I. PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (PRV) – ZMĚNA PO MID-TERM EVALUACI

Tvorba tohoto PR vychází z provedených analýz, de byly definovány problémy, potřeby, ale také
z jednání přímo s cílovou skupinou, které se navržená Opatření (fiche) týkají, tak aby nastavení
odpovídalo skutečným potřebám. Bylo nastaveno původně 5 fichí , které byly definovány podle
nejčastějších potřeb. Po střednědobé evaluaci byla přidána fiche č. 6 Kultruní a spolková zařízení vč.
knihoven, vycházející ze článku 20, písm f). Ovšem v území by se uplatnila např. i fiche, která podporuje
realizaci opatření pozemkových úprav (polní cesty, mokřady, rybníčky apod.). Problémem je nízká
alokace v rámci PRV na MAS. Proto byly vybrány zpracovány fiche, které podpoří zejména přímo
zaměstnanost a rozvoj podnikání. Záměry ovšem v území existují a MAS bude motivovat potencionální
zájemce k podání individuálních projektů v rámci možností i jiných Operačních programů (zejména
OPŽP), ale i národních zdrojů.

Vazba na střednědobé hodnocení
Změna Programového rámce, finančního plánu a indikátorů je provedena na základě
závěrů mid-term evaluační zprávy a změny Pravidel PRV 19.2.1
Odkaz na stránku evaluační zprávy o které se změna PR PRV opírá
( http://www.maslabskeskaly.cz/ na úvodní straně internetových stránek MAS je
evaluační zpráva zveřejněna)
Oblast B – Relevance SCLLD
Evaluační otázky
Str. 58,66,72,74,
Kapitola Manažerské shrnutí - Oblast B Relevance SCLLD ( str. 115)

MAS Labské skály vyhlásila již 3 výzvy ( leden 2017, leden 2018, leden 2019).
Fiche 1 – Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku
Ve Fichi 1 Podpora zemědělského podnikání – Investice do hmotného majetku - byla
vyhlášena 2x celková alokace 11 000 000,- dosud zazávazkováno 8 008 466,- tj. 72,80%.
V rámci zařazení čl. 20 bylo projednáno a schváleno Výkonným výborem a Valnou
hromadou MAS převedení části zbývající alokace do nově zařazené fiche 6 ( čl. 20)
z této fiche 1 ve výši 400 000,- Kč.
Pokrácení fiche 1 bylo navrženo zejména z důvodu naplněných indikátorů a
předpokladu vyčerpání zbytku alokace( po provedení průzkumu zájmu v území u
potenciálních žadatelů).
V lednu 2020 bude na v rámci 4. výzvy MAS /PRV tato fiche 1 vyhlášena na zbytek
alokace.

Fiche 2 – Zemědělství – zpracování zemědělských produktů

Fiche 2 byla vyhlášena 3x. Ve Fichi 2 Zemědělství – zpracování zemědělských produktů
je v současné době ze strany MAS zazávazkováno 3 650 827,- tj. 73 % z celkové alokace
5 000 000 na fichi 2.
V lednu 2020 bude v rámci 4. výzvy MAS/PRV tato fiche 2 vyhlášena na zbytek alokace
a je předpoklad, podle průzkumu území, že bude vyčerpána.
Fiche 3 – Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky vč. agroturistiky
Fiche 3 byla vyhlášena 3x. Ve Fichi 3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské
turistiky vč. agroturistiky je v současné době ze strany MAS zazávazkováno 2 900 590,Kč tj, 41,40% z celkové alokace 7 000 000,- .
V rámci zařazení čl. 20 bylo projednáno a schváleno Výkonným výborem a Valnou
hromadou MAS převedení části zbývající alokace do nově zařazené fiche 6 ( čl. 20)
z této fiche 2 ve výši 1 500 000,- Kč.
V lednu 2020 bude na v rámci 4. výzvy MAS /PRV tato fiche 3 vyhlášena na zbytek
alokace ( který činí 2 599 410,-Kč).
Pokrácení fiche 3 bylo navrženo zejména na základě průzkumu území a zájmu
potenciálních žadatelů. Předpokládáme, že zbývající alokace po pokrácení
o 1 500 000 Kč bude dostačující a bude vyčerpána.
Fiche 4 – Předávání znalostí a zkušeností
Fiche 4 byla vyhlášena 2x. Ve fichi 4 - Předávání znalostí a zkušeností je dosud
zazávazkováno na straně MAS ( schválený projekt MAS zaregistrovaný na SZIF
v AKaKP SZIF) 129 715 Kč tj. 54,10 z celkové alokace 239 695,- Kč.
V lednu 2020 bude na v rámci 4. výzvy MAS /PRV tato fiche 4 vyhlášena na zbytek
alokace.
Fiche 5 Projekty spolupráce MAS
MAS Labské skály plánovala dva projekty spolupráce. V průběhu roku 2017 – 2018
jeden projekt ( týkající se podpory mstní produkce) společně s některými MAS
Ústeckého kraje konzultovala ( mezi sebou i se SZIF). Vzhledem ke složitosti Pravidel
19.3.1, a k informaci o možném zařazení čl. 20 jsme od přípravy projektu ustoupili.
Z pohledu naší SCLLD i na základě projednání v území MAS, Valnou hromadou –
včetně projednání v pracovních skupinách je nasměrování podpory do čl. 20 (
konkrétně do zařízení pro spolkovou činnost a kulturu, vč. knihoven) pro území MAS

smysluplnější a potřebnější. Proto nebudeme realizovat projekty Spolupráce z PRV a
alokaci z fiche 5 převádíme celou do Fiche 6 – Kulturní a spolková zařízení vč.
knihoven .

Fiche 6 – Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
Jde o nově zařazenou oblast podpory, na základě změny Pravidel 19.2.1 a střednědobé
mid-term evaluace, do které jsou převedeny části alokace F1, F3 a celá alokace Fiche 5.
Celkem 3 008 800,- Kč.
MAS by ve svém území spotřebovala na opatření čl. 20 daleko větší alokaci ( kulturní
památky, veřejná prostranství, hasičské zbrojnice….), potřeby v těchto oblastech
SCLLD MAS Labské skály také řeší. Ovšem ze „zemědělských – podnikatelských “ fichí
není možné více alokace ubrat, protože subjekty ( zemědělci, drobní podnikatelé, malé
podniky) o dotační podporu prostřednictvím výzev MAS jeví zájem. Při přípravě
stanovení oblasti podpory bylo území MAS osloveno území MAS(možní žadatelé v e
fichi 6 – tj. obce, spolky, a pod). V rámci tohoto šetření bylo zjištěno, že nejvíc aktuální
potřeba investic je právě do oblasti podpory kulturních a spolkových zařízení, vč.
knihoven. Proto bylo projednáno a schváleno zařazení fiche 6 na toto opatření.

Program rozvoje venkova: M198 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy Leader
Celková alokace:
Čl. 19.2.1 – 24 348 500,- Kč (k rozdělení žadatelům)
Čl. 19.3.1 - 1 108 805,- Kč (projekty Spolupráce)
Specifický cíl SCLLD :

1.1 Podpora podnikání
1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti
2.7 Občanská vybavenost pro spokojený život

Zdůvodnění zařazení Opatření do Programového rámce PRV
V rámci programového rámce PRV byla zařazena tato opatření:
Podporované aktivity v rámci PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Opatření SCLLD

1.1.1. Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku
(fiche PRV 1)

Vyčleněná
alokace na fichi

1 - 11 mil. Kč 10,6 mil. Kč

Zdůvodnění aktivity

Při tvorbě SCLLD a zpracování programového rámce PRV MAS Labské skály vycházela jednak
z vlastní znalosti území, ale také z veřejných jednání a jednání pracovních skupin.
V problematice PRV jde o skupinu zemědělství a životního prostředí. Z analytiky a těchto
jednání vyplynulo, že je stále prioritní potřeba investic do hmotného majetku zemědělských
farem. Současně je vítáno rozšíření možností podpory na mobilní stroje, o kterou přímo do
PRV nelze žádat. V území se nachází dost subjektů, které podporu využijí. Zkušenosti
z minulého období ukazují, že zemědělci mají obavu z finančních závazků vzhledem
k předfinancování projektů, udržitelnosti i samotné realizace. Zejména ty nejmenší subjekty
mají málo zkušeností. Právě pro ně může být (resp. je) působení MAS Labské skály přínosem
a velkou pomocí při konzultacích jejich projektů, tak aby vedly ke zdárnému naplnění.
Investicemi se zlepší podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti podniků a
hospodářský růst.

Podporované aktivity v rámci PRV - Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
1.1.2 Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů (fiche PRV 2)

Vyčleněná
alokace na fichi

5 mil. Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

Fiche byla zařazena do programového rámce, protože stejně tak jako v případě fiche, byl zjištěn
zájem a potřeba podpory zpracování zemědělských produktů. V území jsou záměry na
vybudování sýráren a provozů na zpracování ovoce (sušárny), zeleniny, apod. Investicemi se
zlepší podmínky pro zvýšení zaměstnanosti, konkurenceschopnosti podniků a hospodářský
růst.

Podporované aktivity v rámci PRV - Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky (fichí PRV
3)

Vyčleněná
alokace na fichi

7 mil. Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

5,5 mil.Kč

Fiche byla zařazena vzhledem ke skutečnosti, že jedním ze specifických cílů SCLLD je podpora
podnikání. V území chybí ubytovací kapacity pro agroturistiku i venkovskou turistiku, přitom
území MAS je plné krásných turistických cílů a atraktivit. Současně v některých oblastech chybí
i doprovodné služby a to stravovací, půjčovny sportovních potřeb a podobně.
Současně je třeba v území podpořit drobné podnikání u živností, u kterých to umožňují
pravidla. Investicemi do malých podniků, nebo živnostníkům se vytvoří i podmínky pro zvýšení
zaměstnanosti, konkurenceschopnost podniků a hospodářský růst.

Podporované aktivity v rámci PRV - Článek 14, Předávání znalostí a informační akce
1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností (fiche PRV 4)

Vyčleněná
alokace na fichi

0,24 mil. Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

V rámci tohoto opatření se předpokládá podpora vzdělávání vztahujícím se k fichím
(opatřením), která jsou v rámci SCLLD v PRV realizována. Např. semináře a vzdělávání vztahující
se ke zpracování zemědělských produktů, prodej ze dvora, legislativa a další.

Podporované aktivity v rámci PRV - Článek 44, činnost spolupráce v rámci iniciativy Leader
2.8.2 Projekty spolupráce MAS (fiche PRV 5)

Vyčleněná
alokace na fichi

0

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

V rámci této fiche bude MAS Labské skály realizovat projekty Spolupráce. Vzhledem
k předpokládané alokaci, plánuje MAS Labské skály realizaci max. 2 (v případě, že bude
alokace navýšena) 3 projektů:
- Projekt vybudování turistického a informačního centra;
- Projekt podporující lokální ekonomiku (trhy, podpora regionálních producentů apod.);
- Případně - Projekt na předávání znalostí a dobré praxe.
V rámci těchto projektů bude MAS Labské skály především spolupracovat s MAS Ústeckého
kraje, případně s MAS na území ČR, která má podobný záměr. Zájem o spolupráci je potvrzen.

Podporované aktivity v rámci PRV - Článek 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
písmeno f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
2.7.2 Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven

Vyčleněná
alokace na fichi

3 008 800 Kč

Zdůvodnění
aktivity

Opatření SCLLD

Jedná se o opatření přidané na základě změny pravidel PRV, která umožňuje podporu
občanské vybavenosti. Na základě šetření v území MAS a na základě výsledků střednědobé
evaluace byly zjištěny a zejména potvrzeny potřeby v oblasti kulturních a spolkových zařízení
vč. knihoven. MAS má od počátku v SLLD toto téma uvedeno. MAS vybrala z možností
podpory v čl. 20 nejpotřebnější oblast z pohledu obcí a subjektů v území.

Nezařazené oblasti podpory do SCLLD
Zdůvodnění

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická
infrastruktura

V rámci jednání pracovních skupin zemědělců, obcí a dalších
subjektů v území nevyplynula potřeba podpory této oblasti.
Subjekty hospodařící v lesích uvádějí, že využívají dotací i
z jiných dotačních zdrojů, nebo v případě velkých projektů
realizují individuální projekty přímo v PRV.

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská
infrastruktura

V opatření se jedná zejména o rekonstrukce či budování
polních cest, což představuje nákladné projekty. Vzhledem
k výši alokace nebylo toto opatření (fiche) zařazeno s tím, že
zájemci o tento druh podpory mohou realizovat individuální
projekty přímo v PRV.

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové
úpravy

MAS spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem, který
předává informace o prováděných plánech pozemkových
úprav v území. Podpora realizace opatření vyplývajících
z těchto plánů by byla v území potřeba a záměry existují. Jde
však o velmi finančně náročné projekty, proto při výši
současné alokace nemohla být tato fiche zařazena. V případě
navýšení alokace a možnosti přidání další fiche bychom tuto
fichi na realizaci pozemkových úprav do programového rámce
zařadili.

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění
preventivních protipovodňových opatření v
lesích

V rámci přípravy SCLLD byli osloveni držitele a vlastníci lesů s
dotazem, zda by využili tento druh podpory v rámci SCLLD.
Vzhledem k tomu, že jde opět o velmi finančně náročné
projekty, není v území zájem o realizaci menších projektů
v rámci tohoto opatření.

Článek 25 Investice do ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin

Subjekty hospodařící v lesích v případě potřeby realizují tyto
záměry formou individuálních projektů.

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

Článek 26 Investice do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení
zařízení a zdrojů

Tato oblast podpory je z hlediska podpory rozvoje cestovního
ruchu a podpory rozvoje venkovské turistiky zajímavá. Bohužel
nebyl zjištěn zatím zájem držitelů lesů o realizaci projektů
v rámci SCLLD. V případě navýšení alokace na PRV a možnosti
přidání fiche, bychom o zařazení této fiche uvažovali za
předpokladu, že by se podařilo vzbudit zájem potencionálních
žadatelů.
Vzhledem k tomu, že je podpora vztažena na subjekty
hospodařící v lesích, (a ne na zpracovatele dřeva), není
v území zájem o tento druh podpory v rámci menších projektů
přes MAS.
Tento druh podpory je zajímavý. Pokud by byla možnost
navýšení alokace o zařazení fiche bychom uvažovali.

Tato oblast podpory je novinkou. V době zpracování
programového rámce nemáme poznatky o tom, zda by se
Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální v území dala tato podpora využít (zda by byla ochota subjektů
a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých k takové spolupráci). Jde také o projekty, které vyžadují
dodavatelských řetězců a místních trhů
přípravu, tzn. pokud bude možnost aktualizace programového
rámce a byl by v území zaznamenán zájem, o zařazení fiche
bychom uvažovali.

Vazba na horizontální témata u projektů realizovaných v rámci SCLLD
Všechna Opatření programového rámce podporovaná v rámci SCLLD mají vazbu na horizontální témata
programového období 2014-2020 (2023). Vysvětlení je součástí popisu každého opatření. Horizontální
témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi
projektů.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví (genderové hledisko),
rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku či
sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny jako jsou
imigranti a azylanti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, osoby
z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol - souhrnně
skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Tato témata se promítají do všech opatření podporovaných
z Operačních programů, tzn. umožnění zaměstnanosti žen (matek malých dětí) v rámci prorodinných
opatření, stejně tak jako opatření týkající se podpory zaměstnanosti i komunitních a sociálních služeb.
Rovné příležitosti mužů a žen
Principu rovné příležitosti žen a mužů je věnována zvláštní pozornost. Tento horizontální princip
podporují všechna relevantní opatření, zejména v oblasti školství, prorodinné politiky i dalších.
Udržitelný rozvoj
Cíle fondů jsou sledovány v rámci zásad udržitelného rozvoje a prosazování cíle Společenství chránit
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. Obecně lze udržitelný rozvoj chápat jako dosahování
rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí. SF jsou určeny zejména na podporu
a rozvoj ekonomické a sociální oblasti, nicméně za předpokladu, že jejich implementace přispěje také
ke zlepšení životního prostředí. Je tedy nezbytné sledovat dopady implementace SF na životní
prostředí, tak aby jejich příspěvek ke zlepšení stavu životního prostředí byl maximální.
Tato hlediska a cíle jsou zohledněny ve všech řešených oblastech této Strategie i opatřeních, která
budou realizována jak z Operačních programů, tak z národních a vlastních zdrojů.
Klima
Další horizontální zásadou vycházející z článku 7 a 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1303/2013, je přizpůsobení se změně klimatu a její zmírňování. Změna klimatu dopadá na mnohé
oblasti lidského života a obzvláště zasahuje do infrastruktury, která v sobě zahrnuje energii, budovy,
dopravu, silnice, kanalizace a vodovody. Zásadní měrou zasahuje do fungování ekosystémů a oborů
jako jsou zemědělství a lesnictví. Z toho vyplývá, že změna klimatu bude mít dopad na rozvoj venkova
jako celku. Cílem SCLLD bude tedy podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a
řízení rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systému pro zvládnuté katastrof.
Inovace
Abychom mohli docílit výše uvedených skutečností, je třeba věnovat pozornost oblasti inovací. Jelikož
nové inovativní postupy, technologie a politiky mohou velkou měrou přispět ke zlepšení v oblasti
udržitelného rozvoje i ochrany životního prostředí. Za inovativní přístup lze považovat využívání tzv.
BAT (best available techiques), neboli nejlepší dostupné technologie.
Životní prostředí
Ochrana životního prostředí je úzce spjata s udržitelným rozvojem, který v sobě životní prostředí
zahrnuje. V této oblasti se ovšem ochranou životního prostředí myslí především realizace takových
činností, které budou chránit a zlepšovat jeho kvalitu. Je proto nutné u realizovaných projektů sledovat

jaký budou mít dopad na životní prostředí a dbát na to, aby jejich příspěvek ke zlepšení stavu životního
prostředí byl maximální.

Název fiche - PRV 1

Opatření
SCLLD

Vazba na článek nařízení PRV

1.1.1 Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Stručný popis fiche:
Fiche reaguje na potřebu rozvoje a zajištění udržitelnosti a konkurence zemědělského podnikání v území. Je zaměřena na zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace.

Vymezení Fiche

Vazba na cíle SCLLD:
Fiche má vazbu na SCLLD SC 1.1 Podpora podnikání a na SC 1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti. Fiche umožní naplnění těchto cílů
podporou zemědělských podnikatelů. Podpora umožní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti jejich podniků. Současně budou
preferovány projekty vytvářející pracovní místo, tzn., že podpora napomůže k plnění dalšího specifického cíle 1.2 Zvýšení lokální
zaměstnanosti.

Oblast 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. Je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
Příklady možných projektů:
- Investice do zemědělských budov a ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu
- Oplocení pastevních areálů
- Pořízení mobilních strojů (traktorů a pod)
- Pořízení peletovacích zařízení pro vlastní potřebu

Definice příjemce

Zemědělští podnikatelé. Definice žadatele/příjemce dotace bude dále upřesněna Pravidly pro operaci 19.2.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50.000,- Kč

Preferenční kritéria (principy)

1)
2)
3)
4)

Max. 5,000.000,- Kč

Preferování projektů zvyšující zaměstnanost (vytvářející pracovní místa)
Preferování projektů, které vytvoří pracovní místa, nebo jejich část pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Inovace - preferovány budou projekty, které jsou inovativní jak v oblasti investic (pořízení moderních technologií), tak v oblasti
inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v území apod.
Podpora menších projektů, při respektování efektivnosti a hospodárnosti

Indikátory výstupů
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátory výsledků
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátor výstupů:
93701 Počet podpořených podniků/příjemců
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 5 4
Cílový stav: 9 15
Indikátor výsledků:
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 1 3
Cílový stav: 3 5

Opatření
SCLLD
Vazba na článek nařízení PRV
Fiche PRV 2

Vymezení fiche

1.1.2 Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů
Článek 17, odst. 1, písm. b)
Stručný popis fiche:
Fiche je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh, nebo vývoje zemědělských produktů, uvedených v příloze 1
Smlouvy o fungování EU (s výjimkami danými pravidly PRV). Podpora přispívá k naplnění Priority 3 Podpora organizace potravinového
řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat atd. Podpora investic do
zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům,
výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení
dodavatelských řetězců.
Vazba na cíle SCLLD:
Fiche má vazbu na SCLLD SC 1.1 Podpora podnikání a na SC 1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti. Fiche umožní naplnění těchto cílů
podporou zemědělských podnikatelů. Podpora umožní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti jejich podniků. Současně budou
preferovány projekty vytvářející pracovní místo, tzn. že podpora napomůže k plnění dalšího specifického cíle 1.2 Zvýšení lokální
zaměstnanosti.

Oblast podpory

Podpora zahrnuje hmotné i nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé
výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov, vč. nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů, investic
souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků apod. Dále investice související s uváděním na trh, včetně investic do
marketingu a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
Příklady možných projektů:
Zpracování mléka (sýrárny)
Zpracování masa (bourárny s výrobnou apod.)
Vybudování skladů hotových výrobků i skladů suroviny
Zpracování ovoce a zeleniny (sušárny ovoce, moštárny, apod.)
Investice související s uváděním výrobků na trh (prodejny, rozvoz)
Investice do marketingu

Definice příjemce

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

50.000,- minimum; 5,000.000,- maximum (bude upraveno ve výzvě)

1)
2)
3)
Preferenční kritéria (principy)
4)
5)
Indikátor výstupu
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátor výsledku
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Preferování projektů zvyšující zaměstnanost (vytvářející pracovní místa)
Preferování projektů, které vytvoří pracovní místa, nebo jejich část pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Inovace - preferovány budou projekty, které jsou inovativní jak v oblasti investic (pořízení moderních technologií), tak v oblasti
inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v území apod.
Podpora menších projektů, při respektování efektivnosti a hospodárnosti
Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS, nebo jejich místních částí

Indikátor výstupů:
93701 Počet podpořených podniků/příjemců
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 2 0
Cílový stav: 3 7
Indikátor výsledků:
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 1 0
Cílový stav: 2 1

Fiche PRV 3

Opatření
SCLLD

Vazba na článek nařízení PRV

1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky
Článek 19, odstavec 1, písmeno b)
Stručný popis fiche:
Fiche umožňuje podporu podnikání na venkově v oblasti venkovské turistiky,vč. agroturistiky. Řada těchto služeb v území chybí a
není zcela využit potenciál, který zvláštnosti území nabízí. Fiche má za cíl také podpořit drobné živnostníky, mikro a malé podniky,
které by měly podporu využít k nastartování podnikání (nebo oživení podnikání). Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), vyjmenované v Pravidlech
Příklady možných projektů:

Vymezení fiche

-

Pořízení technologií, strojů, vybavení provozoven
Zvýšení ubytovací kapacity v souvislosti s agroturistikou a venkovskou turistikou
Vybavení pro volný čas a sport (sportovní, zábavní a rekreační činnosti) ve vazbě na agroturistiku a venkovskou turistiku
Stravování a pohostinství ve vazbě na agroturistiku a venkovskou turistiku - apod.

Vazba na cíle SCLLD:
Fiche má vazbu na SCLLD SC 1.1 Podpora podnikání a na SC 1.2 Zvýšení lokální zaměstnanosti. Fiche umožní naplnění těchto cílů
podporou zemědělských podnikatelů. Podpora umožní rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti jejich podniků. Současně budou
preferovány projekty vytvářející pracovní místo, tzn. že podpora napomůže k plnění dalšího specifického cíle 1.2 Zvýšení lokální
zaměstnanosti.
Oblast podpory

Podpora nezemědělského podnikání, jak v oblasti služeb, tradičních řemesel, cestovního ruchu s důrazem na agroturistiku a
venkovskou turistiku je v území MAS jedním z předpokladů ekonomického rozvoje.

Definice příjemce

malé a střední podniky, živnostníci, zemědělci podnikající i v nezemědělské činnosti,

Výše způsobilých výdajů

50.000,- minimum; 5.000.000,- maximum bude upraveno ve výzvě
1)
2)
3)

Preferenční kritéria (principy)
4)
5)

Preferování projektů zvyšující zaměstnanost (vytvářející pracovní místa)
Preferování projektů, které vytvoří pracovní místa, nebo jejich část pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Inovace - preferovány budou projekty , které jsou inovativní jak v oblasti investic(pořízení moderních technologií), tak v oblasti
inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v území apod.
Podpora menších projektů , při respektování efektivnosti a hospodárnosti
Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS , nebo jejich místních částí

Indikátor výstupů
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátor výsledků
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátory výstupů
93701 Počet podpořených podniků/příjemců
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 3 0
Cílový stav: 7
Indikátory výsledků
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 0
Cílový stav: 1 2

Fiche PRV 4

Opatření
SCLLD

Vazba na článek nařízení PRV

Vymezení fiche

1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností
Článek 14, Předávání znalostí a informační akce
Vymezení 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 , jenž jsou malými nebo
středními hospodářskými podniky působícími ve venkovských oblastech. Příklady možných projektů:
- vzdělávací programy
- předávání zkušeností, workshopy, informační akce, exkurze apod.
Vazba na cíle SCLLD:
Fiche má vazbu na specifický cíl SCLLD 1.1 Podpora podnikání - předáním zkušeností, předáním dobré praxe, odborným
vzděláváním dojde ke zvýšení předpokladů pro úspěšné podnikání osob ve vyjmenovaných oblastech, stejně tak ke zvýšení znalostí
osob v uvedených oblastech pracujících

Oblast podpory

Podpora přispívá k naplnění priority 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,
zejména v oblasti 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny a prioritní oblasti 1C Podpora celoživotního
vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví. 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 nebo informačních akcí, včetně exkurzí
pořádaných v souvislosti s projektem.

Definice příjemce

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.

Výše způsobilých výdajů

Min 50.000,- max. – 5 000 000 (bude upraveno ve výzvě)
1)
2)

Preferenční kritéria (principy)
3)

Dopad projektu do území více obcí začleněných v MAS , nebo jejich místních částí ( priorizace projektů, které budou mít
pozitivní dopad do více obcí)
Partnerské projekty Budou preferovány projekty připravované a realizované v partnerství různých subjektů a sloužící
k propojení různých aktivit, které budou prospěšné rozvoji území MAS
Inovace - preference projektů, které řeší předávání znalostí v oblasti zpracování zemědělských produktů a uvádění
produktů na trh

Indikátor výstupů
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD

Indikátor výsledků
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD

Vlastní - indikátor výstupu

92301 Počet účastníků vzdělávání
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 10 0
Cílový stav: 25 10
T3 Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce)
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 0
Cílový stav: 20 5
Počet informačních akcí
Výchozí stav - 0
Hodnota pro mid-term: (2018) - 0
Cílový stav – 2 3

Opatření
SCLLD
Vazba na článek nařízení PRV
Fiche PRV 5

Vymezení fiche

Oblast podpory

Definice příjemce

Výše způsobilých výdajů

2.8.2 Projekty Spolupráce MAS
Článek 44, činnost spolupráce v rámci iniciativy Leader
Vymezení 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.
Možné zaměření projektů:
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.
Vazba na cíle SCLLD: Specifický cíl 2.8 Meziobecní, mezinárodní spolupráce a spolupráce MAS
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou
řešena v SCLLD 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.
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, ze kterých je stanovena dotace, je od 50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu) do
výše stanovené alokace MAS, t.j. 1 108 805,- Kč

Indikátor výstupů
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD

Indikátory výstupů
92501 – Celkové veřejné výdaje
Výchozí stav : - 0
Hodnota pro mid-term: ( 2018): 0
Cílový stav: 40 320,181 EUR 0
Vlastní indikátor
Počet realizovaných projektů spolupráce MAS
Výchozí stav : 0
Hodnota pro mid-term: 1 0
Cílový stav: 2 0

Nově přidaná FICHE 6 – čl. 20
Fiche PRV 6

Opatření
SCLLD

Vazba na článek nařízení PRV

2.7.2. Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Článek 20, Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech písmeno f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven
Stručný popis fiche:
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Podpoření hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, zejména posílení místního rozvoje.

Vymezení fiche

Příklady možných projektů:
-

Vazba na cíle SCLLD

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury (kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)

Fiche má vazbu na SCLLD Strategický cíl 2. Rozvoj obcí , Specifický cíl 2.4. Prevence sociálního vyloučení a negativních jevů ( hlavní
cíl pro MS 2014+) a na SC 2.7. Občanská vybavenost pro spokojený život. Fiche umožní naplnění těchto cílů podporou
hospodářského a místního rozvoje vesnic ve venkovských oblastech.
Jedná se o oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy,
společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Oblast podpory

Výdaje jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné projekty prováděny podle plánu rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech
a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje
V případě knihoven se jedná o knihovny zřízené podle §3 odst. 1 písm. C) zákona č. 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Definice příjemce

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.),
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Výše způsobilých výdajů

50.000,- minimum; 5.000.000,- maximum bude upraveno ve výzvě

Preferenční kritéria (principy)

1) Preferování projektů, které vytvoří pracovní místa
2) Podpora menších projektů , při respektování efektivnosti a hospodárnosti

3) Partnerství v projektech ( budou preferovány projekty připravovány a realizovány v partnerství různých subjektů ( NNO)
sloužících k propojení různých aktivit, které budou prospěšné rozvoji v území MAS

Indikátor výstupů
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátor výsledků
POZN.: Odůvodnění, jakým způsobem byly
stanoveny hodnoty indikátorů, je uvedeno
v Přílohové části SCLLD – Kapitole 6.1.2
Indikátory.

Indikátory výstupů
92702 Počet podpořených operací ( akcí)
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 0
Cílový stav: 4
Indikátory výsledků
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výchozí stav – 0
Hodnota pro mid-term: (2018): 0
Cílový stav: 0

Přehled předpokládané alokace na PRV (jedná se o alokaci na vyhlašované fiche v rámci výzev MAS ( nesouvisí se závazkováním ve finančním plánu) –
tato tabulka není aktualizována neboť šlo o předpoklad před zařazením článku 20
Alokace pro programový rámec PRV
Fiche
2014-15 2016
(opatření)

2017
2000000

2018

PRV 1 (1.1.1)

0

5000000

PRV 2 (1.1.2)

0

2 000 000

0

1 000 000

PRV 3 (1.1.3)

0

1 500 000

1 000 000

PRV 4 (1.1.4)

0

0

Celkem

2019

2 000 000

2020

2021

celkem

2000000

11 000 000,00

2 000 000

0

5 000 000,00

1 000 000

2 000 000

1500000

7 000 000,00

239 695,00

0

0

0

239 695,00

8 500 000

3 239 695

4 000 000

4 000 000

3500000

23 239 695,00

0

500 000,00

PRV 5 (2.8.2)

0

608 805,00

Fiche PRV 1

Opatření 1.1.1 Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku

Fiche PRV 2

Opatření 1.1.2 Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů

Fiche PRV 3

Opatření 1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky, vč. agroturistiky

Fiche PRV 4

Opatření 1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností

Fiche PRV 5

Opatření 2.8.2 Projekty spolupráce MAS

1 108 805,00

Aktualizovaná tabulka - změna po zařazení čl. 20 PRV
Procentuální podíl pravděpodobné alokace na Programový rámec PRV
Specifický cíl SCLLD
Opatření SCLLD
SC 1.1
1.1.1 Podpora zemědělského podnikání Podpora podnikání
investice do hmotného majetku
SC 1.1
1.1.2 Zemědělství zpracování zemědělských
Podpora podnikání
produktů
SC 1.1
1.1.3 Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj
Podpora podnikání
venkovské turistiky, vč. Agroturistiky
SC 1.1
1.1.4 Předávání znalostí a zkušeností
Podpora podnikání
SC 2.8
2.8.2 Projekty spolupráce MAS
spolupráce MAS
SC 2.7 Občanská
vybavení pro
2.7.2 Kulturní a spolková zařízení vč.
spokojený život
knihoven
CELKEM

Alokace dotace

% podíl

10 600 000,00

43,0%

5 000 000,00

21%

5 500 000,00

22,6%

239 700,00

1%

0

0

3 008 800,00

12,4

24 348 500,00

100%

