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

 
Projekt:  Pořízení výukových prvků na zahradu MŠ Desná 

Žadatel:  Obec Desná 

IČ:   00579483 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel již obdržel podporu. 

Body: 0 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Desná, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 363. 

Body: 20 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (399 tis. Kč), činí alespoň 20 % a 
zároveň méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 16 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (4. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 91 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Venkovní herní prvky pro MŠ za č.p.113 v Makově 

Žadatel:  Obec Makov 

IČ:   00276961 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel předložil jinou žádost. 

Body: 0 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel již obdržel podporu. 

Body: 0 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Makov, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 325. 

Body: 20 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (298 571,- Kč), činí alespoň 20 % a 
zároveň méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 16 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (3. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 86 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Revitalizace zahrady - Mateřská škola Morašice 

Žadatel:  Obec Morašice 

IČ:   00277029 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel již obdržel podporu. 

Body: 0 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Morašice, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 726. 

Body: 16 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (972 813,- Kč), činí alespoň 80 % a 
zároveň méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 4 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (19. 4. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 75 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Pořízení vybavení a herních prvků pro MŠ Hrušová 

Žadatel:  Mateřská škola Hrušová 

IČ:   71294261 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel dosud neobdržel podporu. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Hrušová, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 391. 

Body: 20 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (210 tis. Kč), činí alespoň 20 % a 
zároveň méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 16 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (3. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 96 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Interaktivní sestava pro předškolní vzdělávání 

Žadatel:  Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 

IČ:   70998710 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel dosud neobdržel podporu. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Vysoké Mýto, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 12 267. 

Body: 0 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (150 tis. Kč), činí méně než 20 % 
maximální výše způsobilých výdajů projektu stanovené v této Výzvě a Fichi 
(1 mil. Kč). 

Body: 20 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (3. a 6. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 80 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Ekovýchovně-naučný areál Pasíčka 

Žadatel:  Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum "Pasíčka" 

IČ:   68210965 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel již obdržel podporu. 

Body: 0 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Bor u Skutče, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 137. 

Body: 20 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (199 650,- Kč), činí méně než 20 % 
maximální výše způsobilých výdajů projektu stanovené v této Výzvě a Fichi 
(1 mil. Kč). 

Body: 20 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (2. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 95 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Rekonstrukce dětského brouzdaliště Suchá Lhota 

Žadatel:  Obec Suchá Lhota 

IČ:   00277436 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel dosud neobdržel podporu. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Suchá Lhota, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 86. 

Body: 20 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (209 016,- Kč), činí alespoň 20 % a 
zároveň méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 16 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (5. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 96 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Obnova vnitřního vybavení ZŠ Vidlatá Seč 

Žadatel:  Obec Vidlatá Seč 

IČ:   00277550 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel již obdržel podporu. 

Body: 0 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Vidlatá Seč, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 291. 

Body: 20 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (220 tis. Kč), činí alespoň 20 % a 
zároveň méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 16 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (26. 4. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 91 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
 



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

 
Projekt:  Modernizace zázemí školní jídelny a družiny ZŠ Vysoké Mýto, Knířov 

Žadatel:  Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace 

IČ:   70998671 

 
Preferenční kritéria: 
1. Zkrácená doba realizace projektu 
 
Zkrácená doba realizace se hodnotí dle termínu podání Žádosti o platbu na RO SZIF, podle toho, 
do jakého intervalu (příslušné bodové hladiny) spadá. 
 
Hodnocení proběhne na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci (Předpokládaný termín 
předložení žádosti o platbu na RO SZIF). Kontrola bude probíhat dle případných Hlášení o změnách 
a dle Žádosti o platbu. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Do 6 měsíců 
20 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF do 6 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Do 12 měsíců 
10 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 6 měsíců a zároveň 

do 12 měsíců od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Více než 12 měsíců 
0 Žádost o platbu bude podána na RO SZIF za více než 12 měsíců od 1. dne 

následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Odůvodnění: 
Předpokládané datum podpisu Dohody je 31. 3. 2023. Podle údajů 
uvedených v žádosti bude žádost o platbu podána na RO SZIF do 6 měsíců 
od 1. dne následujícího měsíce po podpisu Dohody. 

Body: 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 MAS, v rámci které byla 
právě hodnocená žádost podána. Hodnocení a kontrola bude probíhat dle interního seznamu 
žádostí podaných na MAS vztahujících se k danému IČ. Informace budou žadatelům poskytovány 
v kanceláři MAS. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

0 žádostí 5 



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

1 a více žádostí 
0 pokud žadatel podal ve 12 měsících přecházejících této Výzvě na MAS jinou 

žádost kromě právě hodnocené 

Odůvodnění: 
Ve 12 měsících předcházejících této Výzvě žadatel nepředložil jinou žádost. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

Žadatel neobdržel podporu 

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

Žadatel obdržel podporu 

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

Odůvodnění: 
Žadatel dosud neobdržel podporu. 

Body: 5 
 
 

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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

do 500 obyvatel 
20 

počet obyvatel obce 

501 - 1000 obyvatel 
16 

počet obyvatel obce 



1001 - 1500 obyvatel 
12 

počet obyvatel obce 

1501 - 2000 obyvatel 
8 

počet obyvatel obce 

2001 - 5000 obyvatel 
4 

počet obyvatel obce 

5001 a více obyvatel nebo místo realizace mimo území MAS 
0 

počet obyvatel obce 

Odůvodnění: 
Místem realizace je Vysoké Mýto, počet obyvatel k 1. 1. 2021 je 12 267. 

Body: 0 
 
 

 
5. Velikost projektu 
 
Bodově se zvýhodňují projekty s nižšími výdaji, ze kterých je stanovena dotace.  
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci. 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

méně než 20 % maximální výše projektu 
20 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují méně než 20 % maximální 

výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 20 % a zároveň méně než 40 % maximální výše projektu 
16 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 20 % a zároveň 

méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 40 % a zároveň méně než 60 % maximální výše projektu 
12 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 40 % a zároveň 

méně než 60 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 60 % a zároveň méně než 80 % maximální výše projektu 
8 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 60 % a zároveň 

méně než 80 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

alespoň 80 % a zároveň méně než 100 % maximální výše projekt 
4 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují alespoň 80 % a zároveň 

méně než 100 % maximální výše způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

představují 100 % maximální výše projektu 
0 výdaje, ze kterých je stanovena dotace, představují 100 % maximální výše 

způsobilých výdajů stanovené v této Výzvě 

Odůvodnění: 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (250 tis. Kč), činí alespoň 20 % a 
zároveň méně než 40 % maximální výše způsobilých výdajů projektu 
stanovené v této Výzvě a Fichi (1 mil. Kč). 

Body: 16 
 
 



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

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 

ano 
15 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: 
V žádosti o dotaci je uveden závazek viditelné publicity MAS Litomyšlsko. 

Body: 15 
 
 

 
 
7. Konzultace záměrů na MAS 
 
(princip plnění principů LEADER - cílem je zvýšit připravenost projektů bez ohledu na velikost a 
prostředky žadatele)  
 
Bodově se zvýhodňují projekty, které jsou předem konzultovány ve spolupráci s MAS. Započítávají 
se věcné konzultace konkrétních záměrů na MAS, které se uskutečnily před podáním Žádosti 
o dotaci, a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení příjmu žádostí 
v aktuální výzvě MAS. Za konzultaci může být považována také účast na semináři pro žadatele. 
 
Hodnocení a kontrola bude probíhat na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci a dle potvrzení 
proběhlé konzultace podepsaného zástupcem MAS, které žadatel doloží jako nepovinnou přílohu 
Žádosti o dotaci (vzor přílohou této Výzvy). 

Popis bodového hodnocení Bodové hodnocení 



ano 

15 Konzultace záměrů na MAS se uskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, a 
to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

ne 

0 Konzultace záměrů na MAS se neuskutečnila před podáním Žádosti o dotaci, 
a to nejdříve 40 a nejpozději 5 kalendářních dní před termínem ukončení 
příjmu žádostí v aktuální výzvě MAS. 

Odůvodnění: 
Konzultace záměru na MAS proběhla - před podáním Žádosti o dotaci 
ve stanovené lhůtě (5. 5. 2022). Žadatel doložil platné potvrzení. 

Body: 15 
 
 

 
 
Součet bodů za projekt celkem: 76 
Závěr: Žádost o dotaci splnila podmínky věcného hodnocení. 
Proseč, 2. 8. 2022 
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