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INSTRUKTÁŽNÍ LIST FICHE 


4. Z Vaší schválené SCLLD přepište přidělené registrační číslo MMR. 


5. Automaticky se vyplní číslo Fiche, které jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche dle Vaší schválené SCLLD. 


7. Automaticky se vyplní článek Nařízení PRV, který jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 
V případě článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zvolte oblasti podpory, 
které máte nastaveny v programovém rámci PRV SCLLD. 


8. Vyplňte částku (minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč a je platná pro všechny články vyjma 


čl. 44, záměr a) Předběžná technická podpora projektů, u kterého je možné žádat částku dotace i nižší 


než 50 000 Kč). 


9. Vyplňte částku (maximální výše způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč). 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria, upřesňující popis a informace pro hodnocení 
a kontrolu daného kritéria (viz informace níže). 


11. Vyplňte název bodového hodnocení tzv. „bodovou hladinu“ (viz informace níže). 


12. Vyplňte počet bodů k bodové hladině (viz informace níže). 


13. Vyplňte vysvětlení k dané bodové hladině, uveďte upřesňující podmínky pro plnění bodové hladiny (viz 
informace níže). 


 


14. U vylučovacího kritéria, minimálního počtu bodů, vyplňte nenulovou hodnotu, kterou žadatel musí 


dosáhnout, aby bylo možné projekt akceptovat a postoupit k dalšímu administrativnímu procesu. 


20., 21., 22., 28., 29., 30. – Vyplňte v případě, že máte ve Vaší schválené SCLLD stanoveny nepovinné 


indikátory. 


 


POZN. 


 
NOVÉ: Povinné indikátory se již nevyplňují 


 
Indikátor 93701 ‐ Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců je brán ve smyslu přesnější 


formulace Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců. 


 


 


 
 


PREFERENČNÍ KRITÉRIA 


Preferenční kritérium musí být v souladu s vaší schválenou SCLLD a platnými pravidly 19 a 19.2.1., zejména 


musí splňovat tyto základní body: 


Transparentnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: průhlednost; přehlednost 
Ano: 
Preferenční kritérium musí být přehledně popsané, pochopitelné pro více osob se stejným výsledkem 
Ne: 
Preferenční kritérium je krkolomné, zavádějící, s nepřesným významem, s možností vícenásobného výkladu 







Soulad s principy 
Ano: 
Na princip popsaný v SCLLD by mělo být navázáno alespoň jedno preferenční kritérium. Definice/popis 
tohoto kritéria musí vycházet z daného principu a jasně ho naplňovat. 
Ne: 
Preferenční kritérium je v přímém rozporu s některým z principů uvedených v SCLLD. 


 


Způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení 
Ano: 
Je jasně nastavena bodová hladina pro hodnocení daného kritéria.Spojité, např. počet obyvatel 0‐100, 
101‐500, 501 a více – popsané intervaly v jednotlivých hladinách na sebe musí navazovat. 
Za splněnou podmínku v každém preferenčním kritériu půjde vybrat pouze jedna hladina, pokud bude 
chtít MAS umožnit splnění více podmínek zároveň, musí je nadefinovat do více preferenčních kritérií, 
např. zaměření na skot – 5 bodů, zaměření na drůbež – 5 bodů, zaměření na zeleninu – 10 bodů 
Pro projekty, které kritérium nesplní nebo pro ně kritérium není relevantní, musí být nastavena bodová 
hladina “0 bodů”. 


 
Ne: 
Při popisu bodové hladiny pomocí spojitých intervalů nesmí být mezera mezi intervaly (ne např. počet 
obyvatel 0‐100, 200‐500). 
Udělené body za danou bodovou hladinu nesmí být v intervalu (ne např. zaměření na živočišnou 
výrobu – 5‐10 bodů), ale musí být přesný počet udělovaných bodů pro každou hladinu. 


 


Objektivnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: shodující se se skutečností; existující nezávisle na subjektivním mínění; 
skutečný proti pouze míněnému 
Ano: 


Preferenční kritérium lze prokázat dokumentem a musí být věcné. 
V případě, že nelze prokázat dokumentem, musí být popis bodových hladin takový, aby hodnocení 
vycházelo z reálných a obecně uznávaných skutečností/znalostí v daných oborech. 


Ne: 
Preferenční kritérium nesmí být subjektivní (ne např. projekt je originální). 


 
Kontrolovatelnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: přezkoumatelné, dohledatelné 
Ano: 


- Je určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria. 


- Každé preferenční kritérium musí být kontrolovatelné „opakovaně“ tak, že nezávisle na čase 
by projekt po hodnocení byl zařazen do stejné bodové hladiny, kterou dostal při bodování. 


Ne: 


- Není uvedeno, podle čeho bude kritériumhodnoceno. 
 
















ÚTVAR: Odbor Řídící orgán PRV 
ČÍSLO ÚTVARU: 14110 


SPISOVÁ ZN.:  27RP20653/2016-14113 
NAŠE ČJ.:  53843/2017-MZE-14113 


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 


DATUM: 12. 9. 2017 


Akceptační dopis o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného 
rozvoje území MAS Českomoravské pomezí na období 2014 – 2020 


Vážená paní ředitelko, 


Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) jako věcně a místně příslušný orgán dle 
čl. 33 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č. 535, kterým 
bylo pověřeno výkonem funkce řídicího orgánu pro Program rozvoje venkova na období 
2014 – 2020 (dále jen „Program“)  


schvaluje 


na období 2014 až 2020 programový rámec Programu rozvoje venkova ve strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS 
Českomoravské pomezí na období 2014-2020 (dále jen „strategie“) registrované 
v monitorovacím systému MS2014+ pod registračním číslem CLLD_16_01_155 předložené 
místní akční skupinou MAS Českomoravské pomezí o.p.s. (dále jen „místní akční skupina“). 


Místní akční skupina musí upravit část strategie dle podmínek stanovených Hodnoticí komisí 
pro výběr strategií komunitě vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova 
na období 2014–2020 (dále jen „Komise“): 


Místní akční skupina musí u některých Fichí upravit výši vlastních zdrojů příjemce tak, aby 
byly dodrženy nastavené míry podpory dané Pravidly Programu. Úpravu je místní akční 
skupina povinna provést při nejbližší změně finančního plánu, nejpozději při změně v rámci 
střednědobého hodnocení. Místní akční skupině bylo dále doporučeno zvážit rozdělení 
alokací v rámci jednotlivých let (zejména u operace 19.3.1) a případně při změně finančního 
plánu uvedené rozdělení upravit. Místní akční skupině bylo rovněž doporučeno zvážit 
zařazení nepovinného indikátoru u Fiche D1.3.2. Místní akční skupina musí dále v rámci 
indikátorového plánu sladit název Fiche C1.1.3. Komise místní akční skupinu v rámci Zápisu 
č. 82 rovněž upozornila na nastavení některých principů pro stanovení preferenčních kritérií. 
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Preferenční kritéria budou dále předmětem kontroly Státního zemědělského intervenčního 
fondu, a proto byly principy na úrovni strategie akceptovány. 


Ministerstvo bude místní akční skupině v souladu s čl. 33 odst. 5) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 a za předpokladu, že budou 
realizovány projekty schváleného programového rámce v souladu s podmínkami plynoucími 
z této strategie a s podmínkami Programu, rezervovat z finančních prostředků Programu 
částku ve výši 19 961,50 tis. Kč na podporu komunitně vedeného místního rozvoje. 


Celková výše rezervovaných finančních prostředků na období let 2014 – 2020 pro operaci 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(dále jen „operace 19.2.1“) je pro místní akční skupinu stanovena ve výši 19 052,47 tis. Kč, 
z toho: 


a. 12 193,58 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování 
výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 64 %1 
způsobilých výdajů programu; 


b. 6 858,89 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování ve výši 36 %1 způsobilých výdajů programu. 


Celková výše rezervovaných finančních prostředků na období let 2014 – 2020 pro operaci 
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (dále jen „operace 
19.3.1“) je pro místní akční skupinu MAS Českomoravské pomezí o.p.s., stanovena ve výši 
909,03 tis. Kč, z toho: 


a. 581,78 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 64 %1 způsobilých výdajů 
programu; 


b. 327,25 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování ve výši 36 %1 způsobilých výdajů programu. 


Rezervované finanční prostředky budou použity na úhradu části způsobilých výdajů 
jednotlivých projektů, které budou vybrány v souladu se stanovenými postupy a splní 
podmínky stanovené v Dohodě o poskytnutí dotace a v souvisejících právních předpisech 
ČR a EU. 


Místní akční skupina bude při provádění strategie postupovat v souladu s Metodickým 
pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, v souladu 
s programovým dokumentem Programu a v souladu s Pravidly vydanými pro místní akční 
skupiny (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje 
venkova, Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie 
budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, Pravidla pro 
Střednědobou evaluaci, Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro operaci 19.3.1, případně 
další pravidla vztahující se k provádění činností v rámci strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje) i pro konečné žadatele (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 pro 
operaci 19.2.1).  
Místní akční skupina bude provádět strategii v rozsahu a v členění stanoveném 
v programovém rámci Programu rozvoje venkova strategie a v souladu s finančním plánem a 
plánem indikátorů pro programový rámec Programu rozvoje venkova ve strategii.  


V případě nedodržení podmínek podle předchozích odstavců nebo podstatné změny 
podmínek, za nichž byla výše uvedená strategie schválena, je ministerstvo oprávněno snížit 
či zrušit rezervaci finančních prostředků. Za podstatnou změnu podmínek se považuje 
zejména vznik okolností ovlivňujících výši rezervovaných prostředků na období let  
                                                 
1 Míry kofinancování způsobilých výdajů jsou upraveny v souladu se schválenou 2. modifikací programového 
dokumentu Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Místní akční skupina provede změnu míry 
kofinancování při nejbližší změně finančního plánu, nejpozději při změně v rámci střednědobého hodnocení. 
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Fiche
2.Název MAS
3.Registrační číslo MAS
4.Registrační číslo MMR
7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
Podrobný popis Fiche je uveden v příloze:
(jedná se o výňatek ke konkrétní Fichi ze schváleného programového rámce PRV SCLLD)
  • Stručný popis Fiche
  • Vazba Fiche na cíle SCLLD
  • Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území)
  • Preferenční kritéria (principy dle SCLLD)
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů (v Kč)
8.Min.
9.Max.
Preferenční kritéria
Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení
12.Bodové hodnocení
13.Vysvětlení
Povinné indikátory výstupů
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Nepovinné indikátory výstupů
Cílový stav
Povinné indikátory výsledků
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
Nepovinné indikátory výsledků 
Cílový stav
Dokumenty
Č.ř.
Dokument
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10.4.0.20150206.2.917359
14
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25 (NIL)
26
35.2.c
35.2.d
44
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Dle pravidel 19.2.1.
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Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1
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