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6.6.1.3 Rozvoj nezemědělského podnikání 


A) Popis vazby fiche na článek PRV 


Fiche Rozvoj nezemědělského podnikání vychází článku nařízení PRV: 


- Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 


činností 


Popis vazby fiche na strategickou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území 


MAS Horní Pomoraví: 


Specifický cíl: PaZ  2.1  Ekonomicky silný region 


Opatření: PaZ 2.1.1 Posilování podnikatelského prostředí  


Opatření: PaZ 2.1.2 Prezentace místní produkce, spolupráce a inovace  


B) Popis cíle opatření  


Fiche Rozvoj nezemědělského podnikání vychází ze specifického cíle PaZ  2.1  Ekonomicky silný 


region uvedený ve strategické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území 


MAS Horní Pomoraví. 


Cílem fiche Rozvoj nezemědělského podnikání je podpora investic malých podniků a mikropodniků 


vedoucí ke vzniku a rozvoji podniků působících ve zpracovatelském průmyslu; stavebnictví; 


velkoobchod a maloobchod; ubytování, stravování a pohostinství; administrativní a kancelářské 


činnosti; pořádání konferencí a hospodářských výstav; balicí činnosti; opravy počítačů a výrobků pro 


osobní potřebu a převážně pro domácnost; poskytování ostatních osobních služeb a jiných sektorech 


podnikání dle CZ NACE specifikovaných článkem 19, ods. 1, písmeno b) PRV. Nepřímým cílem je vznik 


nových pracovních míst na území MAS Horní Pomoraví díky podpořeným investicím. 


C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, a to včetně provázanosti na ostatní operační 


programy  


Fiche Rozvoj nezemědělského podnikání má nepřímou vazbu na fiche Zemědělská prvovýroba, 


Potravinářství, kde může dojít k synergickému efektu při podpoře agroturistiky. 


Fiche Rozvoj nezemědělského podnikání má přímou vazbu na individuální projekty podpořené přímo 


z řídicího orgánu PRV (Ministerstvo zemědělství ČR) přes platební agenturu SZIF, proto bude nezbytné 


koordinovat implementaci fiche Rozvoj nezemědělského podnikání s individuálními projekty 


zemědělských podnikatelů zaměřených na diverzifikaci jejich podnikání.  


D) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán  


Výzva k této fiche bude opět vyhlášena v nejbližší možný termín v roce 2020 (předpokládaná poslední 


výzva v programovém období), v případě nevyčerpání finančních prostředků případně ještě v roce 


2021. Celkově tak zřejmě dojde k vyhlášení čtyř až pěti výzev.  


E) Popis možných zaměření projektů  


- investice do výstavby či rekonstrukce provozoven určených pro zakládání a rozvoj 


mikropodniků a malých podniků v zpracovatelském průmyslu; stavebnictví; velkoobchod a 


maloobchod; ubytování, stravování a pohostinství; administrativní a kancelářské činnosti; 


pořádání konferencí a hospodářských výstav; balicí činnosti; opravy počítačů a výrobků pro 


osobní potřebu a převážně pro domácnost; poskytování ostatních osobních služeb aj. 


- nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji 


mikropodniků a malých podniků ve výše uvedených oblastech podnikání 


F) Typy příjemců podpory  


- podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 


jakož i zemědělci 


H) Výstupy opatření CLLD 







- počet podpořených podniků/příjemců (indikátor č. 93701) - 32 příjemců (milník pro 31.12 


2018 – 5 příjemců) 


- pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (indikátor č. 94800) – 9 míst (milník 


pro 31.12 2018 – 4 místa) 


I) Principy pro určení preferenčních kritérií  


- hospodárnost (náklady projektu/výstupy projektu, velikost projektu) 


- efektivnost (náklady projektu/navýšení kapacity) 


- navýšení produkce či přidaná hodnota (např. stávající kapacita/nová kapacita, finalizace 


produkce) 


- udržitelnost podnikatelského záměru (např. preferenci zpracovatelského a jiného průmyslu, 


kvalitní analýzy trhu aj.) 


- řešení nezaměstnanosti (tj. počet vytvořených pracovních míst a míra nezaměstnanosti v místě 


realizace projektu) 


- podpora konkurenceschopnosti začínajících a malých podnikatelů  


- zvýhodnění nových žadatelů v rámci realizace strategie CLLD MAS Horní Pomoraví (netýká se 


propojených / partnerských podniků) 


- podpora místního rozvoje (např. zvýhodnění žadatelů, kteří odvádí daně v území MAS Horní 


Pomoraví, sponzoring v regionu aj.)  


J) Výše způsobilých výdajů: 


- minimální: 50 tis. Kč 


- maximální: 5 000 tis. Kč 


 








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. 
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