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INSTRUKTÁŽNÍ LIST FICHE 


4. Z Vaší schválené SCLLD přepište přidělené registrační číslo MMR. 


5. Automaticky se vyplní číslo Fiche, které jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 


6. Zkontrolujte a případně upravte název Vámi zvolené Fiche dle Vaší schválené SCLLD. 


7. Automaticky se vyplní článek Nařízení PRV, který jste zvolili při generovaní Fiche na Portálu farmáře. 
V případě článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zvolte oblasti podpory, 
které máte nastaveny v programovém rámci PRV SCLLD. 


8. Vyplňte částku (minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč a je platná pro všechny články vyjma 


čl. 44, záměr a) Předběžná technická podpora projektů, u kterého je možné žádat částku dotace i nižší 


než 50 000 Kč). 


9. Vyplňte částku (maximální výše způsobilých výdajů je 5 000 000 Kč). 


10. Vyplňte název Vámi zvoleného preferenčního kritéria, upřesňující popis a informace pro hodnocení 
a kontrolu daného kritéria (viz informace níže). 


11. Vyplňte název bodového hodnocení tzv. „bodovou hladinu“ (viz informace níže). 


12. Vyplňte počet bodů k bodové hladině (viz informace níže). 


13. Vyplňte vysvětlení k dané bodové hladině, uveďte upřesňující podmínky pro plnění bodové hladiny (viz 
informace níže). 


 


14. U vylučovacího kritéria, minimálního počtu bodů, vyplňte nenulovou hodnotu, kterou žadatel musí 


dosáhnout, aby bylo možné projekt akceptovat a postoupit k dalšímu administrativnímu procesu. 


20., 21., 22., 28., 29., 30. – Vyplňte v případě, že máte ve Vaší schválené SCLLD stanoveny nepovinné 


indikátory. 


 


POZN. 


 
NOVÉ: Povinné indikátory se již nevyplňují 


 
Indikátor 93701 ‐ Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců je brán ve smyslu přesnější 


formulace Počet podpořených zemědělských podniků a ostatních příjemců. 


 


 


 
 


PREFERENČNÍ KRITÉRIA 


Preferenční kritérium musí být v souladu s vaší schválenou SCLLD a platnými pravidly 19 a 19.2.1., zejména 


musí splňovat tyto základní body: 


Transparentnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: průhlednost; přehlednost 
Ano: 
Preferenční kritérium musí být přehledně popsané, pochopitelné pro více osob se stejným výsledkem 
Ne: 
Preferenční kritérium je krkolomné, zavádějící, s nepřesným významem, s možností vícenásobného výkladu 







Soulad s principy 
Ano: 
Na princip popsaný v SCLLD by mělo být navázáno alespoň jedno preferenční kritérium. Definice/popis 
tohoto kritéria musí vycházet z daného principu a jasně ho naplňovat. 
Ne: 
Preferenční kritérium je v přímém rozporu s některým z principů uvedených v SCLLD. 


 


Způsob a obsah hodnocení, kritéria hodnocení 
Ano: 
Je jasně nastavena bodová hladina pro hodnocení daného kritéria.Spojité, např. počet obyvatel 0‐100, 
101‐500, 501 a více – popsané intervaly v jednotlivých hladinách na sebe musí navazovat. 
Za splněnou podmínku v každém preferenčním kritériu půjde vybrat pouze jedna hladina, pokud bude 
chtít MAS umožnit splnění více podmínek zároveň, musí je nadefinovat do více preferenčních kritérií, 
např. zaměření na skot – 5 bodů, zaměření na drůbež – 5 bodů, zaměření na zeleninu – 10 bodů 
Pro projekty, které kritérium nesplní nebo pro ně kritérium není relevantní, musí být nastavena bodová 
hladina “0 bodů”. 


 
Ne: 
Při popisu bodové hladiny pomocí spojitých intervalů nesmí být mezera mezi intervaly (ne např. počet 
obyvatel 0‐100, 200‐500). 
Udělené body za danou bodovou hladinu nesmí být v intervalu (ne např. zaměření na živočišnou 
výrobu – 5‐10 bodů), ale musí být přesný počet udělovaných bodů pro každou hladinu. 


 


Objektivnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: shodující se se skutečností; existující nezávisle na subjektivním mínění; 
skutečný proti pouze míněnému 
Ano: 


Preferenční kritérium lze prokázat dokumentem a musí být věcné. 
V případě, že nelze prokázat dokumentem, musí být popis bodových hladin takový, aby hodnocení 
vycházelo z reálných a obecně uznávaných skutečností/znalostí v daných oborech. 


Ne: 
Preferenční kritérium nesmí být subjektivní (ne např. projekt je originální). 


 
Kontrolovatelnost 
Výklad dle slovníku cizích slov: přezkoumatelné, dohledatelné 
Ano: 


- Je určen hlavní zdroj informace, na základě které probíhá hodnocení daného kritéria. 


- Každé preferenční kritérium musí být kontrolovatelné „opakovaně“ tak, že nezávisle na čase 
by projekt po hodnocení byl zařazen do stejné bodové hladiny, kterou dostal při bodování. 


Ne: 


- Není uvedeno, podle čeho bude kritériumhodnoceno. 
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Fiche V. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 


jejich mobilizace a uvádění na trh 


Název Fiche PRV. V. Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 


Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 


 


Vymezení Fiche  


- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do 
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného hospodaření lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 
lesního hospodářství. 


- vazba na cíle SCLLD Specifický cíl B. 2. Chci zdravý, čistý, prospěšný a bezpečný les 
Opatření B. 2.1. Chci efektivně a šetrně zhodnotit, co nám les dává 
Specifický cíl A. 5. Chci zhodnotit, to co tady máme  
 
Existuje rovněž i úzká vazba na tato opatření: 
Opatření A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních 
podniků a OSVČ 
Specifický cíl A. 5. Chci zhodnotit, to co tady máme  
 


 


Oblasti podpory Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených 
pro hospodařen na lesních pozemcích jako např. stroje a 
technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro 
přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat rovněž výstavby 
či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení. 
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje 
energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před 
průmyslový zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje 
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba 
řeziva a jeho základní opracování). 
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů 
musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů 
v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do 
strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrní 
k půdě a zdrojům. 
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské obnovy – nevztahuje se na dřevozpracující 
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provozovny. 


 


Definice příjemce dotace Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední 
podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický 
potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických 
produktů a jejich uvádění na trh 


 


Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč 


max. 5 000 000 Kč 


 


Preferenční kritéria 
 
(jedná se o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 


1. Princip tvorby pracovních míst 


2. Ekologický princip 


3. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou 
způsobilých výdajů 


4. Princip prvožadatele 


 


Indikátory výstupů  
- číslo 93701 


- název Počet podpořených podniků/příjemců 


- výchozí stav 0 


- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 3 


 


Indikátory výsledků  
- číslo 94800 


- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 


- výchozí stav 0 


- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
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