Příloha 2.3 Hodnotící kritéria pro PRV Směrnice 01 Transparentnost hodnocení a výběru projektů, zamezení střetu
zájmů

1. Programový rámec Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche 1 Vzdělávání pro rozvoj venkova
Fiche 2 Podpora zemědělských podniků
Fiche 3 Podpora lesnictví
Fiche 4 Podpora zemědělství
Fiche 5 Podpora jiného drobného podnikání
Fiche 6 Rozvoj rekreačních funkcí lesa
Fiche 7 Spolupráce subjektů v zemědělství a zpracování zemědělských produktů
F7 zatím nepředložena ke schválení na MZe, bude tak učiněno až před vyhlášením relevantní výzvy.
Fiche 8 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce
V rámci Výzev PRV MAS Sokolovsko budou použita preferenční kritéria, která jsou podrobně
popsána (vč. možného bodového zisku a způsobu jejich doložení) v rámci jednotlivých Fichí. V této
směrnici uvádíme proto pouze stručný přehled kritérií, která v rámci výzev budou využita.
V rámci hodnocení jsou použita kritéria obecná – použitá u všech fichí, a dále kritéria specifická,
nastavená dle potřeb jednotlivých fichí.

Preferenční kritéria pro Programový rámec PRV
Obecná preferenční kritéria
1. Tvorba nových pracovních míst:
Body budou přiděleny v případě, že bude v rámci projektu vytvořeno pracovní místo alespoň v
rozsahu 0,5 pracovního úvazku. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst běží ve lhůtě 3
roky od data převedení dotace na účet příjemce dotace v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu
je příjemce dotace malý nebo střední podnik nebo ve lhůtě 5 let od data převedení dotace na účet
příjemce v případě, že ke dni podání Žádosti o platbu je příjemce dotace velký podnik, max. však
po dobu lhůty vázanosti projektu na účel.
Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika stanovená Pravidly
19.2.1 PRV ČR 2014-2020.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci.
Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze 14 Pravidel 19.2.1 - např.
dle odvodů na sociální a zdravotní pojištění, evidence zaměstnanců, pracovní smlouvou, výplatní
páskou.
Pozn.: čím více pracovních míst, tím více bodů.
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Obecná preferenční kritéria
2. Dopad projektu na obce dle počtu obyvatel obce/města, kde se daný projekt realizuje:
V případě, že projekt je realizován ve více obcích, vypočítá se nárok na body dle aritmetického
průměru počtu obyvatel v jednotlivých obcích, ve kterých je projekt realizován. Do tohoto průměru
nejsou započítávány počty obyvatel obcí, do kterých jsou plánovány jednorázové exkurze či
jednodenní poznávací cesty.
Pro určení velikosti obce je považován za závazný dokument ČSÚ: Počet obyvatel v obcích České
republiky. V potaz se berou hodnoty dokumentu, který je nejaktuálnější v době příjmu žádosti o
podporu na daný projekt.
Relevantní počet obyvatel žadatel uvede v Žádosti o dotaci, příp. jejích přílohách.
Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti o podporu, popř. k datu podání Hlášení o
změnách ke změně místa realizace projektu.
Pozn.: čím méně obyvatel dotčených obcí, tím více bodů.
3. Kvalita zpracování projektu - cíle a zdroje:
Body budou přiděleny na základě zhodnocení údajů týkajících se kvality připravenosti projektu, tj.
cíle jsou jasné a splnitelné, časový harmonogram je logický a splnitelný, odpovídá rozsahu
projektu. Žadatel má zajištěné finanční prostředky (vlastní, nebo bankovní úvěr, min. však
bankovní příslib) na realizaci celého projektu. Žadatel disponuje lidskými zdroji nutnými pro
úspěšnou realizaci projektu, tj. žadatel sám (má schopnosti, znalosti, zkušenosti) či jeho tým
(interní či externí) disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi pro zpracování výběrového
řízení, realizaci projektu, účtování a vyúčtování projektu, zajištění udržitelnosti. Projekt je
realizovatelný.
Žadatel uvádí potřebné informace pro přidělení bodů do Žádosti o podporu, či jejích příloh. Žadatel
se konkrétně vyjádří a popíše aktivity/skutečnosti, na základě kterých, bude možno posoudit, zda
splňuje tato preferenční kritéria.
Pozn.: čím lepší kvalita projektu, tím více bodů.
4. Finanční náročnost projektu:
Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu.
Kontrola se provádí ze Žádosti o podporu a z Žádostí o platbu (příp. Hlášení o změnách).
Pozn.: čím menší finanční národnost projektu, tím více bodů.
5. Dosud nepodpořený žadatel v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova ČR
v CLLD MAS Sokolovsko:
Výpočet vychází z počtu projektů daného žadatele doporučených MAS k realizaci v rámci
Programového rámce PRV metodou CLLD v součtu za poslední tři uzavřené kalendářní roky.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu či jejích příloh.
Zde žadatel uvede, zda již žádal (úspěšně či neúspěšně) o dotaci v rámci Programového rámce
Program rozvoje venkova ČR metodou CLLD v MAS Sokolovsko. Za úspěšnou žádost o dotaci se
považuje žádost, která byla ze strany MAS doporučena k financování, bez ohledu na fakt, zda k
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Obecná preferenční kritéria
realizaci došlo/dochází, či ne.
Kontrola se provádí na základě údajů o projektech evidovaných Kanceláří MAS Sokolovsko a ze
Žádosti o podporu.
Pozn.: čím méně dosud podpořených projektů daného žadatele, tím více bodů.
6. Součinnost subjektů soukromého a veřejného sektoru:
Součinností se rozumí spolupráce žadatele/příjemce a min. dalších 2 subjektů ze soukromého
(neziskového či podnikatelského) a/nebo veřejného sektoru. Rozsah spolupráce musí být jasně a
písemně definován např. formou partnerské smlouvy. Spolupráce se musí vázat na období od
podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o proplacení na MAS a může spočívat např. v
pomoci s realizací projektu (spolupráce se může lišit dle konkrétní Fiche) apod. Spolupráce musí
být bezplatná, tj. partnerům za součinnost nenáleží žádná odměna.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu a v jejích
přílohách. Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za toto preferenční kritérium, zaváže se k
součinnosti v Žádosti o podporu a v samostatné příloze plánovanou součinnost doloží např. formou
partnerské smlouvy.
Kontrola se provádí ze Žádosti o podporu, z dokumentů, na které se součinnost odkazuje a z příloh
Žádosti o platbu (příp. Hlášení o změnách), např. prezenční listiny, fotodokumentace a zápisy
dokládající, že součinnost proběhla v rozsahu uvedeném v Žádosti o podporu a jejích přílohách.
Pozn.: čím více spolupracujících subjektů, tím více bodů.
7. Součástí realizační fáze projektu (i jako neuznatelný náklad) je propagace MAS
Sokolovsko a metody CLLD:
Propagační aktivity bodované v tomto kritériu nesmí být totožné s povinnou publicitou projektu.
Žadatel konkrétně popíše, jaké nástroje/aktivity propagace MAS/CLLD v projektu uskuteční.
Propagační nástroje se mohou lišit u jednotlivých fichí. Za vhodné propagační nástroje se v tomto
případě považuje např. písemná informace v tisku, či v dalších médiích, kde bude jasně uvedeno, z
jakých zdrojů byla dotace pořízena, přičemž bude uveden i odkaz na MAS Sokolovsko a metodu
CLLD. Dále je za vhodnou aktivitu považována prezentace na webu žadatele či jiného vhodného
subjektu např. obce, kde je projekt realizován. Možné je také uspořádání veřejné akce (např.
slavnostní otevření cesty realizované v rámci projektu), jíž se zúčastní nejméně 15 osob a kde
budou prezentovány výstupy projektu a přítomným bude předána informace o MAS Sokolovsko a
metodě CLLD (doloží příjemce prezenční listinou a fotodokumentací).
Propagační nástroj musí být realizován v době od podání žádosti o dotaci na MAS do data podání
žádosti o proplacení na MAS.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu či jejích příloh.
Kontrola se provádí ze Žádosti o podporu a z Žádostí o platbu, kde bude jako příloha doloženo, že
aktivity/nástroje byly uskutečněny (příp. Hlášení o změnách). Za formu doložení je považováno
doložení propagačního nástroje z tisku či médií (článek z novin, spot z rádia, obecní zpravodaj),
printscreen z webu apod.
Pozn.: čím více propagačních nástrojů, tím více bodů.
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Specifická preferenční kritéria pro Fichi 6
1. Kvalita projektu – údržba a udržitelnost:
Body budou přiděleny v případě, že projekt zahrnuje opatření k údržbě lesního prostředí (např.
zařízení na odkládání odpadků zamezující znečištění lesa) a je zajištěna údržba pořízeného zařízení
(opatření) po celou dobu vázanosti projektu na účel.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu (obsahuje popis
konkrétních aktivit a jejich způsobilé výdaje), nebo jejích přílohách.
Kontrola se provádí ze Žádosti o podporu, z Žádostí o platbu a z kontroly na místě.
Pozn.: projekt získá body, pokud zahrnuje opatření na údržbu lesního prostředí.

Specifická preferenční kritéria pro Fichi 7
2. Součinnost subjektů - kooperační činnosti
Součinností/ kooperační činností se rozumí spolupráce žadatele/příjemce a min. dalšího 1 subjektu.
Rozsah spolupráce musí být jasně a písemně definován např. formou partnerské smlouvy.
Spolupráce se musí vázat na období od podání Žádosti o dotaci na MAS do podání Žádosti o
proplacení na MAS. Spolupráce musí být navázána přímo mezi žadatelem/příjemcem a
subjektem/subjekty, bez zapojení dalšího zprostředkovatele (mezičlánku).
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o podporu a v jejích
přílohách. Požaduje-li žadatel bodové zvýhodnění za toto preferenční kritérium, zaváže se k
součinnosti v Žádosti o podporu a v samostatné příloze plánovanou součinnost doloží např. formou
partnerské smlouvy.
Kontrola se provádí ze Žádosti o podporu, z dokumentů, na které se součinnost odkazuje a z příloh
Žádosti o platbu (příp. Hlášení o změnách).
Pozn.: čím více subjektů spolupracujících s žadatelem, tím více bodů.

CELKEM je možné v každé Fichi získat max.:
Minimální hranice pro splnění věcného hodnocení:

100 bodů.
40 bodů.
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