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Účelem dodatku č. 2 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Živé pomezí 

Krumlovsko-Jevišovicko,z.s. (dále jen „SCLLD“) je provést změny SLLD, které reflektují aktuální 

situaci a potřeby v území MAS. Změny SCLLD provedené tímto dodatkem jsou následující: 

 

3. STRATEGICKÁ ČÁST 

3.7 Akční plán 

3.7.2 Programový rámec PRV 

Na základě výsledků a zjištění Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Živé Pomezí Krumlovsko –Jevišovicko, z.s. (dále jen „Evaluace“) k 21. 11. 2019, 

diskuzních skupin, které v rámci zpracování Evaluace proběhly a jednání mezi místními aktéry provádí 

MAS změnu Programového rámce PRV. Konkrétně se jedná o zrušení alokace Fiche „Lesnická 

infrastruktura“, ,,Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích“ a ,,Projekty spolupráce“. 

Dále se jedná o implementaci Fiche „Občanská vybavenost obcí“, tj. článek 20 Základní služby a obnova 

vesnic ve venkovských oblastech, navýšení alokace u nejvíce žádaných Fichí (F1, F6) a snížení alokace 

u Fichí, kde není ze strany žadatelů dostatečný zájem. 

Vzhledem k implementaci nové Fiche a velkého zájmu ze strany žadatelů a převisu projektů ve výzvě u 

Fichí F6 a F1, dojde ke snížení alokace u Fiche „Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů“ 

ve prospěch Fiche ,,Podpora nezemědělských činností“. Dále se jedná o snížení alokace u Fiche 

,,Pozemkové úpravy“ a ,,Zemědělská infrastruktura“.  

Dále dojde ke zrušení Fichí „Lesnická infrastruktura“ a „Činnosti spolupráce v rámci iniciativy leader“. 

Fiche „Lesnická infrastruktura“ byla vyhlášena v rámci výzvy č. 1 (1. 6. 2018). Dále bude zrušena Fiche 

,,Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích“, a to ve prospěch Fiche ,,Podpora 

zemědělských podniků“. Fiche ,,Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích“ byla 

vyhlášena v rámci výzvy č. 2 (29. 4. 2019). Při vyhlášení Fichí nebyla podána žádná žádost o dotaci. 

Zrušení Fichí bylo doporučeno v rámci evaluace a veřejně projednáno na jednání valné hromady dne 7. 

1. 2020. 

Pro implementaci Fiche ,,Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“ byly realokovány 

finanční prostředky ve výši 4 329 476 Kč, neboť potřeba občanské vybavenosti obcí v území MAS jasně 

vyplývá ze samotné Evaluace, jakož i doporučení, která z Evaluace vzešla. Evaluaci naleznete na tomto 

odkaze:   http://zivepomezi.cz/projekty/strategie-2014/monitoring-a-evaluace-sclld/  

Na základě navýšení alokace pro MAS na přechodné období dochází k navýšení alokace pro fiche F1, 

F5 a F9.  

Změna alokací u jednotlivých Fichí je následující: 

 

Fiche Název opatření Původní alokace Nová alokace 

F1 
Podpora zemědělských 

podniků 
4 595 907 Kč 6 295 007 Kč 

F2 
Zpracování a uvádění na 

trh zemědělských 

produktů 

2 256 000 Kč - 

http://zivepomezi.cz/projekty/strategie-2014/monitoring-a-evaluace-sclld/


F3 
Zemědělská 

infrastruktura 
1 466 593 Kč - 

F4 Lesnická infrastruktura 0 Kč - 

F5 Pozemkové úpravy 5 640 524 Kč 7 339 624 Kč 

F6 
Podpora nezemědělských 

činností 
5 604 000 Kč - 

F7 
Zavádění preventivních 

protipovodňových 

opatření v lesích 

0 Kč - 

F8 
Činnosti spolupráce  

v rámci iniciativy leader 
0 Kč - 

F9 

Základní služby a 

obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

4 329 476 Kč 7 329 476 Kč 

 

Změna hodnot indikátorů Fiche: MAS snižuje hodnotu indikátoru u Fichí Zemědělská infrastruktura, 

Lesnická infrastruktura, Pozemkové úpravy, Zavádění preventivních protipovodňových opatření 

v lesích, Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Hodnota indikátoru 92702 Počet podpořených operací (akcí) v rámci Fiche „Občanská vybavenost obcí“ 

byla stanovena na hodnotu 6, a to s ohledem na aktuální situaci v území MAS a počet potenciálních 

projektových záměrů od aktérů z území MAS. 

Všechny výše uvedené změny Programového rámce PRV byly projednány a schváleny na jednání 

Výkonné rady 29. 4. 2020 a Valné hromady MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. dne 7. 

1. 2020 včetně zrušení Fichí F4 a F7 a výběru konkrétních oblastí, které budou podporovány v rámci 

Fiche Občanská vybavenost. Podporovanými oblastmi jsou:  

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

 

Změna hodnot indikátorů Fiche: MAS navyšuje hodnoty indikátorů v souvislosti s navýšením alokace 

pro F1, F5 a F9.  

Všechny výše uvedené změny Programového rámce PRV byly projednány a schváleny na jednání Valné 

hromady MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z.s. dne 24. 8. 2021. 

 

 

 

 

 

 



Název Fiche: PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche – stručný popis 

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

přispívá k naplňování priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků  

a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblast 2A Zlepšení 

hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace  

a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož  

i diverzifikace zemědělských činností. 

 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

1.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a podpora zaměstnanosti. 

Oblast podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena  

na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinou a pro školařskou 

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. 

 

Definice příjemce: Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů:    Min. 50 000,- Kč 

      Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria:  

1. Vytvoření pracovních míst 



2. Pořízení technologií šetrných vůči ŽP 

3. Využití stávajících objektů a staveb 

4. Velikost podniku 

5. Finanční náročnost podniku 

 

Indikátory výstupů:  

- Číslo      93701 

- Název     Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     16 

 

Indikátory výsledků 

- Číslo      94800 

- Název     Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 

projektů (LEADER) 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     1 

 

ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

MAS Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko je koordinátorem regionální značky na Znojemsku. 

Program rozvoje venkova umožní podporu vedoucí ke zpracování místních zemědělských produktů  

a jejich uvedení na trh. Souvislost se strategií CLLD je vnímána v podpoře fungování regionálních 

značek, k jednotnému přístupu, k vybudování vhodné distribuční sítě a volbě vhodných 

marketingových nástrojů k propagaci místních výrobků. To vše za podpory zaměstnanosti, zvýšení 

konkurenceschopnosti, spolupráci místních vinařů, výrobců medu, při zachování dobrých životních 

podmínek zvířat a ochrany životního prostředí.  

 



Název Fiche: ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche – stručný popis 

Podpora zaměřená na investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění  

na trh. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení 

rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 

lepší, začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, 

přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů. 

 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

1.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a podpora zaměstnanosti. 

Oblast podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů  

a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby, rekonstrukce budov včetně 

nebytových 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). 

 

 

 

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. 

Definice příjemce: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty 

aktivní ve zpracování, uvádění na trh a ve vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I 



Smlouvy  

o fungování EU jako vstupní produkt. 

Výše způsobilých výdajů:    Min. 50 000,- Kč 

      Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria:  

1. Podíl využívání místních surovin 

2. Využití stávajících objektů a staveb 

3. Spolupráce s místními subjekty 

4. Vytvoření pracovních míst 

5. Finanční náročnost projektu 

6. Registrovaná značka kvality, značení regionálního produktu 

 

 

Indikátory výstupů:  

- Číslo      93701 

- Název     Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     7 

 

 

 

 

 

Indikátory výsledků 

- Číslo      94800 

- Název     Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 

projektů (LEADER) 



- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     1 

 

 

Název Fiche: ZEMĚDĚLSKÁ INFRASTRUKTURA  

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Vymezení Fiche – stručný popis 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací 

nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků  

a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií. 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

6.1 Zlepšení kvality životního prostředí a zajištění prostupnosti krajiny. 

Oblast podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 

zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení 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. 

Definice příjemce: Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů:    Min. 50 000,- Kč 

      Max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria:  

1. Obnova historické zemědělské infrastruktury 

2. Komunikace spojující sídla 

3. Celková výše dotace 

 



Indikátory výstupů:  

- Číslo      93701 

- Název     Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     1 

 

 

 

 

Indikátory výsledků    Závazný indikátor není stanoven. 

- Číslo       

- Název      

- Výchozí stav     

- Hodnota pro mid-term (r2018)   

- Cílový stav      

 

 

Název Fiche: LESNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Vymezení Fiche – stručný popis 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací 

nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 

konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 

zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení 

ekonomické výkonnosti lesního hospodářství.  

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

6.1 Zlepšení kvality životního prostředí a zajištění prostupnosti krajiny. 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Živé pomezí Krumlovsko –Jevišovicko, z. s., na 

programové období 2014 -2020186 



 

Oblast podpory: 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a 

výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

 

Definice příjemce: 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 

jejich sdružení nebo spolků správní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 

Výše způsobilých výdajů:                                               Min. 50 000,-Kč 

                                                                                        Max. 5 000 000,-Kč 

 

Preferenční kritéria:  

1. Obnova historické lesnické infrastruktury 

2. Komunikace spojující sídla 

3. Celková výše dotace 

 

Indikátory výstupů:  

- Číslo                                                                            93701 

- Název                                                                          Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav                                                               0 

-Hodnota pro mid-term (r2018)                                    0 

-Cílový stav                                                                   0 

 

Indikátory výsledků 

-Číslo                                                                             94302 

-Název                                                                           Celková délka lesních cest (km) 

-Výchozí stav                                                                0 

-Hodnota pro mid -term (r2018)                                   0 

-Cílový stav                                                                   0 

 

 



Název Fiche: POZEMKOVÉ ÚPRAVY   

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

 

Vymezení Fiche – stručný popis 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací 

nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě  

a pozemkových úprav. 

 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

6.1 Zlepšení kvality životního prostředí a zajištění prostupnosti krajiny. 

Oblast podpory: 

Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující zpřístupnění 

především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního prostředí a zachování 

krajinného rázu, zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro 

ochranu půdního fondu  

a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy 

pozemkových úprav. 

 

Definice příjemce: Obec nebo zemědělský podnikatel. 

 

Výše způsobilých výdajů:    Min. 50 000,- Kč 

      Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria:  

1. Podpora ekologické stability krajiny 

2. Obnova tradičního venkovského rázu lokality 

 

Indikátory výstupů:  

- Číslo      93701 



- Název     Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     5 

 

Indikátory výsledků     

- Číslo      94301 

- Název:     Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení 

prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     1 

 

 

Název Fiche: PODPORA NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ   

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

 

Vymezení Fiche – stručný popis 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 

podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění 

diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

1.1 Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a podpora zaměstnanosti. 

 

Oblast podpory: 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace CZ-NACE: 



- zpracovatelský průmysl 

- velkoobchod a maloobchod, údržba a opravy motorových vozidel 

- stavebnictví 

- ubytování, stravování a pohostinství 

- informační a komunikační činnosti (mimo oddílů 60 a 61) 

- profesní, vědecké a technické činnosti (mimo oddílu 70) 

- činnosti cestovních kanceláří a agentur 

- činnosti související se stavbou a úpravou krajiny (mimo oddíl 81.1) 

- administrativní a kancelářská činnost 

- pořádání konferencí a hospodářských výstav 

- balící činnosti 

- ostatní vzdělávání 

- sportovní, zábavní a rekreační činnost 

- opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu 

- poskytování ostatních osobních služeb 

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti a stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze  

e vazbě na venkovskou turistiku. 

 

Nepodporované činnosti: 

- odvětví oceli, uhelného průmyslu a stavby lodí 

- výroba syntetických vláken 

- výroba tabákových výrobků 

- výroba zbraní a střeliva 

- developerská činnost 

maloobchod s pohonnými hmotami 

 

Definice příjemce: 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 kritéria:  

1. Vytvoření pracovních míst 

2. Pořízení technologií šetrných vůči ŽP 

3. Využití stávajících objektů a staveb 

4. Velikost podniku 

5. Finanční náročnost projektu 

 

 

 

Indikátory výstupů:  

- Číslo      93701 

- Název     Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     14 

 

Indikátory výsledků     

- Číslo      94800 

- Název:     Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) 

- Výchozí stav    0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)  0 

- Cílový stav     3 

 

 

 

Název Fiche: ZAVÁDĚNÍ PREVENTIVNÍCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ  

V LESÍCH  

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 24, odstavec 1., písmeno a) 

 



Vymezení Fiche – stručný popis  

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před povodňovými 

situacemi. Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 

ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi 

půdy a lepší hospodaření s půdou. 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

6.1 Zlepšení kvality životního prostředí a zajištění prostupnosti krajiny. 

 

Oblast podpory: 

Podporovány projekty na retenci vody, např. retenční nádrže nebo opatření na zpomalení 

odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení 

bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na 

drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, 

stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření na 

drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh. 

Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně vodních toků, popř. jejich částí a vodních 

útvarů, které se nacházejí v rámci PUPFL. Žadatel hospodaří podle platného lesního 

hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.  

Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské státy. U žadatelů 

s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v 

oblasti prevence.  

* PUPFL = pozemky určené k plnění funkcí lesa  

 

Definice příjemce: Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 

subjekty a jejich sdružení. 

 

Výše způsobilých výdajů:                                                      Min. 50 000,- Kč 

                                                                                                Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria:  

Obecně budou použita preferenční kritéria OP 

 

Indikátory výstupů: 

- Číslo                                                                       93701 

- Název                                                                          Počet podpořených podniků/příjemců 

- Výchozí stav                                                          0 



- Hodnota pro mid-term (r2018)                              0 

- Cílový stav                                                             0 

 

- Číslo                                                                        93001 

- Název:                                                                     Celková plocha (ha) 

- Výchozí stav                                                            0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)                                0 

- Cílový stav                                                               0 

 

Indikátory výsledků:                                                           Závazný indikátor není stanoven. 

- Číslo  

- Název 

- Výchozí stav 

- Hodnota pro mid-term (r2018) 

- Cílový stav 

 

 

Název Fiche: ČINNOSTI SPOLUPRÁCE VRÁMCI INICIATIVY LEADER  

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 44  

 

Vymezení Fiche – stručný popis  

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. 

 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

7.1 Aktivní spolupráce a posílení týmu MAS. 

 

Oblast podpory: 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se 

SCLLDMAS. 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. 

Definice příjemce: Příjemcem dotace může být pouze 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:  

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. 

 

Výše způsobilých výdajů:                                      Min. 50 000,-Kč 

                                                                                Max. 5 000 000,-Kč 

 

Preferenční kritéria:  

Obecně budou použita preferenční kritéria OP 

 

Indikátory výstupů: 

- Číslo                                                                       92501 



- Název                                                                     Celkové veřejné výdaje 

- Výchozí stav                                                          0 

- Hodnota pro mid-term (r2018)                              0 

- Cílový stav                                                             0 

 

Indikátory výsledků:                                                Závazný indikátor není stanoven. 

- Číslo  

- Název 

- Výchozí stav 

- Hodnota pro mid-term (r2018) 

- Cílový stav 

 

 

Název Fiche: ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC VE VENKOVSKÝCH 

OBLASTECH  

Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 20  

 

Vymezení Fiche – stručný popis 

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. 

 

Vymezení Fiche – vazba na cíle SCLLD 

Hlavním cílem SCLLD, na který má tato Fiche vazbu je: 

Strategický cíl 5 Impulsy pro občany a zdravou společnost 

Specifický cíl 5.2 Podpora kultury a mladé generace 

 

Hlavní cíl pro MS 2014+ je: 

Strategický cíl 5 Impulsy pro občany a zdravou společnost 

Specifický cíl 5.1 Zajištění kvalitních zdravotních a sociálních služeb, posílení kvality vzdělávání 

 

Dalšími cíli SCLLD s vazbou na tuto Fichi jsou: 

Strategický cíl 4 Regionální identita 

Specifický cíl 4.1. Kulturní dědictví regionu 

 



Oblast podpory: 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze 

považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: 

b) Mateřské a základní školy 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

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. 

 

 

Definice příjemce: 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 

církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 

 

Výše způsobilých výdajů:                                               Min. 50 000,-Kč 

                                                                                        Max. 5 000 000,-Kč 

Preferenční kritéria:  

1. Finanční náročnost projektu 

2. Podpora spolkové činnosti 

3. Pořízení vybavení 

4. Podpora žadatelů malých obcí 

5. Propagace MAS 

6. Podpora prvožadatelů PRV v rámci MAS 

 

Indikátory výstupů:  

- Číslo                                                                               92702 

- Název                                                                             Počet podpořených operací (akcí) 

- Výchozí stav                                                                  0 

-Hodnota pro mid-term (r2018)                                       0 

-Cílový stav                                                                      10 

 

Indikátory výsledků                                                         

-Číslo            94800                                                                              

-Název             Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)                                                                           



-Výchozí stav           0                                                                 

-Hodnota pro mid -term (r2018)        0                                    

-Cílový stav           0       


