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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. 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko 


Ficl,e 7 Horizo11tá/11f a vertikáh,I spolupráce mezi ,íčastnfky krátkýcl, dodavate/skýcl, 
řetězc1i a mfstnfc/1 trl,1i 
Vymezeni Fiche 


Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření 


a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 


Podpora přispívá k naplňování Priority PRV: 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 


včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 


podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti PRV: 3A Zlepšení 


konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského 


řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a 


podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupeni a organizací producentů a 


mezioborových organizací, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 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. 


Oblasti podpory 


Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posíleni jejich 


konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou 
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Strategie komunitně vedeného mfstniho rozvoje pro územf MAS Sokolovsko 


propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, 


technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého 


majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a podnikatelského 


plánu. 


Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho 


zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici 


místního trhu. 


Definice příjemce dotace 


Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou 


činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: 


zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující 


zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí. 


Minimální hranice celkových způsobilých výdajů: 50 tis. Kč 


Maximální hranice celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč 


Monitorovací indikátory: 


Tab. č. 121: Monitorovací indikátory výsledku pro fichi 7 Horizontální a vertikální spolu 


ID Iadikátor 


Pracovní místa vytvořená v rámci 
.__ _ _., podppfených proj�lc_tů (Leader) 


Zdroj: vlastní data 


MEmli 
jeclnotka 


úulikátoru 


FfE 


Výclroif Ofl 
sliodnota boa.nota 


MAS (rok {1018) MAS 


o 


ráce 
ono� 


hodnota 
(2023)MAS 


Tab. č. 122: Monitorovací indikátory výstupu pro fichi 7 Horizontální a vertikální spolupráce 
Mmaá V:fdiozf GflovUioclnota Cilová boélDota 


ID Indikátor Jednotka ho4nota (!018) MAS (1023) MAS 


==-=.--::-':""""
-


-:--:---:--:-":'"""'
"""'=


�""=""=��inilikitoi'u 


Počet podpořených kooperačních činnosti 
činnost[ Oiných než EIP) s�lup_�� 
Počet podpořených 
zemědělských podniků!pHjemců 


podnik 


Zdroj: vlastní data 


o


o 
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3.9.3.3 Principy pro určení preferenčních kritérií 


• tvorba nových pracovních míst


• uplatňování inovačních přístupů (např. místní zdroje, nové technologie apod.)


• partnerství založené na součinnosti subjektů soukromého a veřejného sektoru


• dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území MAS


• kvalita zpracování projektu (vč. místní potřebnosti) a rozpočtu, přiměřenost rozpočtu


• velikost rozpočtu (velikost požadované dotace) - 2 mil. Kč


• dosud nepodpořený žadatel v rámci CLLD


• součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS a


• metody CLLD


• projekt byl připraven za použití komunitních metod plánováni (mimo PRV)


• návaznost projektu na již realizované projekty či záměry jiných subjektů
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Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1
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