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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registra ní íslo MAS

MAS Litomyšlsko o.p.s.

15/000/00000/453/000182 CLLD_16_01_103

5. íslo Fiche
8

4.Registra ní íslo MMR

6.Název Fiche
Podpora lesnictví, zpracování produkt

lesnictví a prodeje produkce

7.Vazba Fiche na lánek Na ízení PRV
26

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produkt , jejich mobilizace a uvád ní na trh

Podrobný popis Fiche je uveden v p íloze:
(jedná se o vý atek ke konkrétní Fichi ze schváleného programového rámce PRV SCLLD)
• Stru ný popis Fiche
• Vazba Fiche na cíle SCLLD
• Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cíl / lánk Na ízení PRV vycházející z pot eb
území)
• Preferen ní kritéria (principy dle SCLLD)
Otev ít p ílohu
Definice p íjemce dotace
Dle pravidel 19.2.1.
Výše zp sobilých výdaj

(v K )

8.Min.

50 000

9.Max.

5 000 000

Preferen ní kritéria
. . 10.Preferen ní kritérium
Zkrácená doba realizace projektu
Hodnotí se menší po et dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího podání na MAS jako dny
1. za átku a konce projektu (dle polí P edpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu a P edpokládané datum ukon ení
fyzické realizace projektu).
Kontrola prob hne dle Žádosti o platbu.
. .
1.
2.
3.
4.
5.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
10

nejvýše 90 dní
délka realizace projektu v etn prvního a posledního dne

8

nejmén 91 dní a sou asn nejvýše 180 dní
délka realizace projektu v etn prvního a posledního dne

6

nejmén 181 dní a sou asn nejvýše 270 dní
délka realizace projektu v etn prvního a posledního dne

4

nejmén 271 dní a sou asn nejvýše 360 dní
délka realizace projektu v etn prvního a posledního dne

0

361 dní a více
délka realizace projektu v etn prvního a posledního dne

. . 10.Preferen ní kritérium
Žadatel nep edložil v p edcházejících 12 m sících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost
2. Zapo ítávají se žádosti ve všech opat eních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) podpory z OP za 12 m síc
p edcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla práv hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude
probíhat dle seznamu žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému I /R , který bude zve ejn n na webu MAS spolu
s výzvou MAS.
. .
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
0 žádostí

5

pokud žadatel nepodal ve 12 m sících p echázejících této Výzv na MAS jinou žádost krom práv hodnocené
1 a více žádostí
pokud žadatel podal ve 12 m sících p echázejících této Výzv na MAS jinou žádost krom práv hodnocené

0
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. . 10.Preferen ní kritérium
Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s.
3.

Zapo ítávají se projekty, u nichž byla uzav ena Dohoda nebo Právní akt (nejpozd ji ke dni vyhlášení aktuální výzvy MAS).
Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projekt , který bude zve ejn n spolu s výzvou MAS.
. .

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení

5
Žadatel neobdržel podporu
1. Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS
Litomyšlsko o.p.s. neuzav el Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt.
0
Žadatel obdržel podporu
2. Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS
Litomyšlsko o.p.s. uzav el Dohodu nebo mu byl vydán Právní akt.

. . 10.Preferen ní kritérium
Velikost obce
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), p ípadn se uvažuje pr m rná
velikost v p ípad realizace ve více obcích. Po et obyvatel se uvádí a hodnotí dle dat SÚ uvedených v nejnov jší verzi
4.
dokumentu Po et obyvatel v obcích eské republiky k 1.1. uve ejn né p ed vyhlášením výzvy. Hodnocení prob hne dle místa
realizace uvedeného v žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozd jší zm ny po tu obyvatel obce nebo místa realizace nebude
brán z etel). Bude se uvažovat nejmenší územn správní jednotka identifikovatelná jednozna n v žádosti o dotaci i v
dokumentu Po et obyvatel v obcích eské republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní ást).
. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
do 500 obyvatel

10

po et obyvatel obce
501 - 1000 obyvatel

8

po et obyvatel obce
1001 - 1500 obyvatel

6

po et obyvatel obce
1501 - 2000 obyvatel

4

po et obyvatel obce
2001 - 5000 obyvatel

2

po et obyvatel obce
5001 a více obyvatel

0

po et obyvatel obce

. . 10.Preferen ní kritérium
Spolupráce v území
Bodov se zvýhod ují projekty, na kterých spolupracuje více subjekt krom žadatele. Spolupráce m že probíhat v dob
p ípravy, realizace, i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatn . Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s
vlastním identifika ním íslem.
5.
Hodnocení bude probíhat podle po tu spolupracujících subjekt v uzav ených smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je
specifikován p edm t, rozsah a p ínos spolupráce se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzav eny na dobu
odpovídající pot eb k napln ní jejich p edm tu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodn ní za toto kritérium, p edloží kopie
relevantních smluv/dohod jako nepovinné p ílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat p i podání Žádosti o dotaci dle
uvedených nepovinných p íloh.
. .
1.
2.
3.
4.
5.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
5 subjekt a více

10

po et spolupracujících subjekt (nezávisle na po tu smluv/dohod)
4 subjekty

8

po et spolupracujících subjekt (nezávisle na po tu smluv/dohod)
3 subjekty

6

po et spolupracujících subjekt (nezávisle na po tu smluv/dohod)
2 subjekty

4

po et spolupracujících subjekt (nezávisle na po tu smluv/dohod)
1 subjekt
po et spolupracujících subjekt (nezávisle na po tu smluv/dohod)

2
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6.

0 subjekt krom subjektu žadatele

0

po et spolupracujících subjekt (nezávisle na po tu smluv/dohod)

. . 10.Preferen ní kritérium
Vytvá ení pracovních míst
6.

Preferovány jsou projekty, které vytvá ejí v tší po et nov vytvo ených pracovních míst. Pracovní místa se zapo ítávají dle
P ílohy 14 pravidel 19.2.1.
Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola prob hne v souladu s metodikou uvedenou v P íloze 14 Pravidel 19.2.1.
. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
vytvo ení 1 a více nových prac. míst

40

vytvo ení 1 a více úvazku
vytvo ení alespo 0,75 a zárove mén než 1 prac. místa

32

vytvo ení alespo 0,75 a zárove mén než 1 úvazku
vytvo ení alespo 0,5 a zárove mén než 0,75 prac. místa

24

vytvo ení alespo 0,5 a zárove mén než 0,75 úvazku
vytvo ení alespo 0,25 a zárove mén než 0,5 prac. místa

16

vytvo ení alespo 0,25 a zárove mén než 0,5 úvazku
vytvo ení více než 0,00 a zárove mén než 0,25 prac. místa

8

vytvo ení více než 0,00 a zárove mén než 0,25 úvazku
projekt nevytvá í nová prac. místa

0

projekt nevytvá í úvazky

. . 10.Preferen ní kritérium
Podpora zam stnávání osob znevýhodn ných na trhu práce
Pro ú ely kritéria se za zdravotn i sociáln znevýhodn né považují:
- osoby se zdravotním hendikepem
- osoby po výkonu trestu (zapo ítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pom r u žadatele, nebo byl v dob
mezi ukon ením trestu a pracovním pom rem u žadatele veden u Ú adu práce jako uchaze o zam stnání)
- osoby nad 55 let v ku, (zapo ítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let v ku)
- dlouhodob nezam stnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Ú adu práce, (zapo ítávají se osoby, kterým pracovní pom r
u žadatele bezprost edn navazoval na dobu delší než jeden rok, po kterou byly evidovány u Ú adu práce)
- mládež a mladí dosp lí do v ku 26 let (zapo ítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 let)
7.

Pokud zdravotn postižená, nebo sociáln znevýhodn ná osoba nespl ovala uvedené podmínky po celý rok, zapo te se vždy
pom rná ást období.
Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodn né na trhu práce (žadatel již zam stnává tyto osoby).
Po et RPJ (ro ní pracovní jednotky) za poslední ú etn uzav ené ú etní období p ed podáním Žádosti o dotaci. Celkový po et
RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ žadatele, které se týká pouze osob znevýhodn ných.
Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné p ílohy Zam stnávání znevýhodn ných osob (vzor p ílohou výzvy).
Kontrola prob hne na míst na základ relevantních dokument .
. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
více než 80 % a nejvýše 100 %

5

z celkového po tu RPJ žadatele
více než 60 % a nejvýše 80 %

4

z celkového po tu RPJ žadatele
více než 40 % a nejvýše 60 %

3

z celkového po tu RPJ žadatele
více než 20 % a nejvýše 40 %

2

z celkového po tu RPJ žadatele
více než 0 % a nejvýše 20 %

1

z celkového po tu RPJ žadatele
0 % z celkového po tu RPJ žadatele
z celkového po tu RPJ žadatele

0
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. . 10.Preferen ní kritérium
Výše celkových zp sobilých výdaj
8.

Bodov se zvýhod ují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti o dotaci. Hodnocení bude
probíhat dle Žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu.
. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
10

mén než 500 000 K
výdaje, ze kterých je stanovena dotace

8

alespo 500 000 K a zárove mén než 1 000 000 K
výdaje, ze kterých je stanovena dotace

6

alespo 1 000 000 K a zárove mén než 1 500 000 K
výdaje, ze kterých je stanovena dotace

4

alespo 1 500 000 K a zárove mén než 2 000 000 K
výdaje, ze kterých je stanovena dotace

2

alespo 2 000 000 K a zárove mén než 2 500 000 K
výdaje, ze kterých je stanovena dotace

0

alespo 2 500 000 K
výdaje, ze kterých je stanovena dotace

. . 10.Preferen ní kritérium
Publicita
Projekt bude ozna en publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude ešena samostatnou
informativní tabulkou s následujícími náležitostmi:
- velikost min A4,
- odolnost klimatickým podmínkám,
- umíst ní v míst realizace projektu (viditeln z ve ejn p ístupného místa),
9. - tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v p im ené velikost (poskytne kancelá MAS),
- tabulka bude obsahovat text p im ené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl realizován s podporou MAS
Litomyšlsko o.p.s.
Pro získání bod za toto preferen ní kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti o dotaci. Žadatel je povinen plnit
závazek minimáln po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na
základ údaj uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace p iložené k Žádosti o platbu,
p ípadn formou kontroly na míst .
. .
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysv tlení
ano

5

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko o.p.s.
ne

0

V žádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko o.p.s.

14.Minimální po et bod

50

Povinné indikátory výstup
15.Název
93701 Po et podpo ených zem d lských podnik /p íjemc
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

16.Hodnota
2
18.Hodnota
4

17.M rná jednotka
po et
19.M rná jednotka
po et

Nepovinné indikátory výstup
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.M rná jednotka
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Povinné indikátory výsledk
23.Název
94800 Pracovní místa vytvo ená v rámci podpo ených projekt (Leader)
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

24.Hodnota
0
26.Hodnota
1

25.M rná jednotka
po et
27.M rná jednotka
po et

Nepovinné indikátory výsledk
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria p ijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.M rná jednotka

