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Fiche 1.Platnost Fiche od 03.04.2019

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

MAS Partnerství venkova, z. s. 15/000/00000/564/000166 CLLD_16_01_096

5.Číslo Fiche

3

6.Název Fiche

Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

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

Vytvoření nového pracovního místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1. 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí 
zaměstnanec v hlavním pracovním poměru se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 
38,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se jedná o zaměstnance 
mladšího 18 let 30 hodin týdně. V případě kratší stanovené pracovní doby se příslušný zaměstnanec přepočítává jako zlomek 
zaměstnance v pracovním poměru. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.  
Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO - živnostníka, jestliže v Registru ekonomických subjektů je 
za datum vzniku uvedeno datum menší než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS. 
Nově vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, respektive musí mít přímou vazbu na projekt. 
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 dotace v případě, že ke 
dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet 
příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však po dobu lhůty 
vázanosti projektu na účel.

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

13.Vysvětlení

1.
Více než 1,00 úvazku 20

Plánuje-li žadatel vytvořit nové pracovní místo odpovídající více než 1,00 úvazku, obdrží 20 bodů.

2.
0,51-1,00 úvazku 15

Plánuje-li žadatel vytvořit nové pracovní místo odpovídající 0,51-1,00 úvazku, obdrží 15 bodů.

3.
0,26-0,50 úvazku 10

Plánuje-li žadatel vytvořit nové pracovní místo odpovídající 0,26-0,50 úvazku, obdrží 10 bodů.

4.
0,10-0,25 úvazku 5

Plánuje-li žadatel vytvořit nové pracovní místo odpovídající 0,10-0,25 úvazku, obdrží 5 bodů.

5.
0,09 a méně úvazku 0

Plánuje-li žadatel vytvořit nové pracovní místo odpovídající 0,09 úvazku a méně, neobdrží žádný bod.

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Předmět činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Cílem Fiche č. 3 je podpora drobných 
podnikatelů v regionu, zejména rozvoj sektoru služeb a venkovského cestovního ruchu, který má proto nejvyšší bodové 
ohodnocení. Činnosti R 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a I 56 Stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze 
ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. Číselník CZ-NACE je dostupný na www.nace.cz.
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.

CZ-NACE I, N 79 a R 93 8

Je-li předmětem žádosti podpora podnikání v kategorii CZ-NACE "I Ubytování, stravování a pohostinství", "N 79 Činnosti 
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby" nebo "R 93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti", obdrží 
žadatel 8 bodů.

2.

CZ-NACE G, S 95 a S 96 6

Je-li předmětem žádosti podpora podnikání v kategorii CZ-NACE "G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel", "S 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost" nebo "S 96 
Poskytování ostatních osobních služeb", obdrží žadatel 6 bodů.

3.

CZ-NACE J, M, N 82.1, N 82.3, N 82.92 a P 85.59 4

Je-li předmětem žádosti podpora podnikání v kategorii CZ-NACE "J Informační a komunikační činnosti", "M Profesní, 
vědecké a technické činnosti", "N 82.1 Administrativní a kancelářské činnosti", "N 82.3 Pořádání konferencí a hospodářských 
výstav", "N 82.92 Balicí činnosti" nebo "P 85.59 Ostatní vzdělávání j. n., obdrží žadatel 4 body.

4.
CZ-NACE C, F a N 81 2

Je-li předmětem žádosti podpora podnikání v kategorii CZ-NACE "C Zpracovatelský průmysl", "F Stavebnictví" nebo "N 81 
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny", obdrží žadatel 2 body.

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Typ žadatele dle velikosti podniku 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh a také z veřejně dostupných 
zdrojů (Registr ekonomických subjektů, apod.). Pro splnění kritéria musí žadatel k Žádosti o dotaci předložit vyplněnou přílohu 
č. 5 Pravidel 19.2.1 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků. Deklarovaná 
velikost podniku musí být dodržena ke dni podání Žádosti o dotaci i ke dni podpisu Dohody. Cílem Fiche č. 3 je podpora 
drobných podnikatelů v regionu.

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

13.Vysvětlení

1.
Mikropodnik 12

Je-li žadatelem podnik, který má méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 2 mil. EUR, obdrží 12 bodů.

2.
Malý podnik 8

Je-li žadatelem podnik, který má méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 mil. EUR, obdrží 8 bodů.

3.
Střední podnik 4

Je-li žadatelem podnik, který má méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 mil. EUR nebo rozvaha do 43 mil. EUR, 
obdrží 4 body.

4.
Velký podnik 0

Je-li žadatelem podnik, který má 250 a více zaměstnanců a roční obrat přesahuje 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční 
rozvahy přesahuje 43 mil. EUR, neobdrží žádný bod.

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Výše požadované dotace 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Výše podpory je  
- 25 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro velké podniky,  
- 35 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro střední podniky,  
- 45 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pro malé podniky.

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

13.Vysvětlení

1.
Požadovaná dotace 200 000 Kč nebo nižší 10

Žadatel obdrží 10 bodů, pokud požaduje částku dotace ve výši maximálně 200 000 Kč.

2.
Požadovaná dotace 200 001 Kč - 400 000 Kč 8

Žadatel obdrží 8 bodů, pokud požaduje částku dotace v rozmezí 200 001 Kč - 400 000 Kč.

3.
Požadovaná dotace 400 001 Kč - 600 000 Kč 6

Žadatel obdrží 6 bodů, pokud požaduje částku dotace v rozmezí 400 001 Kč - 600 000 Kč.

4.
Požadovaná dotace 600 001 Kč - 800 000 Kč 4

Žadatel obdrží 4 body, pokud požaduje částku dotace v rozmezí 600 001 Kč - 800 000 Kč.

5.
Požadovaná dotace 800 001 Kč - 1 000 000 Kč 2

Žadatel obdrží 2 body, pokud požaduje částku dotace v rozmezí 800 001 Kč - 1 000 000 Kč.

6.
Požadovaná dotace vyšší než 1 000 000 Kč 0

Požaduje-li žadatel dotaci vyšší než 1 000 000 Kč, neobdrží žádný bod.
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Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Naplňování specifických cílů SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014#2020 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do nepovinné přílohy, kterou žadatel přikládá se Žádostí o dotaci 
"Soulad se specifickými cíli SCLLD". Kontrola plnění kritéria se pak bude provádět ze Žádosti o platbu, případně z Hlášení o 
změnách nebo může být využita i kontrola na místě. Žadatel v tabulce vybere příslušné specifické cíle Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014#2020 a stručně popíše způsob, jakým jeho projekt 
přispívá k jejich naplnění. Pokud projekt nepřispívá ke splnění více specifických cílů ale přispívá ke splnění pouze jednoho a 
tudíž povinného specifického cíle SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s., tato nepovinná příloha se nepřikládá.  

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

13.Vysvětlení

1.

Projekt přispívá ke splnění více specifických cílů 4

Pokud projekt přispívá ke splnění více než jednoho specifického cíle SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s., obdrží žadatel 4 
body. V případě, že žadatel nedoloží přílohu prokazující příspěvek projektu ke splnění více než jednoho specifického cíle 
SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s., obdrží žadatel 0 bodů.

2.
Projekt nepřispívá ke splnění více specifických cílů 0

Pokud projekt nepřispívá ke splnění více specifických cílů ale přispívá ke splnění pouze jednoho a tudíž povinného 
specifického cíle SCLLD MAS Partnerství venkova, z. s., obdrží žadatel 0 bodů. 

Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Soulad s rozvojovými záměry obce 
 
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do nepovinné přílohy této Fiche, kterou žadatel přikládá se Žádostí 
o dotaci "Soulad s rozvojovými aktivitami programu rozvoje obce". Kontrola plnění kritéria se pak bude provádět ze Žádosti o 
platbu, případně z Hlášení o změnách nebo může být využita i kontrola na místě. Pokud obec, v které je projekt realizován, 
nemá zpracovaný program rozvoje obce ani podobný strategický rozvojový dokument, je možné prokázat přínos projektu 
doložením souhlasného stanoviska obce.

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

13.Vysvětlení

1.
Soulad s rozvojovými záměry obce doložen 2

Pokud žadatel doloží nepovinnou přílohu "Soulad s rozvojovými aktivitami programu rozvoje obce", obdrží 2 body.

2.
Soulad s rozvojovými záměry obce nedoložen 0

Pokud žadatel nedoloží nepovinnou přílohu "Soulad s rozvojovými aktivitami programu rozvoje obce", neobdrží žádný bod.

Č.ř.

7.

10.Preferenční kritérium

Místo realizace - velikost obce dle počtu obyvatel 
 
Posuzuje se počet obyvatel v obci, kde bude projekt realizován. Pro určení velikosti obce jsou považovány za závazné údaje z 
Veřejné databáze ČSÚ - ukazatel "Počet obyvatel (trvalý pobyt) celkem" vždy za nejnovější dostupné období. Dokument ČSÚ 
obsahující údaje o počtu obyvatel v obcích bude přílohou Výzvy MAS. Kontrola plnění kritéria se pak bude provádět i ze Žádosti 
o platbu, případně z Hlášení o změnách.

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

13.Vysvětlení

1.

500 obyvatel nebo méně 4

Žadatel obdrží 4 body, pokud je projekt realizován na území obce s maximálně 500 obyvateli. V případě, že projekt 
zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve 
kterých je projekt realizován.

2.

501 - 1000 obyvatel 2

Žadatel obdrží 2 body, pokud je projekt realizován na území obce s minimálně 501 a maximálně 1000 obyvateli. V případě, 
že projekt zasahuje do více obcí, vypočítá se nárok na body dle aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, 
ve kterých je projekt realizován.

3.
1001 obyvatel nebo více 0

Je-li projekt realizován v obci, která má 1001 obyvatel a více, neobdrží žádný bod.

14.Minimální počet bodů 24
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Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

4

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

15

19.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků

1.

23.Název

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
24.Hodnota

0

25.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
26.Hodnota

0,4

27.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


