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Fiche 1.Platnost Fiche od 18.05.2018

2.Název MAS 3.Registrační číslo MAS 4.Registrační číslo MMR

MAS Hranicko z. s. 15/000/00000/671/000184 CLLD_15_01_006

5.Číslo Fiche

14

6.Název Fiche

Podnikání v cestovním ruchu

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV

19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Podrobný popis Fiche je uveden v příloze: 
(jedná se o výňatek ke konkrétní Fichi ze schváleného programového rámce PRV SCLLD) 
  • Stručný popis Fiche 
  • Vazba Fiche na cíle SCLLD 
  • Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb 

území) 
  • Preferenční kritéria (principy dle SCLLD)

Otevřít přílohu

Definice příjemce dotace

Dle pravidel 19.2.1.

Výše způsobilých výdajů (v Kč)
8.Min. 50 000

9.Max. 5 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř.

1.

10.Preferenční kritérium

Vytvoření celého či částečného pracovního místa 
 
Žadatel uvede všechny relevantní informace o nově vzniklých pracovních místech do Žádosti o dotaci (příp. do nepovinné 
přílohy dle pokynů v Příručce pro žadatele). Hodnocení počtu pracovních míst a jejich kontrola bude provedena v souladu s 
podmínkami stanovenými v příloze č.14 Pravidel pro žadatele PRV - operace 19.2.1. včetně přepočtu zkrácených úvazků na 
ekvivalentní počet pracovníků. 

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Úvazek min. 1,0 6

6 bodů získá projekt, který se zaváže k vytvoření 1 či více pracovních míst

2.
Úvazek 0,5 až 0,99 3

3 body získá projekt, který se zaváže k vytvoření pracovního místa na 0,5 až 0,99 úvazku

3.
Úvazek 0 až 0,49 0

0 bodů získá projekt, který se zaváže k vytvoření pracovního místa v rozsahu méně než 0,5 úvazku nebo se k vytvoření 
pracovního místa nezaváže

Č.ř.

2.

10.Preferenční kritérium

Spolupráce s destinačním managementem turistické lokality Hranicko 
 
Žadatel v nepovinné příloze Žádosti o dotaci doloží, že spolupracuje na rozvoji destinačního managementu turistické lokality 
Hranicko v níže uvedených aktivitách a tato spolupráce přináší skutečné výstupy a výsledky.  
Vzor nepovinné přílohy je součástí Příručky pro žadatele příslušné Výzvy dotačního programu MAS-PRV, kde je ke každé níže 
uvedené aktivitě určeno, jaké informace a doklady mají být pro posouzení naplnění kritéria přiloženy:  
1) Propagace subjektu na turistickém portálu www.hranicko.eu včetně nabídky jeho služeb, zobrazení v interaktivní mapě 
cykloturistických a turistických pěších tras regionu Hranicko příp. zařazení služeb subjektu do rezervačního systému regionu 
Hranicko, je-li to povahou služeb relevantní 
2) Propagace subjektu na webu Cyklostezky Bečva www.cyklostezkabecva.com,  
3) Propagace subjektu na veletrzích cestovního ruchu a v turistických propagačních materiálech vztahujících se k území 
Moravské brány 
4) Zapojení subjektu do přípravy a připomínkování tištěných materiálů o Hranicku 
5) Účast na pracovních setkáních Destinačního managementu, 
6) Zvyšování kvality svých služeb společně s ostatními partnery zapojenými do destinačního managementu. 
7) Aktivní spolupráce s ostatními poskytovateli služeb v cestovním ruchu v bezprostředním okolí. 
 
Naplnění kritéria bude kontrolováno ze strany MAS po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let od obdržení dotace. 
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Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.

Žadatel spolupracuje s destinačním managementem 10

10 bodů získá žadatel, jenž v nepovinné příloze Žádosti o dotaci doloží, že spolupracuje na rozvoji destinačního 
managementu turistické lokality Hranicko alespoň ve 4 ze 7 výše uvedených aktivit a tato spolupráce přináší skutečné 
výstupy a výsledky. 

2.
Žadatel nespolupracuje s destinačním managementem 0

0 bodů získá žadatel, jenž s destinačním managementem nespolupracuje nebo spolupráci nedoložil. 

Č.ř.

3.

10.Preferenční kritérium

Certifikovaná garance úrovně služby 
 
Podrobný přehled akceptovaných certifikátů viz Příručka pro žadatele příslušné Výzvy dotačního programu MAS-PRV. 
Pokud je předmětem projektu provozovna stravování, sportoviště nebo půjčovna sportovního vybavení, musí žadatel v 
podnikatelském plánu nebo nepovinné příloze prokázat dostatečnou úroveň poskytovaných služeb vč. jejich udržení do 
budoucna. Podrobněji viz Příručka pro žadatele.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.

Držitelství certifikátu kvality 10

10 bodů obdrží projekt, ve kterém ubytovací kapacita předloží příslušný certifikát/klasifikační znak nebo se zaváže k jeho 
získání do 1 roku od data podání Žádosti o platbu na MAS. U projektů zaměřených na jiné investice než do ubytovacího 
zařízení pak projekt, který prokazuje dostatečnou úroveň poskytovaných služeb vč. jejich udržení do budoucna.

2.
Bez certifikátu kvality 0

0 bodů obdrží projekt ve všech ostatních případech.  

Č.ř.

4.

10.Preferenční kritérium

Geografická vzdálenost předmětu projektu od vyjmenovaných turistických atraktivit 
 
SCLLD podporuje koncentraci aktivit a služeb cestovního ruchu do "minicenter". MAS identifikovala vzdálenost 500m jako 
maximální optimální hranici pro vzájemnou koncentraci atraktivit a služeb cestovního ruchu. Seznam nadregionálních 
zajímavostí cestovního ruchu je uveden v Příručce pro žadatele příslušné Výzvy dotačního programu MAS-PRV.  
 
Hodnocení proběhne dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci, kontrola pomoci mapových on-line serverů. 

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Max. 500 metrů od nadregionální zajímavosti 5

5 bodů získá vždy projekt, jehož předmět se nachází v max. vzdálenosti 500 metrů od kterékoliv z nadregionálních 
zajímavostí cestovního ruchu.

2.
Více než 500 metrů od nadregionální zajímavosti 0

0 bodů získá projekt ve všech ostatních případech

Č.ř.

5.

10.Preferenční kritérium

Geografická vzdálenost předmětu projektu od jiných služeb cestovního ruchu  
 
SCLLD podporuje koncentraci aktivit a služeb cestovního ruchu do "minicenter". MAS identifikovala vzdálenost 1km jako 
maximální optimální hranici pro vzájemnou koncentraci služeb cestovního ruchu.  
 
Žadatel pro získání bodů musí v rámci formuláře Žádosti o dotaci nebo v nepovinné příloze předložit seznam jiných služeb 
cestovního ruchu (tj. vyjma služeb, které nabízí nebo díky projektu začne nabízet sám žadatel), u kterých žádá o jejich 
započítání pro zisk bodů. Hodnocení proběhne dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci, kontrola pomoci mapových on-line 
serverů. 
 
Seznam služeb cestovního ruchu: 
veřejné stravovací služby, ubytovací služby, turistické informační centrum, půjčovna sportovního vybavení, veřejně přístupný 
sportovní areál, wellness, bazén, koupaliště.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Napojení na další služby cestovního ruchu 5

5 bodů obdrží projekt, který se nachází v max. vzdálenosti 1 km od alespoň 1 jiné služby cestovního ruchu dle výše 
uvedeného seznamu. 

2.
Mimo další služby cestovního ruchu 0

0 bodů obdrží projekt, který se nachází ve větší vzdálenosti než 1 km od alespoň 1 jiné služby cestovního ruchu dle výše 
uvedeného seznamu.
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Č.ř.

6.

10.Preferenční kritérium

Vzdělání nebo praxe žadatele v oboru 
 
SCLLD upřednostňuje žadatele, kteří díky vzdělání nebo dostatečné praxi v oboru dokáží lépe zajistit kvalitu, dlouhodobý rozvoj 
a vzájemné propojování svých služeb v cestovním ruchu (vazba na preferenční princip Certifikovaná garance úrovně služby). 
Žadatel (OSVČ nebo alespoň 1 z členů statutárního orgánu) naplnění preferenčního kritéria doloží prostou kopií dokladu o 
dosaženém vzdělání v oboru / kopií pracovní smlouvy a zápočtového listu dokládajících získanou praxi v oboru jako nepovinnou 
přílohu Žádosti o dotaci. Naplnění preferenčního kritéria bude na vyžádání ze strany MAS kontrolováno po celou dobu vázanosti 
projektu na účel.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Vzdělání a 3 roky praxe v oboru 10

10 bodů pro žadatele, jehož výše uvedená osoba/osoby mají vzdělání v oboru a zároveň alespoň 3 roky praxe v oboru

2.
Vzdělání nebo 3 roky praxe v oboru 5

5 bodů pro žadatele, jehož výše uvedená osoba/osoby mají vzdělání v oboru nebo alespoň 3 roky praxe v oboru

3.
Bez vzdělání a bez tříleté praxe v oboru 0

0 bodů pro žadatele, jehož výše uvedená osoba/osoby nemají vzdělání v oboru nebo alespoň 3 roky praxe v oboru

Č.ř.

7.

10.Preferenční kritérium

Kvalita podnikatelského plánu  
 
Závazný vzor nepovinné přílohy Podnikatelský plán a 10 hodnotících otázek pro hodnotitele projektu uvádí Příručka pro 
žadatele, jež je přílohou příslušné Výzvy dotačního programu MAS-PRV. Maximální délka Podnikatelského plánu je stanovena na 
5 stran formátu A4. Hodnotitelé body udělí pomoci odpovědí na 10 hodnoticích otázek, které komplexně hodnotí kvalitu 
podnikatelského plánu.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
10x ANO z 10 hodnotících otázek 10

10 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na všech 10 otázek ANO

2.
8x nebo 9x ANO z 10 hodnotících otázek 8

8 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 8 nebo 9 otázek ANO

3.
6x nebo 7x ANO z 10 hodnotících otázek 6

6 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 6 nebo 7 otázek ANO

4.
4x nebo 5x ANO z 10 hodnotících otázek 4

4 body obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 4 nebo 5 otázek ANO

5.
2x nebo 3x ANO z 10 hodnotících otázek 2

2 body obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 2 nebo 3 otázky ANO

6.
0x nebo 1x ANO z 10 hodnotících otázek 0

0 bodů obdrží žadatel, pokud hodnotitel odpoví na 0 nebo 1 otázku ANO

Č.ř.

8.

10.Preferenční kritérium

Preference projektů v rozmezí 100.000 - 1.500.000,- Kč výše celkových způsobilých výdajů  
 
Body budou přiděleny dle údajů z formuláře Žádosti o dotaci.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Projekt v rozmezí 100.000 - 1.500.000,- Kč 100

100 bodů získá projekt, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, ve výši 100.000 - 
1.500.000,- Kč. 

2.
Projekt mimo rozmezí 100.000 - 1.500.000,- Kč 0

0 bodů získá projekt, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace, nižší než 100.000,- Kč 
nebo vyšší než 1.500.000,- Kč

Č.ř.

9.

10.Preferenční kritérium

Projekt se týká činností CZ-NACE kategorie R93, I55 a I56 
 
Hodnocení proběhne dle údajů uvedených v Žádosti o dotaci, kontrola dle údajů uvedených ve veřejných rejstřících.

Č.ř.
11.Popis bodového hodnocení 12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

1.
Projekt s činností z kat. CZ-NACE R93, I55 a I56 100

100 bodů získá projekt, který se týká činností CZ-NACE kategorie R93, I55 a I56. 
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2.
Projekt s činností mimo CZ-NACE R93, I55 a I56 0

0 bodů získá projekt, který se netýká činností CZ-NACE kategorie R93, I55 a I56

14.Minimální počet bodů 216

Povinné indikátory výstupů

1.

15.Název

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
16.Hodnota

1

17.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
18.Hodnota

3

19.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výstupů

1.

20.Název

Cílový stav
21.Hodnota 22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků

1.

23.Název

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
24.Hodnota

0

25.Měrná jednotka

počet

Cílový stav
26.Hodnota

0,5

27.Měrná jednotka

počet

Nepovinné indikátory výsledků 

1.

28.Název

Cílový stav
29.Hodnota 30.Měrná jednotka

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1


