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Dodatek č. 4 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní
akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020
Předmětem Dodatku č. 4 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční
skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (dále jen „Dodatek č. 4“) je změna v rámci
Programového rámce Program rozvoje venkova a to s ohledem na výstupy, které vzešly ze
střednědobého hodnocení této SCLLD, resp. z Mid-term evaluace realizace strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS POHODA venkova, z.s. zpracované ke dni 18.6. 2019 a schválené
bez připomínek ze strany ŘO MMR ke dni 24.6. 2019 (dále jen „Evaluace“).
V rámci Evaluace byly v PR PRV identifikovány Fiche, kde se z důvodu nedostatečného zájmu
žadatelů nacházejí nečerpané finanční prostředky (3.1, 3.3, 3.7 a 3.8), které by bylo vhodné přesunout
do Fichí, kde je dle absorpční kapacity naopak dostatečný zájem potenciálních žadatelů (3.2 a 3.4).
Tím by ve svém důsledku došlo k účinnějšímu vyřešení identifikovaných problémů v území a také
vyčerpání přidělených finančních prostředků.1
Změna SCLLD v Programovém rámci Program rozvoje venkova (dále jen „PR PRV“) představuje
především změnu Finančního plánu a cílových hodnot indikátorů, a to zejména s ohledem na
aktuální problémy a potřeby území MAS, k čemuž mělo dojít dle doporučení veřejnosti, resp. členů
tzv. Focus Group v rámci střednědobého hodnocení SCLLD ve třetím čtvrtletí roku 2019 z
níže uvedených důvodů. Uvedená změna SCLLD v PR PRV včetně zrušení Fichí 3.1, 3.7 a 3.8 byla
veřejně projednána a schválena nejvyšším orgánem MAS POHODA venkova, z.s. dne 24.9. 2019 na
40. zasedání Valné hromady MAS, viz Usnesení č. 19/VH-40/006. Aktualizace Analýzy problémů a
potřeb SCLLD byla předmětem jednání Programového výboru, který schválil aktualizaci Analýzy
problémů a potřeb dne 28.11. 2019, viz Usnesení č. 19/PV-06/008.
Z důvodu nedostatečného čerpání ve Fichích 3.1, 3.3, 3.7 a 3.8 fakticky došlo ke zrušení Fichí 3.1, 3.7
a 3.8 a k výraznému snížení alokace Fiche 3.3, poté k přesunu těchto finančních prostředků do Fichí,
kde se opakovaně objevuje převis žadatelů, tj. Fiche 3.2 a 3.4. Z důvodu masivního rozšíření
průmyslové zóny Solnice - Kvasiny bylo nutné SCLLD více zaměřit na rozvoj drobného podnikání a
služeb (Fiche 3.2 a 3.4), aby se tím zvýšila konkurenceschopnost těchto subjektů. Co se týče Fiche 3.8
na podporu projektů spolupráce, MAS doposud žádný takový projekt nerealizovala, a proto bylo
v rámci změny SCLLD rovněž rozhodnuto o přesunu celé alokace této Fiche do Fiche 3.2 a 3.4.2
Co se týče poměru alokace a míry, do jaké předkládají žadatelé své projektové žádosti, konkrétně v
případě Fichí 3.1 a 3.7, byla tato míra při vypsání výzvy PRV2 výrazně nižší, resp. se nikdo
nepřihlásil, a proto bylo rozhodnuto o přesunu těchto volných finančních prostředků do Fichí 3.2 a 3.4,
kde se naopak objevuje značný převis žadatelů nad alokací výzvy.3 Dále lze z Evaluace konstatovat, že
SCLLD by efektivně přispěla k řešení identifikovaných aktuálních problémů v území, respektive
dosažení cílů SCLLD, pokud by došlo v některých Fichích ke značnému navýšení finančních
prostředků, jako jsou právě již zmíněné Fiche 3.2 a 3.4.4 Naopak v jiných Fichích by bylo vhodné
alokace výrazně ponížit (3.3), resp. zrušit a snížit na nulovou hodnotu (3.1, 3.7 a 3.8) a to vše ve
Zdroj informace: Evaluace str. 52, bod B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a Opatření SCLLD aktuálním
problémům a potřebám území MAS?
2
Zdroj informace: Evaluace str. 51, bod B.2.3 Do jaké míry je potřeba zúžit nebo rozšířit jednotlivé Programové
rámce tak, aby bylo možné vybrané problémy účinněji řešit (tj. dosáhnout příslušných cílů SCLLD)?
3
Zdroj informace: Evaluace str. 54-55, bod B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev
projektové žádosti v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy?
4
Zdroj informace: Evaluace str. 55, bod B.3.2) Do jaké míry by musely být finanční prostředky v
Opatřeních/Fichích Programových rámců navýšeny, aby SCLLD efektivně přispěla k řešení identifikovaných
problémů území, respektive uspokojení potřeb, respektive dosažení cílů SCLLD?
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prospěch Fichí 3.2 a 3.4.5, kde MAS opakovaně eviduje zvýšený zájem. Dochází tak k převisu
žadatelů, kteří nemohou být podpořeni z důvodu nedostatečné výše alokace. Pro lepší přehlednost jsou
výše popsané změny Finančního plánu znázorněny v níže uvedené tabulce.6
Fiche

3.1 Vzdělávací a
informační akce

Původní
alokace
(dotace)

Nová alokace
(dotace)

Změna

Změna v %

158.820 CZK

0 CZK

-158.820 CZK

-100%

3.2
Konkurenceschopnost
zemědělských
podniků

5.000.000 CZK

8.000.000 CZK

+3.000.000 CZK

+60%

3.3
Konkurenceschopnost
v oblasti zpracování
zemědělských
produktů

800.000 CZK

127.500 CZK

-672.500 CZK

-84%

3.4 Založení a rozvoj
nezemědělských
činností

5.000.000 CZK

6.250.190 CZK

+1.250.190 CZK

+25%

3.7 Polní cesty

2.500.000 CZK

0 CZK

-2.500.000 CZK

-100%

918.870 CZK

0 CZK

-918.870 CZK

-100%

3.8 Projekty
spolupráce (19.3.1)

V rámci dosahování stanovených hodnot indikátorů bylo možné jednotlivé indikátory v rámci
Evaluace zařadit do tří níže uvedených skupin7, přičemž kapitola 3.7.3 Strategické části a
Indikátorový plán, obojí součástí změny SCLLD v PR PRV, byly aktualizovány v souladu
s dosaženými hodnotami indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Fichích.
1. Indikátory, u kterých je či bude překročen stanovený cílový stav
2. Indikátory, u kterých by se dosažená hodnota mohla výrazně přiblížit stanovené cílové hodnotě
3. Indikátory, u kterých hrozí, že nebude výrazně dosažena stanovená cílová hodnota
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tímto Dodatkem č. 4 ruší kapitola 3.7.3 Strategické části
a oddíl Indikátory pro programový rámec PRV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 a nahrazuje se
následujícím novým zněním:

Zdroj informace: Evaluace str. 60, bod B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce taková Opatření/Fiche,
jejichž alokace byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche?
6
Zdroj informace: Evaluace str. 60, bod B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce taková Opatření/Fiche,
jejichž alokace byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche?
7
Zdroj informace: Evaluace. str. 77-79, bod C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem
dosahovány hodnoty indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?
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3.7.3 Programový rámec Programu rozvoje venkova (PR PRV)
Integrovanému nástroji, kterým je Komunitně vedený místní rozvoj, je v Programu rozvoje venkova věnováno
opatření M19 Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) v rámci
článku 35 nařízení (EU) č. 1303/2013). Opatření se váže na tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a
boj proti chudobě a diskriminaci, jehož účelem je směřovat k vyváženému územnímu rozvoji venkovských
oblastí. Opatření napomáhá k posílení rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím aktivit místních obyvatel.
K naplňování priority 6 (Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech) přispěje
realizací operací místního rozvoje včetně integrovaných a víceodvětvových projektů se zahrnutím
inovativních prvků, vycházejících z místních potřeb a potenciálu. K tomuto se předpokládá vytváření sítí,
partnerství a projektů spolupráce na národní a nadnárodní úrovni. K naplňování průřezových cílů inovací,
životního prostředí a klimatických změn může opatření přispět prostřednictvím individuálních projektů, které se
svým zaměřením budou těchto oblastí týkat. Nicméně cíle konkrétních projektů jsou primárně závislé na
konkrétní místní rozvojové strategii.
Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v rámci operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje budou podporovány aktivity a činnosti
(operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané
danou MAS a jsou zároveň financovatelné dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013.
Místní akční skupina má možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce
vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem je nutnost respektovat podmínky stanovené evropskými
předpisy, zejména stanovené v příslušných článcích nařízení č. 1305/2013, tzn., že MAS podporované aktivity
musí upravit dle cílů jednotlivých opatření/podopatření, nemusí však respektovat podmínky nastavené v PRV
nad rámec článků nařízení a nastaveného rozhraní s ostatními ESI fondy. Například v rámci podopatření
Podpora investic v zemědělských podnicích mohou být přes MAS podporovány i sklady obilovin a olejnin,
zemědělské stroje či nezemědělské subjekty v podopatření Investice na založení a rozvoj nezemědělských
činností.
Z EZFRV mohou být v rámci komunitně vedeného místního rozvoje hrazeny projekty, které se týkají
následujících článků Nařízení PRV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Předávání znalostí a informační akce (čl. 14)
Investice do zemědělských podniků (čl. 17, odst. 1., písm. a))
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (čl. 17, odst. 1., písm. b))
Lesnická infrastruktura (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Zemědělská infrastruktura (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Pozemkové úpravy (čl. 17, odst. 1., písm. c))
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (čl. 19, odst. 1., písm. b))
Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích (čl. 24, odst. 1., písm. a))
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (čl. 25)
Neproduktivní investice v lesích (čl. 25)
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění
na trh (čl. 26)
Sdílení zařízení a zdrojů (čl. 35, odst. 2., písm. c))
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů (čl. 35, odst. 2., písm. d))
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20, písm. a)-h))

V rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny budou v rámci čl. 44
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER podporovány projekty spolupráce, které jsou zaměřeny na
témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.
V následující tabulce č. 41 je uveden přehled článků Nařízení PRV, které je možné realizovat v rámci CLLD a
jejich vazba na aktivity identifikované v této strategii komunitně vedeného místního rozvoje.
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Tabulka č. 41: Vazba článků Nařízení PRV na aktivity strategie
Článek Nařízení PRV
Aktivita strategie
Předávání znalostí a informační akce
D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností
pracovníků v zemědělství a lesnictví, vzdělávání a
výzkum pro podnikatele v zemědělství
Investice do zemědělských podniků
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků
pro zlepšování výkonnosti a kvality a pro zvyšování
přidané hodnoty produktů jejich zpracováním,
inovacemi aj.
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků
pro zlepšování výkonnosti a kvality a pro zvyšování
přidané hodnoty produktů jejich zpracováním,
inovacemi aj.
D15 Směřování produkce zemědělských subjektů na
místní trhy
D16 Posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský
průmysl (zejména potravinářský)
Lesnická infrastruktura
D25 Budování a údržba lesních cest (vč. zajišťování
průjezdnosti)
Zemědělská infrastruktura
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
Pozemkové úpravy
D36 Realizace pozemkových úprav
Podpora investic na založení nebo rozvoj B41 Přestavba a modernizace objektů pro kulturní a
nezemědělských činností
sportovní aktivity
B31 Budování základní turistické infrastruktury
(ubytovací a stravovací zařízení)
C11 Podpora vzniku nových malých podniků a
živností (přednostně v tradičních řemeslných,
stavebních a zpracovatelských oborech, zemědělství a
cestovním ruchu)
C13 Rekonstrukce objektů a modernizace
nezemědělských podniků
C14 Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit,
vč. investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností zemědělských subjektů
Zavádění preventivních protipovodňových opatření v D22 Předcházení škodám v lesích a podpora obnovy
lesích
lesů (v případech lesních požárů a přírodních
katastrof)
D34 Podpora protierozních opatření
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin a
neproduktivní investice v lesích
Neproduktivní investice v lesích
D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin a
neproduktivní investice v lesích
Investice do lesnických technologií a zpracování D24 Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na lesnických produktů a jejich uvádění na trh
trh
Sdílení zařízení a zdrojů

E22 Spolupráce subjektů ze zemědělství, lesnictví a
potravinářství
C26 Propagace produktů a služeb místních podniků a
podpora regionální značky původu a kvality „Orlické
hory - originální produkt“

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
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E21 Podpora mezisektorové spolupráce obcí, podniků
a NNO vč. koordinace jejich projektů (s libovolnou
tématikou) a lepší spolupráce zemědělců s obcemi a
místními podnikateli
A23 Revitalizace a údržba veřejných prostranství v
obcích, vybavení potřebným mobiliářem (lavičky,
odpadkové koše)
B17 Zlepšování bezpečnosti v obcích, vybavenosti
dobrovolných hasičských sborů a jejich odborné a
organizační akceschopnosti
B21 Přestavba a modernizace objektů pro kulturní a
sportovní aktivity
B41 Výstavba, rozšíření, vybavení a fungování
základních a mateřských škol vč. alternativních forem
jako bytové školky
E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti
cestovního ruchu (Splav, příp. Stolové hory, Mezi
Úpou a Metují aj.) a značení regionálních výrobků
(Splav, Orlicko, Nad Orlicí)
E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s
vybranými MAS

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Zdroj: Program rozvoje venkova, vlastní zpracování
Vzhledem k tomu, že v rámci integrované strategie byla identifikována široká škála aktivit (viz. tabulka č. 41),
které lze podpořit prostřednictvím intervencí z Programu rozvoje venkova, byla i s ohledem na předběžnou
alokaci určenou pro programový rámec PRV místními aktéry provedena selekce jednotlivých aktivit. Výběr
aktivit pro tento programový rámec probíhal prostřednictvím metody ABC a na základě výsledků byly
stanoveny následující priority pro programový rámec PRV, které jsou uvedeny v tabulce č. 42, ve které je
uvedena vazba aktivit identifikovaných ve strategické části SCLLD na vybrané články Nařízení PRV.
S odkazem na výše uvedené by nebylo efektivní, aby MAS prostřednictvím komunitně vedeného místního
rozvoje realizovala veškeré možné články Nařízení PRV.
Tabulka č. 42: Aktivity podporované v programovém rámci PRV po provedené prioritizaci
Aktivita strategie
Článek Nařízení PRV
C11 Podpora vzniku nových malých podniků a Podpora investic na založení nebo rozvoj
živností (přednostně v tradičních řemeslných, nezemědělských činností
stavebních a zpracovatelských oborech, zemědělství a
cestovním ruchu)
C13
Rekonstrukce
objektů
a
modernizace Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských podniků
nezemědělských činností
C14 Podpora diverzifikace podnikatelských aktivit, Podpora investic na založení nebo rozvoj
vč. investic na založení nebo rozvoj nezemědělských nezemědělských činností
činností zemědělských subjektů
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů Investice do zemědělských podniků
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních
cest
D11 Výstavba a rekonstrukce zemědělských objektů Zemědělská infrastruktura (po Evaluaci byla Fiche 3.7
(např. skladů, hal, skladištních ploch atd.) a polních zrušena a již nebude dále tato aktivita podporována)
cest
D12 Modernizace vybavení zemědělských podniků Investice do zemědělských podniků
pro zlepšování výkonnosti a kvality a pro zvyšování Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
přidané hodnoty produktů jejich zpracováním, (po Evaluaci došlo u Fiche 3.3 k výraznému ponížení
inovacemi aj.
alokace a již nebude dále tato aktivita podporována)
D15 Směřování produkce zemědělských subjektů na
místní trhy

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(po Evaluaci došlo u Fiche 3.3 k výraznému ponížení
alokace a již nebude dále tato aktivita podporována)

D16 Posílení vazeb zemědělství na zpracovatelský
průmysl (zejména potravinářský)

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
(po Evaluaci došlo u Fiche 3.3 k výraznému ponížení
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alokace a již nebude dále tato aktivita podporována)
D17 Odborné vzdělávání a získávání dovedností
pracovníků v zemědělství a lesnictví, vzdělávání a
výzkum pro podnikatele v zemědělství

Předávání znalostí a informační akce (po Evaluaci
byla Fiche 3.1 zrušena a již nebude dále tato aktivita
podporována)

D23 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, přeměna porostů náhradních dřevin a
neproduktivní investice v lesích
D24 Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů a jejich uvádění na trh

Neproduktivní investice v lesích
Investice do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (po
Evaluaci byla Fiche 3.8 zrušena a již nebude dále tato
aktivita podporována)

E33 Spolupráce s blízkými MAS především v oblasti
cestovního ruchu (Splav, příp. Stolové hory, Mezi
Úpou a Metují aj.) a značení regionálních výrobků
(Splav, Orlicko, Nad Orlicí)
E34 Tvorba a realizace projektů spolupráce s
vybranými MAS

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (po
Evaluaci byla Fiche 3.8 zrušena a již nebude dále tato
aktivita podporována)
Zdroj: místní šetření provedené metodou ABC, vlastní zpracování
3.7.3.1 Definice Fichí CLLD pro naplnění stanovených cílů

Aby mohly být využity finanční prostředky z Programu rozvoje venkova, je nutné definovat konkrétní Fiche
CLLD pro tento programový rámec PRV. Fiche jsou uvedeny dále a obsahují strukturu uvedenou v Metodice pro
tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Údaje uvedené v rámci definovaných fichí vychází z aktuálně
dostupných údajů a jejich interpretace může být upřesněna řídícím orgánem, příp. i výzvou.
Konkrétně byly v programovém rámci PRV definovány následující Fiche, na které byla stanovena alokace v
celkové částce ve výši 20 177 690,- Kč (pro operaci 19.2.1) a 0,- Kč (pro operaci 19.3.1), která byla místní
akční skupinou rozdělena následovně:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1 Vzdělávací a informační akce – alokace ve výši 0 Kč,
3.2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků – alokace ve výši 8.000.000 Kč,
3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů – alokace ve výši 127.500 Kč,
3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností – alokace ve výši 6.250.190 Kč,
3.5 Společenský potenciál lesů – alokace ve výši 2.800.000 Kč,
3.6 Lesnické technologie a produkty – alokace ve výši 3.000.000 Kč,
3.7 Polní cesty – alokace ve výši 0 Kč,
3.8 Projekty spolupráce (operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny)
– alokace ve výši 0 Kč.

Celková alokace vč. dílčích alokací na jednotlivé fiche může být na základě rozhodnutí ŘO či jiných skutečností
změněna. Částky jsou zde uváděny pro lepší přehlednost a představu o jednotlivých podporovaných aktivitách,
jedná se tedy o orientační údaje.
Tabulka č. 43: Fiche 3.1 Vzdělávací a informační akce
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Vzdělávací a informační akce
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 14 Předávání znalostí a informační akce
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností a informační akce. Podpora je určena pro osoby pracující v
odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími
ve venkovských oblastech.
Tato fiche v souladu s cíli strategie CLLD pomáhá zlepšovat odbornou
úroveň
znalostí
podnikatelských
subjektů
s cílem
posílit
konkurenceschopnost podnikatelských aktivit na venkově.
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Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Podpora v rámci PRV přispívá k naplňování Priority 1 Podpora předávání
poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblasti 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje
znalostní základny ve venkovských oblastech a prioritní oblasti 1C Podpora
celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a
lesnictví.
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
V rámci této Fiche budou podporovány činnosti v oblasti odborného
vzdělávání a získávání dovedností, které mohou zahrnovat vzdělávací kurzy
a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné
přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů
středního a vyššího vzdělávání.

Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění
tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a
pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být náklady na
organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo
informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v
souvislosti s projektem.
Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v
Programovém rámci PRV. Vzdělávací a informační akce tedy musí být
zaměřeny na:
• investice do zemědělských podniků,
• zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,
• podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,
• neproduktivní investice v lesích,
• investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
Definice příjemce dotace:
Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a
informační akce.
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
• jsou zaměřené na uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření,
• budou zaměřeny na vzdělávání a realizovány pro větší počet
účastníků,
• jsou regionální, efektivní a hospodárné a zohledňují potenciální
rizika,
• mají návaznost na již realizované projekty a využívají aktivačních
metod výuky,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
92301
Počet účastníků vzdělávání*
0
0
0
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
T3
Celkový počet vyškolených účastníků podle
0
0
0
čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací
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akce)
Zdroj: vlastní zpracování
*týká se pouze vzdělávacích akcí (nikoliv informačních akcí)
Tabulka č. 44: Fiche 3.2 Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Konkurenceschopnost zemědělských podniků
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá k modernizaci
zemědělských podniků, což povede k posílení konkurenceschopnosti
místních subjektů podnikajících v oblasti zemědělství.
Podpora v rámci PRV 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.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
Oblasti podpory:
Podpora zahrnuje hmotné a 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 též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
zemědělském podniku.

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Číslo

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se
včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy
nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže
být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
Zemědělský podnikatel
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferovány budou projekty, které:
• podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského hospodaření,
• snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují
konkurenceschopnost žadatele,
• jsou realizovány v ANC oblastech,
• vytvoří pracovní místa,
• jsou efektivní a hospodárné a mají návaznost na již realizované
projekty,
• zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, druh
zemědělství, zaměstnanci, k přírodě šetrné metody hospodaření
atd.) a potenciální rizika,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
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93701
Číslo

Počet podpořených podniků/příjemců
0
Indikátory výsledků
Název
Výchozí stav

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
94800

0

(r. 2018)
7
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
1

20
Cílový stav
1

Tabulka č. 45: Fiche 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU* nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž
výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha
nevztahuje.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá ke zvýšení
konkurenceschopnosti místních subjektů podnikajících v oblasti zpracování
zemědělských produktů, a to zejména pořízením technologií na zpracování
produkce a její prodej.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Podpora v rámci PRV 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.
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou
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) a investic souvisejících
se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin
vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke
zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů
rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů
technologie, které obsahují:
• dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o
objemu nejméně 600 litrů,
• speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového
klobouku pro výrobu červených vín (tzv. vinifikátor),
• cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu
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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:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
• podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
hospodaření,
• snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují
konkurenceschopnost žadatele,
• zvyšují efektivitu technologie a přispívají k zaměstnanosti v
regionu,
• jsou regionální, efektivní a hospodárné a mají návaznost na již
realizované projekty,
• zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, typ produktu,
zaměstnanci, k přírodě šetrné metody hospodaření atd.) a
potenciální rizika,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
1
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
0
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
* Smlouva o fungování včetně Přílohy I je zveřejněna na internetových stránkách http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
Tabulka č. 46: Fiche 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Založení a rozvoj nezemědělských činností
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá k modernizaci,
rozvoji
či novému vzniku
místních subjektů podnikajících
v nezemědělských
činnostech.
Fiche
přispívá
ke
zvýšení
konkurenceschopnosti těchto subjektů ve venkovských oblastech.
Podpora v rámci PRV 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 cíle SCLLD:
Strategický cíl 3 Podporovat podnikání, rozvíjet ekonomický potenciál
regionu a zvyšovat zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
Specifický cíl 3.1 Zakládat, modernizovat a rozvíjet podniky místní
ekonomiky
Oblasti podpory:
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Tyto ekonomické činnosti
budou specifikovány v platných Pravidlech. Podporovány budou investice
na založení a rozvoj nezemědělských činností.
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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.
Definice příjemce dotace:
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
• rozvíjí ekonomický potenciál regionu,
• vytvoří pracovní místa,
• jsou regionální, efektivní a hospodárné a mají návaznost na již
realizované projekty,
• zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, druh
podnikání, zaměstnanci) a potenciální rizika,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
12
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
4,5
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
*Klasifikace ekonomických činností je zveřejněna na internetových stránkách
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_naceTabulka č. 47: Fiche 3.5 Společenský potenciál lesů
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Společenský potenciál lesů
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora v rámci této fiche zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.
Podpora v rámci PRV přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví,
zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s
půdou, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování
a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s
přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní
hodnoty, i stavu evropské krajiny.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit
investice do lesní produkce
Oblasti podpory:
Způsobilé pro podporu v rámci této Fiche 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
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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:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
• snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
• pozitivně ovlivňují ovzduší a klima,
• jsou realizovány na větší ploše,
• jsou efektivní a hospodárné, mají návaznost na již realizované
projekty a zohledňují potenciální rizika,
• jsou realizované v lesích s určitou převažující funkcí,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
0
3
93001
Celková plocha (ha)
0
0
41
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován.
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 48: Fiche 3.6 Lesnické technologie a produkty
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Lesnické technologie a produkty
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
V souladu se stanovenými cíli strategie CLLD fiche přispívá k péči o
obnovu lesů, zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů hospodařících
v lesích a dřevozpracujících provozoven a podporuje uplatnění moderních a
k přírodě šetrných metod lesního hospodaření.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Podpora v rámci PRV 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.
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit investice do
lesní produkce
Podpora je prostřednictvím této Fiche poskytována na pořízení strojů a
technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např.
stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu
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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 (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:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
• podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod lesního
hospodaření,
• snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují
konkurenceschopnost žadatele,
• přispívají k zaměstnanosti v regionu,
• jsou efektivní, hospodárné a mají návaznost na již realizované
projekty,
• zohledňují specifika žadatele (historie, velikost, věk, druh
podnikání, zaměstnanci, k přírodě šetrné metody hospodaření,
celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa na území
MAS atd.) a potenciální rizika,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
4
Indikátory výsledků
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
1
2
podpořených projektů (Leader)
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 49: Fiche 3.7 Polní cesty
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Stručný popis Fiche:

Identifikace Fiche
Polní cesty
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura
Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu
k zemědělské půdě.
Díky lepšímu přístupu k zemědělské půdě
konkurenceschopnosti zemědělských podnikatelů
oblastech.

dojde k posílení
ve venkovských

Podpora v rámci PRV přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení
životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
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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.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl 4 Zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v
regionu a podporovat uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod
zemědělského a lesního hospodaření při snižování negativního působení na
přírodu a krajinu
Specifický cíl 4.1 Podpořit modernizaci zemědělských podniků včetně
pořízení technologií na zpracování produkce a její prodej
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. Kromě rekonstrukce a výstavby
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území,
kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.
Definice příjemce dotace:
Obec nebo zemědělský podnikatel.
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferovány budou projekty, které:
• zlepšují přístup k zemědělské půdě a zvyšují konkurenceschopnost,
• snižují negativní působení na přírodu a krajinu,
• zohledňují specifika budované infrastruktury (typ cesty a její
využití, protierozní funkce atd.) a potenciální rizika,
• jsou efektivní a hospodárné a mají návaznost na již realizované
projekty,
• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS
(velikost projektu, délka realizace, veřejné obhajoby, podpora z
CLLD).
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav Hodnota pro mid-term Cílový stav
(r. 2018)
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
0
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován.
Zdroj: vlastní zpracování
Tabulka č. 50: Fiche 3.8 Projekty spolupráce
Identifikace Fiche
Název Fiche:
Projekty spolupráce
Vazba na článek Nařízení PRV: Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Tato Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které musí vykazovat
hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této
spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované
MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl 5 Zlepšovat výkon veřejné správy, rozvíjet spolupráci obcí a
místních organizací v regionu i se subjekty mimo region
5.2 Podporovat, koordinovat a rozvíjet spolupráci subjektů uvnitř a mimo
region
Oblasti podpory:
V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s následujícími
tématy:
•
•

podpora lokální ekonomiky, tradic a řemesel v rámci rozvoje
regionální značky ,,ORLICKÉ HORY – originální produkt“ a
propagace tradičních řemesel,
podpora výměny zkušeností a předávání poznatků.
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Tato témata jsou v souladu se schválenou SCLLD.
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační,
vzdělávací a volnočasové) a jako hmotné a nehmotné investice včetně
stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje (budou-li pro
projekt relevantní):
•
•
•

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb,
investice související se vzdělávacími aktivitami,
investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů,
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice
mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu
lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního
projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů
spolupráce.
Definice příjemce 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 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferenční kritéria pro operaci 19.3.1 MAS nemusí uvádět, tato kritéria
jsou stanovena centrálně z MZe.
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka
Výchozí stav
Cílový stav
92501
Celkové veřejné výdaje
EUR
0
0
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován.
Zdroj: vlastní zpracování
3.7.3.2 Principy pro určení preferenčních kritérií MAS pro výběr projektů v programovém rámci PRV

Účelem preferenčních kritérií je vybrat k financování kvalitní projekty, které splňují stanovené cíle a jejichž
výsledky povedou k naplňování SCLLD a socioekonomickým přínosům v rámci regionu. Konkrétní preferenční
kritéria pro výběr projektů budou uváděna až ve výzvě MAS, kterou schvaluje ŘO. Tato část obsahuje
principy, které definují, jak budou zaměřena preferenční kritéria ve výzvě MAS.
U každého preferenčního kritéria by měla být uvedena jeho charakteristika a počet bodů, kterých je možné
dosáhnout v případě splnění daného kritéria. Zároveň musí být jasně uvedeno, na základě jakých dokumentů
bude bodování provedeno. Preferenční kritéria musí být srozumitelná a musí zajistit jednoznačnou
interpretaci obsahu kritéria, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho (zdroj
informací). Nesmí přitom docházet k překryvům jednotlivých kritérií.
Otázkou je využití tzv. subjektivních kritérií, která mohou na jedné straně působit sporně, ale na druhé straně
mohou přispět k výběru přínosnějšího projektu pro dané území. Svůj přínos může například přinést preferenční
kritérium „společenský přínos projektu“, kdy hodnotitelé berou v potaz socioekonomický přínos projektu pro
region (kolik osob bude projekt využívat, zda již podobná služba v regionu existuje, jaká bude frekvence využití
výstupů projektu, jak bude dále s podpořenou investicí nakládáno, jak bude zajištěna její funkce a účel, jaké
organizační, lidské, finanční a další zdroje budou zajištěny, aby byly výstupy dlouhodobě udrženy). Z toho
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vyplývá, že určité subjektivní kritérium by v hodnocení mohlo mít svoji váhu, ale na druhé straně je třeba
stanovit, jakými otázkami bude kritérium hodnoceno, a toto hodnocení je nutné slovně popsat tak, aby byla
vyloučena netransparentnost rozhodnutí hodnotitele k výběru projektu.
Počet preferenčních kritérií je vhodné z důvodu možného zvyšování náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů limitovat. Široké spektrum preferenčních kritérií by mohlo přinést zmatky a nejednotnost při bodovém
hodnocení projektů, čímž by mohla být narušena transparentnost tohoto náročného procesu.
Na základě předchozích zkušeností a s ohledem na uváděné příklady dobré praxe je možné zdůraznit několik
základních principů, které by měly být při tvorbě preferenčních kritérií obecně dodrženy. Jedná se o níže
uvedené principy:
•
•

•
•
•
•

Důsledně projednat podobu preferenčních kritérií a do těchto jednání zapojit vícero subjektů.
Preferenční kritéria pro výběr projektů vymezuje Programový výbor a jejich konečnou podobu
schvaluje Valná hromada.
Každé preferenční kritérium musí být jednoznačně vymezeno – musí být srozumitelné a zajišťovat
jednoznačnou interpretaci obsahu, tj. toho, co má být hodnoceno, jakým způsobem a na základě čeho
(zdroj informací). Žadatelům je třeba zveřejnit podklady pro hodnocení tak, aby byla zajištěna jeho
jednoznačná interpretace a transparentnost při vyhodnocování.
Limitovat počet preferenčních kritérií z důvodu zvýšení náročnosti procesu hodnocení a výběru
projektů. S největší opatrností volit subjektivní kritéria, přičemž slovně zdůvodněno by mělo být
každé z nich.
Preferenční kritéria musí mít vazbu na stanovené indikátory a cíle uvedené v SCLLD a na principy
metody Leader.
Zvolit taková preferenční kritéria, která generují maximum socioekonomických přínosů a zároveň
splňují kritéria hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, potřebnosti, proveditelnosti a návaznosti na
vyšší strategické a koncepční dokumenty.
Je nutné usilovat o minimalizaci míry obecnosti kritéria (např. prostřednictvím nastavením škál nebo
vymezením postupu hodnocení) a zabránit duplicitám a překrývání kritérií, což znamená, že tentýž
aspekt projektu by neměl být hodnocen dvakrát či vícekrát. Překrývání nastává tehdy, jestliže určité
kritérium v sobě zahrnuje ještě jiné kritérium.

S ohledem na výše uvedené je možné uvést, jak budou preferenční kritéria v rámci SCLLD zaměřena. Tato
kritéria by v sobě měla odrážet především provázanost na stanovené indikátory a naplňování stanovených
cílů a zároveň by měla respektovat principy metody Leader.
3.7.3.3 Grafické znázornění struktury programového rámce Programu rozvoje venkova vč.
schematického znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec Programu rozvoje venkova

Následující obrázek č. 9 uvádí grafické znázornění struktury programového rámce Programu rozvoje venkova
včetně schematického znázornění vazeb na opatření mimo programový rámec uvedená ve strategii komunitně
vedeného místního rozvoje.
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Obrázek č. 9: Programový rámec Programu rozvoje venkova vč. vazeb na opatření mimo programový
rámec

Zdroj: vlastní zpracování
V programovém rámci Programu rozvoje venkova má fiche 3.1 Vzdělávací a informační akce vazbu na fiche 3.2
Konkurenceschopnost zemědělských podniků, 3.3 Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských
produktů, 3.4 Založení a rozvoj nezemědělských činností a 3.6 Lesnické technologie a produkty, neboť podpora
v rámci této fiche je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a
informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech. Fiche 3.2
je zaměřená na podporu zemědělského podnikání a má úzkou vazbu na fichi 3.3, která zahrnuje podporu
hmotných a nehmotných investic týkajících se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Fiche 3.2 má návaznost i na fichi 3.7 Polní cesty, neboť vhodná infrastruktura může napomoci zvýšit
konkurenceschopnost místních zemědělských podniků. Fiche 3.8 Projekty spolupráce v sobě zahrnuje
podporu projektů spolupráce mezi místními akčními skupinami a má vazbu na fiche 3.3 a 3.4 Založení a rozvoj
nezemědělských činností, neboť očekávaným tématem projektů spolupráce by mělo být regionální značení
místních výrobků.
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