
SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 1 - Investice do lesních cest 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Město Litomyšl 
IČO: 00276944 

Název projektu: Lesní cesta k Janovskému rybníčku 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
20 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
16 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
12 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.7.2019 a 
předpokládané datum ukončení fyzické realizace 30.8.2019, tj. 61 dní. 

20 

 

 

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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
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: 

Žadatel podal v předcházejících 12 měsících na MAS jednu 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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou 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) ani 

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 
(Stopovací zařízení – Město Litomyšl). 

0 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Janov, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 980 obyvatel. 
 

8 

 

 

5. Napojení lesní cesty 

 

Lesní cesta, která je předmětem projektu, navazuje (nebo bude nejpozději při dokončení projektu 
navazovat) na jinou lesní cestu nebo pozemní komunikaci umožňující plnohodnotné využívání 
výstupů projektu. 
 

Hodnocení probíhá dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy - mapa s vyznačením napojení lesní 
cesty.  

 

Kontrola na místě proběhne po podání Žádosti o platbu na MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

ano 
20 

Cesta je napojena a napojení je doloženo. 

ne 
0 

Cesta není napojena nebo napojení není doloženo. 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí a dokládá, že lesní cesta K Janovskému rybníčku je napojena 
na další lesní cesty. 

20 

 

 

6. Požadovaná výše dotace/94302 Celková délka lesních cest (km) 
 

Porovnává se požadovaná výše dotace na jednotku indikátoru. Stanoví se poměr požadované výše 
dotace v Kč na 1 km výstupu (lesních cest). 
 

Hodnocení probíhá dle údajů v Žádosti o dotaci, kontrola pak dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Dotace je nižší než 1 500 000 Kč/km. 
20 

Požadovaná výše dotace v Kč na 1 km výstupu (lesních cest) 

Dotace je rovna 1 500 000 Kč/km. 
10 

Požadovaná výše dotace v Kč na 1 km výstupu (lesních cest) 



Dotace je vyšší než 1 500 000 Kč/km. 
0 

Požadovaná výše dotace v Kč na 1 km výstupu (lesních cest) 

Odůvodnění: Body: 

Požadovaná výše dotace je 1 999 999 Kč, výstupem je 1,394 km dlouhá 
cesta (indikátor), z toho vyplývá poměr 1 434 720 Kč/1 km. 

20 

 

 

7. 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 velikost (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 

10 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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

10 

 

Součet bodů za projekt celkem: 78 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 4 - Podpora lesních stezek 

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Městys České Heřmanice 

IČO: 00278661 

Název projektu: Naučná stezka Borová 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 

 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.5.2019 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 28.7.2019, tj. 89 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel podal v předcházejících 12 měsících na MAS dvě jiné žádosti. 
 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 

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, byl mu vydán Právní 
akt (Dětský klub a příměstský tábor České Heřmanice). 

0 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je Městys České Heřmanice, který k 1.1.2018 měl dle ČSÚ 
569 obyvatel. 

8 

 

 

5. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 459 187 Kč. 
 

10 

 

 

 

6. Požadovaná výše dotace/93001 Celková plocha (ha) 
 

Porovnává se výše dotace na jednotku indikátoru. Stanoví se poměr požadované výše dotace v Kč 
na 1 ha projektem dotčených lesních pozemků (PUPFL). 
 

Hodnocení probíhá dle údajů v Žádosti o dotaci, kontrola pak dle Žádosti o platbu. 



Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Dotace je nižší než 100 000 Kč/ha 
20 

Požadovaná výše dotace v Kč na 1 ha dotčených lesních pozemků. 

Dotace je rovna 100 000 Kč/ha 
10 

Požadovaná výše dotace v Kč na 1 ha dotčených lesních pozemků. 

Dotace je vyšší než 100 000 Kč/ha 
0 

Požadovaná výše dotace v Kč na 1 ha dotčených lesních pozemků. 

Odůvodnění: Body: 

Požadovaná výše dotace je 459 187 Kč, výstupem je 0,3291 ha dotčeného 
lesního pozemku (PUPFL) (indikátor), z toho vyplývá, že dotace je vyšší než 
100 000 Kč/1 ha. 

0 

 

 

7. Přizpůsobení rodinám s dětmi 
 

Hodnocení probíhá na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci včetně příloh. Preferují se 
projekty, jejichž součástí je umístění prvků z následujících skupin:  
- herní a naučné prvky,  
- fitness prvky,  

- informační tabule, odpočinková stanoviště a přístřešky. 
 

Kontrola bude provedena dle fotodokumentace přiložené k Žádosti o platbu, případně formou 
kontroly na místě. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Zařazení prvků ze tří uvedených skupin 
15 

Umístění prvků ze tří uvedených skupin 

Zařazení prvků ze dvou z uvedených skupin 
10 

Umístění prvků ze dvou z uvedených skupin 

Zařazení prvku/ů z jedné z uvedených skupin 
5 

Umístění prvku/ů z jedné z uvedených skupin 

Projekt neobsahuje umístění žádného prvku z uvedených skupin 
0 

Projekt nezahrnuje umístění žádného prvku z uvedených skupin 

Odůvodnění: Body: 

Součástí projektu je umístění prvků ze všech tří uvedených skupin. 
 

15 

 

 

8. Zpřístupnění atraktivity 

 

Projekt zpřístupňuje přírodní či kulturně-historickou atraktivitu minimálně lokálního významu. 
Body se udělují na základě popisu v Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy - potvrzení obce, 
na jejímž katastrálním území se atraktivita nachází, o místním významu atraktivity. 
 



Kontrola bude probíhat na základě doložení výše zmíněné přílohy Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

ano 
15 

je doloženo potvrzení obce o zpřístupnění atraktivity projektem 

ne 
0 

není doloženo potvrzení obce o zpřístupnění atraktivity projektem 

Odůvodnění: Body: 

Projekt zpřístupňuje dva historické haltýře a přírodní skalní útvar v údolí 
Sloupnického potoka, potvrzení obce je doloženo. 

15 

 

 

9. 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 velikost (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 

10 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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

10 

 

Součet bodů za projekt celkem: 68 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Ditera, s.r.o. 

IČO: 01696041 

Název projektu: Pořízení pásového rýpadla pro společnost Ditera, s.r.o. 
 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.8.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 14.1.2019, tj. 167 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Horní Újezd, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 410 

obyvatel. (Žadatel udělal formální chybu, když zaměnil místo realizace a 
sídlo firmy, a nedopatřením tak nepožadoval bodové zvýhodnění za toto 
kritérium, nicméně v žádosti uvedl, že místem realizace projektu bude obec 
Horní Újezd (konkrétní umístění specifikoval), Výběrový orgán MAS tento 
bod prodiskutoval a poté jednomyslně rozhodl o přidělení 10 bodů žadateli 
za toto kritérium.) 

10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 žádné odpovídající smlouvy/dohody o spolupráci. 
Výběrový orgán MAS tento bod prodiskutoval a poté jednomyslně rozhodl 
o přidělení 0 bodů žadateli za toto kritérium, protože smlouvy doložené 
k žádosti jsou pouze dvě a neodpovídají požadavkům kritéria. 

0 

 

 

6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 



let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 

Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 499 000 Kč. 
 

6 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 79 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Jiří Drobný 

IČO: 45568405 

Název projektu: Tryskací kabina 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.10.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 28.12.2018, tj. 89 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místo realizace Kornice je součástí Litomyšle, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 
10278 obyvatel. 

0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 žádné odpovídající smlouvy/dohody o spolupráci. 
 

0 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 999 900 Kč. 
 

4 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 69 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: JR INTERIER s.r.o. 

IČO: 06541585 

Název projektu: JR INTERIER s.r.o. - Pořízení širokopásové brusky s hoblovacím válcem 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.8.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 31.12.2018, tj. 153 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je město Vysoké Mýto, které k 1.1.2018 mělo dle ČSÚ 
12318 obyvatel. 

0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 žádné smlouvy/dohody o spolupráci. 
 

0 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 999 500 Kč. 
 

8 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 

 
5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 71 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Petr Kutlvašr 
IČO: 65190157 

Název projektu: Pořízení nového stroje - Kutlíci 
 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 

 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 10.6.2019 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 30.8.2019, tj. 82 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místo realizace Kornice je součástí Litomyšle, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 
10278 obyvatel. 

0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 5 subjekty. 
 

10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 801 744 Kč. 
 

8 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 83 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: MVDr. Martina Kuthanová 

IČO: 72498692 

Název projektu: Nákup ultrasonografického přístroje 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.11.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 1.1.2019, tj. 62 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Zálší, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 230 obyvatel. 

 
10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 5 subjekty. 
 

10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt nevytváří nová pracovní místa. 
 

0 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 302 500 Kč. 
 

10 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 55 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Alena Rychová 

IČO: 60921251 

Název projektu: Pásový bagr Nové Hrady 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.5.2019 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 28.7.2019, tj. 89 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Nové Hrady, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 305 

obyvatel. 
10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 6 subjekty. 

 
10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 5 mil. Kč. 
 

0 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 85 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 5 - Podpora podnikání 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici 
IČO: 00131024 

Název projektu: Rozšíření služeb pro nezemědělské činnosti v ZD Sloupnice 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 15.10.2018 

a předpokládané datum ukončení fyzické realizace 31.12.2018, tj. 78 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Sloupnice, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 1704 

obyvatel. 
4 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 5 subjekty. 
 

10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel se zavazuje vytvořit 0,01 pracovního místa. 
 

8 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Podíl osob znevýhodněných (RPJ) na celkovém počtu RPJ žadatele činí 
39,6 %. 

2 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 672 088 Kč. 
 

8 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 57 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 6 - Podpora zemědělství 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Pavel Sotona 

IČO: 63606429 

Název projektu: Pořízení manipulátoru 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 7.1.2019 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 31.3.2019, tj. 84 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Trstěnice, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 510 

obyvatel. 
8 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 5 subjekty. 

 
10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové 
hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 



 

Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Podíl osob znevýhodněných (RPJ) na celkovém počtu RPJ žadatele činí 
16,2 %. 

1 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 2 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 700 000 Kč. 
 

4 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 88 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 6 - Podpora zemědělství 
1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici 
IČO: 00131024 

Název projektu: Pořízení teleskopického manipulátoru pro zemědělskou výrobu 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 15.10.2018 

a předpokládané datum ukončení fyzické realizace 31.12.2018, tj. 78 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Němčice, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 999 

obyvatel. 
8 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 5 subjekty. 
 

10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové 
hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel se zavazuje vytvořit 0,01 pracovního místa. 
 

8 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 



 

Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Podíl osob znevýhodněných (RPJ) na celkovém počtu RPJ žadatele činí 
39,6 %. 

2 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 2 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 970 000 Kč. 
 

4 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 57 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 7 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Jindřich Čejka 

IČO: 72564636 

Název projektu: Přestavba objektu na zpracovatelský provoz 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 9.7.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 28.9.2018, tj. 82 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 

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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Chotěnov, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 124 

obyvatel. 
10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 žádné smlouvy/dohody o spolupráci. 
 

0 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1,2 pracovního místa. 

 
40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 283 500 Kč. 
 

10 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 85 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 7 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. 
IČO: 60915901 

Název projektu: Pořízení strojního vybavení do výroby řeznictví 
 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 15.1.2019 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 10.4.2019, tj. 86 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 

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 ani SCLLD. 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Sloupnice, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 1704 

obyvatel. 
4 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

0 subjektů kromě subjektu žadatele 
0 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

Odůvodnění: Body: 

Pro věcné hodnocení žadatel prostřednictvím Portálu farmáře předložil 
smlouvy/dohody o spolupráci celkem s 5 subjekty. Výběrový orgán MAS 
při posuzování zohlednil reálnou existenci podepsaných smluv/dohod 
doložených v listinné podobě. 

10 



 

 

6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel se zavazuje vytvořit 0,25 pracovního místa. 
 

16 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 



osoby). 

 

Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Podíl osob znevýhodněných (RPJ) na celkovém počtu RPJ žadatele činí 
33,88 %. 

2 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 3 220 000 Kč. 
 

0 

 

 

9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 

 
5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 57 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 7 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnice 

IČO: 00131024 

Název projektu: Pořízení strojního vybavení na zpracování skladovaných brambor 
 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 15.4.2019 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 30.6.2019, tj. 76 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 

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 ani SCLLD. 
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4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Sloupnice, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 1704 

obyvatel. 
4 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem s 5 subjekty. 

 
10 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel se zavazuje vytvořit 0,01 pracovního místa. 
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7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Podíl osob znevýhodněných (RPJ) na celkovém počtu RPJ žadatele činí 
39,6 %. 

2 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 499 000 Kč. 
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9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 

 
5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 55 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 8 - Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce 

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Obec Čistá 

IČO: 00276545 

Název projektu: Lesní technika pro Čistou 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.12.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 15.5.2019, tj. 166 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 

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 ani SCLLD. 
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4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Čistá, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 974 obyvatel. 
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5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 žádné smlouvy/dohody o spolupráci. 
 

0 

 

 



6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel se zavazuje vytvořit minimálně 0,25 pracovního místa. 
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7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 

Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 



Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel neuvádí zaměstnání osob znevýhodněných. 
 

0 

 

 

8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1 110 000 Kč. 
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9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 53 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 

 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 

 

Fiche 8 - Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví a prodeje produkce 

1. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Žadatel: Obec Chmelík 

IČO: 00579548 

Název projektu: Pořízení lesnické techniky 

 

Preferenční kritéria: 
 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Hodnotí se menší počet dní realizace projektu dle dat uvedených v Žádosti o dotaci v den jejího 
podání na MAS jako dny začátku a konce projektu (dle polí Předpokládané datum zahájení fyzické 
realizace projektu a Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu). 
 

Kontrola proběhne dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
10 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
8 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
6 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
4 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

361 dní a více 
0 

délka realizace projektu včetně prvního a posledního dne 

Odůvodnění: Body: 

Žadatel uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace 1.10.2018 a 

předpokládané datum ukončení fyzické realizace 28.12.2018, tj. 89 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 seznamu žádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IČ/RČ, který bude zveřejněn na webu MAS spolu s výzvou 
MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

0 žádostí 

5 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: 

Žadatel nepodal v předcházejících 12 měsících na MAS jinou žádost. 
 

5 

 

 

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 seznamu projektů, který 
bude zveřejněn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

5 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) ani 

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 ani SCLLD. 
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4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa uložení), 
případně se uvažuje průměrná velikost v případě realizace ve více obcích. Počet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ČSÚ uvedených v nejnovější verzi dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. uveřejněné před vyhlášením výzvy. 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). Bude se uvažovat nejmenší územně správní jednotka 
identifikovatelná jednoznačně v žádosti o dotaci i v dokumentu Počet obyvatel v obcích České 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní část). 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: Body: 

Místem realizace je obec Chmelík, která k 1.1.2018 měla dle ČSÚ 189 

obyvatel. 
10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodově se zvýhodňují projekty, na kterých spolupracuje více subjektů kromě žadatele. Spolupráce 
může probíhat v době přípravy, realizace, či udržitelnosti projektu a musí probíhat bezplatně. 
Uvažují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikačním číslem.  
 

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 
10 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

4 subjekty 
8 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

3 subjekty 
6 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

2 subjekty 
4 

počet spolupracujících subjektů (nezávisle na počtu smluv/dohod) 

1 subjekt 
2 

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 celkem se 4 subjekty. 

Výběrový orgán MAS tento bod prodiskutoval a poté jednomyslně rozhodl 
o přidělení 6 bodů žadateli za toto kritérium, protože smlouva s obcí Trstěnice 
neodpovídá požadavkům kritéria, neboť přímo nesouvisí s předmětem 

6 



projektu a nevyužívá ho. 

 

 

6. Vytváření pracovních míst 
 

Preferovány jsou projekty, které vytvářejí větší počet nově vytvořených pracovních míst. Pracovní 
místa se započítávají dle Přílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci. Kontrola proběhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

vytvoření 1 a více nových prac. míst 
40 

vytvoření 1 a více úvazku 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 prac. místa 
32 

vytvoření alespoň 0,75 a zároveň méně než 1 úvazku 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 prac. místa 
24 

vytvoření alespoň 0,5 a zároveň méně než 0,75 úvazku 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5  prac. místa 
16 

vytvoření alespoň 0,25 a zároveň méně než 0,5 úvazku 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 prac. místa 
8 

vytvoření více než 0,00 a zároveň méně než 0,25 úvazku 

projekt nevytváří nová prac. místa 
0 

projekt nevytváří úvazky 

Odůvodnění: Body: 

Projekt vytvoří 1 pracovní místo. 
 

40 

 

 

7. Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce 

 

Pro účely kritéria se za zdravotně či sociálně znevýhodněné považují:  
- osoby se zdravotním hendikepem  
- osoby po výkonu trestu (započítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní poměr 
u žadatele, nebo byl v době mezi ukončením trestu a pracovním poměrem u žadatele veden 
u Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání)  
- osoby nad 55 let věku, (započítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let věku)  
- dlouhodobě nezaměstnaní, tedy déle než 1 rok vedení v evidenci Úřadu práce, (započítávají se 
osoby, kterým pracovní poměr u žadatele bezprostředně navazoval na dobu delší než jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úřadu práce)  
- mládež a mladí dospělí do věku 26 let (započítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let)  

 

Pokud zdravotně postižená, nebo sociálně znevýhodněná osoba nesplňovala uvedené podmínky 
po celý rok, započte se vždy poměrná část období. 
 



Již existující pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce (žadatel již zaměstnává tyto 
osoby). 

 

Počet RPJ (roční pracovní jednotky) za poslední účetně uzavřené účetní období před podáním 
Žádosti o dotaci. Celkový počet RPJ žadatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ 
žadatele, které se týká pouze osob znevýhodněných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle Žádosti o dotaci a nepovinné přílohy Zaměstnávání znevýhodněných 
osob (vzor přílohou výzvy). 
 

Kontrola proběhne na místě na základě relevantních dokumentů. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

více než 80 % a nejvýše 100 % 
5 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 60 % a nejvýše 80 % 
4 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 40 % a nejvýše 60 % 
3 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 20 % a nejvýše 40 % 
2 

z celkového počtu RPJ žadatele 

více než 0 % a nejvýše 20 % 
1 

z celkového počtu RPJ žadatele 

0 % z celkového počtu RPJ žadatele 
0 

z celkového počtu RPJ žadatele 

Odůvodnění: Body: 

Podíl osob znevýhodněných (RPJ) na celkovém počtu RPJ žadatele činí 50 %. 

(Žadatel původně udělal formální chybu a nedopatřením nepožadoval bodové 
zvýhodnění za toto kritérium, nicméně v žádosti následně uvedl a 
požadovanou přílohou doložil % RPJ osob znevýhodněných, Výběrový orgán 
MAS tento bod prodiskutoval a poté jednomyslně rozhodl o přidělení 3 bodů 
žadateli za toto kritérium.) 
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8. Výše celkových způsobilých výdajů 

 

Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle žádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle žádosti o dotaci, kontrola dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení  Bodové hodnocení 

méně než 500 000 Kč 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 500 000 Kč a zároveň méně než 1 000 000 Kč 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 000 000 Kč a zároveň méně než 1 500 000 Kč 6 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 1 500 000 Kč a zároveň méně než 2 000 000 Kč 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 000 000 Kč a zároveň méně než 2 500 000 Kč 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoň 2 500 000 Kč 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Odůvodnění: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 458 590 Kč. 
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9. 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 velikost (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: 

Žadatel v žádosti uvádí závazek zajistit popsanou publicitu MAS. 
 

5 

 

Součet bodů za projekt celkem: 94 

 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
 

Proseč, 16. 8. 2018 


