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Seznam zkratek
CEP – Centrum evropského projektování
ČR – Česká republika
DSO – dobrovolný svazek obcí
EU – Evropská unie
FO – fyzická osoba
IROP - Integrovaný regionální operační program
MAS – místní akční skupina
MOS – meziobecní spolupráce
OP - operační program
OPŽP – Operační program životního prostředí
ORP – obec s rozšířenou působností
PO – právnická osoba
PRV - program rozvoje venkova
SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
SO – správní obvod

1. Programový rámec PRV
Program: Program rozvoje venkova
Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Opatření: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, čl. 35
Region, pro který je strategie zpracována, je v oboru potravinářství významný především v oblasti
rybolovu a zpracování produktů z rybolovu. V rámci PRV nelze tuto oblast podpořit fichí „Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů“, která rybolov z podpory přímo vylučuje. Dále byli osloveni
další konkrétní prvovýrobci regionálního zemědělsko-potravinářského řetězce. Na základě těchto
rozhovorů byla zpracována analýza, která zmapovala potřebu investic do výstavby a rekonstrukce
budov, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení a značení výrobků v potravinářství. Analýzou bylo mimo jiné zjištěno, že je v regionu malý počet
výrobců potravin a jiných subjektů, kteří jsou aktivní ve zpracování a uvádění produktů na trh, v jejich
vývoji. Konečným výstupem této analýzy je zjištění, že region v oblasti potravinářství nemá
dostatečnou absorpční kapacitu a protože byla opatření pro financování z Programového rámce PRV
vybrána s ohledem na potřebnost, rozhodla se místní akční skupina i z důvodu alokované částky na
tento programový rámec na tuto aktivitu neplánovat žádné opatření.
Veškeré podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální pravidla PRV.

1.1.1. Opatření/Fiche Konkurenceschopné zemědělství
Název Fiche/Opatření
Vazba na článek Nařízení PRV
Vymezení Fiche/Opatření

Konkurenceschopné zemědělství
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Oblast zemědělství je pro region s ohledem na jeho charakter přirozeným
způsobem aktuální a zasluhující trvalou pozornost pro udržení
konkurenceschopnosti podniků. Opatření je zaměřeno na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků.

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl: 1. Soběstačný region
Specifický cíl 1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
Opatření 1.2.A Zvyšování ekonomické výkonnosti zem. a les. podniků
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné
výrobě, je určena na investice do zem. staveb a technologií pro živočišnou
a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též
investice na pořízení mobilních strojů pro zem. výrobu a investice do
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zem. podniku.
Zemědělský podnikatel
Min 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Princip stanovení preferenčních
kritérií

Principy preferenčních kritérií:
 doba realizace – tento princip je vybrán z důvodu nastavení
milníků plnění indikátorů v roce 2018, preferovány budou
projekty s kratší dobou realizace,
 využití stávajících budov – důvodem výběru tohoto principu je
podpora obnovy chátrajících a nevyužívaných budov,







Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term (2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term (2018)
Cílový stav

finanční náročnost – MAS chce podporovat spíše menší projekty,
s ohledem na zkušenosti předcházejícího programovacího
období,
nová pracovní místa – důvodem výběru tohoto principu je
snížení nezaměstnanosti,
velikost podniku – bodově zvýhodněny budou především malé a
střední podniky, s ohledem na zkušenosti z předcházejícího
programovacího období,
inovace – inovativní projekt bude bodově zvýhodněn z důvodu
naplňování horizontálních témat EU.

9 37 01
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
5
9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
2

1.1.2. Opatření/Fiche Podpora podnikatelů
Název Fiche/Opatření
Vazba na článek Nařízení PRV
Vymezení Fiche – popis

Podpora podnikatelů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Opatření podpora podnikatelů je zaměřeno na vybudování lepších
podmínek pro podnikání a na tvorbu nových pracovních příležitostí. Síť
drobných podnikatelů je páteří hospodářské situace a prosperity regionu
a přispívá také zásadním způsobem k uspokojování potřeb místních
obyvatel. Opatření je zaměřeno na všestrannou podporu podnikání
(především drobného a středního).

Vazba na cíle SCLLD

Strategický cíl: 1. Soběstačný region
Specifický cíl 1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce
Opatření 1.1.C Podpora podnikatelů a sociálního podnikání
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
 C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli29,
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), I 56 - pouze ve vazbě na
venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu
 J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
 M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),

Oblasti podpory



Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Princip stanovení preferenčních
kritérií

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term (2018)
Cílový stav
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term (2018)
Cílový stav

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) – pouze ve vazbě
na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu,
 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, případně v kombinaci
31 s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat
musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU); C. Bude
tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou
prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak
produkty zde neuvedené. V případě zpracování produktů, jsou výstupem
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování
EU.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Principy preferenčních kritérií:
 doba realizace – tento princip je vybrán z důvodu nastavení
milníků plnění indikátorů v roce 2018, preferovány budou
projekty s kratší dobou realizace,
 využití stávajících budov – důvodem výběru tohoto principu je
podpora obnovy chátrajících a nevyužívaných budov,
 finanční náročnost – MAS chce podporovat spíše menší projekty,
s ohledem na zkušenosti předcházejícího programovacího
období,
 nová pracovní místa – důvodem výběru tohoto principu je
snížení nezaměstnanosti,
 velikost podniku – bodově zvýhodněny budou především malé a
střední podniky, s ohledem na zkušenosti z předcházejícího
programovacího období,
 inovace – inovativní projekt bude bodově zvýhodněn z důvodu
naplňování horizontálních témat EU.
9 37 01
Počet podpořených podniků/příjemců
0
5
10
9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
4

1.1.3. Opatření/Fiche Konkurenceschopné lesnictví
Název Fiche/Opatření
Vazba na článek Nařízení
PRV
Vymezení Fiche – popis

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů
Princip stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term
(2018)stav
Cílový
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term
(2018)stav
Cílový

Konkurenceschopné lesnictví
Článek 26
Oblast lesnictví je pro region s ohledem na jeho charakter přirozeným způsobem
aktuální a zasluhující trvalou pozornost pro udržení konkurenceschopnosti
podniků.
Strategický cíl: 1. Soběstačný region
Specifický cíl 1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
Opatření 1.2.A Zvyšování ekon. výkonnosti zem. a lesnických podniků
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro
hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování
spotřebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost). Podpora se může týkat též
výstavby 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. 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.
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.
Min 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč
Principy preferenčních kritérií:
 doba realizace – tento princip je vybrán z důvodu nastavení milníků plnění
indikátorů v roce 2018, preferovány budou projekty s kratší dobou realizace,
 využití stávajících budov – důvodem výběru tohoto principu je podpora
obnovy chátrajících a nevyužívaných budov,
 finanční náročnost – MAS chce podporovat spíše menší projekty, s ohledem
na zkušenosti předcházejícího programovacího období,
 nová pracovní místa – důvodem výběru tohoto principu je snížení
nezaměstnanosti,
 velikost podniku – bodově zvýhodněny budou především malé a střední
podniky, s ohledem na zkušenosti z předcházejícího program. období,
 inovace – inovativní projekt bude bodově zvýhodněn z důvodu naplňování
horizontálních témat EU.
9 37 01
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
3
9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
1

2.20.1.

Opatření/Fiche Environmentální funkce lesa

Název Fiche/Opatření
Vazba na článek Nařízení PRV
Vymezení Fiche – popis

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Princip stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term (2018)
Cílový stav
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid – term (2018)
Cílový stav

Environmentální funkce lesa
Článek 25
Lesnictví hraje významnou roli v environmentální složce regionálního
rozvoje a tradičně spoluutváří krajinné prostředí, je zapotřebí podporovat
šetrné a racionální způsoby hospodaření, předcházet kolizím s veřejným
zájmem či dílčími subjekty v regionu a rovněž dbát na udržování a zvyšování
estetické hodnoty krajiny prostřednictvím vhodně volené a řádně
obhospodařované vegetace. Opatření je zaměřeno na hmotnou podporu
lesnictví, kde se jedná o podporu investic do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin.
Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích,
na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského
plánu, nebo podle převzaté lesní hospodářské osnovy.
Strategický cíl: 1. Soběstačný region
Specifický cíl 1.2. Konkurenceschopné zemědělství a lesnictví
Opatření 1.2.B Podpora krajinotvorné funkce zemědělství a lesnictví
Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a
zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia
zajištění - oplocenky.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení.
Min 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč
Principy preferenčních kritérií:
 doba realizace – tento princip je vybrán z důvodu nastavení milníků
plnění indikátorů v roce 2018, preferovány budou projekty s kratší
dobou realizace,
 finanční náročnost – s ohledem na zkušenosti předcházejícího
programovacího období,
 velikost podniku – bodově zvýhodněny budou především malé a
střední podniky s ohledem na zkušenosti předcházejícího
programovacího období,
 provázanost s jinými aktivitami – zvýhodněny budou projekty, které
jsou provázány s dalšími aktivitami
 inovace – inovativní projekt bude bodově zvýhodněn z důvodu
naplňování horizontálních témat EU.
9 27 02
Počet podpořených operací (akcí)
0
2
4
9 30 01
Celková plocha (ha)
0
5
15

1.1.4. Opatření/Fiche Spolupráce MAS
Název Fiche/Opatření

Spolupráce MAS

Vazba na článek Nařízení PRV
Vymezení Fiche – popis

Článek 44
Spolupráce bude zaměřena na nastavená opatření ve strategii. Spolupráce
se zaměří především na podporu regionálních potravin, propagaci
regionální gastronomie, na propagaci sezonních a netradičních surovin. Na
propagaci zdravých regionálních potravin s cílem mít v regionech zdravé
děti, potravinově gramotné lidi, aktivní místní společenství, udržitelné
zemědělství, zdravou lokální ekonomiku a zdravé životní prostředí.
V rámci projektů spolupráce budou realizovány exkurze, workshopy,
festivaly, výstavy a konference pro širokou veřejnost.
Strategický cíl: 2. Komunikativní a vzdělaný region
Specifický cíl 2.1. Fungující veřejná správa a regionální partnerství
Opatření 2.1.A Koordinace činností v oblastech společného zájmu
Spolupráce bude zaměřena na nastavená opatření ve strategii. V rámci
projektů spolupráce budou realizovány exkurze, workshopy, festivaly,
výstavy a konference pro širokou veřejnost.

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Min 50 tis. Kč
Max 5 mil. Kč

