
Programový rámec 2: Program rozvoje venkova  

Jednotlivé fiche (opatření programového rámce) byly vytvořeny na základě „Metodiky pro tvorbu 

Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“. Fiche je stručný popis aktivit navržených MAS v 

souladu s cíli SCLLD podporovaných z Programového rámce PRV MAS v rámci operace 19.2.1 a operace 

19.3.1. Vymezuje aktivity a typy projektů, které budou podporovány.  

Na základě Evaluační zprávy a průzkumu plnění strategie SCLLD budou provedeny v programovém 

rámci PRV  tyto změny: 

1. Tři fiche budou v programovém rámci PRV úplně zrušeny, jelikož se během tří výzev, které byly 

naší MAS vyhlášeny, do těchto  fichí nikdo nepřihlásil. Zároveň u těchto fichí dojde k vynulování 

milníků a přerozdělení finančních prostředků. Jedná se o fichi č. 5 Diverzifikace struktury 

zemědělského podniku a její propagace, dále fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců 

a dále fiche č. 8 Spolupráce MAS. I po kontrolním monitoringu jsme nezjistili žádného 

potencionálního žadatele. Proto jsme dospěli k názoru, že bude lepší tyto prostředky rozdělit 

do fichí, o které je ze strany žadatelů zájem. 

2. Dále u fiche č.1. Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest a fiche č. 2 Budování, 

rekonstrukce a údržba polních cest dojde k ponížení přidělených finančních prostředků a 

milníků z důvodu, že ze strany žadatelů v prvních třech výzvách nebyl o tuto fiche projeven 

zájem. Po provedeném dotazníkovém šetření, je předpoklad, že by zde mohly být finanční 

prostředky vyčerpány.  

3. V rámci všech fichí, které budou zachovány, dojde k ponížení milníků. A to z důvodu toho, když 

byla strategie plánována, byly tyto milníky zřejmě předimenzovány. Postupně docházíme 

k závěru, že nebude v našich silách všechny slíbené parametry naplnit. 

4. V rámci mid-term evaluace a navazující změny SCLLD bude přidána fiche č.9 Podpora rozvoje 

kvality života na venkově.  

Podporované aktivity 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b)  Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

d) Obchody pro obce 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

g) Stezky 

h) Muzea a expozice pro obce 

Podrobně je fiche rozepsána viz. Níže. 

 

Problematika byla řešena v rámci mid-term evaluace v části B str.25-31 a v části C str.34-42 a str. 

45, 46. 

 

 



Následující tabulka přehledně znázorňuje změny ve fichích a přesuny alokací mezi jednotlivými 

fichemi vyplývající z provedené evaluace (schváleno řídícím výborem dne 10. 1. 2020):  

Číslo 

fiche 

Název Alokace Popis změny 

5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její 

propagace 

1.250.000,- zrušena 

7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců 436.000,- zrušena 

8 Projekty spolupráce MAS 517.960,- zrušena 

 Celkem 2.203.960,-  

1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest -650.000,- ponížena 

2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest -650.000,- ponížena 

 Celkem k přerozdělení 3.503.960,-  

    

9 Podpora rozvoje kvality života na venkově 2.500.000,- nová fiche 

4 Investice do zemědělských podniků + 600.000,- navýšení alokace 

6 Investice do rozvoje lesnictví 

 

+403.960,- navýšení alokace 

 

 

Název fiche Fiche č. 1 Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest 

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

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 

Stručný popis fiche Fiche je zaměřena na investice do infrastruktury související 
s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně souvisejících 
objektů a technického vybavení. Cílem je lepší přístup k lesním 
pozemkům. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 1) Zajištění kvalitního životního prostředí 
 pomocí  kvalitní infrastruktury 
Specifický cíl:  1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti  silničních 
 komunikací 
Opatření:  1-1-2) Budování, rekonstrukce a údržba lesních cest 

 



Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest: 
 rekonstrukce a výstavba lesních cest, 
 obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (např. mosty, propustky, 

brody, příkopy, svodnice, trativody, výhybny, obratiště, zábradlí, dopravní značky). 
 

Definice příjemce dotace 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo 
jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 velikosti zpřístupněných pozemků, 
 komplexnosti, 
 výše požadované dotace, 
 typu žadatele, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 93701  
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 1 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 1 
- cílový stav 2 

 
Indikátory výsledků 

číslo 94302 
název Celková délka lesních cest (km) 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0,5 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0,5 
- cílový stav 2 

 

Název fiche Fiche č. 2 Budování, rekonstrukce a údržba polních cest 

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

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 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 

Stručný popis fiche Fiche je zaměřena na investice do infrastruktury související 
s rekonstrukcí a výstavbou polních cest včetně souvisejících 
objektů a technického vybavení. Cílem je lepší přístup 
k zemědělským pozemkům. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 1) Zajištění kvalitního životního prostředí pomocí 
 kvalitní infrastruktury 
Specifický cíl: 1-1) Zlepšení kvality a bezpečnosti silničních 
 komunikací 
Opatření: 1-1-3) Budování, rekonstrukce a údržba polních 
 cest 

 
Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest: 
 rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována, 
 obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení (např. mosty, propustky, 

brody, příkopy, svodnice, trativody, výhybny, obratiště, zábradlí, dopravní značky). 
Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán 
obce. 

 
Definice příjemce dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel. 
 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 velikosti zpřístupněných pozemků, 
 komplexnosti, 
 výše požadované dotace, 
 typu žadatele, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 

Indikátory výstupů 

číslo 93701  
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 1 
- výchozí stav 0 



- milník (2018) 1 
- cílový stav 2 

 
Indikátory výsledků 

Závazný indikátor není stanoven. 
 

Název fiche Fiche č. 3 Podpora nezemědělských podnikatelských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení 
nebo 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 

Stručný popis fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a 
rozvoj nezemědělských činností. Cílem je podpora drobných 
podnikatelů v regionu, zejména rozvoj sektoru služeb a 
venkovského cestovního ruchu. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 2) Zvýšení zaměstnanosti a podnikatelské aktivity 
Specifický cíl:  2-3) Zvýšení počtu OSVČ v regionu 
Opatření: 2-3-1) Podpora začínajících podnikatelů 

 Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-3) Zvýšení podílu sektoru služeb v místní 
 ekonomice 
Opatření: 3-3-1) Diverzifikace spektra nabízených služeb 

 Strategický cíl: 5) Rozvoj zázemí pro turistiku a agroturistiku 
Specifický cíl: 5-1) Navýšení ubytovacích kapacit 
Opatření: 5-1-1) Malokapacitní ubytování včetně zařízení pro 
 agroturistiku 

 Strategický cíl: 5) Rozvoj zázemí pro turistiku a  agroturistiku 
Specifický cíl: 5-2) Navýšení počtu turistických atraktivit 
Opatření: 5-2-1) Rozvoj doplňkové turistické infrastruktury 

 
Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností: 
 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, 
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost. 

Podporované činnosti 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, 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. 

 
Definice příjemce dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO): mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 
zemědělci. 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 vytvoření pracovního místa, 
 typu činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), 
 typu žadatele, 
 výše požadované dotace, 
 komplexnosti, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 93701  
název Počet podpořených podniků/příjemců  

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 1 
- cílový stav 5 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 4 
- cílový stav 15 

 
Indikátory výsledků 

číslo 94800  
název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 



- milník (2018) 0 
- cílový stav 0 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0,4 

 

Název fiche Fiche č. 4 Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských 
podniků 

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 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 

Stručný popis fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. Cílem je modernizovat zemědělskou 
výrobu v území MAS. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-2) Modernizace zemědělské výroby 
Opatření: 3-2-1) Investice do zemědělských staveb 

 Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-2) Modernizace zemědělské výroby 
Opatření: 3-2-2) Investice do zemědělských technologií a 
 strojů 

 
Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě: 
 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro 

školkařskou produkci, 
 investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, 
 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 

Nelze podpořit:  

- investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu, 
- investice pro rostlinnou výrobu týkající se obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a 

oplocení sadů, 
- pořízení kotlů na biomasu. 

 
Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel. 
 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 



max. 5 000 000 Kč 
 

Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 vytvoření pracovního místa, 
 velikostní kategorie žadatele, 
 výše požadované dotace, 
 komplexnosti, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 93701 
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 2 
- cílový stav 9 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 2 
- cílový stav 12 

 
Indikátory výsledků 

číslo 94800  
název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 1,5 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 1 

 
 
 

 
Změnou SCLLD MAS Partnerství, kterou schválila dne 10. 12. 2019 Valná hromada MAS Partnerství 
venkova, z.s. se dané opatření z důvodu aktuální nedostatečné absorpční kapacity území již nebude 
realizovat. Fiche č. 5 byla v celém svém rozsahu zrušena. 

 

Název fiche 
Fiche č. 5 Diverzifikace struktury zemědělské produkce a její 

propagace 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

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 lepším začleněním do 

zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů 

jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou 



místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací 

producentů a mezioborových organizací. 

 
Vymezení fiche 

Stručný popis fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, 
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů. Cílem fiche je 
diverzifikace zemědělské produkce a její propagace na území MAS. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a  lesnických 
činností 
Opatření: 3-1-1) Diverzifikace struktury zemědělské 
 produkce 

 Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a  lesnických 
činností 
Opatření: 3-1-2) Propagace zemědělské produkce 

 
Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů, 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, a jejich uvádění na trh: 
 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), 
 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin 

vznikajících při zpracování, 
 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,  
 investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic 

do marketingu), 
 investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.  
Výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se příloha I Smlouvy o fungování EU 
nevztahuje. 

Nelze podpořit: 

- zpracování produktů rybolovu, 
- výrobu medu, 
- technologie zpracování vinných hroznů, 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 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, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 



Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 vytvoření pracovního místa, 
 inovativnosti pro území MAS, 
 velikostní kategorie žadatele, 
 výše požadované dotace, 
 komplexnosti, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 93701 
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0 

 

Indikátory výsledků 

číslo 94800  
název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0 

 

Název fiche Fiche č. 6 Investice do rozvoje lesnictví 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

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 

Stručný popis fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do 
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 
Cílem je rozvoj lesnických činností. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-1) Rozšíření portfolia zemědělských a  lesnických 
činností 
Opatření: 3-1-3) Investice do rozvoje lesnictví 

 
Oblasti podpory 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních 
pozemcích: 

 stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,  
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků,  



 stroje pro přípravu půdy před zalesněním,  
 stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 
 výstavba či modernizace 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). 

 
Definice příjemce dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které 
zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich 
uváděním na trh. 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 vytvoření pracovního místa, 
 typu žadatele, 
 výše požadované dotace, 
 komplexnosti, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 93701  
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 3 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 2 
- cílový stav 5 

 
Indikátory výsledků 

číslo 94800  
název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0,5 
- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0,2 



 
 

Změnou SCLLD MAS Partnerství, kterou schválila dne 10. 12. 2019 Valná hromada MAS Partnerství 
venkova, z.s. se dané opatření z důvodu aktuální nedostatečné absorpční kapacity území již nebude 
realizovat. Fiche č. 5 byla v celém svém rozsahu zrušena. 

 

Název fiche Fiche č. 7 Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální 
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

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 lepším začleněním do 

zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů 

jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou 

místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací 

producentů a mezioborových organizací, podpora má vedlejší 

efekt na 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 

Stručný popis fiche Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, 
která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců 
(KDŘ) a místních trhů. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 3) Diverzifikace hospodářských činností 
Specifický cíl: 3-2) Modernizace zemědělské výroby 
Opatření: 3-2-3) Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců 

 
Oblasti podpory 

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: 
 společné pořízení strojů, technologie a 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. 

 
Definice příjemce dotace 

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 zastupující zemědělce nebo 
zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí. 

 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 vytvoření pracovního místa, 
 inovativnosti pro území MAS, 
 typu žadatele, 
 výše požadované dotace, 
 komplexnosti, 
 velikosti obce (počet obyvatel). 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 93102  
název Počet podpořených kooperačních činností 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0 

číslo 93701  
název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 0 

 
Indikátory výsledků 

Závazný indikátor není stanoven. 

 
 
 
 
 

Změnou SCLLD MAS Partnerství, kterou schválila dne 10. 12. 2019 Valná hromada MAS Partnerství 
venkova se dané opatření z důvodu aktuální nedostatečné absorpční kapacity území již nebude 
realizovat. Fiche č. 5 byla v celém svém rozsahu zrušena. 

 

Název fiche Fiche č. 8  Projekty spolupráce MAS 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche Podpora je zaměřena na projekty, které vykazují hodnotu 
přidanou spoluprací, tzn. výstupy projektu by bez této spolupráce 
v takové podobě nevznikly.  

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 4) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb, vzhledu 
 obcí a stavu zázemí pro kulturní, sportovní a 



 volnočasové aktivity a zvýšení četnosti a rozsahu 
 společenských, kulturních a sportovních akcí a 
 tradic 
Specifický cíl: 4-4) Zvýšení četnosti a rozsahu společenských, 
 kulturních a sportovních akcí 
Opatření: 4-4-4) Podpora širších vazeb regionu a 
 meziregionální spolupráce 

 
Oblasti podpory 

Témata projektů spolupráce: 
 podpora místní produkce, 
 informační a propagační akce a činnosti, 
 podpora a propagace místních tradic, 
 společné vzdělávání, 
 volnočasové činnosti.   
V rámci projektu lze realizovat měkké akce zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných 
MAS. 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. 
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.  
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 dotace 

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. 

Způsobilé pro podporu však budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Indikátory výstupů 

číslo 92501 
název Celkové veřejné výdaje 

- výchozí stav 0 



- milník (2018) 0 
- cílový stav 0 

 

 

 

Článek 20 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

V rámci mid-term evaluace bylo provedeno šetření v rámci obcí, které se nacházejí na území naší 

MAS. Bylo zjištěno, že ze strany obcí jako potencionálních žadatelů je zájem o začlenění Článku 20 do 

strategie SCCLD naší MAS. Jelikož požadavky byly různorodé, rozhodla se naše MAS začlenit do 

strategie všechny okruhy, které článek 20 obsahuje – projednáno valnou hromadou MAS Partnerství 

venkova, z.s. dne 10. 12. 2019. 

 

Název fiche                  Fiche č. 9 Podpora rozvoje kvality života na venkově 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20 -  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech 

 
 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche Podpora je zaměřena je na investice do základních služeb a 
obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 
Podpora přispívá k posílení místního rozvoje ve venkovských 
oblastech- vazba na cíle SCLLD 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl: 4) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 
Specifický cíl: 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 

                       
 

 
Oblasti 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: 
a) Veřejná prostranství v obcích 
Podpora je zaměřena na obnovu/vytváření/ rekonstrukce veřejných prostranství (náměstí, návsi, 
tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších 
objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce), a to včetně herních a vodních prvků. 
Veřejné prostranství musí být v intravilánu obce. 
b) Mateřské a základní školy 
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení. 
c) Hasičské zbrojnice 
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s 
výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. 
d)Obchody pro obce 
Podpora zahrnuje investice do výstavby/rekonstrukce/obnova budov pro obchod včetně zázemí, 
pořízení vybavení pro obchod, pojízdná prodejna atd. 
e) Vybrané kulturní památky 
Podpora zahrnuje investice do zhodnocení a obnovy kulturní památky. 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 



Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, 
spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, 
klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven. 
g) Stezky 
Podpora zahrnuje investice do pěších a lyžařských stezek, hippostezek a tematických stezek včetně 
značení, směrových a informačních tabulí či interaktivních prvků. 
h) Muzea a expozice pro obce 
Podpora je zaměřena na výstavbu a obnovu výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních 
kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a 
tradiční lidovou kulturu.  
 

 
 

Definice příjemce dotace 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, 
církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí 

 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

min. 50 000 Kč 
max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 inovativnosti pro území MAS, 
 typu žadatele, 
 výše požadované dotace, 
 komplexnosti, 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 
Indikátory výstupů 

číslo 92702 
název Počet podpořených akcí/operací  

- výchozí stav 0 
- milník (2018) 0 
- cílový stav 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vazby na opatření mimo programové rámce 

Následující tabulka ukazuje, která opatření SCLLD jsou naplňována (zcela nebo částečně) 

prostřednictvím aktivit podporovaných z ESI fondů v rámci opatření/fichí popsaných v akčním plánu. 
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Míra provázanosti: úplná  částečná   žádná  

1-1-1                   

1-1-2                   

1-1-3                   

1-1-4                   

1-1-5                   

1-1-6                   

1-2-1                   

1-2-2                   

1-3-1                   

1-3-2                   

1-3-3                   

1-3-4                   

1-3-5                   

1-4-1                   

1-4-2                   

1-4-3                   

1-5-1                   

1-5-2                   

1-6-1                   

1-6-2                   

2-1-1                   

2-1-2                   

2-1-3                   

2-2-1                   

2-2-2                   

2-3-1                   

2-3-2                   

2-3-3                   

3-1-1                   

3-1-2                   



Opatření 
prog. 
rám- 

ců 
Opa-
tření 
SCLLD O

p
at

ře
n

í I
R

O
P

 č
. 1

 

O
p

at
ře

n
í I

R
O

P
 č

. 2
 

O
p
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n
í I

R
O

P
 č

. 3
 

O
p
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ře

n
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R
O

P
 č

. 4
 

O
p
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ře

n
í I

R
O

P
 č

. 5
 

Fi
ch

e 
č.

 1
 

Fi
ch

e 
č.

 2
 

Fi
ch

e 
č.

 3
 

Fi
ch

e 
č.

 4
 

Fi
ch

e 
č.

 5
 

Fi
ch

e 
č.

 6
 

Fi
ch

e 
č.

 7
 

Fi
ch

e 
č.

 8
 

Fi
ch

e 
č.

 9
 

O
p

at
ře

n
í O

P
 Z

 č
. 1

 

O
p

at
ře

n
í O

P
 Z

 č
. 2

 

O
p

at
ře

n
í O

P
 Z

 č
. 3

 

O
p

at
ře

n
í O

P
 Z

 č
. 4

 

Míra provázanosti: úplná  částečná   žádná  

3-1-3                   

3-2-1                   

3-2-2                   

3-2-3                   

3-3-1                   

3-3-2                   

4-1-1                   

4-1-2                   

4-1-3                   

4-1-4                   

4-1-5                   

4-2-1                   

4-2-2                   

4-2-3                   

4-2-4                   

4-3-1                   

4-3-2                   

4-3-3                   

4-3-4                   

4-3-5                   

4-4-1                   

4-4-2                   

4-4-3                   

4-4-4                   

4-4-5                   

4-5-1                   

4-5-2                   

4-5-3                   

5-1-1                   

5-2-1                   

5-2-2                   

5-3-1                   

5-3-2                   

 


