
Přílohy k Žádosti o platbu stanovené MAS – kontrola preferenčních kritérií 
 
PRV 2 Podpora místního zemědělství   

 

Preferenční kritérium: Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu 

 

Pro stanovení počtu nově vytvořených pracovních míst se použije metodika stanovená Pravidly 

19.2.1. a přílohou 14. Kontrola se provádí dle Přílohy 14 Pravidel 19.2.1., kontrolou na místě a ze 

Žádosti o platbu. 

 

Preferenční kritérium: Žadatel je ekologickým zemědělcem 

 

Žadatel předloží k Žádosti o dotaci platné osvědčení o původu bioproduktu, které je uděleno 

některou z kontrolních organizací pověřenou MZe dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., tzn. 

ABCERT AG, BIOKONT CZ s.r.o., KEZ o.p.s. a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.. Kritérium 

musí být naplňováno od data předložení Žádosti o dotaci na MAS minimálně po dobu vázanosti 

projektu na účel. Kontrola se provádí k Žádosti o Platbu náhledem do EZP, případně dle platného 

osvědčení. 

 

Preferenční kritérium: Projekt má zkrácenou dobu realizace 

 

Kontrola se provádí z Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). V žádosti o 

dotaci uvedené datum předložení Žádosti o platbu nesmí být delší, než 12 měsíců od 

předpokládaného data podpisu Dohody). Rozhodující bude doba od skutečného podpisu Dohody do 

data předložení Žádosti o platbu na RO SZIF, což bude kontrolováno ze Žádosti o platbu. 

 

Preferenční kritérium: Propagace NAD ORLICÍ, o.p.s 

 

Kontrola bude provedena po podání Žádosti o platbu na MAS náhledem na webové stránky či 

facebook žadatele, dle předložených tištěných materiálů, nebo fotografie informační tabule. 

 

PRV 6 Les pro odpočinek 

Preferenční kritérium: Projekt má zkrácenou dobu realizace 

 

Kontrola se provádí z Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). V žádosti o 

dotaci uvedené datum předložení Žádosti o platbu nesmí být delší, než 12 měsíců od 

předpokládaného data podpisu Dohody). Rozhodující bude doba od skutečného podpisu Dohody do 

data předložení Žádosti o platbu na RO SZIF, což bude kontrolováno ze Žádosti o platbu. 

 

Preferenční kritérium: Podpora spolupráce mezi subjekty. 

 

Kontrola bude provedena s podáním Žádosti o platbu (fotografická dokumentace, pozvánka, zápis, 

případně jiné relevantní dokumenty). 

 

 

 



Preferenční kritérium: Propagace NAD ORLICÍ, o.p.s. 

 

Kontrola bude provedena po podání Žádosti o platbu na MAS náhledem na webové stránky či 

facebook žadatele, dle předložených tištěných materiálů, nebo fotografie informační tabule. 

 

Preferenční kritérium: Preference projektů komplexně řešící téma zvyšování environmentálních a 

společenských funkcí lesa (vyšší počet realizovaných typů aktivit). 

 

Relevantní aktivity: 1. stezky do 2m včetně jejich značení, 2.herní prvky, 3. naučné prvky, 4. fitness 

prvky, 5. přístřešky, 6. odpočívadla, 7. informační tabule, 8. zařízení k odkládání odpadků, 9. 

bezpečnostní prvky (mostky, lávky, zábradlí, stupně). Zdroj pro hodnocení: Žádost o dotaci - aktivity v 

ní musí být vypsány. Kritérium bude kontrolováno ze žádosti o platbu, případně kontrolou na místě. 

 

PRV 11: Rozvoj venkova 

 

Preferenční kritérium: Projekt má zkrácenou dobu realizace 

 

Kontrola se provádí z Žádosti o dotaci a ze Žádosti o platbu (případně Hlášení o změnách). V žádosti o 

dotaci uvedené datum předložení Žádosti o platbu nesmí být delší, než 12 měsíců od 

předpokládaného data podpisu Dohody). Rozhodující bude doba od skutečného podpisu Dohody do 

data předložení Žádosti o platbu na RO SZIF, což bude kontrolováno ze Žádosti o platbu. 

 

Preferenční kritérium: Podpora spolupráce mezi subjekty. 

 

Kontrola bude provedena s podáním Žádosti o platbu (fotografická dokumentace, pozvánka, zápis, 

případně jiné relevantní dokumenty.). 

 

Preferenční kritérium: Propagace NAD ORLICÍ, o.p.s. 

 

Kontrola bude provedena po podání Žádosti o platbu na MAS náhledem na webové stránky či 

facebook žadatele, dle předložených tištěných materiálů, nebo fotografie informační tabule. 

 

 

 

 

 


