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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

AGROSPOL ÚTĚCHOVICE spol. s r.o. 42371881 Útěchovice u Hořepníku  Pořízení čelní rotační žací lišty  

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu bude zakoupena pouze rotační žací lišta  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  0 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel nehospodaří v režimu ekologického zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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



3 
 

 

2. 

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 410 000 Kč 

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 35 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Josef Pech 47225653 Chvojnov Rozšíření podnikání o nové strojní vybavení  

 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu bude zakoupen pouze stroj  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  0 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel hospodaří v režimu konvenčního zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou, 972 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 30 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Josef Vytiska 71209085 Těchoraz  Zemědělské stroje  

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu budou zakoupeny pouze stroje  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  0 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel hospodaří v režimu konvenčního zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 490 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 35 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Karel Matějka  62541315 Vyskytná  Investice do zemědělských činností KM 

 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu budou zakoupeny pouze stroje.  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  0 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel hospodaří v režimu konvenčního zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 350 000 Kč 

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 35 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Kristýna Ptáková 01205692 Benátky u Houserovky  Pořízení technologie pro zemědělskou činnost  

 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nebudou realizovány žádné stavební výdaje  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  0 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel podniká v režimu konvenčního zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 430 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 35 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Martina Váňová 70657581 Rynárec Investice do zemědělské výroby  

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu bude zakoupen pouze stroj  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel podniká v režimu ekologického zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 
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1. 

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

 

2. 

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 320 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 55 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Petr Marek 15824977 Častonín Plecí brány  

 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Budou pořízeny pouze stroje  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel hospodaří v režimu ekologického zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 499 000 Kč 

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 55 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Jiří Sankot  06000932 Branišov pod Křemešníkem  Radličkový podmítač  

 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Jde pouze o nákup strojů  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel hospodaří v režimu ekologického hospodaření  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 495 000 Kč 

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 55 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Tomáš Marek  04830717 Častonín Investice 2020 

 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Jde pouze o nákup strojů  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Žadatel hospodaří v režimu ekologického zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 499 000 Kč 

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 55 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Zdeněk Hrnčíř  65983165 Proseč pod Křemešníkem  Investice do zemědělství - chov koní Farma Hrnčíř 

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Kombinace živočišné a rostlinné prvovýroby při podání žádosti o platbu. Hodnocení je prováděno na základě údajů, které žadatel 

pro posouzení preferenčního kritéria uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola splnění preferenčního kritéria se provádí dle k žádosti o 

platbu doloženého výpis z IZR (integrovaný registr zvířat) a alespoň jedné faktury na prodej komodity z vlastní rostlinné 

prvovýroby s datem vystavení do 1 roku před podáním žádosti o platbu. 

  

1. 

Žadatel nekombinuje živočišnou a rostlinnou 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 rostlinnou prvovýrobu 10 

 Žadatel se zabývá živočišnou a zároveň rostlinou prvovýrobou a zavazuje se, že k Žádosti o platbu doloží výpis z IZR a 
fakturu ke komoditě rostlinné výroby. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žadatel kombinuje živočišnou a rostlinnou prvovýrobu 

 

2. Využití stávajících nemovitostí. Kritérium je hodnocené dle projektové žádosti (Celkové výdaje projektu) 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

1. 
Nevyužívá 0 

Projekt není realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu je obsažena nová stavba nebo rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně). 

2. 
Využívá 10 

Projekt je realizován ve stávající nemovitosti (v celkových výdajích projektu není obsažena stavba nové ani rozšíření 

stávající nemovitosti o více jak 30% včetně) nebo projekt obsahuje pouze nákup technologií/strojů. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Bude pořízen pouze stroj  
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3. 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. Kontrola splnění 

preferenčního kritéria se provádí dle skutečného termínu podání Žádosti o platbu na MAS. 

 

 

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. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Ekologické zemědělství - Pokud chce žadatel získat bodové zvýhodnění v tomto kritériu musí být zařazen do přechodného 

období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství ke dni 

podání žádosti o dotaci (dokládá přiložením certifikátu, platného osvědčení nebo výpisu z LPIS k 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 jako přílohy k žádosti o dotaci. Žadatel musí být registrován i po celou dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

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 ke dni podání žádosti o dotaci nebo žadatel nedoložil přílohy dle znění 
preferenčního kritéria k Žádosti o dotaci. 

 

2. 

Ekologické zemědělství 20 

Žadatel je zařazen do přechodného období nebo registrován jako ekologický podnikatel podle § 6 až 8 Zákona c. 242/2000 
Sb., o ekologickém zemědělství ke dni podání žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 žadatel hospodaří v režimu ekologického zemědělství  

 
 5. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

1 000 001 Kč nebo více Kč 0 

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

V rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 
které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

3 Do 500 000 Kč včetně      10 

  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 350 000 Kč 

Minimální počet bodů: 30  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 55 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Cukrářství Vyskytná s.r.o. 06588328 Vyskytná Vozidlo s chladící vestavbou 

 
 
 
 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  20 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Vyskytná 12,6 km 

 

2. 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

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  10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 
Přidělený počet bodů  10 
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Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt obsahuje pouze nákup vozidla  

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

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. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

500 001 a více Kč 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci 

 

2. 

Do 500 000 Kč včetně 20 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 490 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 20  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 60 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

FARMA Benátky s.r.o. 25160982 Benátky u Houserovky Nákup technologického vybavení pro FARMU Benátky  

 
 
 
 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  20 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Benátky u Houserovky 10,6 km 

 

2. 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

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  10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 
Přidělený počet bodů  10 
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Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nejsou realizovány žádné stavební úpravy  

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

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. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

500 001 a více Kč 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci 

 

2. 

Do 500 000 Kč včetně 20 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 440 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 20  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 60 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Jakub Jirásek  06896081 Litohošť/Pelhřimov Technologie do potravinářského provozu  

 
 
 
 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  20 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Litohošť je 12,9 km.  

 

2. 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

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  10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 
Přidělený počet bodů  10 
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Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Jde o nákup technologií umístěných do stávajících provozoven.  

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

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. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

500 001 a více Kč 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci 

 

2. 

Do 500 000 Kč včetně 20 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  0 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 949 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 20  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Bc. Tomáš Marek 04830717 Častonín Zpracování 2020 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  20 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Častonín 10,9 km 

 

2. 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 

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  10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
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Projekt je realizován ve stávající nemovitosti.  

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

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. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 
 4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

 

 

1. 

500 001 a více Kč 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o dotaci 

 

2. 

Do 500 000 Kč včetně 20 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 
uvedl do Žádosti o dotaci. 

 
 

Přidělený počet bodů  20 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 499 000 Kč.  

Minimální počet bodů: 20  

 

 Projekt dosáhl celkového počtu bodů 60 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  





1 
 

Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

BAYAYA s.r.o. 08590141 Pelhřimov Vybavení Bayaya  

 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je realizován přímo v Pelhřimově.  

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nebudou uplatněny žádné stavební výdaje.  

 

 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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 



2 
 

3

. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Podání ŽoP do 16ti měsíců.  

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 345 200 Kč. 

 

5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 



3 
 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřen na R93 ani I56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

BeMstav s.r.o. 09199233 Pelhřimov Pořízení technického vybavení pro BeMstav s.r.o. 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je realizován přímo v Pelhřimově.  

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nejsou realizovány žádné stavební výdaje.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Žop bude podána do 16ti měsíců.  

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 852 900 Kč. 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřený na R93 nebo I56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 30 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ 

Místo 

realizace Název projektu 

CLUB GREEN EDEN s.r.o. 28136471 Dubovice  Rozšíření vybavení - konvektomat  

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Dubovice 5,4 Km 

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nebudou realizovány stavební výdaje.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 220 000 Kč. 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt je zaměřen na I56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 70 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

FARMA Benátky  25160982 
Benátky u 

Houserovky  
Vybudování zázemí FARMA Benátky  

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

 

 

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 
Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Benátky u Houserovky 10,6 km 

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Novostavba pergoly  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 994 926 Kč. 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt je zaměřen na R93 

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 60 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Hana Maříková 75276658 Pelhřimov Stavební úpravy v penzionu Tichý mlýn 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

 

 

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 
Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je realizován přímo v Pelhřimově.  

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt realizuje stavební úpravy, které nerozšiřují stávající budovu.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 2 743 827 Kč.  
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt je zaměřen na I 56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

KUKS a.s. 25168657 Pelhřimov 
Pořízení servisního užitkového 

automobilu 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je realizován v Pelhřimově.  

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt neřeší stavební úpravy.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 490 000 Kč 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřen na činnosti I56 nebo R93.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

KUPÁLA spol. s r.o. 45023263 Pelhřimov  
Rozvoj nezemědělských činností KUPÁLA spol. s 

r.o.  

 

 

 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je realizován v Pelhřimově.  

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nejsou realizovány stavební úpravy.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 450 000 Kč 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřen na činnosti R93 a I56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Miloslav Brávek 65040813 Proseč p.K. Pořízení nakladače 

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

  

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 6,4 Km 

 

2. 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. Kontrola bude provedena na základě 

údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

stávající 
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3. 

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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Do 16ti měsíců 

 

4. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1. 
1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci 

2. 
1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

965 000 Kč 

 

5. 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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56 0 
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1. 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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

není zaměřeno 

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   



25 
 

 
Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Pavel Paclík 75390442 Nemojov Vozidlo N1 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

 

 

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Nemojov 7,3 km 

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu je pořízeno vozidlo N1.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 489 000 Kč 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřen na činnosti R93 a I56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 50 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Pila Olešná s.r.o. 26030683 Olešná 
Investice do nezemědělských činností 

Pila Olešná s.r.o. 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Pelhřimov, Masarykovo náměstí → Olešná 4,9 Km 

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nebude žádná stavba rozšířena pouze rekonstruována.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců.  

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 495 000 Kč. 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřen na činnosti R93 nebo I56.  

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 50 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

PREDA CZ,s.r.o. 26044391 Častrov Rozvoj nezemědělských činností PREDA CZ, s.r.o. 

 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Pelhřimov, Masarykovo náměstí → Častrov 15 km 

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nejsou realizovány žádné stavební výdaje.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 480 000 Kč  
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  0 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt není zaměřen na I56 nebo R93 

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 60 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Martina Váňová 70657581 Rynárec Sportovní a rekreační jezdecká činnost 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1

. 

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

žádosti. V případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je 

nejdále od Pelhřimova. 

  

1

. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

2

. 

3,6 - 8,09 Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

3

. 

8,1 a více Km 20 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Pelhřimov, Masarykovo náměstí → Rynárec 5 km 

 

2

. 

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. Kontrola bude provedena na 

základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

 
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 10 

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/vybavení/nástrojů/zařízení. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

V rámci projektu nejsou realizovány stavební akce.  
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3

. 

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. Hodnocení kritéria 

se provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS. 

  

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. 10 

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

 

 

Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP bude podána do 16ti měsíců. 

 

4

. 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

1

. 

1 500 001 a více Kč. 0 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace přesahují 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci 

2

. 

1 000 001 Kč – 1 500 000 Kč. 5 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 1 000 001 – 1 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě 

údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

3 V rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. 10 

 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 – 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 Do 500 000 Kč včetně. 20 

 Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 270 000 Kč 
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5

. 

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. Kontrola bude provedena na základě údajů uvedených v Žádosti o platbu. 

  

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. 

 

Přidělený počet bodů  20 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Projekt je zaměřen na R93. 

Minimální počet bodů: 30 

 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 70 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

AGRO EDEN s.r.o. 04939654 
Starý Pelhřimov, 

Dubovice 
Nákup pásové pily 

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 5 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  5 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Dubovice 5,4 Km, Starý Pelhřimov 3,1 Km 

 

2. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

 

1. 
Do 500 000 Kč včetně 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

2. 
Od 500 001 do 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

33. 

1 000 001 Kč a více 0 

 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou nad 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci. 

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
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Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 190 000 Kč.  

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

1. 

Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 5 

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

 

2. 

Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 
 

 4. Pořízení technologií na těžbu dřeva. Pořízení technologií na zpracování dřeva. Hodnocení bude prováděno na základě údajů 

uvedených v žádosti o dotaci. Splnění daného kritéria bude kontrolováno na základě žádosti o platbu. 

 

 

1. 

Technologie na těžbu dřeva i na následné zpracování dřeva 10 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

2. 

Technologie pouze na těžbu nebo na zpracování 5 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

3. 

Projekt technologie na těžbu a zpracování neřeší 0 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 
 

Přidělený počet bodů  5 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je zaměřen na následné zpracování dřeva.  

 

 Minimální počet bodů: 10  
 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 30 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Jiří Sankot 63892596 Branišov Rozmítací pila  

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 5 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Branišov 9,9 Km 

 

2. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

 

1. 
Do 500 000 Kč včetně 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

2. 
Od 500 001 do 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

33. 

1 000 001 Kč a více 0 

 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou nad 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci. 

 
Přidělený počet bodů  5 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 
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Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 839 080 Kč 

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

1. 

Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 5 

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

 

2. 

Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 
 

 4. Pořízení technologií na těžbu dřeva. Pořízení technologií na zpracování dřeva. Hodnocení bude prováděno na základě údajů 

uvedených v žádosti o dotaci. Splnění daného kritéria bude kontrolováno na základě žádosti o platbu. 

 

 

1. 

Technologie na těžbu dřeva i na následné zpracování dřeva 10 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

2. 

Technologie pouze na těžbu nebo na zpracování 5 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

3. 

Projekt technologie na těžbu a zpracování neřeší 0 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 
 

Přidělený počet bodů  5 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Projekt je zaměřen pouze na nákup technologie na zpracování dřeva.  

 

 Minimální počet bodů: 10  
 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 30 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Josef Pták 14508591 
Benátky u 

Houserovky  
Pořízení stroje na skládání a balení dřeva 

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 5 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Benátky u Houserovky 10,6 Km 

 

2. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

 

1. 
Do 500 000 Kč včetně 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

2. 
Od 500 001 do 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

33. 

1 000 001 Kč a více 0 

 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou nad 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci. 

 
Přidělený počet bodů  10 
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Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 359 600 Kč 

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

1. 

Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 5 

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

 

2. 

Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců. 

 
 

 4. Pořízení technologií na těžbu dřeva. Pořízení technologií na zpracování dřeva. Hodnocení bude prováděno na základě údajů 

uvedených v žádosti o dotaci. Splnění daného kritéria bude kontrolováno na základě žádosti o platbu. 

 

 

1. 

Technologie na těžbu dřeva i na následné zpracování dřeva 10 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

2. 

Technologie pouze na těžbu nebo na zpracování 5 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

3. 

Projekt technologie na těžbu a zpracování neřeší 0 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  10 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 V rámci projektu bude pořízeno nářadí pro těžbu dřeva a balící zařízení ke zpracování dřeva.  

 

 Minimální počet bodů: 10  
 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 40 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)   
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Bc. Pavel Suk 88750361 
Velký Rybník  

Pořízení techniky pro těžbu a zpracování 

dřeva 

 
 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 5 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  10 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Velký Rybník 11 Km 

 

2. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

 

1. 
Do 500 000 Kč včetně 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

2. 
Od 500 001 do 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

33. 

1 000 001 Kč a více 0 

 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou nad 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci. 

 
Přidělený počet bodů  5 
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Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 999 999 Kč 

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

1. 

Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 5 

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

 

2. 

Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců 

 
 

 4. Pořízení technologií na těžbu dřeva. Pořízení technologií na zpracování dřeva. Hodnocení bude prováděno na základě údajů 

uvedených v žádosti o dotaci. Splnění daného kritéria bude kontrolováno na základě žádosti o platbu. 

 

 

1. 

Technologie na těžbu dřeva i na následné zpracování dřeva 10 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

2. 

Technologie pouze na těžbu nebo na zpracování 5 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

3. 

Projekt technologie na těžbu a zpracování neřeší 0 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Technologie pouze na těžbu nebo na zpracování 

 

 Minimální počet bodů: 10  
 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 30 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Žadatel IČ Místo realizace Název projektu 

Zdeněk Hrnčíř 65983165 
Proseč pod 

Křemešníkem 
Farma Hrnčíř - štípací automat na dřevo  

 
 

Preferenční kritéria 

 1. Vzdálenost realizace záměru od Pelhřimova. Hodnotí se dle uvedení místa realizace v projektové žádosti ke dni podání žádosti. V 

případě více míst realizace projektu platí delší vzdálenost; tedy vzdálenost do místa realizace projektu, které je nejdále od 

Pelhřimova. 

 

 

1. 

0 - 3,59 Km 0 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

2. 

3,6 - 8,09 Km 5 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 

3. 

8,1 a více Km 10 

Vzdálenost vyhledaná na https://www.google.cz/maps z Masarykovo náměstí Pelhřimov do místa realizace projektu. 
Nejkratší trasa do místa realizace osobním automobilem. Kontrola bude provedena na základě Žádosti o platbu.  

 
Přidělený počet bodů  5 

 
Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Masarykovo náměstí, Pelhřimov → Proseč pod Křemešníkem 6,4 km 

 

2. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

 

1. 
Do 500 000 Kč včetně 10 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 500 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel 

uvedl do Žádosti o dotaci. 

2. 
Od 500 001 do 1 000 000 Kč 5 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou v rozmezí 500 001 - 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, 

které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. 

 

33. 

1 000 001 Kč a více 0 

 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou nad 1 000 000 Kč. Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl 

do Žádosti o dotaci. 

 
Přidělený počet bodů  10 
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Odůvodnění Výběrové komise MAS 

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 499 000 Kč 

 

3. 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. Hodnocení kritéria se 

provádí z údajů uvedených v Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí ze Žádosti o platbu na MAS.  

 

 

1. 

Podání žádosti o platbu po 16 měsících. 5 

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

 

2. 

Podání žádosti o platbu do 16 měsíců včetně. 10 

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

 
Přidělený počet bodů  10 

 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

ŽoP je naplánována k podání do 16ti měsíců 

 
 

 4. Pořízení technologií na těžbu dřeva. Pořízení technologií na zpracování dřeva. Hodnocení bude prováděno na základě údajů 

uvedených v žádosti o dotaci. Splnění daného kritéria bude kontrolováno na základě žádosti o platbu. 

 

 

1. 

Technologie na těžbu dřeva i na následné zpracování dřeva 10 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

2. 

Technologie pouze na těžbu nebo na zpracování 5 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

3. 

Projekt technologie na těžbu a zpracování neřeší 0 

V rámci projektu budou pořizovány technologie na těžbu dřeva a jeho následné zpracování. Kontrola bude provedena na 
základě Žádosti o platbu. 

 

Přidělený počet bodů  5 

 
 

Odůvodnění Výběrové komise MAS 

 Bude pořízena technologie na zpracování dřeva 

 

 Minimální počet bodů: 10  
 

Projekt dosáhl celkového počtu bodů 30. 

Projekt splnil / nesplnil* podmínky věcného hodnocení. (*nehodící se škrtněte)  
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Kontrolní list - Kritéria věcného hodnocení       

Platnost od 4. 8. 2020 

              

Název a číslo výzvy MAS: Výzva MAS Šipka č. 8 IROP Sociální podnikání II.  

Název a číslo výzvy ŘO: Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD  
Název projektu: Na cestě za prací  
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0014731 
Žadatel: Chráněné dílny Fokus Vysočina, s.r.o.  

 
Název kritéria Hodnocení 

Referenční 
dokument 

Aspekt kvality 

1. Zaměření projektu    

10 bodů – V rámci projektu dojde ke 
vzniku nových podnikatelských 
aktivit stávajícího podnikatelského 
subjektu nebo v rámci stávajícího 
OSVČ.   
0 bodů - V rámci projektu dojde 
pouze k rozšíření sociálního podniku  
v rámci stávajícího podnikatelského 
subjektu nebo dojde pouze 
k rozšíření stávajících aktivit OSVČ 
bez vzniku nových podnikatelských 
aktivit.  

Podnikatelský plán   Účelnost  

Přidělený počet bodů 0 

Odůvodnění  

 V rámci projektu dojde pouze k rozšíření stávajících aktivit OSVČ bez vzniku 
nových podnikatelských aktivit.  
 
Kapitola 4. Podnikatelského plánu str. 27 a dále 

 

2. 

Školení 
zaměstnanců 
z cílové skupiny za 
účelem kariérního 
postupu  

15 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 12 hodin a více za měsíc  
10 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 8 až 11 hodin za měsíc  
5 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 4 až  7 hodin za měsíc 
0 bodů – Zaměstnavatel proškolí 
každého zaměstnance z cílové 
skupiny 0 až 3 hodiny za měsíc 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán   

Účelnost, 
potřebnost, 
efektivnost  

Přidělený počet bodů 5 

Odůvodnění  

Zaměstnavatel proškolí každého zaměstnance z cílové skupiny 4 až  7 hodin za 
měsíc.  
Žadatel popisuje systém školení zaměstnanců na str. 38 a 39 podnikatelského 
plánu.  
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3. 

Vytvoření 
pracovního úvazku 
*Hodnotí se počet 
FTE = plné 
přepočtené úvazky  

15 bodů - Projekt vytvoří 2 a více 
pracovních úvazků pro osoby z 
cílových skupin  
10 bodů - Projekt vytvoří 0,5 – 1,99 
úvazek pro osoby z cílových skupin  
0 bodů - Projekt vytvoří 0 - 0,4 
úvazku pro osoby z cílových skupin 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán   

Účelnost 

Přidělený počet bodů 10 

Odůvodnění  

Projekt vytvoří 0,5 – 1,99 úvazek pro osoby z cílových skupin 
 
Žadatel popisuje vznik nového pracovního místa na několika místech Žádosti o 
podporu i podnikatelského plánu. ŽoP např. str. 4 a podnikatelský plán str. 11 

 

4. 
Využití stávající 
budovy  

10 bodů – Projekt bude realizován ve 
stávajícím objektu nebo záměr 
neobsahuje náklady na stavební 
práce 
5 bodů – V rámci projektu bude 
z více jak 50 % podlahové plochy 
využit stávající objekt, který může 
být novou stavbou rozšířen  
0 bodů – V rámci projektu bude 
realizována stavba nového objektu  

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán   

Hospodárnost, 
efektivnost 

Přidělený počet bodů 10 

Odůvodnění  

Projekt bude realizován ve stávajícím objektu nebo záměr neobsahuje náklady na 
stavební práce.  
 
V rámci projektu nejsou navrženy žádné stavební úpravy. Viz kapitoly o rozpočtu 
podnikatelského plánu kapitola 6 a žádosti o podporu.  
 

 

5. 

Vzdálenosti 
realizace záměru 
od Pelhřimova. 
Hodnotí se dle 
uvedení místa 
realizace 
v projektové 
žádosti ke dni 
podání žádosti. 
Vzdálenost 
vyhledaná na 
https://www.googl
e.cz/maps z 
Masarykovo 
náměstí Pelhřimov 
do nejbližšího 

10 bodů – Vzdálenost realizace 
projektu od města Pelhřimov je 8,1 a 
více Km  
5 bodů - Vzdálenost realizace 
projektu od města Pelhřimov je 3,6 – 
8 Km  
0 bodů - Vzdálenost realizace 
projektu od města Pelhřimov je 0 – 
3,5 Km  

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán - 
Kapitola 2 (Místo 
realizace projektu)  

Účelnost  
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místa realizace 
projektu.  

Přidělený počet bodů 0 

Odůvodnění  

Projekt je realizován přímo v Pelhřimově.  
 
Viz kapitola Podnikatelského plánu - místo realizace projektu.  

 

6. 
Zkušenosti 
žadatele  

10 bodů - Žadatel má zkušenosti 
s oborem podnikání, ve kterém bude 
zavádět sociální podnik (dle 
kategorie CZ-NACE)  
0 bodů - Žadatel nemá zkušenosti 
s oborem podnikání, ve kterém bude 
zavádět sociální podnik (dle 
kategorie CZ-NACE)  
 
 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán – 
Kapitola 2 (Historie 
žadatele) 

Efektivnost  

Přidělený počet bodů 10 

Odůvodnění  

Žadatel má zkušenosti s oborem podnikání, ve kterém bude zavádět sociální 
podnik (dle kategorie CZ-NACE)  
 
Viz kapitola Podnikatelského plánu - informace o podniku a charakteristika 
žadatele  

 

7. 

Celkové způsobilé 
výdaje, ze kterých 
je stanovena 
dotace 

5 bodů - Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace nepřesahují 
700 000,00 Kč. Hodnocení se provádí 
na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o podporu. 
0 bodů - Výdaje, ze kterých je 
stanovena dotace přesahují 
700 000,01 Kč. Hodnocení se provádí 
na základě údajů, které žadatel uvedl 
do Žádosti o podporu. 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán - 
Rozpočet  

Hospodárnost, 
efektivnost  

Přidělený počet bodů 5 

Odůvodnění  

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace nepřesahují 700 000,00 Kč. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 672 000 Kč viz rozpočet žádosti o podporu  
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8. 

Využití 
ekologických 
technologií v 
projektu. 

5 bodů - Zrealizovaný projekt vytváří 
a využívá solární, vodní, větrné, či 
termální zdroje energie nebo 
technologie k využití dešťové/ 
odpadní vody.  
0 bodů - Zrealizovaný projekt 
nevyužívá obnovitelné zdroje 
energie ani technologie využívající 
dešťovou vodu. 

Žádost o podporu, 
Podnikatelský plán – 
Rozpočet   

Účelnost  

Přidělený počet bodů 0 

Odůvodnění  

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

 

 

9. 

Zkušenosti s prací 
s lidmi z cílové 
skupiny, na kterou 
bude projekt 
zaměřen  

5 bodů - Žadatel má zkušenosti 
s prací s lidmi z cílové skupiny, na 
kterou je projekt zaměřen  
0 bodů - Žadatel nemá zkušenosti 
s prací s lidmi z cílové skupiny, na 
kterou je projekt zaměřen 

Podnikatelský plán – 
Kapitola 6   

Efektivnost  

Přidělený počet bodů 5 

Odůvodnění  

Žadatel má zkušenosti s prací s lidmi z cílové skupiny, na kterou je projekt 
zaměřen. 
 
Viz kapitola Podnikatelského plánu - informace o podniku a charakteristika 
žadatele  

 

10. 

Možnost 
kariérního postupu 
zaměstnanců 
z cílové skupiny – 
počet pracovních 
pozic  

15 bodů – 4 a více pracovních pozic  
10 bodů – 3 pracovní pozice  
5 bodů – 2 pracovní pozice  
0 bodů – 1 pracovní pozice  

Podnikatelský plán – 
Kapitola 2   

Účelnost 

Přidělený počet bodů 15 

Odůvodnění  

4 a více pracovních pozic  
 
Žadatel popisuje systém kariérního postupu zaměstnanců na str. 38 a 39 
podnikatelského plánu.  
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Kontrolní list - Kritéria věcného hodnocení       

Platnost od 08. 09. 2020 

              

Název a číslo výzvy MAS: Výzva MAS Šipka č. 7 IROP Udržitelná doprava III.  

Název a číslo výzvy ŘO: Výzva č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD  
Název projektu: Výstavba samostatné stezky Žirov-Rybníček, pro cyklisty a chodce  
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015111 
Žadatel: Město Pelhřimov  

a) Bezpečnost dopravy - V případě projektu v rámci aktivity Cyklodoprava je hodnocení 

těchto kritérií nerelevantní. 

 
Název kritéria Hodnocení 

Referenční 
dokument 

Aspekt kvality  

1. 
Součástí projektu je 
rekonstrukce nebo nová 
výstavba veřejného osvětlení 

10 bodů – Součástí 
projektu je výstavba 
nového veřejného 
osvětlení  
5 bodů – Součástí 
projektu je 
rekonstrukce veřejného 
osvětlení  
0 bodů – Projekt neřeší 
veřejné osvětlení  

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Účelnost  

Přidělený počet bodů    

Odůvodnění  

 

 

2. 

Vzdálenosti realizace záměru 
od Pelhřimova. Hodnotí se dle 
uvedení místa realizace 
v projektové žádosti ke dni 
podání žádosti. Vzdálenost 
vyhledaná na 
https://www.google.cz/maps 
z Masarykovo náměstí 
Pelhřimov do nejbližšího 
místa realizace projektu. 

20 bodů – Vzdálenost 
realizace projektu od 
města Pelhřimov je 8,1 
a více Km  
10 bodů - Vzdálenost 
realizace projektu od 
města Pelhřimov je 3,6 
– 8 Km  
0 bodů - Vzdálenost 
realizace projektu od 
města Pelhřimov je 0 – 
3,5 Km  

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Účelnost  

Přidělený počet bodů    
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Odůvodnění  

 

 

3. 
Hospodárnost výdajů na 
stavební práce  

20 bodů – Výdaje na 
stavební práce jsou o 
20 % nižší než ceny 
stanovené ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS) 
10 bodů – Výdaje na 
stavební práce jsou o 
10 % nižší než ceny 
stanovené ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS) 
5 bodů – Výdaje na 
stavební práce se 
rovnají cenám 
stanoveným ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS) 
0 bodů – Výdaje na 
stavební práce jsou 
vyšší než hodnoty 
stanovené ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS)  

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti, 
Položkový 
rozpočet, který 
je součástí 
studie 
proveditelnosti   

Hospodárnost, 
efektivnost 

Přidělený počet bodů    

Odůvodnění  

 

 

4. 
Projekt realizuje bezbariérové 
prvky, které ulehčí pohyb 
hendikepovaných osob  

10 bodů – V rámci 
projektu jsou 
realizovány 
bezbariérové prvky   
0 bodů – Projekt 
nezahrnuje 
bezbariérové prvky 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti  

Soulad 
s horizontálními 
principy 

Přidělený počet bodů    
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Odůvodnění  

 

 

5. 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství 
spojené s výsadbou zeleně 
(stromy a keře). 

20 bodů - Projekt 
zahrnuje úpravy 
venkovního 
prostranství spojené s 
výsadbou stromů a 
keřů  
0 bodů - Projekt 
nezahrnuje úpravy 
venkovního 
prostranství spojené s 
výsadbou stromů a 
keřů 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti  

Soulad 
s horizontálními 
principy 

Přidělený počet bodů    

Odůvodnění  

 

 

6. 
Projekt je realizován v 
místech, kde před realizací 
projektu není chodník. 

20 bodů – projekt je 
realizován v místech, 
kde před realizací není 
chodník  
0 bodů – projekt je 
realizován v místech již 
existujícího chodníku   

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Potřebnost, 
účelnost, 
efektivnost  

Přidělený počet bodů    

Odůvodnění  

 

 

Max. 100 b. - min. 50 b. 
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b) Cyklodoprava  

 
Název kritéria Hodnocení 

Referenční 
dokument 

Aspekt kvality 

1. 
Projekt svede cyklistickou 
dopravu ze silnic I. nebo II. 
nebo III. třídy. 

10 bodů - Projekt svede 
cyklistickou dopravu ze 
silnice II. nebo I. třídy. 
5 bodů - Projekt svede 
cyklistickou dopravu ze 
silnice III. třídy nebo 
místní komunikace.  
0 bodů - Projekt 
nepřispěje ke svedení 
cyklistické dopravy ze 
silnice na cyklostezky. 
 

Studie 
proveditelnosti  

Účelnost  

Přidělený počet bodů  10  

Odůvodnění  

Projekt svede cyklistickou dopravu ze silnice II. nebo I. třídy. 

Nová cyklostezka svede cyklistickou dopravu ze silnice II/602. 

 Žádost o podporu str. 3, studie proveditelnosti str. 4, 6, 22.  

 

2. 

Vzdálenost místa realizace 
záměru od Pelhřimova. 
Hodnotí se dle uvedení místa 
realizace v projektové žádosti 
ke dni podání žádosti. 
Vzdálenost vyhledaná na 
https://www.google.cz/maps 
z Masarykovo náměstí 
Pelhřimov do nejbližšího 
místa realizace projektu. 

20 bodů – Vzdálenost 
realizace projektu od 
města Pelhřimov je 8,1 
a více Km  
10 bodů - Vzdálenost 
realizace projektu od 
města Pelhřimov je 3,6 
– 8 Km  
0 bodů - Vzdálenost 
realizace projektu od 
města Pelhřimov je 0 – 
3,5 Km  

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Účelnost  

Přidělený počet bodů  20  

Odůvodnění  

Vzdálenost osady Rybníček je 8,3 km.  
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3. 
Hospodárnost výdajů na 
stavební práce  

20 bodů – Výdaje na 
stavební práce jsou o 20 
% nižší než ceny 
stanovené ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS) 
10 bodů – Výdaje na 
stavební práce jsou o 10 
% nižší než ceny 
stanovené ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS) 
5 bodů – Výdaje na 
stavební práce se 
rovnají cenám 
stanoveným ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS) 
0 bodů – Výdaje na 
stavební práce jsou 
vyšší než hodnoty 
stanovené ceníkem 
stavebních prací (ÚRS 
nebo RTS)  

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti, 
Položkový 
rozpočet, který 
je součástí 
studie 
proveditelnosti   

Hospodárnost, 
efektivnost 

Přidělený počet bodů  5  

Odůvodnění  

Výdaje na stavební práce se rovnají cenám stanoveným 
ceníkem stavebních prací RTS. 

 Studie proveditelnosti str. 15.  

 

4. 

Projektem řešená 
cyklostezka/cyklotrasa se 
přímo napojuje na stávající 
cyklotrasu/cyklostezku nebo 
vede či dokončuje propojení 
k zařízením občanské 
vybavenosti (škola, obchod, 
hřiště a sportovní areály, 
zastávky veřejné dopravy, 
parky, kulturní centra, veřejné 
instituce)  

10 bodů – Projektem 
řešená 
cyklostezka/cyklotrasa 
se přímo napojuje na 
stávající 
cyklotrasu/cyklostezku 
nebo vede či dokončuje 
propojení k zařízením 
občanské vybavenosti 
0 bodů - Projektem 
řešená 
cyklostezka/cyklotrasa 
se přímo nenapojuje na 
stávající 
cyklotrasu/cyklostezku 
nebo nevede či 
nedokončuje propojení 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Účelnost, 
efektivnost  
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k zařízením občanské 
vybavenosti 

Přidělený počet bodů  10  

Odůvodnění  

Obec Žirov postrádá vhodné cyklistické propojení do sídel 
významných prvků občanské vybavenosti. Jde o obec Olešná, 
kam dojíždí děti do školy a školky a většina pracujících 
obyvatel do práce a za službami. 
 
Jedná se tedy především o propojení občanské vybavenosti. 

 Žádost str. 3,4. Studie proveditelnosti str. 4, 5, 6, 7, 8.  

 

5. 

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství 
spojené s výsadbou zeleně 
(stromy a keře). 

20 bodů - Projekt 
zahrnuje úpravy 
venkovního prostranství 
spojené s výsadbou 
stromů a keřů  
0 bodů - Projekt 
nezahrnuje úpravy 
venkovního prostranství 
spojené s výsadbou 
stromů a keřů 

Studie 
proveditelnosti  

Soulad 
s horizontálními 
principy 

Přidělený počet bodů  20  

Odůvodnění  

V rámci projektu budou vysázeny stromy.  
 
Str. 13 studie proveditelnosti  

 

6. 
Rozsah realizovaného 
projektu 

20 bodů – realizace 
nové 
cyklotrasy/cyklostezky  
10 bodů – rekonstrukce 
stávající cyklostezky / 
cyklotrasy 
0 bodů – pouze 
doplnění mobiliáře 
stávající 
cyklotrasy/cyklostezky 

Žádost o 
podporu, Studie 
proveditelnosti 

Potřebnost, 
Účelnost, 
efektivnost  

Přidělený počet bodů  20  

Odůvodnění  

V rámci projektu bude vybudována nová cyklostezka mezi 
obcí Žirov a osadou Rybníček. 

 Popsáno na několika místech v žádosti (např. str. 3) i studii 
proveditelnosti (např. str. 5).  

 




