Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Závazný výklad preferenčních kritérií
MAS Mikulovsko o.p.s.
Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007‐2013
3 ‐ Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově

Fiche

Povinná preferenční kritéria:
Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2
Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2.
Projekt vytvoří alespoň jeden plný pracovní úvazek
hodnocení
Projekt nevytvoří alespoň jeden plný pracovní úvazek
kritérium

kritérium

Věcný popis
kritéria

hodnocení

kritérium

hodnocení

kritérium
hodnocení
kritérium
hodnocení

Uplatňování inovačních přístupů.

10 bodů
10 bodů
0 bodů
0‐15 bodů

Kritérium preferuje projekty, které přinášejí v území nová řešení či aktivity. Předkladatel projektu popíše
změny oproti dosavadní praxi řešení místních problémů v osnově projektu: výčet inovačních aktivit,
způsob využití místního potenciálu k inovacím. Žadatel uvede, jakým způsobem jsou tyto inovace nebo
inovační postupy přínosné, účinné a udržitelné na území MAS. Inovace či inovační postup znamená
například:
‐ uvedení na trh nových výrobků a služeb, které odrážejí specifičnost daného území,
‐ netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva v rozhodovacím procesu a realizaci
projektů,
‐ zavádění nových metod při využívání potenciálu území,
‐ nová akce či aktivita prováděná v území poprvé.

Inovační řešení v rámci regionu MAS Mikulovsko
Inovace v rámci obce, ve které je projekt realizován
Inovace pouze pro předkladatele projektu
Projekt neuplatňuje inovační postupy
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství.
Projekt je připraven a realizován více partnery, kteří budou také uživateli výstupů
projektu.
Projekt není připraven a realizován více partnery, kteří budou také uživateli výstupů
projektu.

15 bodů
10 bodů
5 bodů
0 bodů
5 bodů
5 bodů
0 bodů

Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let.
Výstupy projektu jsou zaměřeny převážně na mladé lidi do 30 let.
Výstupy projektu nejsou zaměřeny převážně na mladé lidi do 30 let.

5 bodů
5 bodů
0 bodů

Zaměření dopadů projektu na ženy.
Výstupy projektu jsou zaměřeny převážně na ženy.
Výstupy projektu nejsou zaměřeny převážně na ženy.

5 bodů
5 bodů
0 bodů

Preferenční kritéria stanovená MAS:
kritérium
Věcný popis
kritéria

hodnocení

Žadatelem je podnikatel s kratší než dvouletou historií podnikání v oboru, který
je předmětem projektu.

5 bodů

Toto kritérium zvýhodňuje projekty zaměřené na zakládání nových mikropodniků nebo činností. Bodové
hodnocení obdrží projekty, ve kterých žadatel ke dni podání žádosti nepodniká v oboru, který je
předmětem projektu více než dva roky.

Žadatelem je podnikatel s kratší než dvouletou historií podnikání v oboru, který je
předmětem projektu.
Žadatelem je podnikatel s delší než dvouletou historií podnikání v oboru, který je
předmětem projektu.

5 bodů
0 bodů
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kritérium
Věcný popis
kritéria

hodnocení

kritérium

Věcný popis
kritéria

hodnocení

kritérium
Věcný popis
kritéria

Bodové
hodnocení

Projekt je zaměřen na nákup strojů a technologií sloužících k zakládání a rozvoji
mikropodniků.

0‐10 bodů

Tímto preferenčním kritériem budou zvýhodněny takové projekty, jejichž předmětem je převážně
pořízení nových strojů nebo technologií pro zakládání a rozvoj mikropodniku. Rozhodujícím pro
hodnocení je podíl způsobilých výdajů realizovaných v kódu ZV 943 Nákup strojů, technologií, vybavení
a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků na celkových způsobilých výdajích
projektu.

Podíl způsobilých výdajů realizovaných v kódu ZV 943 Nákup strojů, technologií,
vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků na
celkových způsobilých výdajích projektu je větší než 75%
Podíl způsobilých výdajů realizovaných v kódu ZV 943 Nákup strojů, technologií,
vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků na
celkových způsobilých výdajích projektu je v rozmezí 50 ‐75%

10 bodů

5 bodů

Podíl způsobilých výdajů realizovaných v kódu ZV 943 Nákup strojů, technologií,
vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků na
celkových způsobilých výdajích projektu je mensí než 50%

0 bodů

Projekt rozvíjí některé z následujících tradičních řemesel a malovýrobu:
bednářství, výroba keramiky či porcelánu, sklářská malovýroba, kovářství,
řezbářství a restaurátorství, výroba dekorativních a upomínkových předmětů,
výroba regionálních potravin neuvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES.

0‐15 bodů

Preferenční kritérium zohledňuje význam tradiční a regionální produkce a její multiplikační a synergické
efekty na jiná odvětví místního hospodářství a života na venkově jako např. cestovní ruch, kulturní a
společenský život apod…

Projekt je převážně zaměřen na podporunásledujících tradičních řemesel a
malovýrobu: bednářství, výroba keramiky či porcelánu, sklářská malovýroba,
kovářství, řezbářství a restaurátorství, výroba dekorativních a upomínkových
předmětů, výroba regionálních potravin neuvedených v příloze I. Smlouvy o
založení ES. Míru tohoto zaměření posoudí hodnotitel.
Projekt je částečně zaměřen na podporunásledujících tradičních řemesel a
malovýrobu: bednářství, výroba keramiky či porcelánu, sklářská malovýroba,
kovářství, řezbářství a restaurátorství, výroba dekorativních a upomínkových
předmětů, výroba regionálních potravin neuvedených v příloze I. Smlouvy o
založení ES. Míru tohoto zaměření posoudí hodnotitel.
Projekt není zaměřen na podporunásledujících tradičních řemesel a malovýrobu:
bednářství, výroba keramiky či porcelánu, sklářská malovýroba, kovářství,
řezbářství a restaurátorství, výroba dekorativních a upomínkových předmětů,
výroba regionálních potravin neuvedených v příloze I. Smlouvy o založení ES.

Míra nazaměstnanosti v místě/obci realizace projektu

8‐15 bodů

1‐7 bodů

0 bodů

2‐10 bodů

Míra nezaměstnanosti ‐ cílem realizace SPL MAS Mikulovsko 2007 ‐ 2013 je udržení a tvorba nových
pracovních míst. Preferenční kriterium zohledňuje míru nezaměstnanosti v jednotlivých obcích regionu
a tím pádem potřebnost podpory podnikání a tvorby nových pracovních míst v jednotlivých obcích. (1)

Průměrná míra nezaměstnanosti v obci, na jejímž území je projekt realizován, je
vyšší než 10% a nižší nebo rovna 15%. Míra nezaměstnanosti se výpočte jako
průměr měsíční míry nezaměstnanosti za období 12 kalendářních měsíců před
měsícem vyhlášení výzvy. .
Průměrná míra nezaměstnanosti v obci, na jejímž území je projekt realizován, je
vyšší než 15% a nižší nebo rovna 20%. Míra nezaměstnanosti se výpočte jako
průměr měsíční míry nezaměstnanosti za období 12 kalendářních měsíců před
měsícem vyhlášení výzvy. .
Průměrná míra nezaměstnanosti v obci, na jejímž území je projekt realizován, je
vyšší než než 20%. Míra nezaměstnanosti se výpočte jako průměr měsíční míry
nezaměstnanosti za období 12 kalendářních měsíců před měsícem vyhlášení výzvy.

2 body

6 body

10 bodů
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kritérium

Projekt má jasnou vazbu na cíle SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 (1‐3 bodů),
je srozumitelný, logický a provázaný s kvalitně zpracovaným postupem realizace a
časovým harmonogramem (0‐2 bodů) a

Věcný popis
kritéria

Účelem kritéria je posoudit, do jaké míry projekt naplňuje Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko
o.p.s. 2007‐2013 (SPL), vychází z cílů SPL a jak přispívá k naplnění monitorovacích indikátorů, které jsou
uvedeny v SPL. Posuzuje se přínos realizace projektu pro rozvoj regionu. Současně se přihlíží k
provázanosti a logičnosti samotného projektu, jeho připravenosti k realizaci ze strany žadatele,
přiměřenosti rozpočtu a udržitelnosti jeho výstupů.

1‐10 bodů

Hodnotitelé budou v rámci hodnocení hodnotit následující dílčí kritéria:

hodnocení

Vazba projektu na cíle SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013. Hodnotí se vazba projektu
na Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko na 2007‐2013, kterou žadatel popíše v
osnově projektu (kapitole osnovy projektu 3.1. Zdůvodnění projektu a 3.4 Výsledky
projektu) a z jejího obsahu musí být tato vazba patrná. Projekt musí mít vždy vazbu
na SPL a FICHI (jinak by byl vyloučen při administrativní kontrole projektů), bodově
se hodnotí především míra naplnění SPL MAS Mikulovsko 2007‐2013 a vazba na
naplnění monitorovacích indikátorů stanovených v SPL.

1‐3 bodů

Srozumitelnost a provázanost projektu, jeho realizovatelnost a logičnost ve vazbě
na opatření. Časový harmonogram odpovídá obsahu projektu. Opatření a
investice projektu tvoří jeden celek, případně vykazují vzájemný synergický efekt.
Hodnotitel boduje obsahovou a věcnou připravenost a realizovatelnost projektu a
to především dle popisu projektu (kapitola osnovy projektu 3. Popis projektu).
Hodnotí se zdůvodnění projektu, přínosy realizace projektu pro zlepšení vůči
výchozímu stavu (vyřešení problému kapitola 3.1 Zdůvodnění projektu). Hodnotitel
hodnotí realizovatelnost dle popisu realizace projektu (kapitola 3.2 Realizace
projektu), technického řešení (kapitola 3.3 Technické řešení projektu) a výsledků
projektu (kapitola 3.4 Výsledky projektu), kde by měla být popsána udržitelnost
výstupů projektu po ukončenčení jeho realizace. Logická provázanost jednotlivých
kapitol Osnovy projektu prokáže připravenost projektu k realizaci a logická vazba
investičních výdajů na rozpočet jeho reálnost.

0‐2 bodů

Přiměřenost výše rozpočtu. Hodnocena je vazba investičních výdajů na rozpočet a
jeho reálnost. Rozpočet projektu by měl být také přiměřený cílovým skupinám,
počtu osob, které budou výstupy projektu využívat a udržitelnosti projektu.

0‐5 bodů

Maximální možný počet bodů za projekt

88 bodů

(1) Zdroj dat pro výpočet nezaměstnanosti pro posouzení v rámci preferenčního kritéria:
Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska na Integrovaném portále MPSV,
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
Hodnotu nezaměstnanosti v obcích regionu MAS dle výše zmíněného výpočtu zveřejní MAS Mikulovsko o.p.s. vždy v
textu příslušné výzvy.
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