
 
 
 
 

1. výzva 2017 
 Programu rozvoje venkova  

Místní akční skupiny  
Hlinecko, z.s. 



Základní údaje: 
 Vyhlášení výzvy: 15. 6. 2017 
 Příjem žádostí: od 30. 6. 2017 do 14. 7. 2017 do 12:00 hodin. V pracovních dny 

v termínech uvedených jako úřední hodiny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, 
který je nutné rezervovat předem. V případě, že bude projektová žádost odevzdána po 
tomto termínu, bude automaticky vyřazena. 

 Termín registrace na RO SZIF Hradec Králové: 30. 9. 2017 
 Místo podání žádostí: Kancelář MAS Hlinecko, z. s., Máchova 1121, 539 01 Hlinsko. 
 Územní vymezení: celé území MAS 
 Potřebné informace: kancelář MAS; www.mashlinecko.cz – sekce Výzvy MAS 
 Komunikační nástroj: Portál Farmář – www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz 
 Výše způsobilých výdajů: minimálně 50 000 Kč - do výše alokace dané fiche 
 Za danou výzvu: je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci konkrétního žadatele  
 Délka realizace: max. 24 měsíců 
  

 
 

 
 

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/


Fiche k vyhlášení do 1. výzvy PRV:  

 

 

 

 

 

Název Fiche Alokace 

Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka 1 000 000 Kč 

Fiche PRV 2: Konkurenceschopný zemědělec 2 000 000 Kč 

Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel 4 642 000 Kč 

Fiche PRV 4: Atraktivní les 1 000 000 Kč 

Fiche PRV 5: Technika pro les a dřevo 3 000 000 Kč 



Základní informace a odkazy 

 

•www.mashlinecko.cz - podmínky výzvy, pravidla, přílohy, vzory... 

•www.szif.cz - portál farmáře- generování žádosti, ukládání 

•www.eagri.cz - další metodiky a podklady (Portál Ministerstva zemědělství) 

 

http://www.mashlinecko.cz/
http://www.szif.cz/
http://www.eagri.cz/


Postup podání žádosti o dotaci: 
1. Žádost žadatel vygeneruje z vlastního účtu na Portálu farmáře , konzultace do 29. 6. 
2. Kompletně vyplněný formulář Žádosti o dotaci včetně povinných, příp. nepovinných 

příloh odevzdá žadatel na MAS v elektronické podobě v termínu 30. 6. – 14. 7. 2017  
3. MAS žádost vytiskne a žadatel podepíše – po podpisu dostává žadatel písemné 

potvrzení od MAS o podání žádosti 
4. MAS zveřejní seznam podaných žádostí na webu do 5 pracovních dnů (dále PD) 
5. Administrativní kontrola MAS (kontrola obsahové správnosti), kontrola přijatelnosti 

a kontrola dalších podmínek vztahujících se pro daný projekt (pravidlo čtyř očí) 
6. Možnost vyzvání k opravě žádosti -max. 2x, žadatel musí opravit do 5 PD.  
7. O výsledku kontrol je žadatel informován do 5 PD od jejich ukončení 
8. Hodnocení Výběrovou komisí MAS (VK má týden na seznámení se s projekty): 
        a) v případě vhodnosti (objekt, pozemky) provede VK kontrolu na místě  
        b) žadatel má možnost se účastnit veřejné obhajoby (termín bude upřesněn) 
        c) hodnocení projektů proběhne dle předem stanovených preferenčních kritérií 

 
 
 
 



9. MAS informuje jednotlivé žadatele o výši přidělených bodů a zda jeho      

     Žádost o dotaci byla vybrána či nevybrána do 5 PD a zveřejňuje na webu 

10. Žadatel posílá sám žádost přes Portál farmáře na RO SZIF Hradec Králové         

    nejpozději do 30. 9. 2017, kde probíhá administrativní kontrola SZIF  

    V případě doplnění- odstranitelné nedostatky – RO SZIF vyzve žadatele do                   
5  56 kalendářních dnů (KD), resp. do 126 KD (u žádosti s výběr. řízením) a ten   
d  do 14 KD provede jejich odstranění - nejdříve prostřednictvím MAS, poté na   
R  RO SZIF 

11. U schválených projektů bude žadatel vyzván prostřednictvím Portálu    

       farmáře k podpisu dohody 

  

 

 



Financování projektu 
• Financování realizace projektu si žadatel zabezpečuje nejprve z 

vlastních zdrojů, hotovostní platba max. do 100 000 Kč, 
bezhotovostní platba pouze prostřednictvím vlastního bankovního 
účtu  

• Výše způsobilých výdajů – max. do výše sazby dle katalogu 
stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s., Callida s.r.o., 
částky stanovené ve znaleckém posudku, limitů (pokud jsou 
stanoveny)  

• Výběrové řízení – 20 000-100 000 Kč bez DPH na projekt- přímý 
nákup, do 400 000 Kč (veřejný a dotovaný zadavatel) bez DPH, resp. 
do 500 000 Kč- cenový marketing,  zakázka vyšší 400 000 Kč, resp. 
500 000 Kč bez DPH- Příručka pro zadávání zakázek 

 



Dotaci nelze poskytnout na: 
• Pořízení použitého movitého majetku  

• Nákup zvířat (vyjma koně u Fiche 5), jednoletých rostlin a jejich 
vysazování  

• Daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou 
DPH nárokovat u finančního úřadu  

• Prosté nahrazení investice  

• Kotle na biomasu a bioplynové stanice  

• Závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů 

• Výdaje na včelařství  

• Zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu  

• Obnovu vinic, oplocení vinic a sadů, technologie pro zpracování 
vinných hroznů 

• Pořízení technologií k výrobě elektrické energie  

 



Společné podmínky: 

• Vázanost projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce 

• Nákup nemovitosti do 10% výdajů, žadatel je vlastníkem nejpozději k datu 
podání Žádosti o platbu 

• Právní vztahy k nemovitostem: vlastnictví, spoluvlastnictví (min.50%), nájem, 
pacht, věcné břemeno, výpůjčka 

• Vznik výdajů nejdříve ke dni podání žádosti o dotaci na MAS, úhrady nejpozději 
do data předložení žádosti o platbu 

• Místo realizace projektu: všechny dotčené pozemky s nemovitostmi/ 
technologiemi/jiným movitým majetkem, které jsou součástí projektu  

• Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek 

 

 



Společné podmínky: 

• Žádost musí získat minimální počet bodů 40 ze 100 v rámci preferenčních 
kritérií  

• Vznik nových pracovních míst: vytvoření do 6 měsíců od převedení dotace na 
účet příjemce; udržitelnost 3 roky (malý nebo střední podnik) / 5 let (velký 
podnik)  

• Posouzení finančního zdraví: způsobilé výdaje ˃ 1 000 000 Kč (vyjma obce, 
DSO, příspěvkové organizace, spolky, církevní organizace)  

• Realizace projektu max. 24 měsíců od podpisu dohody  

 



Portál Farmáře – podání žádosti 



Důležité dokumenty 
 
• Pravidla 19.2.1, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 

dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020  

• Fiche + seznam příloh k jednotlivých fichím 

 

   Další odkazy: 

• Návod na vygenerování žádosti v Portálu farmáře  

• Příručka pro zadávání veřejných zakázek  

• Příručka pro publicitu PRV 2014-2020  

• Metodika posuzování finančního zdraví  



Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka 
 

Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiné 
subjekty aktivní ve zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
uvedených v příloze 1 Smlouvy o fungování EU 
Míra podpory: 35% střední podniky, 45% mikro a malé podniky, 50% 
pokud je výstup v příloze 1 Smlouvy o fungování EU. 
Oblasti podpory:  
Investice do zpracování zemědělských produktů  a jejich uvádění na 

trh 
Nelze podpořit:  
intervenční sklady 

 
 

 



Způsobilé výdaje: 

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských 
produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků 

výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, 

investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod  

investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů 

investice související s uváděním vlastních produktů na trh včetně 
marketingu  

pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2  

investice do zařízení na ČOV ve zpracovatelském průmyslu  

nákup nemovitosti – max. 10% celkové výše výdajů 



Další podmínky: 
projekt se musí týkat výroby potravin (pro lidskou spotřebu) nebo krmiv, 

Výrobní proces se musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o 
fungování EU (s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a medu) – výstupní produkt nemusí být v této 
příloze. 

 

  

 

 

Popis výdaje Maximální hodnota- LIMITY 

Investice ke 
zvyšování a 
monitorování 
kvality 
produktů   

• provozní laboratoře a související hardware a software 1 000 000,- Kč  
• dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/ 

mrazící jednotky) nepřevyšuje 3,5 t – 700 000,- Kč, je v rozmezí 3,5 – 12 
t – 1 500 000,- Kč  

• chladící jednotka 500 000,- Kč, mrazicí jednotka 700 000,- Kč  

Investice k 
uvádění vlast. 
produktů na trh 
vč. marketingu 

• dopravní prostředek, jehož největší přípustná hmotnost (vč. chladící/ 
mrazící jednotky) nepřevyšuje 3,5 t – 700 000,- Kč; je v rozmezí  

     3,5t – 12 t – 1 500 000,- Kč  
• pojízdná prodejna 1 500 000,- Kč   



Preferenční kritéria Fiche 1 
Preferenční kritérium Max.bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území Místní akční skupiny 
Hlinecko při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb 

10 

Prodejní místo výrobků žadatele na území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Spolupráce při propagaci regionálních výrobků se subjekty z území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Spolupráce a podpora na území Místní akční skupiny Hlinecko 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Spolupráce v území MAS: Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze 
svých výrobků, služeb či zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech 
ocenění 

10 

Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již realizovaný projekt, prokazuje synergický efekt  10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region  10 



 
 
Příjemce dotace: zemědělský podnikatel 
Míra podpory: 50%, +10% mladí začínající podnikatelé, +10% oblasti LFA. 
Oblasti podpory: hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, 
školkařská produkce 

Způsobilé výdaje: 
 stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské výrobě 
 mobilní stroje pro zemědělskou výrobu 
 peletárny, jejichž produkce je pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku 
 nákup nemovitostí  
Nelze podpořit: 
 investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu 
 investice pro rostlinou výrobu týkající se konstrukce vinic a jejich oplocení 

a oplocení sadů 
 investice na pořízení kotlů na biomasu 
 

Fiche PRV 2: Konkurenceschopný zemědělec 



Popis výdaje Maximální hodnota/LIMITY 

stáje pro skot – skupinové ustájení   max. 40 000 Kč/ustajovací místo   

stáje pro plemenné býky v produkci – indiv. ustájení   max. 220 000 Kč/ustajovací místo  

stáje pro prasnice nebo plemenné kance max. 80 000 Kč/ustajovací místo   

stáje pro výkrm prasat nebo odchov selat  max. 12 000 Kč/ustajovací místo   

stáje pro ovce a kozy   max. 10 000 Kč/ustajovací místo   

dojírny pro krávy   max. 400 000 Kč/místo v dojírně   

dojírny pro ovce a kozy   max. 150 000 Kč/místo v dojírně   

sklady pro potřeby RV   max. 8 000 Kč/m 3 (bez limitu techn. čištění tech. vod)  

sklady pro potřeby ŽV   max. 4 000 Kč/m3   

nosné konstrukce chmelnic   max. 1 000 000 Kč/ha   

nosné konstrukce sadů   max. 330 000 Kč/ha (bez limitu protikroupové systémy) 

samojízdné zemědělské stroje na sklizeň zeleniny  max. 4 000 000 Kč/ks  

traktor a samojízdné stroje   max. 2 000 000 Kč/ks   

zem. stroje - přívěsné   max. 1 200 000 Kč/ks   

zem. stroje - nesené   max. 500 000 Kč/ks   



Preferenční kritéria Fiche 2 
Preferenční kritérium Max.bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území Místní akční skupiny 
Hlinecko při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb 

10 

Prodejní místo výrobků žadatele na území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Zavedení nové výroby, služby nebo pořízení infrastruktury pro nový chov žadatele na území MAS 5 

Spolupráce a podpora  na území Místní akční skupiny Hlinecko  10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  15 

Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, služeb či 
zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění 

10 

Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již realizovaný projekt, prokazuje synergický efekt  10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 



 
Příjemce dotace: zemědělci, mikropodniky, malé podniky. 

Míra podpory: 25% velké podniky, 35% střední podniky, 45% malé podniky a mikropodniky. 
 Oblasti podpory: rozšíření drobného ubytování na venkově, agroturistika, podpora regionálních výrobců, 

rodinných farem a podniků  (podporovány budou vybrané činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE),  

Způsobilé výdaje: 
 stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře, či malokapacitního ubytovacího zařízení (vč. 

stravování) – min. 6 - max. do 40 lůžek  
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost  
 doplňující výdaje jako součást projektu (parkovací stání, oplocení, úprava povrchů apod.)  
 nákup nemovitosti (do 10 % výdajů) 

Nelze podpořit: 
 projekty bez vazby na venkovskou turistiku a ubytovací kapacity 
 zemědělské nebo lesnické traktory, fotovoltaické panely 

 

Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel 



Podporované činnosti CZ-NACE: 
• C – zpracovatelský průmysl (vyjma činnosti v odvětví oceli, uhelném průmyslu, stavby lodí, odvětví 

syntetických vláken, výroby tabákových výrobků, zbraní a střeliva),  
• F – stavebnictví (vyjma developerské činnosti),  
• G – velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (vyjma maloobchodu s pohonnými 

hmotami), 
• I – ubytování, stravování, pohostinství,  
• J – informační a komunikační činnost (vyjma rozhlasového vysílání, tvorby televizních programů a 

televizního vysílání, telekomunikační činnosti)  
• M – profesní, vědecké technické činnosti (vyjma poradenství v oblasti řízení podniků),  
• N79 – činnosti cestovních kanceláří a agentur, 
• N81 – činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (vyjma 81.1)  
• N82.1 – administrativní a kancelářská činnost  
• N82.3 – pořádání konferencí a hospodářských výstav  
• N82.92 – balicí činnost  
• P85.59 – ostatní vzdělávání  
• R93 – sportovní, zábavní, rekreační činnost  
• S95 – opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost  
• S96 – poskytování ostatních osobních služeb  



Další podmínky: 

• činnosti R93 (sportovní, zábavní, rekreační činnost) a I56 (stravování a 
pohostinství) mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou 
turistiku nebo ubytovací kapacitu – v okruhu 10 km od místa realizace se 
nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min.2000 osob/rok 

•  uvádění produktů na trh – nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU (může být kombinace, musí převažovat neuvedené prod.) 

• zpracování produktů - výstupem produkty neuvedené v příloze I Smlouvy 
o fungování EU, 

 



Preferenční kritéria Fiche 3 
Preferenční kritérium Max.bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území Místní akční skupiny 
Hlinecko při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb 

10 

Vzájemná spolupráce při propagaci regionálních výrobků a služeb cestovního ruchu mezi sebou 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Projekt je zaměřen na zlepšení nabídky cestovního ruchu (CR) v území MAS Hlinecko 10 

Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, služeb či 
zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění 

10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 

Součástí projektu je ubytovací zařízení 10 

Součástí projektu jsou vybrané a podporované chybějící nezemědělské činnosti dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) na území MAS, konkrétně: C, F, G, I, J, M, N79, R93, S95 

10 



 
 

Příjemce dotace: držitelé lesů, FO nebo PO hospodařící 
v lesích 
Míra podpory: 100% 
 

 
 
Oblasti podpory: 
posílení rekreační funkce lesa a zvýšení bezpečnosti 

návštěvníků  
Nelze podpořit: 
zalesňování. 
 
 

Fiche PRV 4: Atraktivní les 



Způsobilé výdaje: 
 
 
opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných 
prvků, fitness prvků  

opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
závory  

opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání 
odpadků 

opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa  
nákup pozemku (do 10 % výdajů)  
 
 



Další podmínky: 
 projekt lze realizovat na PUPFL (pozemky určené k plnění 

funkcí lesa) s výjimkou CHKO a Natura 
PUPFL jsou zařízený platným lesním hospodářským plánem 

nebo platnou lesní hospodářskou osnovou  
nákup pozemku – nezastavěný pozemek, ke dni podání 

žádosti o platbu na MAS musí být pozemek vyjmutý ze 
zemědělského půdního fondu 

dotaci nelze poskytnout na stezky širší než 2 metry a lesní 
cesty, které budou využívány převážně pro účely lesního 
hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní 
výdaje, následnou údržbu a péči 
 
 
 

 
 



Preferenční kritéria Fiche 4 
Preferenční kritérium Max.Bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Do přípravy projektu bylo zapojeno více subjektů a cílových skupin 10 

Projekt má vzdělávací charakter a pozitivní vliv na zvýšení informovanosti návštěvníků o přírodě 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt navazuje na stávající turistické značení trasy, cyklotrasy a další návštěvnickou 
infrastrukturu v lesích  

10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Projekt naplňuje horizontální principy - rovné příležitosti pro návštěvníky 10 

Realizací projektu vzniká synergický efekt 10 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 

Projekt má zajištěn plán údržby vybudované infrastruktury  10 



 
 
Příjemce dotace: držitelé lesů, obce, malé a střední podniky zaměřené na investice 
zvyšující lesnický potenciál (žadatel, mimo dřevozpracujících provozoven, musí 
hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté 
platné lesní hospodářské osnovy. 
Míra podpory: 50%. 
 
 
 
 

Oblasti podpory: 
 pořízení lesní techniky a výstavba a modernizace dřevozpracujících provozoven 
Nelze podpořit: 
 investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie v rámci 

průmyslového zpracování 
 projekty, které neodůvodní očekávané zlepšení lesů nebo zvýšení jeho ekonomické 

hodnoty 
 zaškolení obsluhy, CNS stroje, velkoplošné dělící a velkoplošné formátovací pily 
 fotovoltaické panely 
 technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin 

 
 

 

Fiche PRV 5: Technika pro les a dřevo 



Způsobilé výdaje: 
  stroje a technologie (vč. koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních 

porostů vč. přibližování  
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků  
 stroje pro přípravu půdy před zalesněním  
 stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost  
 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest  
mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví  
 výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu – stavba a 

technologické vybavení  
 nákup nemovitosti v případě dřevozpracujícího provozu (do 10 % výdajů)  

 
 

 



Další podmínky: 
  min. výměra lesních pozemků 3 ha  
 pouze stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z 

hlediska ochrany půdy  
 žadatel hospodaří podle platného LHP nebo podle převzaté platné LHO  
 koně-pouze plemena chladnokrevných koní  
 pouze stroje určené pro hospodaření na PUPFL (včetně školek ) 
 lesní školkařská činnost: evidovány v systému evidence reprodukčního 

materiálu a jsou součástí lesnického podniku 
 dřevozpracující provozovny: použití dřeva jako suroviny omezeno na 

všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za prům. 
zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé 
polotovary; a dále sušení a impregnace masivního dřeva  

 provozovny s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3  
 

 



Popis výdaje Max. hodnota  
(bez DPH) 

Speciální lesnický traktor (SLKT)   5 000 000 Kč   

Univ. kolový traktor (UKT) pouze s lesnickou nástavbou* s max. 
výkonem motoru vyšším než 50 kW a provozní hmotností do 10 t   

4 000 000 Kč   

Malotraktor s prvky les. nástavby s max. výkonem mot. do 50 kW vč. 1 500 000 Kč   

Kůň   100 000 Kč   

Vyvážeč (forwarder)   5 000 000 Kč   

Klanicový vyvážecí vlek za traktor (s hydraulickým jeřábem) 3 000 000 Kč 

Stroje ke zpracování potěžebních zbytků (štěpkovače, drtiče, 
shrnovače, štípače, krátiče)   

1 000 000 Kč  

 

*Povinné prvky lesnické nástavby UKT: rampovač, ochrana obsluhy podle standardů 
FOPS a OPS, ochranná vana podvozku, ochrana nádrže traktoru, ochrana výfuku 
traktoru, bubnový naviják montovaný na pevno nebo nesený v trojbodovém závěsu 
(nebo ekvivalent navijáku – např. svěrný rám).  



Preferenční kritéria Fiche 5 
Preferenční kritérium Max.Bodů 

Velikost obce na území, kde je projekt realizován  10 

Žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu (Zpracováním vlastní dřevní hmoty žadatel navazuje na 
další aktivity anebo i nabízí nový místní výrobek) 

15 

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region 10 

Veřejná obhajoba - prezentace projektu  10 

Projekt vytvoří nová pracovní místa dle definice v příloze 14 Pravidel pro operaci 19.2.1.  10 

Spolupráce s místními výrobci, pěstiteli nebo poskytovateli služeb z území Místní akční skupiny 
Hlinecko  při opakovaném nebo pravidelném odběru surovin, dodávek nebo služeb  

10 

Spolupráce a podpora na území Místní akční skupiny Hlinecko  
(Zaměstnanost občanů z regionu podporuje rozvoj regionu a spolupráci v něm.) 

10 

Realizací projektu vzniká synergický efekt 10 

Do přípravy projektu bylo zapojeno více subjektů a cílových skupin 5 

Naplňování horizontálních principů (udržitelný rozvoj-dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, 
sociální a environmentální oblastí) 

10 



Přílohy 

 
 

Povinné dle pravidel pro všechny fiche 

Povinné dle pravidel specifické pro danou fichi 

Povinné ze strany MAS: nejsou  

Nepovinné ze strany MAS: vyplývající z preferenčních   

    kritérií 



Povinné přílohy společné pro všechny fiche: 
• Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: pravomocné a platné 

povolení stavebního úřadu k datu podání žádosti o dotaci na MAS  

• Projekt podléhá řízení stavebního úřadu: projektová dokumentace 
předkládaná k řízení stavebního úřadu  

• Půdorys stavby/dispozice technologie s vyznačením rozměrů  

• Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu dotace  

• Kategorie podniku podle velikosti: Příloha 5 Pravidel  

• Nákup nemovitosti: znalecký posudek max. 6 měsíců před podání 
žádosti o dotaci na MAS  

• Posouzení finančního zdraví  

Povinné přílohy pro jednotlivé fiche a nepovinné- viz Přílohy k fichím 

 



Děkuji za pozornost 
 
 

Kontaktní osoba pro PRV:  
 

Olga Ondráčková 
ondrackova@mashlinecko.cz  

tel.:777 111 078 

mailto:ondrackova@mashlinecko.cz

