
Fiche Body

Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo. 

Nově vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, respektive musí mít přímou vazbu 

na projekt. Pracovní smlouva musí obsahovat, kromě identifikačních údajů zaměstnance i místo 

výkonu práce, pracovní zařazení. Za dané pracovní místo musí byt odváděny odvody na sociální a 

zdravotní pojištění, vyjma osob uvedených v zákoně č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění v §3 odst. 8 bod a), b), c). Pracovní místo musí být vytvořeno v souladu s 

přílohou č. 14 Pravidel 19.2.1.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl  do Žádosti o dotaci, popř. jejích 

přílohách.

Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze 14 Pravidel 19.2.1 (např. 

dle odvodů na sociální a zdravotní pojištění, evidence zaměstnanců, pracovní smlouvou, výplatní 

páskou).Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

1.1 Žádné či menší než 0,5 pracovního místa

Projekt nevytváří žádné pracovní místo či vytváří pracovní místo v rozsahu menším než 0,5 úvazku. 0

1.2 Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku, včetně

Projekt vytváří alespoň částečné pracovní místo, minimálně však 0,5 úvazku. 5

1.3 Minimálně 1,0 pracovní místo, včetně

Projekt vytváří minimálně 1,0 pracovní úvazek. 10

1.4 Minimálně 2,0 pracovního úvazku a více.

Projekt vytváří  minimálně 2,0 pracovního úvazku a více. 15

Dopad projektu na rozvoj místní ekonomiky, kde se daný projekt realizuje.

V případě, že projekt zasahuje do více obcí v území MAS, vypočítá se nárok na body dle 

aritmetického průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích v území MAS, ve kterých je projekt 

realizován. Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: počet obyvatel v Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl  do Žádosti o dotaci, popř. jejích 

přílohách.

Kontrola se provádí dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci a dále dle dokumentu počtu 

obyvatel v obcích v ČR publikováného na stránkách ČSÚ v den podání Žadosti o dotaci žadatelem.
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Přehled preferenčních kritérií pro výzvu č. 4 Programu rozvoje venkova 

(platné k 13. 3. 2020)

Název Preferenčního kritéria

F2, F3, F6,

Tvorba nových pracovních míst.

F2 Investice do zemědělských podniků

F3 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F6 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědelských činností

F9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech



Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

2.1 Dotčené území má více než 10.000 obyvatel.

Obec, na jejímž území  je projekt realizován má,více než 10.000 obyvatel. 0

2.2 Dotčené území má 5.001 - 10.000 obyvatel, včetně

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 5.001 - 10.000 obyvatel. 3

2.3 Dotčené území má 2.501 - 5.000 obyvatel, včetně

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 2.501 - 5.000 obyvatel. 6

2.4 Dotčené území má 1.001 - 2.500 obyvatel, včetně

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 1.001 - 2.500 obyvatel. 9

2.5 Dotčené území má 501 - 1.000 obyvatel, včetně

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má 501 - 1.000 obyvatel. 12

2.6 Dotčené území má méně než 501 obyvatel.

Obec, na jejímž území je projekt realizován, má méně než 501 obyvatel. 15

Žadatel již přispěl ke zkvalitnění života na venkově v území MAS.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci a jejích příloh. 

Kontrola se provádí z interní evidence vedené MAS Krušné hory o zaregistrovaných a 

podpořených projektech v rámci programového rámce PRV k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. 

Za úspěšnou žádost se považuje žádost, která byla ze strany MAS doporučena v předchozích 

výzvách k financování bez ohledu na fakt, zda k realizaci došlo/dochází či ne.

Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

3.1 Ano, byl podpořen

Žadatel byl již podpořen v rámci realizace SCLLD MAS Krušné hory. 0

3.2 Ne, nebyl podpořen

Žadatel doposud nebyl podpořen v rámci realizace SCLLD MAS Krušné hory. 15

Finanční náročnost projektu.

Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je

stanovena dotace (dále jen částka ZVSD). 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu

Kontrola se provádí z údajů v Žádosti o dotaci z pole výše způsobilých výdajů, ze kterých je 

stanovena dotace, (ZVSD) ve formuláři Žádosti o dotaci.

Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

4.1 Částka ZVSD činí více než 1.000.000,- Kč

Požadovaná výše ZVSD činí více než 1.000.000,- Kč. 0

4.2 Částka ZVSD je v rozsahu 500.000,01 Kč - 1.000.000,- Kč, včetně

Požadovaná výše ZVSD je v rozsahu 500.000,01 Kč - 1.000.000,- Kč. 10

4.3 Částka ZVSD činí max. 500.000,- Kč, včetně

Požadovaná výše ZVSD je max. 500.000,- Kč. 20

Přínos pro zviditelnění území MAS Krušné hory

Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad je propagace MAS Krušné hory a 

metody CLLD. Propagační aktivity bodované v tomto kritériu nesmí být totožné s povinou 

publicitou projektu. Žadatel konkrétně popíše jaké nástroje/aktivity propagace v projektu uskuteční. 

Za vhodné propagační nástroje se v tomto případě považuje písemná informace v tisku, či v dalších 

médiích, kde bude jasně uvedeno z jakých zdrojů byla dotace pořízena, přičemž bude uveden i 

odkaz na MAS Krušné hory a metodu CLLD. Dále za vhodnou aktivitu je považována prezentace 

na webu žadatele či jiného vhodného subjektu, např. obce, kde je projekt realizován. Možné je také 

uspořádání veřejné akce (např. při uvedení budovy/stroje do provozu), jíž se zúčastní nejméně 15 

osob a kde budou prezentovány výstupy projektu a přítomným bude předána informace o MAS 

Krušné hory a metodě CLLD (doloží příjemce prezenční listinou a fotodokumentací).
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Hodnocení bude provedeno na základě údajů, které žadatel uvede v Žádosti o dotaci, příp. jejích 

přílohách.

Žadatel v přestihu min. 5-ti pracovních dnů písemně upozorní  MAS Krušné hory, o.p.s. o realizaci 

propagační aktivity MAS Krušné hory a metody CLLD. Kontrola se provádí na základě doložení 

prezenční litiny a fotodokumentací v rámci uspořádání veřejné akce, kontrolou tisku, webových 

stránek či facebooku žadatele dle informací, které žadatel uvedl v Žadosti o dotaci. 

Vysvětlení

5.1 Projekt řeší pouze povinnou publicitu

Projekt obsahuje pouze povinnou publicitu projektu dle Pravidel Programu rozvoje venkova ČR 

2014-2020.

5

5.2 Projekt obsahuje 1 propagaci MAS/CLLD

Projekt obsahuje 1 nástroj/aktivitu na propagaci MAS nebo metody CLLD. Tento nástroj je v 

žádosti o podporu dostatečně popsán a MAS o jeho realizaci bude v předstihu min. 5 pracovních 

dní upozorněna, a to e-mailem zaslaným na některou z adres uvedených v kontaktech na webu MAS 

Krušné hory.

15

5.3 Projekt obsahuje min. 2 propagace MAS/CLLD

Projekt obsahuje min. 2 nástroje/aktivity na propagaci MAS nebo metody CLLD. Tento nástroj je v 

žádosti o podporu dostatečně popsán a MAS o jeho realizaci bude v předstihu min. 5 pracovních 

dní upozorněna, a to e-mailem zaslaným na některou z adres uvedených v kontaktech na webu MAS 

Krušné hory.

20

Realizací projektu nesmí dojít k záboru zemědělské půdy.
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Body budou přiděleny v případě, že

a) v době před 5 lety a v roce podání Žádosti o dotaci na MAS Krušné hory

nebyly/nejsou dotčené pozemky/parcely chráněny jako zemědělský půdní fond, nebo b) v době 

podání Žádosti o dotaci pozemky jsou evidovány se způsobem ochrany zemědělský půdní fond a v 

souvislosti s realizací projektu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl v Žádosti o dotaci a přílohách, které 

žadatel předložil k Žádosti o dotaci

- výpis z KN, informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který bude v souladu s vyhláškou 

č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jiný dokument příslušného katastrálního úřadu, dokládající  aktuální stav parcel 

dotčených stavbou, ne starší než 30 dnů k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (prostá kopie - 

informativní charakter),- výpis z KN, informace o parcele nebo jiný relevantní dokument, který 

bude v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiný dokument příslušného katastrálního úřadu, 

dokládající stav pozemků dotčených stavbou pět let před podáním Žádosti o dotaci (předmětem 

kontroly je daný příslušný rok, nikoliv konkrétní datum) a nebo maximálně 3 měsíce od začátku 

platnosti komplexní pozemkové úpravy či obnovy operátu, nebo jiného opatření katastrálního 

úřadu, kterým se změnila evidence katastru nemovitostí tak, že není možné určit stav ochrany 

pozemků před pěti lety - prostá kopie (dokument může být informativního charakteru).

Pokud z doložených příloh nebude jasně patrný způsob ochrany parcely, bude rozhodující druh 

pozemku (§ 1 odstavce 2 zákona

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

Hodnotí se všechny stavby, na kterých budou/byly provedeny stavební práce v rámci způsobilých 

výdajů, ze kterých je

stanovena dotace. U pastevních areálů se předkládají relevantní doklady jen k těm parcelám, na 

kterých je stavba umístěna.
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Kontrola dokumentů se provádí na místě. 

Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

6.1 Ano, dojde k záboru zemědělské půdy

Realizací projektu dojde k záboru zemědělské půdy. 0

6.2 Ne, nedojde k záboru zemědělské půdy

V období 5 let zpět a v roce podání ŽoD buď nebyly/nejsou dotčené pozemky/parcely chráněny jako 

zemědělský půdní fond a nebo jsou evidovány se způsobem ochrany zemědělský půdní fond a v 

souvislosti s realizací projektu nedojde/nedošlo k odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, 

tedy k záboru zemědělské půdy.

5

6.3. Předmětem projektu nejsou stavební práce

Předmětem projektu je pořízení strojů a technologií. 5

Využití místního potenciálu a podpora spolupráce

Cílem je zvýhodnit ty žadatele, kteří nad rámec svých pracovních povinností a 

podnikatelských/veřejných aktivit přispívají (libovolnou formou) k podpoře rozvoje obce příp. 

regionu patřící do MAS Krušné hory. Žadatelé mohou zahrnout veškeré činnosti, které vykonávají 

osobně, tj. osobou vlastníka/ jednatele/ starostou/ místostarostou (u soukromých podniků účast v 

zastupitelstvu obce, vedení sportovního kroužku, dobrovolnické práce pro obec, organizace závodu, 

apod., u obcí/měst zastupující osoby vykonávající funkci v orgánech NNO nebo ve spolcích apod.). 

Popis konkrétních aktivit uvede žadatel volnou formou (výstižně a konkrétně). U žadatele, který je 

obcí/městem se považuje Využití místního potenciálu a podpora spolupráce , za vzájemnou 

spolupráci obce/města se soukromým subjektem, NNO nebo spolkem na základě existujícího 

(platného) písemného smluvního ujednání o spolupráci (dohodě).

Hodnocení  a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel předložil v Žádosti o dotaci, 

popř. jejích přílohách.
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Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

7.1 Žadatel nepředložil písemné smluvní ujednání o spolupráci

Žadatel nepředložil kopii smluvního ujednání o spolupráci ani potvrzení obce/města. 0

7.2 Žadatel předložil písemné smluvní ujednání o spolupráci

Žadatel předložil kopii smluvního ujednání o spolupráci proběhlé v uplynulých 3 letech nebo 

potvrzení o provedení konkrétní činnosti s termínem realizace pro obec/město. 

15

Realizací projektu vznikne finální produkt uvedený na místní trh.

Body budou přiděleny pokud produktem uváděným na trh bude zemědělský produkt (uvedené v 

Příloze I. Smlouvy o fungování EU). Body nebudou přiděleny v případě, že produkt uváděný na trh 

nespadá pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU.  

Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci, popř. jejích přílohách (popis 

aktivit projektu; odůvodnění u preferenčního kritéria).

 Kontrola se provádí na místě a ze Žádostí o platbu.

Popis bodového hodnocení 

Vysvětlení

8.1. Nezemědělský produkt

Produktem, který je uváděn na trh je produkt nespadající pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU. 0

8.2. Zemědělský produkt

Produktem, který je uváděn na trh je produkt spadající pod Přílohu I. Smlouvy o fungování EU. 5

Podpora subjektů vykonávajících hospodářskou činnostBody budou přiděleny podle počtu zaměstnanců žadatele, výpočtem ročních pracovních jednotek 

(RPJ). Pro účely tohoto kritéria se počítá pouze počet zaměstnanců za podnik žadatele (IČ) bez 

Kontrola bude prováděna z údajů žádosti o dotaci a z přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1. Prohlášení o 

zařazení podniků.

Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v příloze č. 5 Prohlášení o zařazení podniků.

Popis bodového hodnocení 

Vysvětlení

9.1. Žadatel zaměstnává 0 - 4,99 zaměstnanců, včetně

Projekt bude realizován žadatelem, který má počet zaměstnanců 4,99 a méně RPJ. 20

9.2. Žadatel zaměstnává 5 - 9,99 zaměstnanců, včetně

Projekt bude realizován žadatelem, který má počet zaměstnanců 5 RPJ až 9,99 RPJ. 15

9.3. Žadatel zaměstnává 10 - 15,99  zaměstnanců, včetně

Projekt bude realizován podnikem, který má počet zaměstnanců 10 RPJ až 15,99 RPJ. 10

 9.4 Žadatel zaměstnává 16 zaměstnanců a více 

Projekt bude realizován žadatelem, který má počet zaměstnanců 16 a více RPJ. 5

Podpora chovu v tradičním odvětví ve vazbě na využití místního potenciálu.Žadatel získá body v případě, že prokáže aktivity zaměřené na tradiční odvětví živočišného chovu v 

regionu (skot, ovce, kozy, koně) nebo se zaváže k zavedení chovu v tradičním odvětví. Není 

stanoven limit chovaného zvířectva. Žadatel předloží při podání Žádosti o dotaci např. účetní 

doklady, veterinární osvědčení, platný průvodní list skotu, průkaz koně, apod. V případě, že se 

žadatel chystá k založení chovu v tradičním odvětví, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti k 

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci, popř. jejích 

přílohách.

Kontrola se provádí k Žádosti o platbu náhledem na příslušné dokumenty o zavedení chovu a 

kontrolou na místě.

Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

10.1 Aktivity jsou zaměřeny na tradiční odvětví

Zemědělec je zaměřen na tradiční odvětví živočišného chovu regionu. 10

10.2 Aktivity jsou zaměřeny na zavedení tradičního odvětví
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Zemědělec se chystá k založení chovu v tradičním odvětví. 5

10.3 Aktivity nejsou zaměřeny na tradiční odvětví

Zemědělec není zaměřen na tradiční odvětví živočišného chovu regionu. 0

Podpora tradiční rostlinné výroby ve vazbě na využití místního potenciálu.

Žadatel získá body v případě, že aktivity jsou zaměřeny na tradiční rostlinou výrobu (brambory, 

pícniny, obilniny a olejniny) nebo se zaváže k zavedení pěstování tradičních plodin. V případě, že 

se žadatel chystá k zavedení pěstování tradičních plodin, doloží čestné prohlášení o této skutečnosti 

k Žádosti o dotaci a další příslušné doklady prokazující zavedení pěstování tradičních plodin v 

Žádosti o proplacení.

Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci, popř. jejích přílohách.
Kontrola se provádí k Žádosti o platbu náhledem na příslušné dokumenty o zavedení pěstování 

tradičních plodin a kontrolou na místě.

Popis bodového hodnocení 

Vysvětlení

11.1 Tradiční rostlinná výroba

Zemědělec se již orientuje na pěstování tradičních plodin. 10

11.2 Plán na zavedení pěstování tradičních plodin

Zemědělec se chystá k zavedení pěstování tradičních plodin. 5

11.3 Jiná rostlinná výroba

Zemědělec se neorientuje na tradiční plodiny. 0

Vliv na životní prostředí způsobem hospodaření.

Body budou přiděleny žadateli, který je v době podání žádosti držitelem certifikátu ekologického 

zemědělce. Žadatel doloží výpis z Registru ekologických podnikatelů (MZe).  

Hodnocení  a kontrola se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci, popř. jejích 

přílohách.

Popis bodového hodnocení 

Vysvětlení

12.1 Ano, žadatel je ekologický zemědělec

Hospodaření zemědělce je založeno na zásadách ekologického zemědělství. 5

12.2 Ne, žadatel není ekologickým zemědělcem

Hospodaření zemědělce není založeno na zásadách ekologického zemědělství. 0

Tvorba nových pracovních míst.

Dopad projektu na rozvoj místní ekonomiky ve spojitosti s tvorbou nových pracovních míst je v 

kontextu situace v území, kdy je veliký odliv pracovníků do blízkého zahraničí. Podporou vzniku 

pracovního místa chceme přispět k zlepšení ekonomiky a pracovního trhu v našem regionu.

Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo. 

Nově vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, respektive musí mít přímou vazbu 

na projekt. Pracovní smlouva musí obsahovat, kromě identifikačních údajů zaměstnance i místo 

výkonu práce, pracovní zařazení. Za dané pracovní místo musí byt odváděny odvody na sociální a 

zdravotní pojištění, vyjma osob uvedených v zákoně č. 592/1992 Sb. Zákon o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění v §3 odst. 8 bod a), b), c). Pracovní místo musí být vytvořeno v souladu s 

přílohou č. 14 Pravidel 19.2.1.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl  do Žádosti o dotaci, popř. jejích 

přílohách.

Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze 14 Pravidel 19.2.1 (např. 

dle odvodů na sociální a zdravotní pojištění, evidence zaměstnanců, pracovní smlouvou, výplatní 

páskou).

Popis bodového hodnocení

Vysvětlení

13.1 Žádné či menší než 0,5 pracovního místa

F9

13

F2, F3

F2

F2

11.

12.



Projekt nevytváří žádné pracovní místo či vytváří pracovní místo v rozsahu menším než 0,5 úvazku. 0

13.2 Částečné pracovní místo, min. 0,5 úvazku, včetně

Projekt vytváří alespoň částečné pracovní místo, minimálně však 0,5 úvazku. 5

13.3 Minimálně 1,0 pracovní místo, včetně

Projekt vytváří minimálně 1,0 pracovní úvazek. 10

13.4 Minimálně 2,0 pracovního úvazku a více.

Projekt vytváří  minimálně 2,0 pracovního úvazku a více. 15

F9


