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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 STRATEGICKÁ ČÁST 
 

 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.  

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. Valná hromada dne 09.03.2020 

rozhodla o navýšení rezervované alokace do Fiche č.6.  

http://www.bojkovsko.cz/mas/leader/evaluace-sclld.html
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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 

600140 6271310 

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 
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  Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou 
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(Popis podporovaných 
aktivit dle SCLLD a 
jednotlivých specifických 
cílů/článků Nařízení PRV 
vycházející z potřeb 
území)  

 

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  

Název Počet podpořených operací 

Výchozí hodnota 0 

Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 

0 

Cílová hodnota 6 
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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 

 

 

 


