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Žadatel IČ Místo Název projektu 

Josef Pech 47225653 Chvojnov Pořízení strojů a technologie Pech 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
2. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě projektové žádosti. 

Žadatel doloží k žádosti o platbu výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jednu fakturu na prodej komodity z vlastní 
rostlinné prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

 

1. 
Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu  0 

Žadatel se zabývá pouze živočišnou nebo pouze rostlinou prvovýrobou nebo nemá zájem dokládat výpis z IZR a fakturu. 

2. 
Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu 5 

Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a dokládá výpis z IZR a fakturu. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 
3. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 

dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů   15 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
V projektové žádosti je uvedeno, že žadatel nevytvoří pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Z projektové žádosti vyplývá, že se žadatel zabývá rostlinou i živočišnou výrobou.  
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4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Ekologické zemědělství 

 

1. 
Konvenční zemědělství 0 

Žadatel není zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o 
dotaci) v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). 

 
 
2. 

Ekologické zemědělství 10 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o dotaci). 
U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací a na základě 
předložení Rozhodnutí o registraci v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). Žadatel musí být 
registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
6. Využití ekologických technologií v projektu. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a 

stavební dokumentace ke dni podání žádosti o dotaci. 
 

1. 
Bez využití 0 

Zrealizovaný projekt nevyužívá obnovitelné zdroje energie ani technologie využívající dešťovou vodu. 

 
 
2. 

S využitím OZE nebo vody 3 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie nebo technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE nebo technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
 
3. 

S využitím OZE a zároveň vody 5 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie a technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE a technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
Přidělený počet bodů  0 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje a technologie.  

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 27. 08. 2018.  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Žadatel se zabývá konvenčním zemědělstvím. 
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7. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
8. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 
 

 
 
 
 

 
  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti projekt nevyužívá ekologických technologií. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Zjištěná vzdálenost místa realizace od Masarykova náměstí Pelhřimov je 6,6 km. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 983 100 Kč. 

Celkový počet bodů  45 

Minimální počet bodů  35 
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Žadatel IČ Místo Název projektu 

Tomáš Marek 04830719 Častonín Nákup strojů - Tomáš Marek 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
2. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě projektové žádosti. 

Žadatel doloží k žádosti o platbu výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jednu fakturu na prodej komodity z vlastní 
rostlinné prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

 

1. 
Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu  0 

Žadatel se zabývá pouze živočišnou nebo pouze rostlinou prvovýrobou nebo nemá zájem dokládat výpis z IZR a fakturu. 

2. 
Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu 5 

Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a dokládá výpis z IZR a fakturu. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
3. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 

dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  15 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
V projektové žádosti je uvedeno, že žadatel nevytvoří pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti se žadatel zabývá pouze živočišnou výrobou. 
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4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Ekologické zemědělství 

 

1. 
Konvenční zemědělství 0 

Žadatel není zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o 
dotaci) v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). 

 
 
2. 

Ekologické zemědělství 10 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o dotaci). 
U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací a na základě 
předložení Rozhodnutí o registraci v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). Žadatel musí být 
registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
6. Využití ekologických technologií v projektu. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a 

stavební dokumentace ke dni podání žádosti o dotaci. 
 

1. 
Bez využití 0 

Zrealizovaný projekt nevyužívá obnovitelné zdroje energie ani technologie využívající dešťovou vodu. 

 
 
2. 

S využitím OZE nebo vody 3 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie nebo technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE nebo technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
 
3. 

S využitím OZE a zároveň vody 5 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie a technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE a technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
Přidělený počet bodů  0 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje.  

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 28. 10. 2018. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Žadatel hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Dokládá přiloženým certifikátem. Jsou 

přiděleny body za ekologické zemědělství. 
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7. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  20 

 
8. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 
 

 
 

  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti projekt nevyužívá ekologických technologií. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Zjištěná vzdálenost místa realizace od Masarykova náměstí Pelhřimov je 10,9 km. Bylo přiděleno 20 

bodů, jelikož je vzdálenost vyšší jak 8,1 km. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 982 000 Kč. 

Celkový počet bodů  60 

Minimální počet bodů  35 



 
 

7 

 

 

Žadatel IČ Místo Název projektu 

Kristýna Ptáková 01205692 Benátky u Houserovky Zpevnění plochy a pořízení stroje 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
2. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě projektové žádosti. 

Žadatel doloží k žádosti o platbu výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jednu fakturu na prodej komodity z vlastní 
rostlinné prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

 

1. 
Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu  0 

Žadatel se zabývá pouze živočišnou nebo pouze rostlinou prvovýrobou nebo nemá zájem dokládat výpis z IZR a fakturu. 

2. 
Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu 5 

Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a dokládá výpis z IZR a fakturu. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 
3. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 

dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  15 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
V projektové žádosti je uvedeno, že žadatel nevytvoří pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti se žadatel zabývá rostlinou i živočišnou výrobou. 
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4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Ekologické zemědělství 

 

1. 
Konvenční zemědělství 0 

Žadatel není zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o 
dotaci) v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). 

 
 
2. 

Ekologické zemědělství 10 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o dotaci). 
U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací a na základě 
předložení Rozhodnutí o registraci v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). Žadatel musí být 
registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
6. Využití ekologických technologií v projektu. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a 

stavební dokumentace ke dni podání žádosti o dotaci. 
 

1. 
Bez využití 0 

Zrealizovaný projekt nevyužívá obnovitelné zdroje energie ani technologie využívající dešťovou vodu. 

 
 
2. 

S využitím OZE nebo vody 3 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie nebo technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE nebo technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
 
3. 

S využitím OZE a zároveň vody 5 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie a technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE a technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
Přidělený počet bodů  0 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny stroje a zrekonstruována 

stávající zpevněná plocha.  

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 11. 09. 2018. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Žadatel se zabývá konvenčním zemědělstvím. 
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7. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  20 

 
8. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  8 

 
 

  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti projekt nevyužívá ekologických technologií. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Zjištěná vzdálenost místa realizace od Masarykova náměstí Pelhřimov je 10,7 km. Bylo přiděleno 20 

bodů, jelikož je vzdálenost vyšší jak 8,1 km. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 1 996 304 Kč.  

Celkový počet bodů  53 

Minimální počet bodů  35 
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Žadatel IČ Místo Název projektu 

AGROSPOL ÚTĚCHOVICE 
spol. s r.o. 42371881 

Útěchovice u 
Hořepníku 

Pořízení strojního vybavení sloužícího k údržbě krajiny 
(sečení trvalých travních porostů) 

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
2. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě projektové žádosti. 

Žadatel doloží k žádosti o platbu výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jednu fakturu na prodej komodity z vlastní 
rostlinné prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

 

1. 
Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu  0 

Žadatel se zabývá pouze živočišnou nebo pouze rostlinou prvovýrobou nebo nemá zájem dokládat výpis z IZR a fakturu. 

2. 
Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinou prvovýrobu 5 

Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a dokládá výpis z IZR a fakturu. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 
3. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 

dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  15 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
V projektové žádosti je uvedeno, že žadatel nevytvoří pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti se žadatel zabývá rostlinou i živočišnou výrobou. 
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4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Ekologické zemědělství 

 

1. 
Konvenční zemědělství 0 

Žadatel není zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o 
dotaci) v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). 

 
 
2. 

Ekologické zemědělství 10 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství (předložení certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS při příjmu žádosti o dotaci). 
U žadatelů v přechodném období bude plnění kritéria ověřeno na základě smlouvy s kontrolní organizací a na základě 
předložení Rozhodnutí o registraci v den ukončení příjmu žádostí o dotaci (dle vyhlášené výzvy MAS). Žadatel musí být 
registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
6. Využití ekologických technologií v projektu. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a 

stavební dokumentace ke dni podání žádosti o dotaci. 
 

1. 
Bez využití 0 

Zrealizovaný projekt nevyužívá obnovitelné zdroje energie ani technologie využívající dešťovou vodu. 

 
 
2. 

S využitím OZE nebo vody 3 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie nebo technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE nebo technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
 
3. 

S využitím OZE a zároveň vody 5 

Zrealizovaný projekt vytváří a využívá solární, vodní, větrné, či termální zdroje energie a technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být zdroj a využití OZE a technologií k 
využití dešťové/odpadní vody obsahem projektové dokumentace (MAS kontroluje při Žádosti o platbu z dokumentace k 
technologii a fyzickou kontrolou na místě). 

 
Přidělený počet bodů  0 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje.  

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 16. 11. 2017.  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Žadatel se zabývá konvenčním zemědělstvím. 
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Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  15 

 
2. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
 

3. 

Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 
dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 

 

 

 

Žadatel IČ Místo Název projektu 

TOKRA s.r.o. 27432033 Pelhřimov Pořízení techniky TOKRA 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle žádosti vytvoří žadatel 0,5 pracovního místa. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt je realizován přímo v Pelhřimově. 
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Přidělený počet bodů  15 

 
4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 
6. Zaměření projektu na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství). Tyto činnosti  

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. Činnost, na kterou je projekt zaměřen, 
uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. 

 

1. 
Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 

Projekt svým zaměřením nespadá ani do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ani do I 56 
(Stravování a pohostinství). 

 
 
2. 

Projekt je zaměřen na činnosti R93 nebo I56 20 

Projekt svým zaměřením spadá do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a 
pohostinství). Tyto činnosti  mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 
 
 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje a technologie. 

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 06. 12. 2017.  

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 399 900 Kč. 
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Přidělený počet bodů  0 

 

 

 
 

 

Počet bodů celkem   45 
Minimální počet bodů  40 

 

 
 
 

 
  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt svým zaměřením spadá do kategorie F41 - Výstavba budov. 
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Žadatel IČ Místo Název projektu 

BadPiece V & V s.r.o. 02086395 Pavlov u Rynárce Nové technologie pro BadPiece V & V 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  25 

 
2. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
 

3. 

Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 

dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
V projektové žádosti je uvedeno, že žadatel vytvoří jedno pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Zjištěná vzdálenost místa realizace od Masarykova náměstí Pelhřimov je 5,8 km. 
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Přidělený počet bodů  15 

 

 
4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 
6. Zaměření projektu na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství). Tyto činnosti  

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. Činnost, na kterou je projekt zaměřen, 
uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. 

 

1. 
Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 

Projekt svým zaměřením nespadá ani do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ani do I 56 
(Stravování a pohostinství). 

 
 
2. 

Projekt je zaměřen na činnosti R93 nebo I56 20 

Projekt svým zaměřením spadá do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a 
pohostinství). Tyto činnosti  mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 
 
 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje a technologie. 

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 09. 09. 2018. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 5 000 000 Kč. 
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Přidělený počet bodů  0 

 

 

 

 
Počet bodů celkem   55 

Minimální počet bodů   40 

 
 
  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt svým zaměřením spadá do kategorie C31 - Výroba nábytku. 
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Žadatel IČ Místo Název projektu 

STARVAK, s.r.o. 24202614 Rynárec Technologie pro společnost STARVAK, s.r.o. 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  15 

 
2. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
 

3. 

Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 
dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti vytvoří žadatel 0,5 pracovního místa. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Zjištěná vzdálenost místa realizace od Masarykova náměstí Pelhřimov je 5 km. 
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Přidělený počet bodů  15 

 

 
4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 
6. Zaměření projektu na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství). Tyto činnosti  

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. Činnost, na kterou je projekt zaměřen, 
uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. 

 

1. 
Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 

Projekt svým zaměřením nespadá ani do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ani do I 56 
(Stravování a pohostinství). 

 
 
2. 

Projekt je zaměřen na činnosti R93 nebo I56 20 

Projekt svým zaměřením spadá do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a 
pohostinství). Tyto činnosti  mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 
 
 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje a technologie. 

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 08. 10. 2018. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 3 580 000 Kč. 
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Přidělený počet bodů  0 

 

 
Počet bodů celkem   45 
Minimální počet bodů   40 

 
 
  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt svým zaměřením spadá do kategorie F42 - Inženýrské stavitelství. 
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Žadatel IČ Místo Název projektu 

Bačina s.r.o. 03516512 Pelhřimov Stavební stroje Bačina 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  25 

 
2. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
 

3. 

Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 
dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
V projektové žádosti je uvedeno, že žadatel vytvoří 1 pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt je realizován přímo v Pelhřimově. 
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Přidělený počet bodů  15 

 

 
4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  8 

 
6. Zaměření projektu na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství). Tyto činnosti  

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. Činnost, na kterou je projekt zaměřen, 
uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. 

 

1. 
Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 

Projekt svým zaměřením nespadá ani do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ani do I 56 
(Stravování a pohostinství). 

 
 
2. 

Projekt je zaměřen na činnosti R93 nebo I56 20 

Projekt svým zaměřením spadá do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a 
pohostinství). Tyto činnosti  mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 
 
 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje.  

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 10. 10. 2018.  

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 1 100 000 Kč. Bylo přiděleno 8 bodů. 
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Přidělený počet bodů  0 

 

 
 

Celkový počet bodů   53 
Minimální počet bodů   40 

 
 
 
 
 
 
  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt svým zaměřením spadá do kategorie F41 - Výstavba budov. 



 
 

13 

 

 

Žadatel IČ Místo Název projektu 

Kvalitní fotky s.r.o. 03671291 Pelhřimov Rozvoj společnosti 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  25 

 
2. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 
 

3. 

Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 
dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti žadatel vytvoří 1 pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt je realizován přímo v Pelhřimově. Body nejsou přiděleny. 
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Přidělený počet bodů  15 

 

 
4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 
6. Zaměření projektu na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství). Tyto činnosti  

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. Činnost, na kterou je projekt zaměřen, 
uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. 

 

1. 
Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 

Projekt svým zaměřením nespadá ani do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ani do I 56 
(Stravování a pohostinství). 

 
 
2. 

Projekt je zaměřen na činnosti R93 nebo I56 20 

Projekt svým zaměřením spadá do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a 
pohostinství). Tyto činnosti  mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 
 
 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje a technologie - 

body jsou přiděleny. 

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 28. 02. 2018. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 2 950 000 Kč. 
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Přidělený počet bodů  0 

 

 
Celkový počet bodů  45 
Minimální počet bodů   40 

 
 
 
 
 
 
 
  

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Projekt svým zaměřením spadá do kategorie C18 - Tisk a rozmnožování nahraných nosičů. 
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Žadatel IČ Místo Název projektu 

FARMA POŘÍČÍ, s.r.o. 25192906 Služátky u Pelhřimova Rozvoj produktů FARMA POŘÍČÍ 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Tvorba pracovních míst (Příloha č. 14 pravidel 19.2.1) 
 

 

1. 

0 až 0,49 pracovního místa 0 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0 až 0,49 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

2. 

0,5 až 0,99 pracovního místa 15 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 0,5 až 0,99 pracovního místa, které bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

3. 

1 až 1,99 pracovního místa 25 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 1 až 1,99 pracovního místa, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 

4. 

2 a více pracovních míst 30 

Žadatel vytvoří v rámci projektu 2 a více pracovních míst, která bude uvedeno v Žádosti o dotaci. Pracovní místo je 
přepočteno na plný pracovní úvazek. Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data 
převedení dotace na účet. Kontrola se provádí kontrolou na místě dle dokladů uvedených v příloze č. 14 Pravidel 19.2.1. 

 
Přidělený počet bodů  25 

 
2. Vzdálenosti realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. 

 

1. 
0 - 3,5 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

2. 
3,6 - 8 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

3. 
8,1 a více 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
 

3. 

Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (výdajových položek v rozpočtu) a stavební 
dokumentace pokud je součástí projektu stavba. Pokud je součástí projektu stavba/přístavba/rekonstrukce/modernizace, která 
zvětšuje zastavěnou plochu o více jak 30% stávající stavby, tak body nebudou přiděleny. 

 

 
1. 

Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně). 

 
2. 

Využívá 15 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v nákladech projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření stávající 
nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 

 

 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti žadatel vytvoří jedno pracovní místo. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Zjištěná vzdálenost místa realizace od Masarykova náměstí Pelhřimov je 4,9 km. 
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Přidělený počet bodů  15 

 
4. Krátká doba realizace projektu. Je počítána doba realizace, kde jako zahájení je počítán den ukončení příjmu žádostí o dotaci 

(dle vyhlášené výzvy MAS). Předběžný termín podání žádosti o platbu vyplňuje žadatel v žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 
1. 

2 000 001 Kč a více 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci. 

 
2. 

V rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč 8 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 - 2 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  8 

 
6. Zaměření projektu na činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a pohostinství). Tyto činnosti  

mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. Činnost, na kterou je projekt zaměřen, 
uvádí žadatel v Žádosti o dotaci. 

 

1. 
Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 

Projekt svým zaměřením nespadá ani do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ani do I 56 
(Stravování a pohostinství). 

 
 
2. 

Projekt je zaměřen na činnosti R93 nebo I56 20 

Projekt svým zaměřením spadá do kategorie činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) nebo I 56 (Stravování a 
pohostinství). Tyto činnosti  mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 
 
 
 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle výdajových položek v rozpočtu žádosti budou v projektu pořízeny pouze stroje. 

1. 
Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 0 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí po 16 měsících.  

2. 
Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 5 

Žádost o platbu je podána na MAS od termínu ukončení příjmu žádostí do 16 měsíců. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Dle projektové žádosti podá žadatel žádost o platbu do 15. 01. 2018. 

 
3. 

Do 1 000 000 Kč včetně. 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 1 720 000 Kč. 




