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2.8.3. Programový rámec Programu rozvoje venkova 

 Místní akční skupina v programovém rámci Programu rozvoje venkova bude realizovat své 

aktivity v rámci opatření M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený 

místní rozvoj) a operací 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje a 19.3.1. Příprava a provádění činnosti spolupráce místní akční skupiny. 

Nastolené Fiche a oblasti podpory programového rámce vychází z předpokládané alokace pro 

realizaci CLLD v Programu rozvoje venkova místní akční skupinou Rozvoj Krnovska. Předpokládaná 

alokace pro opatření 19.2.1. (podpora směřující ke konečným žadatelům) je ve výši 30 637 700, 00 Kč 

a alokace pro opatření 19.3.1. (podpora spolupráce místní akční skupiny) je ve výši 1 461 780, 00 Kč 

na programové období 2014+. 

 Myšlenkou při tvorbě Fichí bylo zacílit předpokládanou alokaci co nejefektivněji do těch 

oblastí, kde by mělo dojít k největšímu užitku a získání přidané hodnoty do území v podobě nových 

inovací, řešení problémů s integračním přístupem. Realizace projektů by měla využívat vhodné 

prostředí území, jeho historické zkušenosti se zemědělstvím a další definované příležitosti ze SWOT 

analýzy a analýzy problémů a potřeb a na základě komunitou sestavené strategické části. 

 Při tvorbě programového rámce PRV místní akční skupina vycházela ze zkušeností s tvorbou a 

následnou realizací Strategického plánu LEADER Programu rozvoje venkova v programovém období 

2007-2013. Rozdělení celkové alokace pro PRV je součástí přílohy finanční plán. 

Proto byly vybráno šest FICHÍ: 

- PRV I. Investice do zemědělských podniků 

Vymezení území: Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj 
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1 

Alokace a časový 
harmonogram: 

Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým 
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV I. 
z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele bude 
vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního plánu 
Strategie. 

 

- PRV II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vymezení území: Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj 
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1 

Alokace a časový 
harmonogram: 

Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým 
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV II. 
z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele bude 
vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního plánu 
Strategie. 

 

-  

-  

-  

-  

-  
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- PRV III. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Vymezení území: Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj 
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1 

Alokace a časový 
harmonogram: 

Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým 
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV 
III. z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele 
bude vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního 
plánu Strategie. 

 

- PRV IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů 

Vymezení území: Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj 
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1 

Alokace a časový 
harmonogram: 

Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým 
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV 
IV. z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele 
bude vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního 
plánu Strategie. 

 

- PRV V. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

Vymezení území: Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj 
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1 

Alokace a časový 
harmonogram: 

Z jednání pracovní skupiny pro PRV a upřesněním Programovým 
výborem MAS byla stanovena alokace podpory pro Opatření PRV V. 
z celkové alokace pro PRV na území MAS. Výzva pro žadatele bude 
vyhlášena nejdříve v roce 2017 a dále pak dle Finančního plánu 
Strategie. 

 

- PRV VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení území: Podporovány budou projekty realizované na území MAS Rozvoj 
Krnovska vymezeném v Analytické části Strategie 1.1.1 

Alokace a časový 
harmonogram: 

Pro Opatření PRV VI. je alokováno na území MAS 1 461 780 Kč. 
Projekty spolupráce budou realizovány nejdříve v roce 2017 a dále 
pak dle Finančního plánu Strategie.  
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Fiche I. Investice do zemědělských podniků 

Název Fiche PRV. I. Investice do zemědělských podniků 

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

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2 
Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a 
udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní 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 Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství 
Opatření B. 1.1. Chci modernizovat technické vybavení 
Existuje rovněž i vazba na tato opatření: 
Opatření B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci, aktivita B. 1.2.2. 
Z druhotné suroviny výrobek 
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný 
společnosti, aktivita B. 1.3.4. Zemědělec prospěšný svému 
prostředí  

 

Oblasti podpory Podpora je zaměřena zejména na investiční aktivity, které povedou 
ke zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a ke snižování 
dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí. Především 
v oblasti živočišné výroby je potřeba investic do vybavení a 
moderních postupů, aby byla schopná konkurence. 
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.  
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. 
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Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 
 
(jedná se o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

1. Princip tvorby pracovních míst 

2. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou 
způsobilých výdajů 

3. Princip prvožadatele 

4. Princip podpory živočišné výroby 

5. Ekologický princip 

6. Princip inovace 

 

Indikátory výstupů  
- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 10 
- cílový stav 19 

 

Indikátory výsledků  
- číslo 94800 

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

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 2 
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Fiche II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Název Fiche PRV. II. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

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

 

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. Podpora přispívá k 
naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, 
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti 
prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-
potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, 
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou 
místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací 
producentů a mezioborových organizací.  

- vazba na cíle SCLLD Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství 
Opatření B. 1.2. Chci lépe zhodnotit produkci 
 
Existuje rovněž i vazba na tato opatření: 
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný 
společnosti, aktivita B. 1.3.3. Podpora místního trhu a produkce 

 

Oblasti podpory Podpora je zaměřena na projekty, které umožní zpracování a 
uvádění na trh zemědělských a potravinářských výrobků a zároveň 
se tak zkrátí dodavatelský řetězec.  
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 
zpracované suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 
zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a 
monitorování kvality produktů, investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic 
do marketingu) 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 
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600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním 
matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow 
filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu 
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a 
zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.  

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo 
jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o 
fungování EU jako vstupní produkt. 

 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 
 
(jedná se o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

1. Princip tvorby pracovních míst 

2. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou 
způsobilých výdajů 

3. Princip spolupráce s dalším/i partnerem/partnery 

4. Princip využívání místních surovin 

5. Princip krátkých dodavatelských řetězců 

6. Princip prvožadatele 

 

Indikátory výstupů  
- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 
- cílový stav 4 

 

Indikátory výsledků  
- číslo 94800 

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

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
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Fiche III. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Název Fiche PRV. III. Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

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

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a 
rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování 
Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, 
zejména prioritní oblast 6A Usnadnění, vytváření malých podniků a 
pracovních míst.  

- vazba na cíle SCLLD Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství 
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný 
společnosti 
 
Existuje rovněž i úzká vazba na tato opatření: 
Opatření A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních 
podniků a OSVČ 
Opatření A. 5.1. Využíváme podmínky, hodnoty krajiny a území 

 

Oblasti podpory Podpora je zaměřena zejména na založení a rozvoj mikropodniků 
a malých a středních podniků (včetně zemědělců) v jejich činnosti 
s důrazem na místní trh a rozvoj cestovního ruchu, včetně 
diverzifikace nezemědělských činností., jakož i na zemědělce a 
jejich založení nebo rozvoj nezemědělských činnosti. 
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 oddílů 60 a 61), M (Profesní, 
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti 
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou 
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní 
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních 
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osobních služeb).  
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, 
které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně 
v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování 
EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o 
fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem 
procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

 

Definice příjemce dotace Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé 
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 
 
(jedná se o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

1. Princip tvorby pracovních míst 

2. Princip inovace 

3. Princip podpory cestovního ruchu 

4. Princip využívání místních surovin 

5. Princip podpory začínajícího podnikatele 

6. Princip prvožadatele 

7. Princip podpory mikropodniků a malých podniků (včetně 
zemědělců) ve venkovských oblastech 

8. Princip diverzifikace nezemědělské činnosti  

 

Indikátory výstupů  
- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 
- cílový stav 7 

 

Indikátory výsledků  
- číslo 94800 

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

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 2 
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Fiche IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů 

Název Fiche PRV. IV. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, 
která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a 
místních trhů. Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora 
organizace potravinového řetězce, včetně zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní 
oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 
lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce 
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty 
zemědělským produktům a podporou místních trhů a 
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a 
mezioborových organizací, podpora má vedlejší efekt na prioritní 
oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, 
zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 
jakož i diverzifikace zemědělských činností.  

- vazba na cíle SCLLD Specifický cíl B. 1. Chci efektivní, moderní a prospěšné zemědělství 
Opatření B. 1.3. Chci rozšiřovat jiné činnosti a být prospěšný 
společnosti 

 

Oblasti podpory Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských 
řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena 
pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ 
nebo místního trhu. Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení 
strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou výstavbu 
nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového 
softwaru, propagační činnosti, tvorba studií a podnikatelského 
plánu.  
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují 
nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a 
spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního 
trhu.  

 

Definice příjemce dotace Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden 
musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství 
nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: 
zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní nezisková 
organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, 
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obce nebo svazky obcí 
 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 
 
(jedná se o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

1. Ekologický princip 

2. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou 
způsobilých výdajů 

3. Princip prvožadatele 

 

Indikátory výstupů  
- číslo 93102 

- název Počet podpořených kooperačních činností 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 4 

 

Indikátory výstupů  
- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 
- cílový stav 6 

 

Indikátory výsledků  
- číslo  

- název Indikátor není stanoven 

- výchozí stav  

- hodnota pro mid-term (r. 2018)  
- cílový stav  
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Fiche V. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 

jejich mobilizace a uvádění na trh 

Název Fiche PRV. V. Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do 
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného hospodaření lesů, 
zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 
lesního hospodářství. 

- vazba na cíle SCLLD Specifický cíl B. 2. Chci zdravý, čistý, prospěšný a bezpečný les 
Opatření B. 2.1. Chci efektivně a šetrně zhodnotit, co nám les dává 
Specifický cíl A. 5. Chci zhodnotit, to co tady máme  
 
Existuje rovněž i úzká vazba na tato opatření: 
Opatření A. 3.1. Podpora stávajících i nových malých a středních 
podniků a OSVČ 
Specifický cíl A. 5. Chci zhodnotit, to co tady máme  
 

 

Oblasti podpory Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených 
pro hospodařen 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 půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat rovněž 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 
průmyslový 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 šetrní 
k půdě a zdrojům. 
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní 
hospodářské obnovy – nevztahuje se na dřevozpracující 
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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 uvádění na trh 

 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria 
 
(jedná se o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

1. Princip tvorby pracovních míst 

2. Ekologický princip 

3. Princip podpory projektů s nižší než max. částkou 
způsobilých výdajů 

4. Princip prvožadatele 

 

Indikátory výstupů  
- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 
- cílový stav 3 

 

Indikátory výsledků  
- číslo 94800 

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

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 
- cílový stav 1 
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Fiche VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Název Fiche PRV. VI. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

 

Vymezení Fiche  

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

- vazba na cíle SCLLD Specifický cíl D. 3. MAS jako partner v území 

 

Oblasti podpory 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.  

Témata možné spolupráce se spolupracujícími subjekty dle 
platných Pravidel 19.3.1:  

- propagace a zajištění odbytu místních produktů 

- podpora značení místních výrobků 

- vzdělávací, informační a osvětové akce pro subjekty 

v oblasti prvovýroby a zpracování zemědělských 

produktů, 

- rozvoj cestovního ruchu, 

- měkké akce zaměřené k využití kulturního dědictví, 

přírodních a technických památek 
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- podpora udržování tradic, tradičních řemesel a 

regionálního folklóru, gastronomie, 

 

 

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 partner na 
jiném než venkovském území, která provádí strategii 
místního rozvoje v rámci EU. 

 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000 Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu) 

max. dle stanovené výše alokace 

 

Indikátory výstupů  
- číslo 92501 

- název Celkové veřejné výdaje v EUR 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-termi (r. 2018) 0 
- cílový stav 54 044  

 


