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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
5.Číslo Fiche
4

4.Registrační číslo MMR

15/000/00000/564/000139 CLLD_16_01_060

6.Název Fiche
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
19.1.b

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Definice příjemce dotace
Dle pravidel 19.2.1.
Výše způsobilých výdajů (v Kč)

8.Min.

50 000

9.Max.

5 000 000

Preferenční kritéria
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Projekt pozitivně ovlivní zaměstnanost na venkově.
Hodnotí se počet vytvořených pracovních míst. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu a kontrolou na místě. Nově vytvořeným
pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v
dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v
případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně. Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce
dotace jako fyzickou osobu -živnostníka, jestliže vlastní živnostenské oprávnění méně než 24 měsíců od data podání Žádosti o
dotaci. V případě kratší stanovené pracovní doby se odpracované hodiny za kalendářní rok přepočítávají na ekvivalentní počet
1. pracovníků, tzn. pracovníků se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 38,75 hodiny
týdně a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18
let 30 hodin týdně. Deklarovaný počet nově vytvořených pracovních míst musí být dodržen za každý jednotlivý kalendářní rok
po celou lhůtu vázanosti projektu na účel. Délka závazku nově vytvořených pracovních míst je dle velikosti podniku definovaná
v Příloze 14 Pravidel 19.2.1.V případě, že nastane období kratší než celý kalendářní rok, pak bude pro výpočet nově vzniklých
pracovních míst brána odpovídající poměrná část roku. Pro stanovení počtu vytvořených pracovních míst se použije příloha č. 14
Pravidel operace 19.2.1.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.
5.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Projekt nevytváří žádné pracovní místo.

0

Body nebudou uděleny v případě, že projekt nevytváří žádné pracovní místo.
Projekt vytváří jedno pracovní místo.

8

Body budou uděleny v případě, že projekt vytváří jedno pracovní místo.
Projekt vytváří dvě pracovní místa.

10

Body budou uděleny v případě, že projekt vytváří dvě pracovní místa.
Projekt vytváří tři pracovní místa.

12

Body budou uděleny v případě, že projekt vytváří tři pracovní místa.
Projekt vytváří čtyři a více pracovních míst.

14

Body budou uděleny v případě, že projekt vytváří čtyři a více pracovních míst.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Projekt doplní chybějící ekonomické činnosti v oblasti (s výjimkou I-Ubytování,stravování a pohostinství).
Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský
průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken
dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a
střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), J
2. (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou
krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských
výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95
(Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb);
Kontrola bude provedena dle místa realizace uvedeného v žádosti o dotaci na základě údajů poskytnutých Krajskou správou
ČSÚ v Brně ke dni 30.4. 2017. (viz. soubor Brno_venkov-databáze ekonomických činností)
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

Ekonomická činnost se v obci neprovozuje.
10
1. Body budou přiděleny žadateli, jehož projekt je zaměřen na takovou ekonomickou činnost, která není v obci místa realizace
provozována.

Strana 2 z 3
Ekonomická činnost se v obci provozuje.
0
2. Body nebudou přiděleny žadateli, jehož projekt je zaměřen na takovou ekonomickou činnost, která není v obci místa
realizace provozována.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
3.

Projekt je z finančního hlediska méně náročný a soběstačnější.
Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o dotaci.
Č.ř.
1.
2.
3.
4.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
10

Výdaje do 500 000 Kč včetně
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 500 000,-Kč včetně.
Výdaje 500 001 Kč až 1 000 000 Kč.

5

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 500 001 Kč až 1 000 000 Kč.
3

Výdaje 1 000 001 Kč až 3 000 0000 Kč
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 1 000 001 až 3 000 000 Kč.
Výdaje 3 000 001 Kč až 5 000 000 Kč

0

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v rozmezí 3 000 001 až 5 000 000 Kč.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Projekt respektuje ochranu přírodních zdrojů. Projekt využívá tepelné energie z OZE.
Pod využitím tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) se rozumí zejména použití tepelných čerpadel, solárních
4. kolektorů. Žadatel musí zdroj a využití z OZE doložit přiloženou projektovou dokumentací nebo půdorysem stavby/půdorysem
dispozice technologie. V případě, že již je v provozovně OZE využíváno tak žadatel doloží doklad o využívání OZE (kolaudační
rozhodnutí,půdorys dispozice technologie). Splnění kriteria se prokazuje při podání Žádosti o platbu.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Projekt využívá tepelné energie z OZE

10

Body budou přiděleny při využití tepelné energie z OZE.
0

Projekt nevyužívá tepelné energie z OZE
Body nebudou přiděleny při využití tepelné energie z OZE.

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Projekt realizuje subjekt, jehož adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo realizace projektu se nacházejí ve stejném nebo
sousedícím katastrálním území.. V případě více míst realizace, musí být podmínka splněna pro všechna místa realizace
projektu. Adresa trvalého pobytu se vztahuje k žadateli fyzické osobě podnikající. Sídlo se vztahuje k žadateli právnické osobě.
5.
Kritérium musí být dodrženo minimálně ode dne podání Žádosti o dotaci po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel.
Žadatel- fyzická osoba doloží kopii občanského průkazu. Žadatel - právnická osoba doloží výpis z obchodního rejstříku, ne starší
třiceti dnů (stačí informativního charakteru).
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

Místo realizace je stejné jako trvalý pobyt/sídlo.
10
1. Body budou přiděleny žadateli, který splňuje podmínku, že Adresa trvalého pobytu/sídla žadatele a místo realizace projektu
se nacházejí ve stejném nebo sousedícím katastrálním území.
2.

Místo realizace není stejné.

0

Podmínka není splněna.

14.Minimální počet bodů

20

Povinné indikátory výstupů
15.Název
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

16.Hodnota
1
18.Hodnota
3

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.

21.Hodnota

22.Měrná jednotka
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Cílový stav
Povinné indikátory výsledků
23.Název
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

24.Hodnota
0
26.Hodnota
1

25.Měrná jednotka
počet
27.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

