
SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST VĚCNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 1 - Investice do lesních cest 

3. Výzva PRV MAS Litomyšlsko 

 

Projekt:  Lesní cesta k Janovskému rybníčku 

Žadatel:  Město Litomyšl 
IČ:   00276944 

 

Preferenční kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
Žádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hraniční dny se do doby realizace nezapočítávají. 
 

Hodnocení proběhne na základě Žádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení 
o změnách a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvýše 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 91 dní a současně nejvýše 180 dní 
16 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 181 dní a současně nejvýše 270 dní 
12 

doba realizace bez obou hraničních dní 

nejméně 271 dní a současně nejvýše 360 dní 
8 

doba realizace bez obou hraničních dní 

361 dní a více 

0 

doba realizace bez obou hraničních dní 

Odůvodnění: Body: 

Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude doba realizace nejvýše 90 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: 

Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil 2 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 

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 
(2007-2013). 

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, počet obyvatel k 1.1.2019 je 984. 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 cesta, která je předmětem projektu, 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 vychází vyšší než 1,5 mil. Kč/km. 0 

 

 

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: 

V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 10 

 

Součet bodů za projekt celkem: 58 

Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení automobilu 

�adatel:  Milan Bo�tík 

I":   65190769 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Chotìnov, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 121. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 2 subjekty. 8 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 68 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Pìstitelská pálenice v Chotìnovì 

�adatel:  Jindøich Èejka 

I":   72564636 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel pøedlo�il 1 jinou �ádost. 0 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Chotìnov, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 121. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

�ádost obsahuje závazek vytvoøení nového pracovního místa (0,5 úvazku). 6 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 0 % a nejvý�e 20 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

2 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 000 000 Kè. 

8 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 81 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Nákup kombinovaného stroje srovnávací a tlou�� kovací fréza 

�adatel:  Jiøí Drábek 

I":   72833742 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel ji� obdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Osík, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 1009. 6 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 3 subjekty. 12 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 63 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Zaøízení pro mìøení geometrie osobních vozù 

�adatel:  Ladislav Eliá� 

I":   03364968 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Horky, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 123. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 40 % a nejvý�e 60 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

6 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 000 000 Kè. 

8 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 84 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Pásové minirypadlo (bagr) 
�adatel:  Stavitelství - Hánìl s.r.o. 
I":   01732838 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je mìsto Proseè, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 2084. 2 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 000 000 Kè. 

8 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 70 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Modernizace strojního vybavení truhláøské dílny 

�adatel:  JR INTERIER s.r.o. 

I":   06541585 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel pøedlo�il 1 jinou �ádost. 0 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel ji� obdr�el podporu v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 0 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 6 



poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je mìsto Vysoké Mýto, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 12335. 0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 2 subjekty, dohoda 
se spoleèností FELDER G ROUP CZ s.r.o. v�ak nemá �ádný zjevný vztah 
k projektu, tj. aktuálnì hodnocené �ádosti o dotaci. 

4 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

�ádost obsahuje závazek vytvoøení 1 nového pracovního místa (plný úvazek). 10 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 000 000 Kè. 

8 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 52 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Formátovací pila �  Pavel Kutlva�r 

�adatel:  Pavel Kutlva�r 

I":   73610011 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je mìsto Litomy�l (èást Kornice), poèet obyvatel k 1.1.2019 
je 10429. 

0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 



�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 2 subjekty. 8 

 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

�ádost obsahuje závazek vytvoøení 1 nového pracovního místa (plný úvazek). 10 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 



po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 6 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 68 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení kompaktního minirýpadla �  Stavební sdru�ení Bo�tík s.r.o. 
�adatel:  Stavební sdru�ení Bo�tík s.r.o. 
I":   25936484 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Poøíèí u Litomy�le, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 492. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 20 % a nejvý�e 40 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

4 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 000 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 500 000 Kè. 

6 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 80 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 5 - Podpora podnikání 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení olepovaèky hran pro truhláøskou výrobu 

�adatel:  TECTONA, s.r.o. 

I":   25993950 

 

Preferen#ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od$vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od$vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od$vodn%ní: Body: 

Místem realizace je mìsto Litomy�l, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 10429. 0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvu/dohodu o spolupráci s 1 subjektem. 4 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od$vodn%ní: Body: 

�ádost obsahuje závazek vytvoøení 1 nového pracovního místa (plný úvazek). 10 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od$vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp$sobilých výdaj$ 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od$vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 2 000 000 Kè. 

4 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od$vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou#et bod$ za projekt celkem: 58 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Nákup nového secího stroje 

�adatel:  Pavel Bo�tík 

I#:   60891360 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Vidlatá Seè, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 287. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 000 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 500 000 Kè. 

6 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 76 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení secího stroje 

�adatel:  Vladimír Abraham 

I#:   60891980 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 

1 a více �ádostí 0 



pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel ji� obdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 4 



poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Osík, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 1009. 6 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty, dohoda 
s organizací Ruka pro �ivot o.p.s. v�ak nemá �ádný zjevný pøínos se vztahem 
k projektu ani pro jednu ze stran, navíc je jen velmi obtí�nì realizovatelná, 
pokud vùbec. To v�e vychází z dobré místní znalosti hodnotitelù (sídlo 
v Praze, poboèka na území MAS, v Litomy�li) �  ze znalosti èinnosti a klientù �  
denní stacionáø, pøíp. domov pro osoby s vá�ným zdravotním, mentálním a 
kombinovaným posti�ením. 

16 



 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 



 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 2 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 000 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 500 000 Kè. 

6 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 63 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Poøízení vozu   
�adatel:  Jaroslav Jùva 

I#:   64770567 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je mìstys Èeské Heømanice (èást Chotì�iny), poèet obyvatel 
k 1.1.2019 je 578. 

8 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 



�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 

 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 



po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 6 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 78 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení nového traktorového pøívìsu pro pøevoz balíkù 

�adatel:  Jiøí Lux 

I#:   63609495 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Strakov, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 243. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvu/dohodu o spolupráci s 1 subjektem. 4 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 20 % a nejvý�e 40 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

4 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 68 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení ta�eného postøikovaèe 

�adatel:  Milo� Macek 

I#:   18880703 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel ji� obdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER 
(2007-2013). 

0 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Sedli�tì, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 241. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 3 subjekty. 12 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 000 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 500 000 Kè. 

6 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 63 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Rekonstrukce stájí pro výkrm vepøù 

�adatel:  Milan Mandík 

I#:   05726450 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je mìsto Vysoké Mýto (èást Vanice), poèet obyvatel 
k 1.1.2019 je 12335. 

0 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 



�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 4 subjekty. 16 

 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

�ádost obsahuje závazek vytvoøení 1 nového pracovního místa (plný úvazek). 10 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 



po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 80 % a nejvý�e 100 % znevýhodnìných osob z 
celkového poètu RPJ. 

10 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 6 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 000 000 Kè. 

8 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 84 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Technika pro sklizeò píce 

�adatel:  Michal Sedláèek 

I#:   65684851 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Osík, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 1009. 6 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty, dohody 
s Mysliveckým spolkem Osík a s Honebním spoleèenstvem Osík se v�ak 

16 



podle místní znalosti hodnotitelù vztahují na tyté� pozemky, zaøízení 
(myslivecký spolek si od honebního spoleèenstva pronajímá honitbu). 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 



 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 40 % a nejvý�e 60 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

6 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 78 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení �acího stroje 

�adatel:  Nadija Sotonová 

I#:   04613198 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Trstìnice, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 524. 8 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 78 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení techniky �  èelní nádr� 

�adatel:  Statek Bure�, s.r.o. 
I#:   28787421 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Buèina, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 260. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel nepøedlo�il �ádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 60 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení polního smyku 

�adatel:  Josef Stibùrek 

I#:   75116855 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Trstìnice, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 524. 8 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 78 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Modernizace zemìdìlského podniku 

�adatel:  Magdalena �tìpánková 

I#:   64209989 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Nová Ves u Jaro�ova, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 
70. 

10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 



�adatel nepøedlo�il �ádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 

 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 



po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 6 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 60 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Modernizace farmy � nákup stroje pro RV 

�adatel:  Vít Veselý 

I#:   42210097 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Sloupnice, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 1727. 4 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 80 % a nejvý�e 100 % znevýhodnìných osob 
z celkového poètu RPJ. Jde o jedinou osobu, a to z dùvodu vìku � dosa�ení 55 
a více let v daném období, tj. posledním úèetnì uzavøeném pøed podáním 
�ádosti. Tato osoba v�ak potøebnou podmínku nesplòovala po celý rok, proto 
je zapoètena jen pomìrná èást daného období. Z toho vyplývá více ne� 60 % 
a nejvý�e 80 % znevýhodnìných osob z celkového poètu RPJ. 

8 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 000 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 500 000 Kè. 

6 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 78 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení postøikovaèe 

�adatel:  Tomá�  Vopaøil 
I#:   04696999 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Makov, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 317. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel nepøedlo�il �ádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 1 000 000 Kè. 

8 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 58 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 6 - Podpora zem"d"lství 
3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt:  Poøízení zemìdìlské techniky 

�adatel:  ZEOL s.r.o. 

I#:   25976389 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Buèina, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 260. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel nepøedlo�il �ádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 60 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 7 - Podpora zpracování a prodeje zem"d"lské produkce 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Poøízení vybavení do øeznictví 
�adatel:  Josef Morávek 

I#:   18837794 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 

1 a více �ádostí 0 



pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 

1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 4 



poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Vraèovice-Orlov, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 173. 10 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. Pøínos 
spolupráce byl identifikován v umo�nìní prodeje uzenáøských výrobkù 
v partnerských provozovnách, tedy v zaji�tìní odbytu, roz�íøení okruhu 
zákazníkù pro obì strany, pøièem� dotèené produkty budou vyrábìny a 
distribuovány mj. s pomocí techniky a technologie, která je pøedmìtem 
projektu, tj. aktuálnì hodnocené �ádosti o dotaci. 

20 

 



6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 



Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní alespoò 1 500 000 Kè a zároveò 
ménì ne� 2 000 000 Kè. 

4 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 74 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 7 - Podpora zpracování a prodeje zem"d"lské produkce 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Zpracování vlastní produkce RV 

�adatel:  Vít Veselý 

I#:   42210097 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 

0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od%vodn"ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m"sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od%vodn"ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 
�adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 
�adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od%vodn"ní: Body: 

Místem realizace je obec Sloupnice, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 1727. 4 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 

20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 

16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 

12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 

8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 

0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 

10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 

8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 

6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 

4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 

2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 

0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od%vodn"ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam"stnávání osob znevýhodn"ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 

10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 

8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 

6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 

4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 

2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 

0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od%vodn"ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 80 % a nejvý�e 100 % znevýhodnìných osob 
z celkového poètu RPJ. Jde o jedinou osobu, a to z dùvodu vìku � dosa�ení 55 
a více let v daném období, tj. posledním úèetnì uzavøeném pøed podáním 
�ádosti. Tato osoba v�ak potøebnou podmínku nesplòovala po celý rok, proto 
je zapoètena jen pomìrná èást daného období. Z toho vyplývá více ne� 60 % 
a nejvý�e 80 % znevýhodnìných osob z celkového poètu RPJ. 

8 

 

 

8. Vý�e celkových zp%sobilých výdaj% 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 

10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 8 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 

6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 

4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 

2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 

0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od%vodn"ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, èiní více ne� 2 500 000 Kè. 0 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od%vodn"ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod% za projekt celkem: 72 

Záv"r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 8 - Podpora lesnictví, zpracování produkt" lesnictví a prodeje produkce 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Strojní vybavení do lesa 

�adatel:  Michal Sedláèek 

I#:   65684851 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od"vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od"vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od"vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Osík, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 1009. 6 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty, dohody 
s Mysliveckým spolkem Osík a s Honebním spoleèenstvem Osík se v�ak 

16 



podle místní znalosti hodnotitelù vztahují na tyté� pozemky, zaøízení 
(myslivecký spolek si od honebního spoleèenstva pronajímá honitbu). 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od"vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 



 

Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 40 % a nejvý�e 60 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

6 

 

8. Vý�e celkových zp"sobilých výdaj" 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od"vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od"vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod" za projekt celkem: 78 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 8 - Podpora lesnictví, zpracování produkt" lesnictví a prodeje produkce 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Poøízení �típacího stroje a �tìpkovaèky 

�adatel:  Tomá� Vopaøil 
I#:   04696999 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od"vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od"vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od"vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Makov, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 317. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel nepøedlo�il �ádnou smlouvu/dohodu o spolupráci. 0 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od"vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel neuvádí informace o znevýhodnìných osobách. 0 

 

 

8. Vý�e celkových zp"sobilých výdaj" 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 4 



výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od"vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od"vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod" za projekt celkem: 60 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 8 - Podpora lesnictví, zpracování produkt" lesnictví a prodeje produkce 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Poøízení malotraktoru 

�adatel:  Obec Javorník 

I#:   00278998 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od"vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od"vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od"vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Javorník, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 254. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 5 subjekty. 20 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od"vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 20 % a nejvý�e 40 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

4 

 

 

8. Vý�e celkových zp"sobilých výdaj" 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od"vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od"vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod" za projekt celkem: 84 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 



SOUHRNNÝ KONTROLNÍ LIST V!CNÉHO HODNOCENÍ 
Fiche 8 - Podpora lesnictví, zpracování produkt" lesnictví a prodeje produkce 

3. Výzva PRV MAS Litomy�lsko 

 

Projekt: Poøízení lesní techniky 

�adatel:  Obec Zál�í 
I#:   00279803 

 

Preferen$ní kritéria: 

1. Zkrácená doba realizace projektu 

 

Dobou realizace se rozumí doba mezi dnem podpisu Dohody o poskytnutí dotace a dnem podání 
�ádosti o platbu na RO SZIF. Tyto hranièní dny se do doby realizace nezapoèítávají. 
 

Hodnocení probìhne na základì �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat dle pøípadných Hlá�ení 
o zmìnách a dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

nejvý�e 90 dní 
20 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 91 dní a souèasnì nejvý�e 180 dní 
15 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 181 dní a souèasnì nejvý�e 270 dní 
10 

doba realizace bez obou hranièních dní 

nejménì 271 dní a souèasnì nejvý�e 360 dní 
5 

doba realizace bez obou hranièních dní 

361 dní a více 
0 

doba realizace bez obou hranièních dní 

Od"vodn%ní: Body: 

Pøedpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2020. Podle údajù 
uvedených v �ádosti bude doba realizace nejvý�e 90 dní. 

20 

 

 

2. �adatel nep&edlo�il v p&edcházejících 12 m%sících MAS Litomy�lsko o.p.s. jinou �ádost 

 

Zapoèítávají se �ádosti ve v�ech opatøeních a Fichích MAS Litomy�lsko o.p.s. v rámci (plánované) 
podpory z OP za 12 mìsícù pøedcházejících dni vyhlá�ení aktuální výzvy, v rámci které byla právì 
hodnocená �ádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu �ádostí podaných 
na MAS vztahujících se k danému IÈ/RÈ, který bude zveøejnìn na webu MAS spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 �ádostí 

5 pokud �adatel nepodal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS 
jinou �ádost kromì právì hodnocené 



1 a více �ádostí 

0 pokud �adatel podal ve 12 mìsících pøecházejících této Výzvì na MAS jinou 
�ádost kromì právì hodnocené 

Od"vodn%ní: Body: 

Ve 12 mìsících pøedcházejících této Výzvì �adatel nepøedlo�il jinou �ádost. 5 

 

 

3. �adatel neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu LEADER ani v rámci 
realizace SCLLD MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Zapoèítávají se projekty, u nich� byla uzavøena Dohoda nebo Právní akt (nejpozdìji ke dni vyhlá�ení 
aktuální výzvy MAS). Hodnocení a kontrola bude probíhat dle seznamu projektù, který bude 
zveøejnìn spolu s výzvou MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

�adatel neobdr�el podporu 

5 �adatel dosud v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani 
v rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. neuzavøel 
Dohodu nebo mu nebyl vydán Právní akt. 

�adatel obdr�el podporu 

0 �adatel ji� v rámci realizace Strategického plánu LEADER (2007-2013) ani v 
rámci realizace SCLLD (2014-2020) MAS Litomy�lsko o.p.s. uzavøel Dohodu 
nebo mu byl vydán Právní akt. 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel dosud neobdr�el podporu v rámci realizace Strategického plánu 
LEADER (2007-2013) ani v rámci realizace SCLLD (2014-2020). 

5 

 

 

4. Velikost obce 

 

Posouzení probíhá dle místa realizace projektu (u mobilní techniky dle obvyklého místa ulo�ení), 
pøípadnì se uva�uje prùmìrná velikost v pøípadì realizace ve více obcích. Poèet obyvatel se uvádí 
a hodnotí dle dat ÈSÚ uvedených v nejnovìj�í verzi dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. uveøejnìné pøed vyhlá�ením výzvy. Hodnocení probìhne dle místa realizace 
uvedeného v �ádosti o dotaci v den jejího podání (na pozdìj�í zmìny poètu obyvatel obce nebo 
místa realizace nebude brán zøetel). Bude se uva�ovat nejmen�í územnì správní jednotka 
identifikovatelná jednoznaènì v �ádosti o dotaci i v dokumentu Poèet obyvatel v obcích Èeské 
republiky k 1.1. (tedy i identifikovatelná místní èást). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
10 

poèet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
8 

poèet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
6 

poèet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
4 

poèet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
2 

poèet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel 
0 

poèet obyvatel obce 

Od"vodn%ní: Body: 

Místem realizace je obec Zál�í, poèet obyvatel k 1.1.2019 je 229. 10 

 

 

5. Spolupráce v území 
 

Bodovì se zvýhodòují projekty, na kterých spolupracuje více subjektù kromì �adatele. Spolupráce 
mù�e probíhat v dobì pøípravy, realizace, èi udr�itelnosti projektu a musí probíhat bezplatnì. 
Uva�ují se pouze fyzické nebo právnické osoby s vlastním identifikaèním èíslem. 
 

Hodnocení bude probíhat podle poètu spolupracujících subjektù v uzavøených 
smlouvách/dohodách o spolupráci, ve kterých je specifikován pøedmìt, rozsah a pøínos spolupráce 
se vztahem k projektu. Smlouvy/dohody budou uzavøeny na dobu odpovídající potøebì k naplnìní 
jejich pøedmìtu. Pokud �adatel po�aduje bodové zvýhodnìní za toto kritérium, pøedlo�í kopie 
relevantních smluv/dohod jako nepovinné pøílohy k �ádosti o dotaci. Kontrola bude probíhat 
pøi podání �ádosti o dotaci dle uvedených nepovinných pøíloh. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

5 subjektù a více 
20 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

4 subjekty 
16 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

3 subjekty 
12 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

2 subjekty 
8 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

1 subjekt 
4 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

0 subjektù kromì subjektu �adatele 
0 

poèet spolupracujících subjektù (nezávisle na poètu smluv/dohod) 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel pøedlo�il smlouvy/dohody o spolupráci s 3 subjekty. 12 



 

 

6. Vytvá&ení pracovních míst 

 

Preferovány jsou projekty, které vytváøejí vìt�í poèet novì vytvoøených pracovních míst. Pracovní 
místa se zapoèítávají dle Pøílohy 14 pravidel 19.2.1. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci. Kontrola probìhne v souladu s metodikou uvedenou 
v Pøíloze 14 Pravidel 19.2.1. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

vytvoøení 1 a více nových prac. míst 
10 

vytvoøení 1 a více úvazku 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 prac. místa 
8 

vytvoøení alespoò 0,75 a zároveò ménì ne� 1 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 prac. místa 
6 

vytvoøení alespoò 0,5 a zároveò ménì ne� 0,75 úvazku 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5  prac. místa 
4 

vytvoøení alespoò 0,25 a zároveò ménì ne� 0,5 úvazku 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 prac. místa 
2 

vytvoøení více ne� 0,00 a zároveò ménì ne� 0,25 úvazku 

projekt nevytváøí nová prac. místa 
0 

projekt nevytváøí úvazky 

Od"vodn%ní: Body: 

Projekt nevytváøí �ádné nové pracovní místo. 0 

 

 

7. Podpora zam%stnávání osob znevýhodn%ných na trhu práce 

 

Pro úèely kritéria se za zdravotnì èi sociálnì znevýhodnìné pova�ují: 
- osoby se zdravotním hendikepem 

- osoby po výkonu trestu (zapoèítávají se osoby, kterým výkon trestu navazoval na pracovní pomìr 
u �adatele, nebo byl v dobì mezi ukonèením trestu a pracovním pomìrem u �adatele veden u Úøadu 
práce jako uchazeè o zamìstnání) 
- osoby nad 55 let vìku, (zapoèítávají se osoby, které v daném období dosáhly 55 let vìku) 
- dlouhodobì nezamìstnaní, tedy déle ne� 1 rok vedení v evidenci Úøadu práce, (zapoèítávají se 
osoby, kterým pracovní pomìr u �adatele bezprostøednì navazoval na dobu del�í ne� jeden rok, 
po kterou byly evidovány u Úøadu práce) 
- mláde� a mladí dospìlí do vìku 26 let (zapoèítávají se osoby, které v daném období nedosáhly 27 
let) 
 

Pokud zdravotnì posti�ená, nebo sociálnì znevýhodnìná osoba nesplòovala uvedené podmínky 
po celý rok, zapoète se v�dy pomìrná èást období. 
 



Ji� existující pracovní místa pro osoby znevýhodnìné na trhu práce (�adatel ji� zamìstnává tyto 
osoby). 
 

Poèet RPJ (roèní pracovní jednotky) za poslední úèetnì uzavøené úèetní období pøed podáním 
�ádosti o dotaci. Celkový poèet RPJ �adatele = 100 %. Od celku je odvozen podíl (%) RPJ �adatele, 
které se týká pouze osob znevýhodnìných. 
 

Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci a nepovinné pøílohy Zamìstnávání znevýhodnìných 
osob (vzor pøílohou výzvy). 
 

Kontrola probìhne na místì na základì relevantních dokumentù. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

více ne� 80 % a nejvý�e 100 % 
10 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 60 % a nejvý�e 80 % 
8 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 40 % a nejvý�e 60 % 
6 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 20 % a nejvý�e 40 % 
4 

z celkového poètu RPJ �adatele 

více ne� 0 % a nejvý�e 20 % 
2 

z celkového poètu RPJ �adatele 

0 % z celkového poètu RPJ �adatele 
0 

z celkového poètu RPJ �adatele 

Od"vodn%ní: Body: 

�adatel uvádí více ne� 20 % a nejvý�e 40 % znevýhodnìných osob z celkového 
poètu RPJ. 

4 

 

 

8. Vý�e celkových zp"sobilých výdaj" 

 

Bodovì se zvýhodòují projekty s ni��ími výdaji, ze kterých je stanovena dotace, a to dle �ádosti 
o dotaci. Hodnocení bude probíhat dle �ádosti o dotaci, kontrola dle �ádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ménì ne� 500 000 Kè 
10 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 000 000 Kè 
8 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 1 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 1 500 000 Kè 
6 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 



alespoò 1 500 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 000 000 Kè 
4 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 000 000 Kè a zároveò ménì ne� 2 500 000 Kè 
2 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

alespoò 2 500 000 Kè 
0 

výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

Od"vodn%ní: Body: 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ni��í ne� 500 000 Kè. 10 

 

 

9. Publicita 

 

Projekt bude oznaèen publicitou MAS Litomy�lsko o.p.s. (nad rámec povinné publicity). Ta bude 
øe�ena samostatnou informativní tabulkou s následujícími nále�itostmi: 
- velikost min A4, 
- odolnost klimatickým podmínkám, 
- umístìní v místì realizace projektu (viditelnì z veøejnì pøístupného místa), 
- tabulka bude obsahovat logo MAS Litomy�lsko o.p.s. v pøimìøené velikost (poskytne kanceláø 
MAS), 
- tabulka bude obsahovat text pøimìøené velikosti: Projekt "Název konkrétního projektu" byl 
realizován s podporou MAS Litomy�lsko o.p.s. 
 

Pro získání bodù za toto preferenèní kritérium �adatel uvede závazek této publicity v �ádosti 
o dotaci. �adatel je povinen plnit závazek minimálnì po dobu od podání �ádosti o platbu na MAS 
do konce udr�itelnosti projektu. Hodnocení bude probíhat na základì údajù uvedených v �ádosti 
o dotaci. Kontrola bude provedena dle fotodokumentace pøilo�ené k �ádosti o platbu, pøípadnì 
formou kontroly na místì. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 

10 V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

ne 

0 V �ádosti o dotaci není uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko 
o.p.s. 

Od"vodn%ní: Body: 

V �ádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomy�lsko. 10 

 

Sou$et bod" za projekt celkem: 76 

Záv%r: �ádost o dotaci splnila podmínky vìcného hodnocení. 
Proseè, 1. 8. 2019 


