Informace k vyplňování Fiche – pole 32.
„Kritéria pro monitoring a hodnocení stanovená MAS“
Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stanovuje sama MAS a slouží
MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci svých SPL. (např.: co na projektech bude
MAS monitorovat – výstupy).
Kritéria pro monitoring a hodnocení z Fiche mohou být také použita pro určení
části bonusu, který se stanovuje podle míry plnění monitorovacích indikátorů
(viz. kapitola 6.6 Osnovy SPL). Ve Fichi může být víc kritérií (monitorovacích
indikátorů) než v SPL.
Povinné indikátory (jejich hodnoty) v níže uvedené tabulce, budou žadatelé sami
vyplňovat až při podávání svých projektů do specifických částí ve formuláři
žádosti. Povinné indikátory slouží Řídícímu orgánu EAFRD pro sledování
naplňování cílů PRV a není nutné je zadávat do Fiche.

Tabulka povinných indikátorů pro osu I.

opatření I.1.1
hodnocené indikátory:

možnosti/jednotky:

právní statut

Fyzická osoba
Právnická osoba
muž
žena
do 40
více než 40
polní výroba
smíšená rostlinná a živočišná výroba
zahradnictví
víno
trvalé kultury
chov skotu - mimo produkci mléka
produkce mléka
prasata
drůbež
ostatní
do budov
ostatní
mikro/malé
střední
středně velké
jiné
horské oblasti
znevýhodněné oblasti kromě horských oblastí
smíšené oblasti
oblasti Natura 2000
oblasti související s prováděním směrnice
2000/60/ES
ostatní

pohlaví
věk
výrobní zařazení podniku

typ investice
velikost podniku

oblast intervence

pouze pro podopatření I.1.1.2
typ iniciativy spolupráce

vývoj nových produktů
vývoj nových postupů a technologií

specifika opatření:
žadatel požaduje 10%-ní zvýšení
dotace z důvodu umístění projektu v
znevýhodněné oblasti (LFA)
žadatel požaduje 10%-ní zvýšení
dotace z důvodu "mladého zemědělce"
žadatel je ekologický zemědělec
projekt je realizován v nitrátově
zranitelné oblasti

ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne

součástí projektu je pořízení
technologie ke zpracování a spalování
biomasy a k zajištění veškeré tepelné
energie je využívána výhradně biomasa ano
ne

opatření I.1.2
hodnocené indikátory:

možnosti/jednotky:

právní statut žadatele

fyzická osoba
právnická osoba
obec
svazek obcí
jiný (NGO..)
horské oblasti
znevýhodněné oblasti kromě horských oblastí
smíšené oblasti
oblasti Natura 2000
oblasti související s prováděním směrnice
2000/60/ES
ostatní
mikro/malé
střední
středně velké
jiné

oblast intervence

velikost podniku

pouze pro podopatření I.1.2.3
typ projektu

specifika opatření:
pouze pro podopatření I.1.2.1:
velikost obhospodařovaného lesního
majetku v ha

pouze pro podopatření I.1.2.2:
zaměstnanci
obrat
místo realizace projektu

zpřístupnění pozemků
vodní hospodářství
dodávka energie
jiné

do 10
od 10 do 50
od 51 do 250
od 251 do 500
nad 500
osob
Kč
obec do 500 obyvatel
obec od 501 do 1000 obyvatel

projekt vytvoří pracovních míst

využití existujících budov a staveb
předmětem projektu je zpracování a
využití zůstatkové biomasy
pouze pro podopatření I.1.2.3:
projekt se týká

obec nad 1000 obyvatel
1
2
3 a více
ano
ne
ano
ne
výstavby
rekonstrukce, modernizace

opatření I.1.3
hodnocené indikátory:

možnosti/jednotky:

velikost podniku

mikro/malé
střední
středně velké
jiné
nový produkt
nová technologie

typ racionalizace výroby

specifika opatření:
zařazení dle harmonizovaného systému
popisu číselného označování zboží
vstupní surovina
(Příloha I Smlouvy o založení ES)
výstupní surovina (výrobek)
počet přepočtených zaměstnanců
žadatele
pouze pro podopatření I.1.3.1:
žadatel požaduje procento dotace 25%
a méně
ano
ne

opatření I.3.1
hodnocené indikátory:
počet účastníků vzdělávací akce
pohlaví
věk
obsah aktivit

cílová skupina - osoby činné v

počet účastníků. kteří úspěšně
ukončili vzdělávací akci
pohlaví

možnosti/jednotky:

muž
žena
do 40 let
nad 40 let
řízení administrativa a marketingové dovednosti
ICT školení
nové technologie a stroje
nové standardy
kvality produkce
jiné
zemědělství
výrobě potravin
lesnictví

muž
žena

věk
cílová skupina - osoby činné v

do 40 let
nad 40 let
zemědělství
výrobě potravin
lesnictví

opatření I.3.2
hodnocené indikátory:

možnosti/jednotky:

Právní statut

Fyzická osoba
Právnická osoba
muž
žena
do 25 let
25 až 40 let
polní výroba
smíšená rostlinná a živočišná výroba
zahradnictví
víno
trvalé kultury
chov skotu - mimo produkci mléka
produkce mléka
prasata
drůbež
ostatní
PUZČ
ano
ne
ostatní

pohlaví (jen u FO)
věk (jen u FO)
výrobní zařazení podniku

návaznost na opatření

specifika opatření:
žadatel je ekologický zemědělec

ano
ne

opatření I.3.4
hodnocené indikátory:
zvýšení hrubé přidané hodnoty (HPH)
podpořených podniků
zemědělské podniky
typ poradenství

objem ročních přímých plateb žadatele
dle čl. 14(2) Nařízení 1782/2003
lesnické podniky
typ poradenství

možnosti/jednotky:
náklady, obrat
zákonné požadavky na management*
dobré zemědělské a environmentální
podmínky**
ostatní problematika
do 15 000 EURO včetně
nad 15 000 EURO

management
životní prostředí
jiné
* statutory management requirements dle annexu III Nařízení 1782/03
** GAEC dle annexu IV Nařízení 1782/03

Tabulka povinných indikátorů pro osu II.

opatření II.2.4
hodnocené indikátory:
příjemce podpory
typ akce

typ intervence

možnosti/jednotky:

další
možnosti/jednotky

veřejný
soukromý
prevence před požáry
prevence před jinými
přírodními kalamitami
obnova po požáru
obnova po jiné přírodní
kalamitě
infrastruktura
nová výstavba
jiné investiční akce
preventivní akce

celkový objem investic (obnova
les.potenciálu)

podnik podpořený v souvislosti s:

celkový objem investic (společenská
funkce lesa)
lesnické podniky
typ poradenství

plocha území s hospodařením, které
přispívá k:

investice k dosažení
závazku dle čl. 36 b) (iv)
NR 1698/2005
ostatní cíle ŽP
investice k
mimoprodukční hodnotě
lesa

management
životní prostředí
jiné
šetření
zlepšení biodiverzity
zlepšení kvality vody
příznivé změně klimatu
zlepšení kvality půdy
předcházení
marginalizace a
opouštění půdy

šetření
RRD + zalesňování
šetření
žádosti

Tabulka povinných indikátorů pro osu III.

opatření III.1.1
hodnocené indikátory:
pohlaví (jen u FO)
věk (jen u FO)
typ nezemědělské aktivity

možnosti/jednotky:
muž
žena
do 25 let
25 a více let
maloobchod
obnovitelné zdroje, nová
zařízení

obnovitelné zdroje,
rekonstrukce

další
možnosti/jednotky

instalovaný výkon
tepelný
instalovaný výkon
elektrický
produkce
tvarovaných biopaliv
instalovaný výkon
tepelný
instalovaný výkon
elektrický
produkce
tvarovaných biopaliv

počet nově vytvořených pracovních
míst

opatření III.1.2
hodnocené indikátory:
pohlaví (jen u FO)
věk (jen u FO)
typ aktivity
typ nezemědělské aktivity

možnosti/jednotky:
muž
žena
do 25 let
25 a více let
založení mikropodniku
rozvoj mikropodniku
maloobchod
obnovitelné zdroje, nová
zařízení

obnovitelné zdroje,
rekonstrukce

počet nově vytvořených pracovních
míst

další
možnosti/jednotky

instalovaný výkon
tepelný
instalovaný výkon
elektrický
produkce
tvarovaných biopaliv
instalovaný výkon
tepelný
instalovaný výkon
elektrický
produkce
tvarovaných biopaliv

opatření III.1.3
hodnocené indikátory:
pohlaví (jen u FO)
věk (jen u FO)
počet
délka
délka
délka
počet
míst

lůžek
pěších tras
vinařských stezek
hippostezek
nově vytvořených pracovních

možnosti/jednotky:
muž
žena
do 25 let
25 a více let
km
km
km

opatření III.2.1.1
hodnocené indikátory:
realizované akce (konkrétní údaje)

možnosti/jednotky:
ČOV

kanalizace

vodovod

komunikace

parkové úpravy v obci
jiné (uveďte)

další možnosti/
jednotky
nová výstavba
rekonstrukce/obnova
kapacita (E.O.)
nová výstavba
rekonstrukce/obnova
počet napojených
obyvatel
nová výstavba
rekonstrukce/obnova
počet napojených
obyvatel
nová výstavba
rekonstrukce/obnova
počet kilometrů
plocha (ha)

počet osob využívajících zkvalitněné
služby

opatření III.2.1.2
hodnocené indikátory:
oblast služeb

počet osob využívajících zkvalitněné
služby
počet osob s přístupem k internetu
počet vytvořených pracovních míst

možnosti/jednotky:
vzdělávání
kulturní a společenská činnost
sociální služby
péče o děti
zdraví, sport, péče o člověka
jiné (uveďte)

opatření III.3.1
hodnocené indikátory:

možnosti/jednotky:

počet vzdělávacích akcí
počet dnů školení
počet proškolených účastníků
obsah vzdělávací aktivity

(uvádí se i jako desetinné číslo, 1 den = 8
hodin, tj. 4 hodiny = 0,5 dne)
management, administrativa, marketing
ICT školení
ochrana životního prostředí a udržení krajiny
jiné

