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Programový rámec Program rozvoje
venkova
3.7.3 Programový rámec Program rozvoje venkova
Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Programu rozvoje venkova České republiky bude realizován v
rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
Odkaz na stránku Evaluační zprávy k mid-term evaluaci: http://lagpodralsko.com/doc/mid-termevaluace-lag-podralsko-02.pdf
Evaluační otázky a odpovědi vč. doporučení v EZ str. 59-62,68, 82-83, 100,102 – vykazované plánované
hodnoty a kroky, o které se změna opírá. Veškeré změny v PR PRV jsou v souladu s uvedenými
informacemi v EZ.
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Popis změn:
•

Rušení Fiche č. 4,5,6 a zavedení nového článku č.20 bylo schváleno Valnou hromadou dne
3.6.2019 Usnesením 4/2019.

• Vybrání oblastí čl.20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
bylo schváleno Valnou hromadou dne 3.6.2019 dle Přílohy č.1 k bodům programu VH č.5 a
č.8 určeným ke schválení změn v PRV, kdy Valná hromada v rámci Usnesení 4/2019 potvrzuje
výběr konkrétních zvolených oblastí a), b), e) a f).

Změny plynoucí z vyhlášených výzev:
Zrušení Fiche č. 4, 5 Programového rámce PRV provádíme na základě výsledků střednědobého
hodnocení, kdy nedošlo v rámci poslední vyhlášené 4. Výzvy k jejich čerpání.
Fiche č. 6 (spolupráce) nebude využita s ohledem na nastavené podmínky pro MAS.

Výzva č.2/2017
Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013

Bylo čerpáno z
alokace
ANO/NE

3.2.1: Podpora drobného podnikání v
obcích - Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských
činností

ANO

F1

Rozvoj podnikání na venkově

F2

Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
v rostlinné i živočišné výrobě
Investice do zemědělských podniků

ANO

F3

2.1.2: Budování turistických a
naučných stezek a podobných aktivit
na území MAS - Článek 25, NIL Neproduktivní investice v lesích

ANO

Neproduktivní investice v lesích
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Výzva č.3/2018

Číslo
Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013

Skutečnost čerpaná alokace

ANO/NE

F1

Rozvoj podnikání na venkově

3.2.1: Podpora drobného podnikání v
obcích - Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských
činností

ANO

F2

3.3.1: Investice do zemědělských
Investice do zemědělských podniků podniků v rostlinné i živočišné výrobě
v rostlinné i živočišné výrobě
- Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků

ANO

F3

Neproduktivní investice v lesích

2.1.2: Budování turistických a
naučných stezek a podobných aktivit
na území MAS - Článek 25, NIL Neproduktivní investice v lesích

ANO

Výzva č.4/2019
Číslo
Fiche

F1

F2

F3

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013

Skutečnost čerpaná alokace
ANO/NE

3.2.1: Podpora drobného podnikání v
obcích - Článek 19, odstavec 1.,
písmeno b) - Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských
činností

ANO

3.3.1: Investice do zemědělských
Investice do zemědělských podniků podniků v rostlinné i živočišné výrobě
v rostlinné i živočišné výrobě
- Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –
Investice do zemědělských podniků

ANO

Název Fiche

Rozvoj podnikání na venkově

Neproduktivní investice v lesích

2.1.2: Budování turistických a
naučných stezek a podobných aktivit
na území MAS - Článek 25, NIL Neproduktivní investice v lesích

ANO
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F4

F5

Číslo
Fiche

F6

Zemědělská infrastruktura

3.3.2 Zemědělská infrastruktura

Spolupráce dodavatelských řetězců, 3.3.3 Spolupráce dodavatelských
zpracování a uvádění na trh
řetězců, zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
zemědělských produktů

Název Fiche

Projekty spolupráce

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013
2.1.3 Podpora rozvoje doprovodné
infrastruktury pro cestovní ruch (čl.
44. Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEDAER)

NE

NE

Čerpání plán

NEREALIZUJE SE

Výzva č.5/2020
Číslo
Fiche

F7

Název Fiche

Článek 20) Základní služby a
obnova vesnic ve venkovských
oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a
Rady (EU) č. 1305/2013

Čerpání plán

1.2.2. Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a
celoživotní učení/1.3.4 Opravy a
budování sportovišť a dětských
Zbylé prostředky
hřišť/1.6.1 Opravy kulturních zařízení a
předešlých výzev A
veřejných budov/1.6.2 Péče o veřejná
NEREALIZOVANÝCH
prostranství a zeleň v obcích/1.6.3
Fichí
Opravy kulturních a sakrálních památek
na území MAS včetně památkových zón a
rezervací/1.7.1 Zvyšování energetických
úspor

V souladu s postupy budou finanční prostředky ze zrušených Fichí a zbylé nevyčerpané prostředky
z uzavřených výzev přesunuty na článek č.20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
v operaci 19.2.1. MAS, kde volíme celkem 4 oblasti, které budeme podporovat.
Zvolené oblasti vychází z programového rámce PRV SCLLD. Týká se Výzvy č.5/2020.
V této výzvě a v případně další výzvě bude vyhlášen už jen čl.20, jiné Fiche již vyhlašovat do konce
plánovacího období nebudeme.

V rámci operace 19.2.1 budou od roku 2021 podpořeny aktivity doplněného článku č.20 a), b), e) a f).
článek 14 Předávání znalostí a informační akce
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článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků
článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
článek 17, odst. 1., písm. c) Lesnická infrastruktura
článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura článek 17, odst. 1., písm. c)
Pozemkové úpravy
článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností
Článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
článek 24, odst. 1, písm. a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
článek 25 Neproduktivní investice v lesích
článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
článek 35, odst. 2., písm. c) Sdílení zařízení a zdrojů
článek 35, odst. 2., písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Tučně zvýrazněné články budou podporovány Programovým rámcem PRV LAG Podralsko.
V rámci SCLLD LAG Podralsko jsou tedy podporovány zejména sektory zemědělství, potravinářství a
hospodářského rozvoje území. Lesnictví je podporováno pouze v rámci článku 25 Neproduktivní
investice v lesích, protože z tohoto sektoru nebyli identifikováni potenciální žadatelé, kteří by měli
zájem o podporu v rámci výzev LAG Podralsko a ani při tvorbě SCLLD nebyla ani při opakovaných
dotazníkových šetřeních a komunitních projednáváních SCLLD LAG Podralsko ze strany spolupracujících
aktérů při analýze území identifikována konkrétní potřeba investic do rozvoje lesnické infrastruktury,
a technologií prostřednictvím CLLD LAG Podralsko 2014+.
V rámci operace 19.3.1 budou podpořeny aktivity článku 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy
LEADER.
Aktivity realizované v PRV v rámci CLLD odpovídají částem priorit a současně strategických cílů 1, 2 a 3
SCLLD LAG Podralsko:

3.7.3.1 Návaznost řešených opatření PRV na analytickou část
V rámci zpracovávání SCLLD byly vazby PRV na území LAG Podralsko identifikovány v analytické části
SCLLD pro jednotlivé vybrané články PRV následovně:
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Článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Priorita SCLLD č. 3: Rozvinutá ekonomická základna
Specifický cíl 3.2: Rozvoj zaměstnanosti
Opatření 3.2.1: Podpora drobného podnikání v obcích
Vazba na analytickou část: kapitola 2.11.5 Základní a doplňková infrastruktura (služby v CR)
Podnikatelské aktivity týkající se služeb CR jsou ve srovnání s krajskou úrovní podprůměrné. Dobře
fungující a rozšířené jsou v oblasti turistických středisek a v okolí větších měst. V ostatních lokalitách
jsou aktivity málo výrazné a bylo by vhodné jejich rozvoj podpořit. Oblast je vybavena základní i
doprovodnou turistickou infrastrukturou velmi rozdílně.
Stejně tak je na území působnosti MAS velmi málo kvalitních stravovacích zařízení, která by nabízela
stravování dle pravidel zdravé výživy nebo nabízela komfortnější prostředí pro náročnější zákazníky.
Současná zařízení jsou však celkem vyhovující pro cílové skupiny navštěvující území za účelem trávení
volného času.
V území je nedostatek ubytovacích kapacit vyšší kategorie.
Celková intenzita využití území pro cestovní ruch je mírně podprůměrná ve srovnání s ostatními částmi
Libereckého kraje a stejně tak je průměrná i vlastní podnikatelská aktivita v oblasti služeb CR. Zvýšení
počtu i kvality ubytovacích a stravovacích zařízení na území LAG Podralsko je řazeno i do Příležitostí
pro rozvoj regionu v rámci SWOT analýzy.
Kapitola 2.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost: Dalším faktorem významně se podílejícím na
zaměstnanosti je stálý zájem o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Poptávka po informacích o
možnostech zahájení samostatné výdělečné činnosti za podpory Úřadu práce ČR se nesnižuje, ale
naopak dlouhodobě roste. V obcích stoupá i počet OSVČ – drobných podnikatelů, provozujících různé
spektrum služeb – od kadeřnických a kosmetických provozoven, přes autoopravny, zámečnické dílny,
truhlárny a další řemesla.
Na území LAG Podralsko je registrováno 11 973 OSVČ – živnostníků.
Slabé stránky dle SWOT analýzy: Malé množství živnostníků, nedostatek stabilizovaných
podnikatelských subjektů, množství nevyužívaných nebo jen částečně využívaných objektů typu
brownfields. Příležitosti: Rozvoj a podpora podnikání.

Článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků
Priorita SCLLD č. 3: Rozvinutá ekonomická základna
Specifický cíl 3.3: Zlepšování podmínek pro zemědělské podnikání
Opatření 3.3.1: Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné
výrobě (nákup strojů a vybavení, investice do zemědělských staveb a technologií)
Vazba na analytickou část: kapitola 2.9 Podnikání, výroba, zaměstnanost, podkapitola 2.9.2
Zaměstnanost dle sledovaných ekonomických odvětví.
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V současné době má zemědělský sektor hospodářství problémy. V minulosti byly příčinami špatně
provedené restituce nebo privatizace, dnes je to hlavně malá provázanost mezi prvovýrobou a
druhovýrobou a též i malá ochrana domácího trhu v porovnání s ostatními zeměmi EU. V zemědělství,
lesnictví a rybářství pracuje v oblasti LAG celkem 842 osob, což je 2,8 % všech zaměstnaných obyvatel
a 1,18 % všech obyvatel regionu. Tento stav je hluboce pod republikovým průměrem, který tvoří 5-6
% všech pracujících obyvatel.
Nejvýznamnější zemědělskou firmou na území LAG Podralsko je ZOD Brniště, které je rovněž největším
a nejúspěšnějším chovatelem krůt a krocanů v České republice a špičkovým chovatelem holštýnského
černostrakatého skotu. Klíčovou součástí podnikání je také rostlinná výroba zaměřená na produkci
tržních plodin a vlastních krmiv. Prioritami ZOD Brniště v následujícím programovém období je dořešení
zemědělské infrastruktury (úpravy a zlepšení kvality polních cest). Dále plánuje ZOD Brniště realizovat
Centrum regionálních výrobků, v němž bude podporovat projekty výroby a zpracování potravin
místními podnikateli. Tito podnikatelé budou spolupracovali se ZOD resp. firmou Prominent, která má
svoji distribuční síť ve spádové oblasti „místních trhů“ .
Drobní zemědělci v území, zejména fyzické osoby a malá družstva řeší v současné době základní
investice jednak do zemědělských staveb pro živočišnou i rostlinnou výrobu (rekonstrukce stodol,
chlévů, oplocení pastvin, zábrany pro hospodářská zvířata apod. ), ve větší míře potom investice do
nákupu zemědělských strojů jako jsou traktory, sekačky na trávu, mulčovače apod. ).
Na základě provedené SWOT analýzy bylo mezi slabé stránky regionu zařazeno zastaralé vybavení
drobných zemědělců, potřeba rekonstrukcí zemědělských budov, mezi Příležitosti pak provozování
ekologických forem zemědělství.

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Priorita SCLLD č. 2: Rozvinutý cestovní ruch na území MAS
Specifický cíl: 2.1: Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch
Opatření 2.1.2: Budování turistických a naučných stezek a podobných aktivit na území
MAS
Vazba na analytickou část: Kapitola 2.11 Cestovní ruch: Specifickou oblastí, která dosud plně nevyužívá
svůj potenciál pro cestovní ruch, je oblast Ralska, která dosud jen okrajově patří mezi oblasti těžící z
letní sezóny, vodních sportů a pěší turistiky. Je však velmi vhodná pro pěší turistiku, hipoturistiku,
agroturistiku a poznávací (studijní) pobyty…Slibný a rovněž inovativní je i vznikající zemědělskoekologický vzdělávací a zábavní park v Brništi, za kterým stojí úsilí obce Brniště, místního zemědělského
podniku a neziskového sektoru. Společným úsilím těchto subjektů vzniklo již informační a ekologické
centrum, nové značené pěší stezky Park Brniště si klade za cíl propojit aktivní turistiku a pobyt v krásné
přírodě Podralska s nenásilným vzděláváním o přírodě, ekologii, různých formách zemědělství, chovu
zvířat či výrobě potravin. V rámci silných stránek SWOT analýzy je uváděn rovněž atraktivní potenciál
přírodního bohatství – CHKO, skalní útvary, vodní plochy, lesy a velké území divoké přírodní lokality –
Ralsko. K příležitostem se poté nabízí podpora výstavby turistických tras, naučných stezek v těchto
lokalitách.
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Článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura
Priorita č. 3: Rozvinutá ekonomická základna
Specifický cíl 3.3: Zlepšování podmínek pro zemědělské podnikání
Opatření 3.3.2: Zemědělská infrastruktura
Vazba na analytickou část: Podkapitola 2.7.4 Ochrana půdy: Významné zemědělské podniky na území
působnosti LAG Podralsko (např. ZOD Brniště) řeší v současné době (2014 – 2016) pozemkové úpravy
zemědělských pozemků, v jejichž rámci je potřebné vybudovat a zrekonstruovat rovněž zemědělskou
infrastrukturu, vedoucí ke zlepšení kvality a zvýšení hustoty polních cest. SWOT analýza: Slabé stránky
- Nedořešené pozemkové úpravy, Nedostatečná zemědělská infrastruktura. Příležitosti: Spolupráce se
zemědělci na údržbě krajiny. Podkapitola 2.9.2 Zaměstnanost podle ekonomických odvětví: Prioritami
ZOD Brniště v následujícím programovém období je dořešení zemědělské infrastruktury (úpravy a
zlepšení kvality polních cest).
Článek 35, odst. 2., písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Priorita 3: Rozvinutá ekonomická základna
Specifický cíl 3.3: Zlepšování podmínek pro zemědělské podnikání
Opatření 3.3.3: Spolupráce dodavatelských řetězců, zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Vazba na analytickou část: Podkapitola 2.9.2 Zaměstnanost podle ekonomických odvětví: Dále plánuje
ZOD Brniště realizovat Centrum regionálních výrobků, v němž bude podporovat projekty výroby a
zpracování potravin místními podnikateli. Tito podnikatelé budouspolupracovali se ZOD resp. firmou
Prominent, která má svoji distribuční síť ve spádové oblasti „místních trhů“. SWOT analýza Příležitosti:
Spolupráce podniků v oblasti zemědělské výroby a potravinářství.

Článek 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Priorita 2 Rozvinutý cestovní ruch na území MAS
Specifický cíl: 2.1: Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch
Opatření 2.1.3: Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Vazba na analytickou část: kapitola 2.11 Cestovní ruch, podkapitola 2.11.7 Organizace cestovního
ruchu: Velmi důležitým prostředkem pro rozvoj cestovního ruchu a pro první kontakt s návštěvníky a
turisty,
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se stávají informační centra. Již delší dobu je viditelná snaha o jejich rozšiřování a zkvalitňování služeb
a nabídky. V celé sledované oblasti je jejich síť hustě rozšířena a je tak zajištěna dobrá informovanost
turistů. Je však na zvážení, zda poskytované služby odpovídají požadované kvalitě, nebo zda je
informační centrum zřízeno pouze jako přidružená složka jiné složky města a poskytování informací
není tak primární záležitostí.
Jako nedostatečná se jeví vzájemná spolupráce a provázanost služeb v oblasti cestovního ruchu,
poskytovaná různými podnikatelskými subjekty a např. obcemi. Rovněž propagace oblasti ze strany
informačních center i podnikatelských subjektů, pracujících v oblasti cestovního ruchu, není dle
dotazníkového šetření dostatečně efektivní.
Na tyto i další zjištěné skutečnosti poukazuje SWOT analýza: Slabé stránky: málo efektivní propagace
oblasti v tuzemsku i v zahraničí, sezónní činnost některých informačních center, nedostatek
mimosezónní nabídky a nabídky pro případ nepřízně počasí. Příležitosti: Spolupráce, propagace a
tvorba nových produktů CR prostřednictvím informačních center. Hrozby: nedostatečná nabídka aktivit
pro cílové skupiny návštěvníků, např. rodiny s dětmi, nedostatečná spolupráce mezi subjekty
cestovního ruchu.

Článek 20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
Priorita SCLLD č 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.6: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Opatření 1.6.1: Opravy kulturních zařízení a veřejných budov
Specifický cíl 1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Opatření 1.3.4: Opravy a budování sportovišť a dětských hřišť
Specifický cíl 1.7: Příznivé a kvalitní životní prostředí
Opatření 1.7.1: Zvyšování energetických úspor
Vazba na analytickou část SCLLD: 2.5 Vybavenost obcí a služby

b) Mateřské a základní školy
Priorita SCLLD č 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.2: Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělání
Opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifický cíl 1.7: Příznivé a kvalitní životní prostředí
Opatření 1.7.1: Zvyšování energetických úspor
Vazba na analytickou část SCLLD: 2.8 Život v obcích: 2.8.3 Vzdělávání a školství

e) Vybrané kulturní památky
Priorita SCLLD č 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.6: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Opatření 1.6.3: Opravy kulturních a sakrálních památek na území MAS včetně památkových zón
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a rezervací
Vazba na analytickou část SCLLD: 2.11 Cestovní ruch: 2.11.2 Kulturně-historický potenciál

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Priorita SCLLD č 1: Příznivé podmínky pro život stávajících a nových obyvatel
Specifický cíl 1.6: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Opatření 1.6.1: Opravy kulturních zařízení a veřejných budov
Opatření 1.6.2: Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích
Specifický cíl 1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Opatření 1.3.4: Opravy a budování sportovišť a dětských hřišť
Vazba na analytickou část SCLLD: 2.8.6 Kultura a sport

3.7.3.2 Vazba na specifická témata PR Programu rozvoje venkova
Mezi průřezová (specifická) témata Programu rozvoje venkova patří inovace, životní prostředí a
zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně.
Základní témata hodnocení jsou úzce svázána s cíli PRV definovanými pro jednotlivá opatření, prioritní
oblasti a priority, průřezovými cíli (inovace, životní prostředí a zmírňování změny klimatu a
přizpůsobování se této změně) a rovněž se specifickými intervencemi (metoda Leader a Celostátní síť
pro venkov). Ke každému cíli je přiřazen odpovídající ukazatel, jehož aktuální stav a vývoj bude
předmětem vyhodnocení intervencí PRV v kontextu ostatních vlivů. Minimálně jednou během
programového období bude zhodnocen příspěvek podpory z EZFRV vůči cílům pro každou z priorit pro
rozvoj venkova. Hodnocení posoudí intervenční logiku programu a její provádění včetně doplňkovosti
a synergií s ostatními nástroji včetně I. pilíře SZP.
klíčovými aspekty hodnocení oblasti inovací bude analýza, jak PRV zlepšil podmínky pro inovace,
výzkum a rozvoj ve venkovských oblastech, a to včetně vyhodnocení příspěvku inovativních aktivit
realizovaných prostřednictvím operačních skupin EIP
prvním krokem pro hodnocení vlivu PRV na životní prostředí je proces SEA, který ještě před realizací
vlastních opatření zhodnotí působení na biodiverzitu, půdu, vodu, ovzduší či krajinu a další prvky
životního prostředí. Pomocí specifických ukazatelů pak bude hodnocen vliv nejen opatření priority 4 a
5 PRV 1 , ale i ostatních vedlejších účinků investičních podpor v rámci ostatních priorit zmírnění
klimatických změn bude hodnoceno pomocí dílčí sady environmentálních ukazatelů, které měří dopad
antropogenních emisí (např. objem CO₂, metanu, amoniaku, oxidů dusíku), úsporu elektrické energie,
či produkci obnovitelných zdrojů energie. Hodnoceno bude i přizpůsobení se klimatickým změnám

1

Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,
Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích
zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
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formou zvýšení odolnosti vůči rizikovým jevům - ztrátě biodiverzity, povodním, srážkám, krupobitím
apod.2

Průřezová témata budou v Programovém rámci Program rozvoje venkova CLLD LAG Podralsko
naplňována následovně:
Inovace: v rámci opatření 2.1.1: Rozvoj ubytovacích a stravovacích služeb všech úrovní na území MAS
a opatření 3.2.1: Podpora drobného podnikání v obcích, článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Dále opatření 3.3.1: Investice do zemědělských
podniků v rostlinné i živočišné výrobě, článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků
a opatření 3.3.3: Spolupráce dodavatelských řetězců, zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, článek 35, odst. 2., písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů. Inovace budou sledovány i v rámci opatření 1.3.3: Pestrá
nabídka kulturních, sportovních a společenských akcí, podpora spolkové činnosti a opatření 2.1.3:
Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, článek 44 Činnost spolupráce v rámci
iniciativy LEADER.
Životní prostředí: v rámci opatření 3.3.1 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné
výrobě, článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků, opatření 3.3.3: Spolupráce
dodavatelských řetězců, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, článek 35, odst. 2., písm.
d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
a opatření 3.3.2: Zemědělská infrastruktura, článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura.
Zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně: v rámci opatření 3.2.1: Podpora drobného
podnikání v obcích, článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností, opatření 3.3.1: Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné
výrobě, článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků a opatření 3.3.2: Zemědělská
infrastruktura, článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura.

3.7.3.3 Fiche 3.1 Rozvoj podnikání na venkově
TABULKA 1: FICHE 3.1

PRV
F.3.1

Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV

Identifikace Fiche

Rozvoj podnikání na venkově
19.1.b. Investice do nezemědělských činností

2

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakla
dni_informace%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
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Vymezení Fiche
- Stručný
popis Fiche

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.

- Vazba na 3.2: Rozvoj zaměstnanosti
cíle SCLLD
Oblasti podpory
Opatření 3.2.1: Podpora drobného podnikání v obcích (nabídka vhodných prostor, rekonstrukce a vybavení
prostor, propagace místních výrobců a podnikatelů, katalogy místních firem a organizací..)
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 oddílu 60 a 64), 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 92.1
(Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j.n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů
a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU (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.
Příklady podpořených projektů: ubytování, stravování, pohostinství, agroturistika, včetně sportovní, rekreační
a zábavní činnosti, podpora lokální distribuční sítě a prodej místních výrobků, podpora drobných výrobců,
rodinných podniků, velkoobchod a maloobchod apod.

Definice příjemce
dotace

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech i zemědělští podnikatelé

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč
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Principy pro stanovení preferenčních kritérií

Preferovány budou zejména projekty:
-

jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa

-

podporující a rozvíjející nové podnikatelské
aktivity žadatele

-

mající dopad projektu na území více obcí či
jejich částí na území MAS

-

inovativní - preferovány budou projekty,
které jsou inovativní jak v oblasti investic
(pořízení
moderních
technologií),
tak v oblasti inovací v postupech,
nových dosud nerealizovaných aktivitách v
území apod. Poznámka: upřesnění podmínek,
včetně preferenčních kritérií, bude
specifikováno ve výzvách.

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

6

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018

0

- cílový stav

4

3.7.3.4 Fiche 3.2 Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné
výrobě
TABULKA 2: FICHE 3.2

PRV
F.3.2

Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV

Identifikace Fiche

Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě
17.1.a. Investice do zemědělských podniků
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Vymezení Fiche
- Stručný popis
Fiche

Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku pomocí
hmotných i nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě.

- Vazba na cíle
SCLLD

3.3: Zlepšování podmínek pro zemědělské podnikání

Oblasti podpory
Opatření 3.3.1: Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě (nákup strojů a
vybavení, investice do zemědělských staveb a technologií)
Podpora zahrnuje hmotné i 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 rovněž investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a 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 se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a sadů. Podpora nemůže být
poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Definice
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní
příjemce dotace 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
Max. 5 000 000,-Kč

Principy pro stanovení preferenčních
kritérií

Preferovány budou zejména projekty:
-

při jejichž realizaci nedojde k záboru
zemědělské půdy

-

jejichž realizací vzniknou nová pracovní
místa

-

mající dopad projektu na území více obcí
či jejich částí na území MAS

-

inovativní - preferovány budou projekty,
které jsou inovativní jak v oblasti investic
(pořízení moderních technologií), tak v
oblasti inovací v postupech, nových
dosud nerealizovaných aktivitách v území
apod. Poznámka:
upřesnění
podmínek,
včetně
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preferenčních kritérií, bude
specifikováno ve výzvách.

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

2

- cílový stav
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Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

7

3.7.3.5 Fiche 3.3 Neproduktivní investice v lesích
TABULKA 3: FICHE 3.3

PRV
F.3.3

Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV

Identifikace Fiche

Neproduktivní investice v lesích
25 Neproduktivní investice v lesích
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Vymezení Fiche
- Stručný
popis
Fiche

Podpora je zaměřena na investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí
lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.

- Vazba na 2.1: Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch
cíle
SCLLD

Oblasti podpory
Opatření 2.1.2: Budování turistických a naučných stezek a podobných atraktivit na území MAS
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků,
výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k
usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních
tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání
odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Definice příjemce
dotace

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení.

Výše způsobilých
výdajů
Principy pro stanovení preferenčních
kritérií

Min. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč
Preferovány budou zejména projekty:
-

integrovaného charakteru (projekt zapadá
do místních podmínek, např. navazuje na
existující turistickou nebo naučnou stezku
atd.)

-

zahrnující
opatření
lesního
prostředí

k

údržbě

zahrnující osvětovou aktivitu o ochraně
přírody
a
krajiny,
udržitelném
hospodaření v lesích apod.
Poznámka: upřesnění podmínek, včetně preferenčních
kritérií, bude specifikováno ve výzvách.
-
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Indikátory výstupů
- číslo

92702

- název

Počet podpořených operací (akce)

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

1

- číslo

93001

- název

Celková plocha (ha)

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

2

3.7.3.6 Fiche 3.4 Zemědělská infrastruktura
TABULKA 4: FICHE 3.4

PRV
F.3.4

Identifikace Fiche

Název Fiche

Zemědělská infrastruktura

Vazba na článek nařízení PRV

17.1.c) Zemědělská infrastruktura

Vymezení Fiche
- Stručný popis
Fiche

Investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.

- Vazba na cíle
SCLLD

Specifický cíl 3.3 Zlepšování podmínek pro zemědělské podnikání

Oblasti podpory
Opatření 3.3.2: Zemědělská infrastruktura (rekonstrukce a budování polních cest)
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 nový výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy a mimo intravilán obce.

Definice příjemce dotace

Obec nebo zemědělský podnikatel
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Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč

Principy pro stanovení preferenčních kritérií

Preferovány budou zejména projekty:
-

zaměřené na obnovu polních cest, které
přispívají k lepší průchodnosti krajiny

zvyšující ekostabilizační nebo retenční
funkci krajiny (projekt obsahuje aleje, travní
pásy, remízky,
biocentra,
biokoridory atd…

- dopad projektu do území více obcí
začleněných v MAS , nebo jejich místních
částí
Poznámka: upřesnění podmínek, včetně preferenčních
kritérií, bude specifikováno ve výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0

3.7.3.7 Fiche 3.5 Spolupráce dodavatelských řetězců, zpracování a uvádění
na trh zemědělských produktů
TABULKA 5: FICHE 3.5

PRV
F.3.5

Identifikace Fiche

Název Fiche

Spolupráce dodavatelských řetězců, zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Vazba na článek nařízení PRV

35.2.d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
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Vymezení Fiche

- Stručný
popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která
vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů

- Vazba na
cíle SCLLD

3.3: Zlepšování podmínek pro zemědělské podnikání

Oblasti podpory
Opatření 3.3.3: Spolupráce dodavatelských řetězců, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(společné pořízení strojů, technologie a vybavení pro zpracování zemědělských produktů, výstavba nebo
modernizace nemovitého majetku, propagační činnost…) dodavatelských řetězců, zahrnujících nejvýše
jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich
konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci
KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie 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, tj. území, ve kterém
dochází k produkci hlavních surovin, použitých při výrobě, zpracování a prodeji konečnému spotřebiteli.
Toto území je vymezeno okruhem 50 km, v němž se nachází zemědělský podnik, z něhož produkt (hlavně
suroviny použité při výrobě) pochází.
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

Min. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč
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Principy pro stanovení preferenčních
kritérií

Preferovány budou zejména projekty:
-

s vazbou na místní produkty

-

jejichž realizací vzniknou nová pracovní
místa

-

podporující a rozvíjející nové podnikatelské
aktivity žadatele

-

mající dopad projektu na území více obcí či
jejich částí na území MAS

-

inovativní - preferovány budou projekty,
které jsou inovativní jak v oblasti investic
(pořízení moderních technologií), tak v
oblasti inovací v postupech, nových dosud
nerealizovaných aktivitách v území apod.
Poznámka:
upřesnění
podmínek,
včetně preferenčních kritérií, bude
specifikováno ve výzvách.

Indikátory výstupů
- číslo

93102

- název

Počet podpořených kooperačních činností

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0

Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018

0

- cílový stav

0
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3.7.3.8 Fiche 3.6 Projekty spolupráce
TABULKA 6: FICHE 3.6

PRV
F.3.6

Identifikace Fiche

Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV

Projekty spolupráce
44. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení Fiche
- Stručný
popis Fiche

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn. výstupy projektu by bez této
spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat s jinými MAS i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD
byla schválena z PRV.

- Vazba na 2.1: Připravené základní a doprovodné služby pro cestovní ruch
cíle SCLLD

Oblasti podpory
Opatření 2.1.3: Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
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.
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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.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000,-Kč
Max. 2 962 000 Kč, resp. dle alokace LAG Podralsko

Indikátory výstupů
- číslo

92501

- název

Celkové veřejné výdaje (EUR)

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0

3.7.3.9 Fiche 3.7 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
PRV
F.3.7

Identifikace Fiche

Název Fiche

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Vazba na článek nařízení PRV

20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Vymezení Fiche
- Stručný
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.
popis Fiche
- Vazba na
cíle SCLLD

HLAVNÍ CÍL PRO MS 2014+: 1.1: Rozvinutá a kvalitní infrastruktura
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a) Veřejná prostranství v obcích
Specifický cíl 1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Opatření 1.3.4: Opravy a budování sportovišť a dětských hřišť
Specifický cíl 1.6: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Opatření 1.6.1: Opravy kulturních zařízení a veřejných budov
Specifický cíl 1.7: Příznivé a kvalitní životní prostředí
Opatření 1.7.1: Zvyšování energetických úspor

b) Mateřské a základní školy
Specifický cíl 1.2: Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělání
Opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Specifický cíl 1.7: Příznivé a kvalitní životní prostředí
Opatření 1.7.1: Zvyšování energetických úspor

e) Vybrané kulturní památky
Specifický cíl 1.6: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Opatření 1.6.3: Opravy kulturních a sakrálních památek na území MAS včetně památkových zón
a rezervací

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Specifický cíl 1.3: Dostupné služby občanské vybavenosti v dostatečné kvalitě
Opatření 1.3.4: Opravy a budování sportovišť a dětských hřišť
Specifický cíl 1.6: Příjemný vzhled obcí na území MAS
Opatření 1.6.1: Opravy kulturních zařízení a veřejných budov
Opatření 1.6.2: Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích
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Oblasti podpory
Opatření 1.6.1: Opravy kulturních zařízení a veřejných budov
Opatření 1.3.4: Opravy a budování sportovišť a dětských hřišť
Opatření 1.7.1: Zvyšování energetických úspor
a) Veřejná prostranství v obcích: Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných
níže, a to včetně herních prvků.
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato
veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce.
Opatření 1.2.2: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Opatření 1.7.1: Zvyšování energetických úspor
b) Mateřské a základní školy: Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující
kapacitu zařízení.
Opatření 1.6.3: Opravy kulturních a sakrálních památek na území MAS včetně památkových zón a rezervací
e) Vybrané kulturní památky: Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví
venkova.
Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
Opatření 1.6.1: Opravy kulturních zařízení a veřejných budov
Opatření 1.6.2: Péče o veřejná prostranství a zeleň v obcích
Opatření 1.3.4: Opravy a budování sportovišť a dětských hřišť
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.
Definice příjemce
dotace

a) Veřejná prostranství v obcích: Obec nebo svazek obcí
b) Mateřské a základní školy: Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená
obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a
zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou
státu.
e) Vybrané kulturní památky: 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.
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven: 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.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
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Max. 5 000 000 Kč

Principy pro stanovení preferenčních kritérií

Preferovány budou zejména projekty:
-

jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa

-

Finanční náročnost projektu

-

Délka realizace projektu

-

Projekt integrovaného charakteru (Propojení
záměrů, návaznost na realizované projekty,
synergický efekt)

-

Poznámka: upřesnění podmínek, včetně
preferenčních kritérií, bude specifikováno ve
výzvách.

Indikátory výstupů
- číslo

92702

- název

Počet podpořených operací (akcí)

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

5

Indikátory výsledků
- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader)

- výchozí stav

0

- hodnota mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

2
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