadu (podléhá-li projekt/část projektu řízení stavebního 
úřadu), ověřená projektová dokumentace, půdorys stavby, nebo kopie výpisu z katastru/náhled z elektronického katastru 
nemovitostí (nepovinná příloha), kde bude doloženo, že nedojde v souvislosti s projektem k vyjmutí ze ZPF.  
Pokud jsou v rámci projektu uplatňovány výdaje na výstavbu nebo rekonstrukci a projekt současně nepodléhá řízení stavebního 
úřadu, žadatel doloží vyjádření stavebního úřadu, že pro daný záměr nepožaduje žádné povolení ani jiné opatření stavebního 
úřadu. 
Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole na místě. 

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

13.Vysvětlení

1.
NE 0

Předmětem projektu je jiný záměr/soubor aktivit, než výstavba či rekonstrukce. Anebo realizací projektu dojde k vyjmutí ze 
ZPF.

2.
ANO 10

Body se přidělí v případě, že bude doloženo, že se jedná o stavbu nebo rekonstrukci stavby a zároveň nedojde v souvislosti 
s projektem k vyjmutí ze ZPF.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Projekt je realizován v dlouhodobě nevyužívaných objektech nebo je umístěn v tzv. brownfieldu. 
 
Realizací projektu dojde k novému využití stávajícího, dlouhodobě nevyužívaného objektu, který projde rekonstrukcí, 
modernizací, přístavbou nebo jinou investicí. Jedná se o objekt/areál/stavbu nebo jeho/její část nevyužívanou nejméně 5 let.  
 
Hodnotí se dle Žádosti o dotaci a jejích příloh. V popisu projektu žadatel jasně specifikuje nevyužívaný objekt. Uvede, jak 
dlouho je nevyužívaný. Uvede dále důvody jeho nevyužití, případně jaká rizika působí pro své okolí. Popis doplní přiloženou 
fotodokumentací objektu, nebo odkazem na webové stránky jakékoli dostupné databáze "brownfieldů" (např. Národní databáze 
brownfieldů, nebo Strategické dokumenty vyšších a nižších územních celků včetně SCLLD MAS), nebo doložením kopií 
katastrálních map. Kontrola se provádí dle Žádosti o platbu a přiložených příloh, popř. dle Hlášení o změnách. 

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt nevyužívá brownfields nebo nevyužívané objekty. 0

Projekt je zaměřen na jiný záměr/aktivitu, jedná se o novostavbu objektů a využívání nových staveb. Nebo staveb, které 
nemohou být považovány za dlohodobě nevyužívané dle popisu výše. 
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2.

Projekt využívá brownfields nebo nevyužívané objekty. 10

Projekt je zaměřen na obnovu, modernizaci, rekonstrukci nebo rekonstrukci s přístavbou stávajících nevyužitých objektů, 
případně na pořízení technologie a vybavení současného nevyužitého objektu (tj. žadatel je schopen doložit, že objekt nebyl 
nejméně 5 let využíván).

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Velikost zemědělského subjektu (preference menších subjektů do 70 ha dle LPIS). 
 
Posuzuje se celková výměra obhospodařované plochy. Výměra v ha je zjišťována dle výpisu z LPIS k 31. 12. roku 
předcházejícího podání žádosti. Nepovinnou přílohu - Výpis LPIS - žadatel doloží jako kopii k Žádosti o dotaci. Kritérium bude 
kontrolováno k datu podání Žádosti o dotaci. Změny v době udržitelnosti projektu nemají vliv na oprávněnost přidělení bodů v 
rámci tohoto preferenčního kritéria.

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

13.Vysvětlení

1.
70 ha a více 0

celková výměra obhospodařované plochy

2.
61 - 69,99 ha 1

celková výměra obhospodařované plochy, body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci a přílohy (výpis z LPIS), 
kterou žadatel předloží k Žádosti o dotaci

3.
51 - 60,99 ha 2

celková výměra obhospodařované plochy, body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci a přílohy (výpis z LPIS), 
kterou žadatel předloží k Žádosti o dotaci

4.
41 - 50,99 ha 3

celková výměra obhospodařované plochy, body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci a přílohy (výpis z LPIS), 
kterou žadatel předloží k Žádosti o dotaci

5.
31 - 40,99 ha 4

celková výměra obhospodařované plochy, body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci a přílohy (výpis z LPIS), 
kterou žadatel předloží k Žádosti o dotaci

6.
21 - 30,99 ha 5

celková výměra obhospodařované plochy, body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci a přílohy (výpis z LPIS), 
kterou žadatel předloží k Žádosti o dotaci

7.
pod 21 ha (vč. možnosti žádné) 6

celková výměra obhospodařované plochy, body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci a přílohy (výpis z LPIS), 
kterou žadatel předloží k Žádosti o dotaci

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel dle zákona č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Kritérium musí být naplňováno od data podání Žádosti o dotaci 
minimálně po dobu vázanosti projektu na účel. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do textu Žádosti o dotaci. Zdrojem informace je výpis z Registru 
ekologických podnikatelů. Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu, popř. dle Hlášení o změnách a dle aplikace Registr 
ekologických podnikatelů.

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

13.Vysvětlení

1.
NE 0

Žadatel není zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel.

2.
ANO 10

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel.

Č.ř.

7.

10.Preferenční kritérium

Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.  
Kritérium bude hodnoceno podle popisu plánu, způsobu, jakým bude žadatel řešit otázku průběžného předcházení vzniku 
odpadu. Plán popíše žadatel přesně do popisu projektu, případně doloží popis v samostatné nepovinné příloze.  
Předcházení vzniku odpadu - jedná o princip, že v rámci činnosti by za běžných okolností odpad vznikl, ale žadatel vytvoří 
opatření k tomu, aby nevznikl. Opatření není možné uplatňovat tam, kde odpad nevzniká a ani by nevznikl činnosti 
realizovanými v rámci projektu. Opatření musí souviset s výdaji projektu a jeho obsahem, musí zde být přímá návaznost na 
projekt, nikoliv podnik/žadatele samotného. 
Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu (fotodokumentace), popř. dle Hlášení o změnách a při kontrole na místě.
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Projekt neklade důraz na předcházení vzniku odpadu. 0

Projekt není zaměřen na snížení produkce odpadů, nevyužívá nízkoodpadové technologie (např. zpětný odběr výrobků, 
obalů).

2.
Projekt klade důraz na předcházení vzniku odpadu. 10

Projekt využívá nízkoodpadové technologie (např. zpětný odběr výrobků, obalů, atp.) min. po dobu udržitelnosti projektu. 
Body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci.

Č.ř.

8.

10.Preferenční kritérium

Žadatel se zaváže třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Zdrojem informace je výčet složek/surovin, 
které bude v rámci podniku žadatel třídit. Vyjmenované složky odpadu musí v podniku prokazatelně vznikat.  Kritérium se 
vztahuje na celý podnik a jeho provoz. Popis tříděných složek odpadu žadatel přesně uvede do popisu projektu, případně doloží 
popis v samostatné nepovinné příloze.  
Kritérium bude kontrolováno na základě nepovinné přílohy, kterou žadatel doloží k ŽoP a která popíše způsob zajištění třídění 6 
složek odpadu a jejich odběr příslušnými subjekty, které takovou službu zajišťují (např. smluvní ujednání, evidenci odběru 
odpadu - doklady o uložení a odběru odpadu atp.). Dále bude kontrolováno na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Žadatel v rámci podniku netřídí alespoň 6 složek odpadu. 0

 Žadatel se nezavázal třídit alespoň 6 složek odpadu.

2.

Žadatel v rámci podniku třídí alespoň 6 složek odpadu. 10

Žadatel se zavázal třídit v rámci podniku alespoň 6 složek odpadu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (např. barevné 
sklo, bílé sklo, PET lahve, papír, nápojové kartony, elektroodpad, bioodpad, a další). Body se přidělí na základě údajů v 
Žádosti o dotaci.

Č.ř.

9.

10.Preferenční kritérium

Projekt obsahuje opatření pro efektivní nakládání s vodou (např. řešení využití dešťové vody - znovu využití vody v oběhu) 
minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Opatření musí mít přímou vazbu na projekt, 
například formou nezpůsobilých výdajů projektu. Zdrojem informace je plán, způsob, jakým bude žadatel řešit otázku nakládání 
s vodou. Plán uvede žadatel přesně do popisu projektu, případně doloží nepovinnou přílohou.  Plán nakládání s vodou musí být 
zaveden až s realizací projektu, nesmí to být již fungující/zavedený systém. Náklady na zřízení systému pro efektivní nakládání 
s vodou, mohou být součástí projektu, jako nezpůsobilý výdaj - Závlahové systémy jsou dle Pravidel operace 19. 2. 1 
nezpůsobilým výdajem. 
Kritérium bude kontrolováno dle Žádosti o platbu a nepovinné přílohy ""Plán nakládání s vodou"", popř. dle Hlášení o změnách a 
při kontrole na místě.

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

13.Vysvětlení

1.
Projekt neobsahuje opatření na efektivní nakládání s vodou. 0

Projekt není zaměřen na efektivní nakládání s vodou (např. neřeší využití dešťové vody).

2.

Projekt obsahuje opatření na efektivní nakládání s vodou. 10

Projekt je zaměřen na efektivní nakládání s vodou (např. použití sudů, plastových nádrží, IBC nádrží na akumulaci a 
skladování dešťové vody o různých objemech, čistírny šedých vod s membránovou technologií) min. po dobu udržitelnosti 
projektu. Body se přidělí na základě údajů v Žádosti o dotaci.

Č.ř.

10.

10.Preferenční kritérium

Výdaje pro spolufinancování - dotace činí maximálně 500 000,- Kč. 
Kritérium má vazbu na indikátor "Počet podpořených podniků/příjemců" v porovnání s finančním plánem pro danou Fichi v 
rámci schválené SCLLD MAS Blaník. Omezení výše dotace má za cíl splnění plánovaných indikátorů. 
Kritérium se hodnotí podle údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kritérium bude kontrolováno podle Hlášení o změnách a Žádosti 
o platbu. 

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

13.Vysvětlení

1.
Dotace činí 500 001- Kč a více 0

Kritérium bude hodnoceno dle údajů v Žádosti o dotaci. 

2.
Dotace činí 300 001 - 500 000,- Kč 15

Kritérium bude hodnoceno dle údajů v Žádosti o dotaci.

3.
Dotace činí max. 300 000,- Kč 30

Kritérium bude hodnoceno dle údajů v Žádosti o dotaci.
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14.Minimální počet bodů 45

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


