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Příloha č.12: List věcného hodnocení Fiche 1 

 

List věcného hodnocení Fiche 1 

 

 

Č. Preferenční kritérium Podklad kontroly Popis bodového hodnocení Body 

1. Soulad s opatřeními 

„SCLLLD“ 

Žádost o dotaci List E2 

Preferenční kritéria přidělaná 

MAS – opatření SCLLD 

Projekt je v souladu s 2 a více opatřeními SCLLD 10 

Projekt je v souladu s 1 opatřením SCLLD 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

2. Dopad projektu na 

území MAS 

Žádost o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

sekce Místa realizace projektu 

Projekt dopadá na území 2 a více obcí MAS 5 

Projekt dopadá na území 1 obce MAS 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

3. Počet navázaných 

partnerství v regionu 

Memorandum o spolupráci – 

nepovinná příloha žádosti o 

dotaci 

V rámci projektu budou navázána 2 a více partnerství 15 

V rámci projektu bude navázáno 1 partnerství 10 

V rámci projektu nebude vytvořeno žádné partnerství 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

Registrační číslo MAS 15/000/0000/564/000204 

Číslo výzvy  

Číslo projektu  

Číslo Fiche 1 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků  

Žadatel/ název žadatele  

Sídlo žadatele  

Datum a čas podání 

žádosti o dotaci 
 

Název žádosti o dotaci 
 

 

Hodnotitel (jméno a 

příjmení) 
 

Podpis  Datum   

Udělený počet bodů   
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4. Počet vytvořených 

pracovních míst v 

rámci projektu 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

sekce Nová pracovní místa 

Projekt vytváří minimálně 1 pracovní místo 25 

Projekt vytváří alespoň poloviční pracovní úvazek 

 (0,5-0,99) 
20 

Projekt vytváří alespoň částečný pracovní úvazek  

(0,2-0,49) 
15 

Projekt nevytváří žádné pracovní místo 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

5. Velikost projektu Žádost o dotaci  List C2 struktura 

financování – řádek č. 6 Výdaje 

pro spolufinancování (dotace) 

Výše dotace je do 500 000,- Kč 20 

Výše dotace je od 500 001,- Kč do 1 000 000,- Kč 15 

Výše dotace činí více než 1 000 000,- Kč 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

6. Environmentálně 

šetrný projekt 

Žádosti o dotaci List B1 Popis 

projektu – všeobecná strana – 

v sekci Projekt řádek č. 1 „Popis 

projektu,“ řádek č. 3 „Výsledky 

projektu.“ 

Nedojde/ nedošlo k odnětí pozemků 15 

Dojde/došlo k odnětí pozemků 0 

Odůvodnění přiděleného počtu bodů 

 

 

 

 

 

 

 


