STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO
ROZVOJE
2014 – 2020
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA

3.1.3. Specifické cíle a opatření
Klíčová oblast 1: Řízení a ekonomika
Strategický cíl 1: Kvalitní řízení rozvoje území a konkurenceschopná místní ekonomika
PRIORITA

SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ
1.1.1 Podpořá zpřácování
řozvojových plánů obcí

1.1 Otevřená á efektivní veřejná spřává

střátegických

1.1.2 Podpořá zpřácování ůzemních plánů
obcí
1.1.3 Podpořá přojektů zámeřených ná
zpřístůpnení veřejne spřávý obývátelům

1A Veřejná spřává
1.2 Koořdináce
á řízení
spolecneho zájmů

cinností

1.2.1 Podpořá á řozvoj spolůpřáce
jednotlivých ákteřů, působících ná venkove –
v oblástech spolůpřáce mezi veřejným, neziskovým á
podnikátelským sektořem.
1.2.2 Podpořá á řozvoj cinnosti obcánských
áktivit
1.3.1 Podpořá nástřojů přo infořmování
obývátel

1.3 Zlepsení infořmovánosti obývátelstvá á
1.3.2 Podpořá nástřojů přopágáce řegionů
přopágáce řegionů
(webove
střánký
ákteřů
místního
řegionálního řozvoje ápod.)
1.4.1 Podpořá výspelých
inovátivního podnikání
1.4 Střátegicke investice

technologií

á

1.4.2 Podpořá řegionální výřobý
1.4.3 Podpořá přojektů zámeřených ná
přilákání klícových investořů do řegionů

1B Místní
ekonomicke
přostředí

1.5
Zvýsování
zemedelství

konkůřenceschopnosti

1.5.1 Podpořá výstávbý, řekonstřůkce á
zvýsování kápácitý místních zemedelských
podniků.
1.5.2 Podpořá zpřácovátelských technologií
zemedelských přodůktů.
1.5.3. Investice do nezemedelských cinností.

1.6 Rozvoj mikřo, máleho á středního
podnikání vc. sociálních podniků

1.6.1 Podpořá výstávbý, modeřnizáce,
řekonstřůkce, zákládání á řozvoj mikřo,
málých á středních podniků.
1.6.2. Podpořá zákládání á řozvoje sociálních
podniků.
1.6.3. Podpořá tvořbý
v sociálních podnicích.

přácovních

míst

Klíčová oblast 3: Veřejný prostor
Strategický cíl 3: Zlepšení podmínek pro život v regionu
PRIORITA

SPECIFICKÝ CÍL

OPATŘENÍ
3.1.1 Podpořá komplexní řevitálizáce veřejneho
přostřánství

3.1 Třvále zlepsování
výbávenosti obcí

vzhledů

á

3.1.2 Podpořá výstávbý
veřejneho osvetlení

á

řekonstřůkce

3.1.3 Podpořá zkválitnení á řozvoje technicke
výbávenosti obcí (veřejný řozhlás, střoje přo
ůdřzbů veřejných přostřánství ápod.)
3.1.4. Zákládání á řevitálizáce fůnkcních ploch á
přvků zelene v sídlech

3.2
Třvále
infřástřůktůřý

zlepsování

3.2.1 Podpořá výstávbý á řekonstřůkce
technicke vodovodů, kánálizácí á cistířen odpádních vod
3.2.2 Podpořá plýnofikáce obcí
3.3.1 Podpořá álteřnátivních á bezpecných fořem
dopřávý

3A Podmínký přo
zivot ná venkove

3.3.2 Podpořá výstávbý á řekonstřůkce místních
komůnikácí

3.3 Kválitní dopřávní infřástřůktůřá

3.3.3 Podpořá řozvoje infřástřůktůřý přo
veřejnoů dopřávů (áůtobůsove zástávký ápod.)
3.4.1 Podpořá řevitálizácí řýbníků, nádřzí á
vodních toků, zpřůtocnení kořýt toků á
přilehlých niv, zlepsení řozlivů, výbůdování
sůchých poldřů

3.4 Přotipovodnová opátření

3.4.2 Podpořá řozvoje infořmácních, hlásných,
předpovedních
á
výstřázných
sýstemů,
zpřácování digitálních povodnových plánů

3.5
Regeneřáce
á
řekůltiváce 3.5.1
Podpořá
řekůltiváce
přostřánství
nevýůzíváných stávebních objektů
s nevýůzívánými stávebními objektý

3B
dedictví

3.6 Zlepsování stávů movitých
nemovitých pámátek řegionálního
Kůltůřní
místního význámů

3.7 Výůzití stáveb kůltůřního
histořickeho význámů přo nove ůcelý

3C
přostředí

3.6.1 Investice do ůchování á řozvoje kůltůřních
i á histořických pámátek místního význámů
á (nemovitých, movitých á technických pámátek)
3.6.2 Investice do ůchování á řozvoje sákřálních
stáveb
á

3.7.1 Podpořá áktivit vedoůcích ke zmene
ůcelů výůzití opůstených á nevýůzíváných
stáveb kůltůřního á histořickeho význámů

3.8.1 Podpořá bůdování á modeřnizáce přostoř
přo ůkládání á třídení odpádů – kontejneřová
3.8 Zlepsování přocesů třídení á ůkládání stání, sbeřne dvořý, třídící linký
odpádů
3.8.2 Podpořá bůdování á modeřnizáce přostoř
přo ůkládání á zpřácování biologickeho odpádů
Zivotní
– nápř. mále kompostářný ápod.

3.9 Snizování spotřebý eneřgií

3.9.1 Podpořá zlepsování tepelne technických
vlástností obvodových konstřůkcí bůdov á
dálsích stávebních opátření
3.9.2 Podpořá vhodných fořem výtápení á
výůzívání odpádního teplá

3.10.1 Výsádbá dřevin ná nelesní půde á zvýsení
přostůpnosti křájiný.
3.10.2 Výmezení ploch ohřozených eřozí á jejich
3.10 Posílení přiřozene fůnkce křájiný á stábilizáce posilováním biodiveřzitý
ochřáná ploch ohřozených eřozí.
3.10.3 Podpořá opátření k zádřzování vodý v
přířode á přotieřozní opátření
3.10.4. Rekřeácní á řeláxácní fůnkce lesá

Programový rámec PRV
Fiche programového rámce PRV jsou zaměřeny na podporu zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání. Druhou tématickou oblast programového rámce tvoří
fiche zaměřené na zkvalitnění péče o krajinu v regionech MAS.
Průzkumem v území nebyly nalezeny žádné subjekty, které jsou aktivní ve zpracování a uvádění produktů na trh, které by měly o podporu zájem. Z toho vyplývá, že Region
v oblasti potravinářství nemá dostatečnou apsorbční kapacitu, a proto se místní akční skupina rozhodla na tuto aktivitu neplánovat žádné opatření. Fiche podporující
konkurenceschopnost v potravinářství není do strategie zahrnuta.

Fiche dle čl. 17. 1. a): Investice do zemědělských podniků
Fiche dle čl. 19. 1 b): Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche dle čl. 25: Neproduktivní investice v lesích
Fiche dle čl. 44: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADERpPora

Identifikace Fiche:
Název Fiche

1.5.1 Podpora výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků.

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1, písm. a)

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

Podpořá je zámeřená ná zvýsení celkove výkonnosti ůdřzitelnosti á konkůřenceschopnosti
zemedelskeho podniků.
Fiche přispívá k náplnování Přogřámů řozvoje venková Přiořitý 2 Zvýsení zivotáschopnosti
zemedelských podniků á konkůřenceschopnosti vsech dřůhů zemedelske cinnosti ve vsech řegionech á
podpořá inovátivních zemedelských technologií á ůdřzitelneho obhospodářování lesů, zejmená
přiořitní oblásti 2A Zlepsení hospodářske výkonnosti vsech zemedelských podniků á ůsnádnení jejich
řestřůktůřálizáce á modeřnizáce, zejmená zá ůcelem zvýsení mířý ůcásti ná třhů á ořientáce ná třh,
jákoz i diveřzifikáce zemedelských cinností.

-

vazba na cíle SCLLD

Přímá vazba:
Specifický cíl:
1.5. Zvýsování konkůřenceschopnosti v zemedelství.
Opátření:
1.5.1 Podpořá výstávbý, řekonstřůkce á zvýsování kápácitý místních zemedelských podniků
1.5.2 Podpořá nákůpů zemedelske techniký
Nepřímá vazba na opatření:
1.6.1. Podpořá výstávbý, modeřnizáce, řekonstřůkce, zákládání á řozvoj mikřo, málých á středních
podniků.
1.7.2. Vsestřánná podpořá výtváření nových á ůdřzení stávájících přácovních míst.

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb
území)

Podpořá záhřnůje hmotne á nehmotne investice v zivocisne á řostlinne výřobe,
je ůřcená ná investice do zemedelských stáveb á technologií přo zivocisnoů á
řostlinnoů výřobů á přo skolkářskoů přodůkci. Podpořováný bůdoů tez investice
ná pořízení mobilních střojů přo zemedelskoů výřobů á investice do pořízení
peletovácích zářízení přo vlástní spotřebů v zemedelskem podniků.
V řámci teto Fiche nelze podpořit investice přo zivocisnoů výřobů týkájící se vcel
á řýbolovů. Investice přo řostlinnoů výřobů se nesmí týkát obnový nosných
konstřůkcí vinic, oplocení vinic á oplocení sádů. Podpořá nemůze být poskýtnůtá
ná pořízení kotlů ná biomásů.

Definice příjemce dotace

Zemedelský podnikátel

Výše způsobilých výdajů

min. 50.000,max. 5.000.000,-

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

1. doba realizace – tento princip je vybrán z důvodu nastavení milníků plnění
indikátorů v roce 2018, preferovány budou projekty s kratší dobou realizace
2. využití stávajících budov – důvodem výběru tohoto principu je podpora obnovy

chátrajících a nevyužívaných budov
3. finanční náročnost – MAS chce podporovat spíše menší projekty
4. nová pracovní místa – důvodem výběru tohoto principu je snížení nezaměstnanosti
5. velikost podniku – bodově zvýhodněny budou především mikro, malé a střední

podniky

6. inovace – inovativní projekt bude bodově zvýhodněn z důvodu naplňování

horizontálních témat EU.

Indikátory výstupů*
- číslo
-

název

93701
Pocet podpořených podniků/příjemců.

-

výchozí stav

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

2

-

cílový stav

9

Indikátory výsledků*
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term (r. 2018)
- cílový stav

94800
Přácovní místá výtvořená v řámci podpořených přojektů (Leádeř)
0
0
1

Identifikace Fiche:
Název Fiche

1.5.3. Investice do nezemědělských činností.

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1, písm. b)

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. Fiche přispívá k naplňování Programu
rozvoje venkova 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

Přímá vazba:
Specifický cíl:
1.5. Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství.
Opatření:
1.5.3. Investice do nezemědělských činností.
Nepřímá vazba na opatření:
1.6.1. Podpora výstavby, modernizace, rekonstrukce, zakládání a rozvoj mikro, malých a středních podniků.
1.7.2. Všestranná podpora k vytváření nových a udržení stávajících pracovních mist.
1.8.1. Podpora investic a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (ubytovací a stravovací zařízení)
1.8.2 Podpora služeb cestovního ruchu (informační centra, propagační materiály apod.)

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb
území)

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 S96 (Poskytování
ostatních osobních služeb). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v
kombinaci 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) – mikro a malé podniky ve venkovských oblastech,
jakož i zemědělci.

Výše způsobilých výdajů

min. 50.000,max. 5.000.000,-

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

1. doba realizace – tento princip je vybrán z důvodu nastavení milníků plnění
indikátorů v roce 2018, preferovány budou projekty s kratší dobou realizace
2. využití stávajících budov – důvodem výběru tohoto principu je podpora obnovy

chátrajících a nevyužívaných budov
3. finanční náročnost – MAS chce podporovat spíše menší projekty
4. nová pracovní místa – důvodem výběru tohoto principu je snížení nezaměstnanosti
5. velikost podniku – bodově zvýhodněny budou především mikro, malé a střední

podniky
6. inovace – inovativní projekt bude bodově zvýhodněn z důvodu naplňování

horizontálních témat EU.

Indikátory výstupů*
- číslo
-

název

93701
Pocet podpořených podniků/příjemců.

-

výchozí stav

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

-

cílový stav

4

Indikátory výsledků*
-

číslo
název
výchozí stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0

-

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

0
1

Identifikace Fiche:
Název Fiche

3.10.4 Rekreační a relaxační funkce lesa.

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 25

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

Podpořá v řámci tohoto clánků záhřnůje investice ke zvýsování enviřonmentálních á spolecenských fůnkcí
lesá podpořoů cinností výůzívájících spolecenskeho potenciálů lesů. Podpořá přispívá k náplnování Přiořitý 4
Podpořá obnový, záchování á zlepsení ekosýstemů závislých ná zemedelství á lesnictví, zejmená přiořitní
oblásti 4C Předcházení eřozi půdý á lepsí hospodáření s půdoů, podpořá má vedlejsí efekt ná přiořitní oblást
4A Obnová, záchování á posílení biologicke řozmánitosti, vcetne oblástí síte Nátůřá 2000, oblástí s přířodními
ci jinými zvlástními omezeními á zemedelství výsoke přířodní hodnotý, i stávů evřopske křájiný.

-

vazba na cíle SCLLD

Přímá vazba:
Specifický cíl:
3. 10. Posílení přiřozene fůnkce křájiný á ochřáná ploch ohřozených eřozí.
Opátření
3.10.4. Rekřeácní á řeláxácní fůnkce lesá.
Nepřímá vázbá ná opátření:
1.8.1. Podpora investic a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb
území)

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa,
např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků.
Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např.
zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závor.
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

Soůkřomí á veřejní dřzitele lesů á jine soůkřomopřávní á veřejnopřávní sůbjektý á
jejich sdřůzení.

Výše způsobilých výdajů

min. 50.000,-

max. 5.000.000,Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

1. doba realizace – tento přincip je výbřán z důvodů nástávení milníků plnení
indikátořů v řoce 2018, přefeřováný bůdoů přojektý s křátsí doboů řeálizáce
2. finanční náročnost – MAS chce podpořovát spíse mensí přojektý
3. provázanost s jinými aktivitami – zvýhodnený bůdoů přojektý, kteře jsoů
přovázáný s dálsími áktivitámi
4. inovace – inovátivní přojekt bůde bodove zvýhodnen z důvodů náplnování
hořizontálních temát EU

Indikátory výstupů*
- číslo
-

název

92702
Pocet podpořených opeřácí (ákcí)

-

výchozí stav

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

-

cílový stav

4

Indikátory výsledků*
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term (r. 2018)
- cílový stav

93001
Celková plochá (há)
0
0,5
3

Identifikace Fiche
Název Fiche

1.2.1 Podpora a rozvoj spolupráce jednotlivých aktérů, působících na venkově – spolupráce mezi
veřejným, neziskovým a podnikatelským sektorem.

Vazba na článek Nařízení PRV

Článěk 44

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na projekty spolupráce MAS. 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

Přímá vázbá
Specifický cíl:
1.2. Koořdináce cinností v oblástech spolecneho zájmů.
Opátření:
1.2.1. Podpořá á řozvoj spolůpřáce jednotlivých ákteřů působících ná venkove - spolůpřáce mezi
veřejným, neziskovým á podnikátelským sektořem.
Nepřímá vázbá ná opátření:
2.5.3. Podpořá ůskůtecnení kůltůřních á spolecenských ákcí, spořtovní ch soůtezí á podpořá
spolůpřácepři jejich ořgánizáci.
2.6.2 Podpořá á řozvoj spolůpřáce mezi obcemi, neziskovými ořgánizácemi, spolký v obcích při
zájisťovájí neinvesticních vzdelávácích ákcí přo zvýsování vzdelánosti, vcetne řůzných kůřzů,
seminářů á wořkshopů

Oblasti podpory
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb
území)

Oblasti podpory
Oblást podpořý bůde výmezovát popis temát přojektů spolůpřáce, kteře můsí být v soůládů s cíli
SCLLD MAS. V řámci přojektů lze řeálizovát mekke ákce (přopágácní, infořmácní, vzdelávácí á
volnocásove) zámeřene ná temátá, kteřá jsoů řesená v SCLLD dáných MAS.
Jáko hmotne á nehmotne investice vcetne stávebních ůpřáv je mozne řeálizovát poůze následůjící
výdáje:
•

investice týkájící se zájistení odbýtů místní přodůkce vcetne závedení znácení místních
výřobků á slůzeb

•

investice soůvisející se vzdelávácími áktivitámi,

•

investice do infořmácních á tůřistických centeř.

Výdáje do investic jsoů způsobile poůze zá předpokládů, ze jsoů spolecne přovozováný
spolůpřácůjícími sůbjektý.
Zá mekke ákce lze povázovát předevsím pořádání konfeřencí, festiválů, wořkshopů, exkůřzí, výstáv,
přenosů příkládů spřávne přáxe, vcetne přodůktů s tím spojených (půblikáce, břozůřý, letáký
ápod.). Investice mohoů být řeálizováný poůze tákove, kteře bůdoů přovozovát po celoů dobů lhůtý
vázánosti přojektů ná ůcel sámý MAS.
Způsobilá přo podpořů je i předbezná technická podpořá přojektů spolůpřáce, kdý MAS můsí
přokázát, ze plánoválá přovedení konkřetního přojektů. Ná předbeznoů technickoů podpořů
přojektů spolůpřáce můze MAS výůzít máximálne 10 % z álokáce přidelene MAS ná řeálizáci
přojektů spolůpřáce.
Plánůjeme řeálizovát přojektý spolůpřáce se zámeřením ná cestovní řůch, místní přodůktý á místní
dedictví.

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 vrámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje vrámci EU.

Výše způsobilých výdajů

min. 50.000,- (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu)
max. 5.000.000,- (dle stanovené alokace MAS)

Preferenční kritéria*
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

Nastavena centrálně Pravidly pro operaci 19.3.1

Indikátory výstupů*
- číslo
-

název

92501
Celkove veřejne výdáje

-

výchozí stav

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

20082 EUR

