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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020 

 

- Zeleně zvýrazněn nový doplněný text ve SCLLD  
 

1 ANALYTICKÁ ČÁST 
 

 

1.1 Analýza problémů a potřeb 
 

 

Společenský život 

Společenský život na území MAS Bojkovska je na dobré úrovni. Funguje zde široké spektrum 

organizací a pořádá se značné množství tradičních akcí. Obce jsou relativně dobře vybaveny 

kulturními a sportovními zařízeními, stav řady zařízení však není plně vyhovující. Většina 

sportovních zařízení zcela chybí v malých obcích nebo jsou již starší a potřebují zrekonstruovat 

a dovybavit, z důvodu jejich velké vytíženosti. 

Zájmové, sportovní, společenské a občanské aktivity obyvatel jsou na Bojkovsku na dobré 

úrovni, v každé obci funguje celá řada různě zaměřených kroužků a oddílů, v každé obci se 

každoročně koná řada tradičních kulturních akcí. Potřebou regionu pro podporu a rozvoj 

těchto aktivit je nutné zajistit adekvátní zázemí a materiálně-technického vybavení pro spolky 

a organizátory akcí, které mnohdy chybí a je hlavním prvkem limitujícím rozvoje spolkového 

života v obcích. 

Problémy a potřeby řešené prostřednictvím ESI fondů v rámci CLLD MAS Bojkovska: 

• Podpora zájmové činnosti a neformální vzdělávání dětí a mládeže 

o Programový rámec 1.3.2: Posílení dostupnosti a kvality vzdělávání:  

▪ IROP SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení 

o Programový rámec 1.3.4: Kulturní a spolková činnost:  

▪ Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
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2 STRATEGICKÁ ČÁST 
 

2.1 Návaznost strategie na Operační programy a strategické rámce 

 
Tabulka 1 Návaznost strategie na Operační programy a strategické rámce 

Strategické cíle Specifické cíle Opatření Navázání na podporu  

1: KVALITNÍ 

PODMÍNKY 

PRO ŽIVOT 

OBYVATEL 

1.1: ZKVALITNĚNÍ 

VOLNOČASOVÉHO 

ŽIVOTA OBYVATEL 

1.1.1: Zlepšení podmínek pro 

volnočasové aktivity 

1.1.2: Podpora činnosti a akcí 

neziskových organizací a 

spolků 

1.1.3: Rekonstrukce a budování 

středisek pro spolkovou 

činnost 

1.1.4: Zdravý, bezpečný a 

spokojený život 

X 

 

 

X 

 

X 

1.2: ZKVALITNĚNÍ 

DOPRAVNÍ A 

TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

 

1.2.1: Vybudování a 

modernizace technické 

infrastruktury 

1.2.2: Zvýšení bezpečnosti v 

dopravě 

1.2.3: Obnova místních 

komunikací a podpora 

hromadné dopravy 

1.2.4: Zvýšení připravenosti a 

vybavenosti všech typů 

infrastruktury v území s 

ohledem na krizové stavy 

X 

 

 

IROP – Zvýšení 

bezpečnosti v 

dopravě 

X 

 

 

X 

1. 3:  OBČANSKÁ 

VYBAVENOST 

 

1.3.1: Zkvalitnění 

zdravotnických služeb

  

1.3.2: Posílení dostupnosti a 

kvality vzdělávání 

1.3.3: Revitalizace veřejných 

prostranství a budov 

X 

 

IROP – Posílení 

dostupnosti a 

kvality vzdělávání 

X 
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1.3.4: Kulturní a spolková 

činnost  

 

PRV – Základní 

služby a obnova 

vesnic ve 

venkovských 

oblastech 

1. 4: PÉČE O 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, 

ZNEVÝHODNĚNÉ A 

VYLOUČENÉ 

LOKALITY 

1.4.1: Zkvalitnění sociálních 

služeb 

1.4.2: Podpora sociálního 

bydlení 

1.4.3: Podpora sociální 

infrastruktury  

X 

 

X 

 

X 

1.5:  ŘÍZENÍ 

ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

1.5.1: Podpora spolupráce na 

národní i mezinárodní úrovni 

 

1.5.2: Posílení využívání 

nástrojů řízení 

1.5.3: Podpora společných 

aktivit v regionu 

PRV – Podpora 

spolupráce na 

národní i 

mezinárodní úrovni 

X 

 

X 

2: POSÍLENÍ 

EKONOMICKÉ 

STABILITY 

ÚZEMÍ 

2.1:  PODPORA 
PODNIKÁNÍ A 
PRACOVNÍCH 

MÍST 

2.1.1: Podpora zakládání a 
rozvoje podnikání 
 

2.1.2: Revitalizace brownfields 
a dalších ploch k podnikání 

2.1.3: Lidské zdroje, 
rekvalifikace a další vzdělávání 

2.1.4: Sociální podnikání 

PRV – Podpora 
zakládání a rozvoje 
podnikání 

X 
 

X 

 

X 

2.2:  UDRŽITELNÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

2.2.1: Podpora zemědělských 
podniků 

 

2.2.2: Předávání znalostí a 
informací v oblasti zemědělství 

 

2.2.3: Zpracování a uvádění na 
trh zemědělských produktů 
 

2.2.4: Podpora lesnictví 

PRV – Podpora 
zemědělských 
podniků 

PRV – Předávání 
znalostí a informací 
v oblasti 
zemědělství 

PRV - Zpracování a 
uvádění na trh 
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2.2.5: Podpora zemědělství zemědělských 
produktů 

X 

X 

3: PODPORA 

A 

ZACHOVÁNÍ 

KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ A 

PŘÍRODY 

3.1:  PODPORA 

CESTOVNÍHO 

RUCHU 

3.1.1: Zvýšení propagace 
regionu a regionálních 
produktů 

3.1.2: Zkvalitnění 
infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu 

3.1.3: Zachování, obnova a 
rozvoj kulturního dědictví 

X 

 

X 

 

X 

3.2:  KVALITNÍ 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

3.2.1: Hospodaření s vodními 
zdroji 

3.2.2: Optimalizace nakládání 
s odpady 

3.2.3: Zlepšení ekologické 
charakteristiky krajiny 

3.2.4: Posílení přirozené funkce 
krajiny a biodiversity 

 

3.2.5: Energetické úspory 

3.2.6:Globální odpovědnost 

X 

 

X 

 

X 

 

OPŽP – Posílení 
přirozené funkce 
krajiny a 
biodiversity 

X 

X 
Zdroj dat: Vlastní zpracování  
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2.2 Akční plán 
 

Pro každý z relevantních dotačních programů podporovaných z fondů EU je v rámci SCLLD MAS 

Bojkovska vypracován samostatný programový rámec, který je v souladu s dotačními 

programy na období 2014– 2020. V rámci SCLLD MAS Bojkovska jsou zpracovány Programové 

rámce související s uplatňováním metody CLLD v implementačním procesu tak, jak je popsán 

v implementační části této strategie. Jedná se o Programové rámce Integrovaného 

regionálního operačního programu, operačního programu Životní prostředí a Programu 

rozvoje venkova. 

 

Přehled všech opatření a Fichí 

OP Opatření / Fiche Specifický cíl OP / článek PRV 

IROP 

1.2.2: Zvýšení bezpečnosti v 

dopravě 

SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

1.3.2: Posílení dostupnosti a 

kvality vzdělávání 

SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení 

OPŽP 

3.2.4: Posílení přirozené 
funkce krajiny a biodiversity 

 

SC 4.2 Výsadby dřevin na nelesní orné půdě 

PRV 

1.3.4: Kulturní a spolková 
činnost 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

2.2.2: Předávání znalostí a 
informací v oblasti 
zemědělství 

Článek 14 Předávání znalostí a informační akce 

2.2.3: Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských 
produktů 

Čl. 17.1b Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 

2.2.1: Podpora zemědělských 
podniků 

Čl. 17.1a Investice do zemědělských podniků 

2.1.1: Podpora zakládání a 
rozvoje podnikání 

Čl. 19.1b Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

1.5.1: Podpora spolupráce na 

národní i mezinárodní úrovni 

Čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
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Specifický cíl 1. 3: OBČANSKÁ VYBAVENOST  

Cíl občanská vybavenost se zaměřuje zejména na vzdělávání, školství a vzhled obcí. Poskytování kvalitního 

vzdělávání je důležitým faktorem pro každou obec a její občany. Stejně tak zdravotní péče a poskytování 

zdravotnických služeb je nezbytnou nutností pro všechny občany. Tento specifický cíl řeší také veřejné 

budovy a prostranství. U veřejných budov se bude zejména jednat o jejich budování, modernizace, 

rekonstrukce a opravy. Veřejná prostranství obcí budou zvelebována. Budou upravovány zejména 

centrální části obcí, ale také prostranství u nové výstavby. K tomu bude podpořeno a vybaví na údržbu 

obcí a doprovodná zeleň.  Dále spolková a kulturní činnosti na území MAS.  

Opatření 1.3.1: Zkvalitnění zdravotnických služeb  

Problémy na úrovni MAS  

Nedostatek financí na rekonstrukci veřejných budov, řešení bezbariérovosti a rozšíření služeb a nákup 

pomůcek ve zdravotnictví  

V periferních oblastech mají obyvatelé obtížný přístup ke zdravotní péči  

V některých obcích chybí odborní lékaři nebo jsou špatně dostupní  

Příklady aktivit naplňujících opatření  

Podpora dostupnosti a kvality zdravotnických služeb zejména v malých obcích, rozšíření jejich kapacity, 

modernizace pracovišť, nezbytné stavební úpravy, pořízení přístrojového vybavení, motivace lékařů, 

zdravotnického personálu a lékáren k působení v regionu, apod.  

Opatření 1.3.2: Posílení dostupnosti a kvality vzdělávání  

Problémy na úrovni MAS  

Nedostatek financí na rekonstrukci veřejných budov, řešení bezbariérovosti a rozšíření služeb (př. 

terénních) a nákup pomůcek pro školství  

Příklady aktivit naplňujících opatření  

Rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, 

laboratoří, dílen a pozemků pro výuku, rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro výuku cizích 

jazyků, používání digitálních technologií, výuky přírodních věd, řemeslných oborů, finanční gramotnosti a 

dalších kompetencí, úprava budov a učeben pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro potřeby 

vzdělávání v rámci konceptu celoživotního učení, zajištění vnitří konektivity a připojení k internetu, 

navyšování třídních kapacit v místech potřeby, podpora dětských klubů a zaměstnaneckých školek 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska, z. s. pro období 2014 – 2020  

138  

 

Opatření 1.3.3: Revitalizace veřejných prostranství a budov  

Problémy na úrovni MAS  

Nedostatek financí na rekonstrukci veřejných budov  

Vytíženost sportovních zařízení  

Stavebně technický stav sportovních a kulturních zařízení  

Špatný stav zastávek, veřejných prostranství a chodníků, chybějící bezbariérovost  

Příklady aktivit naplňujících opatření  
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Rekonstrukce, modernizace a zpřístupnění veřejných budov, výstavba nových budov, snižování 

energetické náročnosti, revitalizace obecního majetku (hřiště, hřbitovy), revitalizace intravilánu obcí, 

výsadba zeleně, nákup a obnova mobiliáře, orientačních systémů, technika na údržbu veřejných 

prostranství 

 

1.3.4: Kulturní a spolková činnosti 

Problémy na úrovni MAS  

Nedostatečné financování spolkových aktivit a zázemí spolků  

Špatný technický stav budov pro kulturní a spolkovou činnost  

 

Příklady aktivit naplňujících opatření  

Investice do místních staveb a vybavení určených pro kulturní a spolkovou činnosti, knihovny a výstavní 

expozice a muzea. Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí 

(šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven. Dále rekonstrukce/obnova/rozšíření budov, ploch 

pro realizaci expozic a muzeí muzeí i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety). Pořízení technologií a 

dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven a realizaci výstavních expozic 

a muzeí, zejména výstavních vitrín, panelů, informačních tabulí, osvětlení, audiovizuální techniky, 

počítačové techniky – hardware, software, zabezpečovacího zařízení 

 

 Programový rámec PRV 
 

V druhé polovině roku 2019 byla schválena Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bojkovska. Veškeré změny provedené 

v PR PRV vyplývají ze zjištění obsažených v Evaluační zprávě. Z provedené střednědobé 

evaluace (str. 37, 42, 44, 49, 55-56, 61, 69, 82-83) vyplynula potřeba zařazení Fiche 6 dle čl. 

20. Podporované oblastí v rámci Článku 20 zvolil PV na svém jednání 15.11.2019. PV podpoří 

tyto oblasti : 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 
h) Muzea a expozice pro obce 
 
Výběr této oblasti vychází z požadavku stanoveném v rámci střednědobé evaluace. Evaluační 

zpráva je zveřejněna na webu MAS - http://www.bojkovsko.cz/mas/leader/evaluace-sclld.html 

Finanční alokace fiche č. 5 nenavyšuje indikativní alokaci Programu rozvoje venkova, která 

byla MAS Bojkovsku přiznána, byla stanovena převodem finančních prostředků ze stávajících 

fichí. Finanční prostředky do fiche 6 byly přesměrovány z Článek 14 Předávání znalostí a 

informační akce ( Fiche 1 se ruší) a Čláku 44 Podpora spolupráce na národní i mezinárodní 

úrovni ( Fiche 5 se ruší)  

Toto vyplývá ze střednědobého hodnocení.  

http://www.bojkovsko.cz/mas/leader/evaluace-sclld.html
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Článek 44 Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER byla zrušena dle doporučení 

střednědobé evaluace. Článek 14 byl MAS vyhlášen 3 x ( v rámci 1., 2. A 3. výzvy MAS) bez 

naleznutí úspěšného žadatele.  

Uvedené změny, tj. zařazení fiche 6, přesun celkové alokace ze článku 14 (Fiche 1)  a 44 

(Fiche 5)  byly delegovány na Programový výbor dne 26.6.2019 Valnou Hromadou. 

Programový výbor změny SCLLD schválil 15.11.2019.  

Tabulka 6: změny alokací 

Aktivity Původní alokace Alokace po změně 
SCLLD 

14 Předávání znalostí a informační akce 100 810 0 

17,odst.1, písm. a) Investice do 
zemědělských podniků 

5 265 000 5 265 000 

17,odst.1, písm. b) Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů 

1 000 000 1 000 000 

19, odst.1, písm. b) Podpora investic na 
založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

4 100 000 4 100 000 

44 Projekt spolupráce 499330 0 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech 

0 600140 

Název Fiche 1.3.4: Kulturní a spolková činnost 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech 

 

 Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic 
ve venkovských oblastech.  

 

Podpora přispívá k naplňování priority 6 Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského 
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rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B 
Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 

 

Vazba na cíle SCLLD 1. 3: OBČANSKÁ VYBAVENOST (Hlavní cíl pro MS2014+)  

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb 
území)  

 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou 
infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche zahrnuje následující 
oblasti:  

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

h) Muzea a expozice pro obce  

 

Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace 

prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských 

oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s 

příslušnou strategií místního rozvoje. 

 

Příjemce dotace 

f) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí 

nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, 

o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované 

(církevní) právnické osoby. 

 

h) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí 

nebo svazkem obcí. 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční criteria 

(pro účely 19.2.1 se jedná 

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. 

Obecně budou upřednostňovány projekty, které budou 

naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1.      Zkrácená doba realizace projektu 

2. Celková výše způsobilých nákladů projektu 

(budou preferovány projekty s menšími způsobilými výdaji) 

 

Indikátory výstupu 

Číslo 92702  
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Název Počet podpořených operací 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 2 

Indikátor výsledku 

Číslo 94800  

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 0 

 

 

Název Fiche 2.2.2: Předávání znalostí a informací v oblasti zemědělství 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 14 Předávání znalostí a informační akce 

Vymezení Fiche 

Popis Fiche 

Podpora činností v oblasti odborného vzdělávání, získávání 
dovedností, podpora informačních akcí určených pro osoby 
pracující v zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a 
jiné hospodařící subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky 
působícími ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD SC 2.2 Udržitelné zemědělství 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a záskávání dovedností 
mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. Podpora se 
nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které 
tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů 
středního a vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání 
znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu 
příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců 
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vycházející z potřeb 
území)  

 

a pravdelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být 
náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 
účastníků) nebo informačních akcí (15 a více účastníků), včetně 
exkurzí pořádaných v souvislosti s projektem. 

Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na 
aktivity podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS 
Bojkovska podporuje v Programovém rámci PRV. 

Příjemce dotace 
Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a 

informační akce 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční criteria 

(pro účely 19.2.1 se jedná 

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. 

Obecně budou upřednostňovány projekty, které budou 

naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1.      Zkrácená doba realizace projektu 

2. Celková výše způsobilých nákladů projektu 

(budou preferovány projekty s menšími způsobilými výdaji) 

3.   Zapojení více partnerů - víceodvětvová spolupráce 

4.      Projekt využívá aktivační metody výuky 

5.   Projekt je zaměřen na inovace 

Indikátory výstupu 

Číslo 92301 

Název Počet účastníků vzdělávání 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 0 

Indikátor výsledku 

Číslo 92030 

Název 
T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU 

č. 1305/2013 (vzdělávací akce) 
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Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 0 
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Název Fiche 2.2.1: Podpora zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche 

Popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti 
a udržitelnosti zemědělského podniku. 

Vazba na cíle SCLLD SC 2.2 Udržitelné zemědělství 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb 
území)  

 

Podpora 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 
peletovacích 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. 

Příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční criteria 

(pro účely 19.2.1 se jedná 

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. 

Obecně budou upřednostňovány projekty, které budou 

naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Vytvoření pracovního místa 

2. Zkrácená doba realizace projektu 

3. Celková výše způsobilých nákladů projektu 

(budou preferovány projekty s menšími způsobilými výdaji) 

4. Uplatnění inovativních přístupů   

      (jde o zvýhodnění inovací, které přinese žadatel do regionu 
jako první) 

5. Využití stávajících budov 

6. Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
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      (zvýhodnění mikropodniků a malých podniků) 

7. Podpora ekologického zemědělství 

8. Zapojení více partnerů - víceodvětvová spolupráce 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

13 

Cílová hodnota 15 

Indikátor výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

2 

Cílová hodnota 2 
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Název Fiche 2.2.3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

Popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, 
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v 
příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou 
produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může 
být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 

Vazba na cíle SCLLD SC 2.2 Udržitelné zemědělství 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb 
území)  

 

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 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících 
při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke 
zvyšování a monitorovaní 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 rámci této Fiche 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 přiváděno na membránu 
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát 
a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými 
nečistotami. 

Příjemce dotace 

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. 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 
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Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční criteria 

(pro účely 19.2.1 se jedná 

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. 

Obecně budou upřednostňovány projekty, které budou 

naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Vytvoření pracovního místa 

2. Zkrácená doba realizace projektu 

3. Celková výše způsobilých nákladů projektu 

(budou preferovány projekty s menšími způsobilými výdaji) 

4. Uplatnění inovativních přístupů   

      (jde o zvýhodnění inovací, které přinese žadatel do regionu 
jako první) 

5. Využití stávajících budov 

6. Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 

      (zvýhodnění mikropodniků a malých podniků) 

7. Zapojení více partnerů - víceodvětvová spolupráce  

8. využití místních surovin a produktů 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 2 

Indikátor výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 
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Cílová hodnota 0 
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Název Fiche 2.1.1: Podpora zakládání a rozvoje podnikání 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

Popis Fiche Investice na založení nebo rozvoj vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifikace ekonomických činností. 

Vazba na cíle SCLLD SC 2.1 Podpora podnikání a pracovních míst 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb 
území)  

 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 

činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) :  

- 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)  

- 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, 
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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. 

Příjemce dotace 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky 

ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Preferenční criteria 

(pro účely 19.2.1 se jedná 

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. 

Obecně budou upřednostňovány projekty, které budou 

naplňovat následující principy pro určení preferenčních kritérií: 

1. Vytvoření pracovního místa 

2. Zkrácená doba realizace projektu 

3. Celková výše způsobilých nákladů projektu 

(budou preferovány projekty s menšími způsobilými výdaji) 

4. Uplatnění inovativních přístupů   

      (jde o zvýhodnění inovací, které přinese žadatel do regionu 
jako první) 

5. Využití stávajících budov 

6. Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 

      (zvýhodnění mikropodniků a malých podniků) 

7. Zapojení více partnerů - víceodvětvová spolupráce 

 

Indikátory výstupu 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí hodnota 0 
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Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

2 

Cílová hodnota 6 

Indikátor výsledku 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

2 

Cílová hodnota 2 
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Název Fiche 1.5.1: Podpora spolupráce na národní i mezinárodní úrovni 

Vazba na článek Nařízení 

PRV 

Článek 44 

Vymezení Fiche 

Popis Fiche 

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. 

Vazba na cíle SCLLD SC.  1. 5 Řízení rozvoje území 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb 
území)  

 

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. 

Příjemce dotace 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV  

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD 
nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS 
spolupracovat se:  
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-  se skupinou místních veřejných a soukromých partnerů 
na venkovském území, která provádí strategii místního 
rozvoje v rámci EU či mimo ni 

- se skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na 
jiném než venkovském území, která provádí strategii 
místního rozvoje v rámci EU 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000 Kč 

Max 5 mil Kč, dle stanovené alokace MAS 

Preferenční kritéria Nastavena centrálně Pravidly pro operaci 19.3.1  

Indikátor výstupu 

Číslo 92501 

Název Celkové veřejné výdaje 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 0 

 

 

 

 

 

 

 


