
To view the full contents of this document, you need a later version of  the PDF viewer. You can upgrade
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html





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. 
 








133 


Název Fiche 
PRV/F5 
Zemědělská infrastruktura 


Vazba na článek Nařízení 
PRV 


Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 


Vymezení Fiche 


- stručný popis Fiche


Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské půdě. Podpora přispívá k naplňování Programu 
rozvoje venkova 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. 
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- vazba na cíle SCLLD


Přímá vazba 
Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1c Zprostředkovávat investice do zemědělských a lesnických činností 
Nepřímá vazba na opatření: 
1.1b Pečovat o vzhled veřejných prostranství a krajiny 


Oblasti podpory (Popis 
podporovaných aktivit dle 
SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 
z potřeb území) 


Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
polních cest bude podporována i obnova, či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na 
území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 


Definice příjemce dotace Obec nebo zemědělský podnikatel. 


Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 


max. 5 000 000 Kč 


Preferenční kritéria (pro 
účely 19.2.1 se jedná  
o principy pro stanovení
preferenčních kritérií) 


Soulad se SCLLD. 


Projekt zapojuje mladé lidi. 


Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 


Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 


Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu. 


Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 


Celková výše způsobilých nákladů projektu. 


Vytvoření pracovního místa. 


Indikátory výstupů 


číslo 93701 


název Počet podpořených podniků/příjemců 


výchozí stav 0 
hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 


1 


cílový stav 2 
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