
SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Obnova prostor knihovny včetně pořízení vybavení - Budislav 

Žadatel:  Obec Budislav 

IČ:   00276511 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013) a SCLLD (2014-2020). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Budislav, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 448. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 21 %. 5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 200 000 Kč a zároveň 
méně než 400 000 Kč. 

16 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 61 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Stezka zdraví a poznání České Heřmanice 

Žadatel:  Městys České Heřmanice 

IČ:   00278661 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 12 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je Městys České Heřmanice, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 
582. 

16 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 200 000 Kč a zároveň 
méně než 400 000 Kč. 

16 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 57 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Fit stezka v obci Čistá u Litomyšle 

Žadatel:  Obec Čistá 

IČ:   00276545 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 12 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Čistá, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 981. 16 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

Odůvodnění: Body: 



Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 3 subjekty. 3 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 
12 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 200 000 Kč a zároveň 
méně než 400 000 Kč. 

16 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 55 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci Trstěnice 

Žadatel:  Divadelní spolek VOJNARKA 

IČ:   67440541 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Trstěnice, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 530. 16 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel si ponechal rezervu u tohoto kritéria. Podíl vlastních prostředků 
žadatele na celkových výdajích projektu bude více než 20 %.  

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 400 000 Kč a zároveň 
méně než 600 000 Kč. 

12 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 73 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Občanská vybavenost v obci Horní Újezd 

Žadatel:  Obec Horní Újezd 

IČ:   00579521 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Horní Újezd, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 402. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 1 subjektem. Body 
za spolupráci s kulturní komisí Horní Újezd nebyly uznány, protože se nejedná 
o samostatný subjekt s vlastním IČ. 

1 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 41 %. 15 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 
12 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 200 000 Kč. 20 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 81 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Lanovka na veřejném prostranství v Chotěnově 

Žadatel:  Obec Chotěnov 

IČ:   00276707 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Chotěnov, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 124. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 2 subjekty. 2 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 200 000 Kč. 20 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 72 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Vestavba spolkového zařízení do části stávajícího objektu č.p. 30 Chotovice 

Žadatel:  Obec Chotovice 

IČ:   00276715 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 180 dní. 

8 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Chotovice, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 139. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel nepředložil žádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel si ponechal rezervu u tohoto kritéria. Podíl vlastních prostředků 
žadatele na celkových výdajích projektu bude více než 30 %.  

10 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 000 000 Kč. 0 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 63 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Úprava hygienického zázemí, III. MŠ (MŠ Lidická) - II. ETAPA 

Žadatel:  Město Litomyšl 

IČ:   00276944 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013) a SCLLD (2014-2020). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je město Litomyšl, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 10 378. 0 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 84 %. 20 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 400 000 Kč a zároveň 
méně než 600 000 Kč. 

12 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 52 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Rekonstrukce sociálního zařízení a snížený zateplený podhled v ZŠ Makov 

Žadatel:  Obec Makov 

IČ:   00276961 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 180 dní. 

8 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Makov, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 320. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel nepředložil žádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 400 000 Kč a zároveň 
méně než 600 000 Kč. 

12 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 60 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně spolkových prostor a knihovny (Nová Sídla) 

Žadatel:  Obec Nová Sídla 

IČ:   00579581 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 180 dní. 

8 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Nová Sídla, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 225. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 1 subjektem. 1 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 20 %. 0 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 200 000 Kč a zároveň 
méně než 400 000 Kč. 

16 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 70 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Rozvoj veřejných prostranství v Osíku 

Žadatel:  Obec Osík 

IČ:   00277100 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013) a SCLLD (2014-2020). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Osík, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 1015. 12 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 89 %. 20 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 600 000 Kč a zároveň 
méně než 800 000 Kč. 

8 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 60 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ ZBROJNICE V PERÁLCI 

Žadatel:  Obec Perálec 

IČ:   00270661 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Perálec, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 241. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 1 subjektem. 1 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 800 000 Kč a zároveň 
méně než 1 000 000 Kč. 

4 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 55 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Zkvalitnění volnočasových aktivit v obci Poříčí u Litomyšle 

Žadatel:  Obec Poříčí u Litomyšle 

IČ:   00579611 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013) a SCLLD (2014-2020). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Poříčí u Litomyšle, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 
509. 

16 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 0 



počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel nepředložil žádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 20 %. 0 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 
12 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 200 000 Kč. 20 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 61 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Rekonstrukce čp. 57 

Žadatel:  Obec Příluka 

IČ:   00277223 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 270 dní. 

6 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013) a SCLLD (2014-2020). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Příluka, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 167. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 1 subjektem. 1 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 200 000 Kč. 20 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 57 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Obnova kostela sv. Mikuláše v Horní Sloupnici, I.etapa 

Žadatel:  Římskokatolická farnost Horní Sloupnice 

IČ:   44468997 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 180 dní. 

8 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Sloupnice, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 1710. 8 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 41 %. 15 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 600 000 Kč a zároveň 
méně než 800 000 Kč. 

8 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 69 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Stavební úpravy a přístavba multifunkčního objektu fary 

Žadatel:  Římskokatolická farnost Proseč u Skutče 

IČ:   64783448 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel již obdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je město Proseč, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 2093. 4 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 5 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 82 %. 20 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 600 000 Kč a zároveň 
méně než 800 000 Kč. 

8 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 62 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Vybavení víceúčelové budovy - knihovna, klubovna, multifunkční sál se zázemím 

Žadatel:  Obec Sedliště 

IČ:   00277347 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Sedliště, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 238. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 3 subjekty. 3 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 20 %. 0 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 200 000 Kč a zároveň 
méně než 400 000 Kč. 

16 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 74 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Vybavení pro činnost Sportovního klubu Poříčí 

Žadatel:  Sportovní klub Poříčí z.s. 

IČ:   27041212 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Poříčí u Litomyšle, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 
509. 

16 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 0 



počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel nepředložil žádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 20 %. 0 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 
12 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 200 000 Kč. 20 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 71 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Rekonstrukce - knihovna Tisová 

Žadatel:  Obec Tisová 

IČ:   00279641 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 270 dní. Žadatel si 
ponechal rezervu u tohoto kritéria. 

6 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 10 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Tisová, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 571. 16 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 2 subjekty. 2 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 20 %. 0 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 200 000 Kč a zároveň 
méně než 400 000 Kč. 

16 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 65 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Lanová dráha - veřejné prostranství v obci Vidlatá Seč 

Žadatel:  Obec Vidlatá Seč 

IČ:   00277550 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Vidlatá Seč, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 299. 20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel předložil smlouvy/dohody o spolupráci s 3 subjekty. 3 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je přes 
20 %. 

5 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí méně než 200 000 Kč. 20 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 73 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 10 - Občanská vybavenost 
4. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 
Projekt:  Obnova veřejného prostranství v obci Zálší 

Žadatel:  Obec Zálší 

IČ:   00279803 

 
Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 
Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2021. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 dní. 

10 

 
 

2. Žadatel nepředložil v předcházejících 12 měsících MAS Litomyšlsko o.p.s. jinou žádost 
 
Započítávají se žádosti ve všech opatřeních a Fichích MAS Litomyšlsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 měsíců předcházejících dni vyhlášení aktuální výzvy, v rámci které byla právě 
hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu žádostí 
podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři 
MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 10 



pokud žadatel nepodal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS 
jinou žádost kromě právě hodnocené 

1 a více žádostí 

0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 
žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: Body: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 0 

 
 

3. Žadatel neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci realizace 
SCLLD MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Započítávají se projekty, u nichž byla uzavřena Dohoda nebo Právní akt (nejpozději ke dni vyhlášení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu projektů. 
Informace budou žadatelům poskytovány v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

10 Žadatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. neuzavřel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

Žadatel obdržel podporu 

0 Žadatel již v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) nebo 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomyšlsko o.p.s. uzavřel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel dosud neobdržel podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

10 

 
 

4. Velikost obce 
 
Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení). 
V případě realizace ve více obcích se uvažuje jejich průměrná velikost. Hodnocení proběhne 
dle místa realizace uvedeného v Žádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdější změny počtu 
obyvatel obce nebo místa realizace nebude brán zřetel). Kontrola bude probíhat dle dokumentu 
"Počet obyvatel v obcích v území MAS Litomyšlsko", který bude zveřejněn na webu MAS spolu 
s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Zálší, počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 238.  20 

 
 

5. Spolupráce v území 
 
Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace i udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Akceptuje se pouze spolupráce s fyzickými nebo právnickými osobami s vlastním identifikačním 
číslem. Nebude bodovaná spolupráce se subjekty následujících právních forem: fyzické osoby 
podnikající dle živnostenského nebo jiného zákona, zemědělští podnikatelé, obchodní společnosti, 
družstva. 
 
Hodnocení bude probíhat podle počtu spolupracujících subjektů v uzavřených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován předmět, rozsah a přínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavřeny na dobu odpovídající potřebě k naplnění 
jejich předmětu. Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za toto kritérium, předloží kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné přílohy k Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
při podání Žádosti o dotaci dle uvedených nepovinných příloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektů a více 
5 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
3 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
1 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 



Odůvodnění: Body: 

Žadatel nepředložil žádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 

 
 

6. Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu (preference projektů 
s vyšším vlastním přínosem žadatele) 
 
Kritérium preferuje projekty s vyšším podílem finanční účasti žadatele. Hodnocení bude probíhat 
na základě Žádosti o dotaci.  
 
Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu = (celkové výdaje projektu - 
dotace)/celkové výdaje projektu. 
 
Kontrola bude probíhat dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Více než 50 % 
20 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 40 % a zároveň nejvýše 50 % 
15 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 30 % a zároveň nejvýše 40 % 
10 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Více než 20 % a zároveň nejvýše 30 % 
5 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Nejvýše 20 % 
0 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu 

Odůvodnění: Body: 

Podíl vlastních prostředků žadatele na celkových výdajích projektu je 35 %. 10 

 
 

7. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat ze Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 200 000 Kč 
20 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 200 000 Kč a zároveň méně než 400 000 Kč 
16 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 400 000 Kč a zároveň méně než 600 000 Kč 12 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 600 000 Kč a zároveň méně než 800 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 800 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1 000 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí alespoň 800 000 Kč a zároveň 
méně než 1 000 000 Kč. 

4 

 
 

8. Publicita 
 
Projekt bude označen publicitou MAS Litomyšlsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
řešena samostatnou informativní tabulkou s následujícími náležitostmi: 
- velikost min. A4,  
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístění v místě realizace projektu (viditelně z veřejně přístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomyšlsko o.p.s. v přiměřené velikosti (poskytne kancelář 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text přiměřené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. 
 
Pro získání bodů za toto preferenční kritérium žadatel uvede závazek této publicity v Žádosti 
o dotaci. Žadatel je povinen plnit závazek minimálně po dobu od podání Žádosti o platbu na MAS 
do konce udržitelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně 
formou kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

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. 

Odůvodnění: Body: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 5 

 
Součet bodů za projekt celkem: 59 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 15. 10. 2020 
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