PRO LEPŠÍ ŽIVOT
NA VENKOVĚ

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJ MAS
ČESKÁ KANADA

DODATEK č. 4 SCLLD MAS Česká Kanada o.p.s.
„PRO LEPŠÍ ŽIVOT NA VENKOVĚ“

3.4.1 Programový rámec Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 - 2020

Popis podstatných změn
V rámci střednědobého hodnocení bylo stanoveno, že Fiche, o které nebyl projeven zájem, ačkoli byly
několikráte vyhlášeny, budou zrušeny a alokace převedeny do Fiche č. 1 Investice do zemědělských
podniků a do Fiche č. 5 Podpora nezemědělského podnikání.
Fiche, o které není zájem jsou:
- Fiche č. 3 Lesnická infrastruktura s alokací 1.124.800,00 Kč, vyhlášena 15. 6. 2018 a 14. 1. 2019
- Fiche č. 4 Zemědělská infrastruktura s alokací 1.220.020,00 Kč, vyhlášena 15. 6. 2018 a 14. 1. 2019
- Fiche č. 7 Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce s alokací 1.484.880,00 Kč, vyhlášena 14.
1. 2019
- Fiche č. 8 Projekty spolupráce MAS s alokací 2.364.560,00 Kč, nebyla a ani nebude realizována pro
nemožnost splnit nastavené podmínky.
Celková alokace z výše uvedených fichí činí 6.321.260,00 Kč a bude celá převedena do Fiche č. 1 Investice
do zemědělských podniků.
Změna indikátorů
V rámci této změny alokace v jednotlivých fichích dojde i k úpravě indikátorů, a to takto:
- vynulovány budou všechny indikátory u Fiche č. 3, 4, 7 a 8.
- navýšen indikátor 93 701 u Fiche č. 1 ze současných 10 podpořených podniků na 45 podpořených
podniků do roku 2023
- navýšen indikátor 93 701 u Fiche č. 5 ze současných 12 podpořených podniků na 62 podpořených
podniků do roku 2023
- navýšen indikátor 93 701 u Fiche č. 6 ze současných 2 podpořených podniků na 12 podpořených
podniků do roku 2023
- navýšen bude indikátor 94 800 u Fiche č. 1 ze současných 4 pracovních míst na celkem 11
pracovních míst do roku 2023
- navýšen bude indikátor 94 800 u Fiche č. 5 ze současných 5 pracovních míst na celkem 8,5
pracovních míst do roku 2023.
Doplněn nový bod preferenčního kritéria
•

Velikost obce – místo realizace projektu žadatele (zvýhodnění žadatelů malých obcí dle počtu
obyvatel)

Převedení nevyčerpané alokace navrhlo a také schválil Programový výbor na svém zasedání 10. 6. 2020 a
následně tento převod schválilo Plénum na svém zasedání dne 25. 6. 2020. Plénum dále pověřilo
Programový výbor, aby převedlo do fiche č. 1 veškeré zbylé finanční prostředky, které by se do fichí vrátili
z důvodu udělení sankce nebo po vysoutěžení nižší částky než byla požadována v žádosti o dotaci před
zadáním veřejné zakázky.

Odkaz na umístění Evaluační zprávy
https://www.masck.cz/dokumenty-2/strategie/
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Zkušenosti s implementací metody LEADER již v předchozím programovém období 2007 – 2013 ukázala,
že místní akční skupiny hrají v rozvoji venkova nezastupitelnou roli, kdy se na základě místní strategie
realizují projekty, které pomáhají řešit specifické problémy dané lokality lépe, než centrálně řízené
programy. Podpora metody LEADER, resp. komunitně vedeného místního rozvoje, lez dosáhnout vyšší
hospodárností s veřejnými zdroji. Z těchto důvodů bude i následující Program rozvoje venkova nadále
podporovat aktivity CLLD.
Primárně je současný Program rozvoje venkova zaměřen na obnovu, zachování a zlepšení přírodních
ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím zejména plošných (agroenviromentálních)
opatření. Významný podíl finančních prostředků je vyčleněn také na investiční opatření, která povedou ke
zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, na inovace zemědělských a potravinářských podniků, na
podporu vstupu mladých osob do zemědělství a samozřejmě i na krajinnou infrastrukturu. V neposlední
řadě se PRV věnuje i podpoře diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostředí s jasným cílem
vytvářet nová pracovní místa a v důsledku tak zvyšovat hospodářský rozvoj i životní úroveň dané
venkovské oblasti.
V souladu s výše uvedeným je Program rozvoje venkova rozdělen do 6 hlavních Priorit, v rámci nichž,
pomocí konkrétních Opatření dochází k podpoře komunitně vedeného místního rozvoje v dané oblasti.

Priority Programu rozvoje venkova jsou tyto:
1. Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských
oblastech;
2. Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udržitelného obhospodařování lesů;
3. Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství;
4. Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím;
5. Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu;
6. Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech.
Opatření Programu rozvoje venkova jsou následující:
1. M01 – Předávání znalostí a informační akce
2. M02 – Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
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3. M04 – Investice do hmotného majetku
4. M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
5. M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
6. M10 – Agro environmentálně - klimatické opatření
7. M11 – Ekologické zemědělství
8. M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
9. M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
10. M14 – Dobré životní podmínky zvířat
11. M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
12. M16 – Spolupráce
13. M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
MAS Česká Kanada bude vykonávat aktivity prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje v
rámci Opatření M19 a operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje.
Pro podporu aktivit v těchto Opatřeních byly vytvořeny Fiche, ty jsou uvedeny níže a vymezují oblasti
podpory pro konečné žadatele. Prostřednictvím SCLLD budou realizovány následující články nařízení PRV:
17 1. a), 17 1. b), 19 1. b), 26.
Tabulka 75 Využitelnost článků PRV v období 2014-2020 pro priority strategie
Článek

Název, obsah

Klíčové oblasti
SCLLD

17 1. a)

Investice do zemědělských podniků

1,3

17 1. b)

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1,5

19 1. b)

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
(vč. cestovního ruchu)

1, 3, 4

26

Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

3,5

Většina opatření se váže k zemědělskému podnikání, část také k ochraně přírody. Opatření pod článkem
17 1. a) zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci.
Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do
pořízení paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku; opatření článku 17 1. b) nabízí
podporu na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
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úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic
souvisejících se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Opatření článku 19 1. b) je zaměřeno na podporu investic do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Diverzifikace může přinést efekty, mj. prostřednictvím
tvorby pracovních příležitostí na venkově a užšího propojení zemědělské výroby a dalšího podnikání na
venkově. Jedná se zejména o nabídku služeb agroturistiky nebo využití zemědělské produkce či odpadů k
výrobě obnovitelných zdrojů energie.
Článek 26 je zaměřen na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako
např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke
zpracování potěžebních zbytků, stroje na přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení
pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících
provozoven včetně technologického vybavení.
Tabulka 76 Programový rámec PRV
Číslo Fiche
1
2
3
4

Články PRV
17 1. a)
17 1. b)
19 1. b)
26

Název Fiche
Investice do zemědělských podniků
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora nezemědělského podnikání
Spolupráce v lesnictví

Obrázek 13 Programový rámec PRV

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 77 Souhrnný indikátor pro plnění PRV
Číslo

Výchozí stav

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

0

Cílový stav
3 (2018)
19,5 (2023)

Tabulka 78 Fiche 1 Programového rámce PRV
FICHE č. 1
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. a)

Příjemci

Cílem fiche je podpořit činnost zemědělských podnikatelů v regionu. Většina území je v oblasti
dlouhodobě postižené suchem a poznamenané intenzivním využíváním půdního fondu v mnoha minulých
desetiletích a půda vyžaduje dobré hospodaření. Ke zvýšení efektivity může přispět nová technika i moderní
technologické postupy. Rozšíření produkce nebo sortimentu je – při zachování vysoké efektivity - předpokladem i
pro nábor nových pracovních sil.
1.1 Podpora činnosti stávajících i nových podnikatelů a živnostníků
Opatření 1.1.1 Podpora zavádění inovativních forem výroby, inovativních přístupů a nových technologií
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.2 Podpora investic do zemědělských staveb a technologií
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v rostlinné a živočišné výrobě, je určena na investice do
zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou a živočišnou výrobu a pro školkařskou činnost. Podporovány
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení paletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
V rámci této fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být
poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. Nelze podpořit pěstování vánočních stromků.
Zemědělský podnikatel

Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické síle
SCLLD
Oblast podpory

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)

Shodnost bodů

-

Velikost obce – místo realizace projektu žadatele (zvýhodnění žadatelů malých obcí dle počtu obyvatel)
Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Tvorba pracovních míst
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
4/31.12.2018
45/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledku
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
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Výchozí hodnota
0

Cílová hodnota
3/31.12.2018
11/31.12.2023

Tabulka 79 Fiche 2 Programového rámce PRV
FICHE č. 2
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. b)
Zemědělskou produkci v regionu je výhodné zpracovávat na místě anebo v blízkosti, a tak uchovávat v regionu i
přidanou hodnotu. V území České Kanady již existuje několik příkladů úspěšného zavádění místních produktů na
trh a je třeba tuto činnost dále podporovat. Prostředky z fiche zaměřené na podporu zpracovatelů budou určeny
i na zvýšení atraktivity nabízených produktů na trhu (finální úprava, balení, označení výrobků), které jsou pro
spotřebitele dokladem místního původu zboží.
1.2 Zvýšení odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.1.1 Rekonstrukce a opravy prostor včetně technologií pro výrobu a zpracování
Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.2.1 Uvádění vlastních výrobků na trh včetně propagace (regionální značka)
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se
skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou
rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
V této Fichi nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě
zpracování vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu
vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro
výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno převáděno na membránu tangenciálně a
určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovacími
nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na
trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické síle
SCLLD

Oblast podpory

Příjemci
Výše dotace

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
4/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
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Výchozí hodnota
0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

Tabulka 80 Fiche 3 Programového rámce PRV– fiche se ruší, byla vyhlášena 15.6.2018 a 14.1.2019
FICHE č. 3
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Lesnická infrastruktura

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. c)
Podpora bude zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.4 Podpora rekonstrukce lesních a polních cest
Podopatření 3.2.4.1 Výstavba a rekonstrukce lesních cest
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisí s rekonstrukcí a budováním lesnické
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude
podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Fyzické nebo právnické osoby hospodařících v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.

Vazba na specifické cíle
SCLLD
Oblast podpory

Příjemci
Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč
maximální - 5.000.000,- Kč

Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace projektu
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94302

Název

Výchozí hodnota

Celková délka lesních cest

0
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Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

Tabulka 81 Fiche 4 Programového rámce PRV– fiche se ruší, byla vyhlášena 15.6.2018 a 14.1.2019
FICHE č. 4
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Zemědělská infrastruktura

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

17, odst. 1 písm. c)

Vazba na specifické cíle
SCLLD

Příjemci

3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
3.2.4 Podpora rekonstrukce lesních a polních cest
Podopatření 3.2.4.2 Výstavba a rekonstrukce polních cest
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisí s rekonstrukcí a budováním zemědělské
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude
podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být
realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.
Obec nebo zemědělský podnikatel.

Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč

Podpora bude zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k zemědělské půdě.

Oblast podpory

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace projektu
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název
Závazný indikátor není stanoven.
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Tabulka 82 Fiche 5 Programového rámce PRV
FICHE č. 5
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Podpora nezemědělského podnikání

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche
Vazba na specifické cíle
SCLLD

19, odst. 1 písm. b)

Příjemci

Podpor v rámci tohoto článku zahrnuje investice do založení a rozvoj nezemědělských činností.
1.1 Rozvoj místního podnikání a podpora zaměstnanosti
Opatření 1.1.2 Podpora místních živnostníků, drobných podnikatelů, včetně sociálních podniků
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.1 Podpora nezemědělské činnosti a diverzifikované zemědělské produkce
Podopatření 3.2.1.1 Podpora nezemědělského podnikání
4.1 Rozvoj sítě kvalitní turistické infrastruktury
Opatření 4.1.2 Podpora rozšiřování a zkvalitňování sítě venkovských ubytovacích a stravovacích zařízení
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZNACE). C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v
odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J
(Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou
oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3
(Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v
příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V
případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše dotace

minimální - 50.000,- Kč

Oblast podpory

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Tvorba pracovních míst
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
62/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

0/31.12.2018
8,5/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
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Tabulka 83 Fiche 6 Programového rámce PRV
FICHE č. 6
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Spolupráce v lesnictví

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

26
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucí k efektivnímu
zpracování dřeva.
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.3 Podpora modernizace strojního vybavení a techniky pro práci v lese
Podpora je poskytována pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje
a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních
zbytků, stroje na přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora
se může týkat též na výstavbu či modernizaci dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace
před průmyslovým 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 šetrné k půdě a zdrojům. Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského
plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický
potenciál nebo související se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uvádění na trh.
minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické cíle
SCLLD
Oblast podpory

Příjemci
Výše dotace

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2013
1/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+
94800

Název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)
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Výchozí hodnota
0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023

Tabulka 84 Fiche 7 Programového rámce PRV– fiche se ruší, byla vyhlášena 14.1.2019
FICHE č. 7
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Spolupráce místní trhy a dodavatelské řetězce

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis Fiche

Článek 35 2 d)
Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, které vede k vytváření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
1.2 Zvýšení odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.1 Podpora producentů regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.1.2 Spolupráce regionálních aktérů při odbytu regionálních výrobků a potravin
Opatření 1.2.2 Podpora prodeje a zvyšování kvality regionálních výrobků a potravin
Podopatření 1.2.2.2 Podpora prodeje ze dvora, stánky, apod.
3.2 Podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Opatření 3.2.1 Podpora nezemědělské činnosti a diverzifikované zemědělské produkce
Podopatření 3.2.1.2 Podpora diverzifikované (rozdělené) zemědělské produkce
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.
Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé
jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie, vybavení, stavební náklady na novou výstavbu nebo
modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a
podnikatelského plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem
a spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu.
Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví
zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
nevládní neziskové organizace, obce nebo svazky obcí.
Uskupení žádá prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin nebo prostřednictvím nevládní
neziskové organizace.
minimální - 50.000,- Kč

Vazba na specifické cíle
SCLLD

Oblast podpory

Příjemci

Výše dotace

maximální - 5.000.000,- Kč
Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)
Shodnost bodů

-

Kratší doba realizace
Nižší náklady projektu
Bude řešeno ve výzvě.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
93102
93701

Název

Výchozí hodnota

Počet podpořených kooperačních činností

0

Počet podpořených podniků/příjemců

0

Cílová hodnota
0/31.12.2018
0/31.12.2023
0/31.12.2018
0/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název
Závazný indikátor není stanoven
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Tabulka 85 Fiche 8 Programového rámce PRV – fiche se ruší
FICHE č. 8
Programový rámec

Program rozvoje venkova

Název fiche

Projekty spolupráce MAS

Přiřazení Fiche k článku
nařízení PRV
Stručný popis fiche

Článek 44

Vazba na specifické cíle
SCLLD
Oblast podpory

Příjemci

Výše dotace

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v takové
podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze
výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
5.1 Zabezpečení koordinace a rozvoje spolupráce místních aktérů
Opatření 5.1.1Podpora rozvoje partnerství a spolupráce mezi místními aktéry
Opatření 5.1.3 Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci
projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která
jsou řešena v SCLLD daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat
pouze následující výdaje:
−
investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb,
−
investice související se vzdělávacími aktivitami,
−
investice do informačních a turistických center.
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů
příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být
realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala
provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS
spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii
místního rozvoje v rámci EU.
minimální - 50.000,- Kč
maximální - 5.000.000,- Kč, resp. dle stanovené alokace MAS.

Preferenční kritéria
(principy pro stanovení)

Není nutné stanovovat.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
92501

Název
Celkové veřejné výdaje (0.1)

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0

0 EUR

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

Monitorovací indikátor - výsledky
Kód NČI2014+

Název
Závazný indikátor není stanoven.
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