MAS Rozkvět, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Rozkvět 2014 – 2020
(SCLLD MAS Rozkvět 2014-2020)
verze finálního dokumentu: 1.4.

Změna programového rámce PRV – 04/2020

zveřejněno na www.masrozkvet.cz

PROGRAMOVÝ RÁMEC SCLLD MAS ROZKVĚT – PRV (PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA):
Na základě střednědobé evaluace (https://www.masrozkvet.cz/projekty-mas-1/strategie-masrozkvet-sclld/?ftresult=evaluace+) a návrhů z jednání Fóra starostů (ve dnech 17.10 2019
a.23.10.2019 a Správní rady ze dne 18.2.2020) přistoupila MAS k následujícím změnám v
SCLLD (veškeré uvedené změny schválila Členská schůze MAS dne ): 7.4.2020
Ve změnách finančního plánu je zahrnuto i navýšení alokace ze dne 12.2.2020 o 20 612 210 Kč na
celkovou částku 60 084 790 Kč.
Fiche 1 – Mikropodniky-- u této fiche dochází k navýšení alokace i k navýšení indikátoru 93 701 i
94 800
Zdůvodnění: : zazávazkováno cca 98 % alokace, v poslední výzvě (č. 6)převis žádostí o dotaci,
předpoklad vyššího počtu potencionálních žadatelů
Fiche 2 - Zpracování zemědělských produktů - u této fiche se alokace snižuje a zároveň se
snužují i cílové stavy indikátorů 93 701 + 94 800 (detaily viz tabulka níže)
Zdůvodnění: potencionální žadatelé byli osloveni a o tuto fichi již není zájem
Fiche 3 – Zemědělské podniky – u této fiche se alokace zvyšuje, zároveň se navyšují i cílové
stavy indiktorů 93 701 + 94 800 (detaily viz tabulka níže)
Zdůvodnění: Velice vysoká poptávka z území.
Fiche 4 –Lesnická technologie - u této fiche se alokace nemění, zvyšuje se hodnota indikátoru
93 701 (detaily viz tabulka)
Zdůvodnění: V této fichi bylo zrealizováno více projektů než se předpokládalo a sběrem dat z
území, ještě 3 žadatelé budou žádat.
Fiche 5 – Krátké řetězce – Tato fiche se ruší
Zdůvodnění: toto opatření bylo vyhlášeno několikrát a ani jednou nebyl přijat žádný projekt.
Sběrem dat z území bylo zjištěno, že už ani žádný potencioální žadatel není.
Fiche 6 – Cestovní ruch - u této fiche se alokace snižuje, snižuje se i hodnota indikátorů 93701 a
94 800

Zdůvodnění: U této fichi žadatelé ukončili administraci projektu, případně jsou jejich
požadavky neslučitelné s pravidly
Fiche 7 – MAS - Spolupráce– u této fiche dochází k snížení alokované častky
Zdůvodnění: MAS připravuje projekt s dalšími MAS, a z důvodu omezení způsobilých výdajů
na projekt zbývající částku převádí do opatření 19.2.1.
Fiche 8 – NAŠE OBCE – nově vytvořená fiche,
Zdůvodnění: MAS vytváří novou Fichi 8, která vychází z článku 20 Zavedení článku 20 umožní
řešení dalších problémů identifikovaných v území, které dosud nebylo možné řešit, jako je
např. nedostatek společenských prostor, zázemí pro spolkové aktivity a vzdělávání, stav
veřejných prostranství aj.). Intervenční logika viz. Výběr oblastí z článku 20 byl podmíněn
stávající SCLLD a platnými strategickými cíly a podporovanými aktivitami a také zájmem

jednotlivých obcí v regionu, který byl zjišťován na základě jednání Fóra starostů ve dnech ve
dnech 17.10 2019 a.23.10.2019 (zápisy přiloženy)
FICHE

původní alokace
v Kč

Dosud čerpáno v
Kč

přesuny alokace
+ navýšení o 20
612 210 Kč

alokace po
změně v Kč

1. Mikropodniky

5 500 000

5 362 864

+3 862 864

9 362 864

2. Zpracování
zemědělských
produktů

7 600 000

1 276 000

-6 324 000

1 276 000

3. Zemědělské
podniky

11 500 000

10 728 912

+7 569 064

19 069 064

4. Lesnické
technologie

3 000 000

2 540 126

0

3 000 000

5. Krátké řetězce

2 075 000

0

-2 075 000

0

6. Cestovní ruch

8 000 000

1 936 862

-4 063 138-

3 936 862

0

-357 583

1 440 000

0

+ 22 000 000

22 000 000

7. MAS
Spolupráce

8. Naše obce

1 797 580

-

Programový rámec PRV v rámci SCLLD MAS Rozkvět, z.s. tedy nyní obsahuje 8 opatření, které
vycházejí z následujících klíčových oblastí a specifických cílů. 8. opatření „NAŠE OBCE“ vychází z
článku 20 a zahrnuje v sobě 4 definované strategické cíle.

Programový rámec PRV – fiche 1 - MIKROPODNIKY
Název Fiche

Mikropodniky

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti
Stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Vazba na cíle SCLLD
Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: PODNIKÁNÍ
SC 3: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podopatření: P.1.3. Podpora živnostníků a MSP
Aktivity: P.1.3.1. Podpora živnostníků a MSP - investice do rozvoje firem (infrastruktura, vybavení
P.1.3.2. Podpora živnostníků a MSP - investice vzniku firem
P.1.3.3. Podpora živnostníků a MSP - investice do diverzifikace činností
Oblasti podpory
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE)4: 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 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.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
Definice příjemce dotace
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Výše způsobilých výdajů
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Preferenční kriteria
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:
Vytváření pracovních míst
Finanční náročnosti projektu
Inovativnosti projektu
Velikost obce v místě realizace projektu
Vazby adresy trvalého pobytu/sídla žadatele na objekt realizace projektu
Zaměření žadatele v ekonomické činnosti – v této fichi nebudou podporovány CZ-NACE - I (Ubytování,
stravování a pohostinství), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
Zkušeností s čerpáním dotací
Velikosti podniku

Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

12
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

3

Programový rámec PRV – fiche 2 – ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
Název Fiche

Zpracování zemědělských produktů

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 17, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
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 EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Vazba na cíle SCLLD
Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: PODNIKÁNÍ
SC 3: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS

Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podopatření: P.1.4. Podpora zpracování zemědělských produktů
Aktivity: P.1.4.1. Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení), rozšiřování produkce
P.1.4.2. Podpora zpracování zemědělských produktů – vývoj a rozšiřování produkce
Oblasti podpory
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 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
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní
ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze
dotace
I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
Výše způsobilých
Min. 50 000 Kč
výdajů
Max. 5 000 000 Kč
Preferenční kriteria
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:
o
o
o
o
o
o
o
o

Vytváření pracovních míst
Finanční náročnost projektu
Inovativnost projektu.
Velikost obce v místě realizace projektu
Zkušeností s čerpáním dotací (mimo nárokových)
Velikosti podniku
Registrace značení výrobků žadatele
Vazby adresy trvalého pobytu/sídla žadatele na objekt realizace projektu

Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

1

- cílový stav

6
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0,5

Programový rámec PRV – fiche 3 – ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
Název Fiche

Zemědělské podniky

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche

Investice do zemědělských podniků

- stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku.
Vazba na cíle SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: PODNIKÁNÍ
SC 3: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podopatření: P.1.5. Podpora rozvoje zemědělských podniků
Aktivity: P.1.5.1. Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura)
P.1.5.2. Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje (vybavení)
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.
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.
Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč

Max. 5 000 000 Kč
Preferenční kriteria
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:





Vytváření pracovních míst
Finanční náročnost projektu
Inovativnost projektu
Velikost obce v místě realizace projektu

Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term
(r. 2018)

6

- cílový stav

50
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term
(r. 2018)

1,5

- cílový stav

7

Programový rámec PRV – fiche 4 – LESNICKÉ TECHNOLOGIE
Název Fiche

Lesnické technologie

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 26

Vymezení Fiche Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
- stručný popis Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Fiche
Vazba na cíle SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: PODNIKÁNÍ
SC 3: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření:
- Zvyšování ekonomické konkurenceschopnosti firem i regionu MAS
- Zlepšování technologického vybavení firem a podnikatelské infrastruktury
- Zavádění inovací a rozvoj inovativního podnikání
- Zlepšení péče o krajinu a její šetrného využívání
Podopatření: P.1.6. Podpora rozvoje dřevařských podniků a lesnických technologií
Aktivity: P.1.6.1. Investice do lesnických technologií - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení) pro
předprůmyslové zpracování
P.1.6.2. Podpora dřevařských podniků - investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení)
Oblasti podpory
Podpora je 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 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. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Preferenční kriteria
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:





Finanční náročnost projektu
Inovativnost projektu
Velikosti obce v místě realizace projektu
Velikosti investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku

Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

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

1
12
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

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

0
0

Programový rámec PRV – fiche 5 – KRÁTKÉ ŘETĚZCE
Název Fiche

Krátké řetězce

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 35, odstavec 2., písmeno d)

Vymezení Fiche

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

- stručný popis
Fiche

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a
rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Vazba na cíle SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: PODNIKÁNÍ
SC 3: Zlepšit konkurenceschopnost území regionu MAS
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
Podopatření: P.1.2. Tvorba sítí, marketing
Aktivity: P.1.2.1. Podpora vytváření sítí a trhů - prodejní síť regionálních produktů, P.1.2.2.Podpora
vytváření sítí a trhů - propagace místní produkce, P.1.2.3.Zavádění krátkých obchodních řetězců,
spolupráce mezi účastníky K.O.Ř. a místních trhů, P.1.2.4.Sdílení zařízení a strojů (v odvětvích:
zemědělství, potravinářství, lesnictví)
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 činnost, 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 (dle Metodiky pro
tvorbu fichí, odstavec 1)
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, NNO
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Preferenční kriteria

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:
 Finanční náročnost projektu
 Inovativnost projektu
 Velikosti obce v místě realizace projektu
 Vazby adresy trvalého pobytu/sídla žadatele na objekt realizace projektu
 Zkušeností s čerpáním dotací
 Velikost podniku
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0
Indikátory výstupů

- číslo

93102

- název

Počet podpořených kooperačních činností

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

0

Programový rámec PRV – fiche 6 – CESTOVNÍ RUCH
Název Fiche

Cestovní ruch

Vazba na článek Nařízení PRV

Čl. 19, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti v oblasti
cestovního ruchu

- stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností v oblasti cestovního ruchu.
Vazba na cíle SCLLD

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: CESTOVNÍ RUCH
SC 7: Zvýšit konkurenceschopnost služeb cestovního ruchu
Opatření: Podpora podnikání a zaměstnanosti
Opatření: Podpora lokálního turismu
- Zvýšení konkurenceschopnosti služeb cestovního ruchu v regionálním i národním měřítku
- Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro cestovní ruch
- Zvyšování kvality a dostupnosti služeb cestovního ruchu, rozšíření nabídky
Podopatření: C.2.1. Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Aktivity: C.2.1.1. Investice do CR - ubytovací a stravovací zařízení, půjčovny (infrastruktura, vybavení)
C.2.1.3.Zvyšování kvality služeb cestovního ruchu a certifikace kvality
C.2.1.1. Rozvoj služeb zážitkové turistiky
Oblasti podpory
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE)4: 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 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 kriteria
Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:











Vytváření pracovních míst
Finanční náročnost projektu
Inovativnost projektu.
Velikosti obce v místě realizace projektu
Zaměření žadatele v ekonomické činnosti – podporovány budou CZ-NACE - I (Ubytování, stravování
a pohostinství), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
Vazby adresy trvalého pobytu/sídla žadatele na objekt realizace projektu
Adresy trvalého pobytu/sídla žadatele
Zkušeností s čerpáním dotací
Velikosti podniku
Registrace značení služeb v cestovním ruchu žadatele

Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93701

- název

Počet podpořených podniků/příjemců

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

6
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav

0

- hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

- cílový stav

2

Programový rámec PRV – fiche 7 – MAS-SPOLUPRÁCE
Název Fiche

MAS- SPOLUPRÁCE

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 44

Vymezení Fiche

Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

- 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

Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS
Strategický cíl: Mezirezortní aktivity a spolupráce (MAS)
SC 9: Posílit a rozvíjet meziresortní a mezinárodní spolupráci

Opatření: oM.7. Regionální a mezinárodní spolupráce platforem
Podopatření: M 7.1. Regionální a národní kooperace a projekty spolupráce MAS, M 7.2. Přeshraniční
spolupráce MAS (Horní Rakousko, Dolní Bavorsko), M.7.3. Mezinárodní spolupráce MAS, M 7.4. Evropské
kooperace - sítě LEADER, NNO, regiony
Oblasti podpory
- Organizace měkkých akcí - propagační, informační, vzdělávací a volnočasové. Pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených;
publikace, brožury, letáky apod.
Tyto akce budou zaměřeny na podporu tradic, kultury a volnočasových aktivit na venkově, na podporu
místní produkce a místních výrobků a služeb.

- Hmotné a nehmotné investice - investice týkající se odbytu místní produkce včetně zavedení značení
místních výrobků a služeb; investice související se vzdělávací i aktivitami (mimoškolní a osvětové
vzdělávání lokálních lidských zdrojů) ;
- Předběžná technická podpora projektů spolupráce (mzdové výdaje, cestovné…)
Definice příjemce dotace

MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Programový rámec PRV – fiche 8- NAŠE OBCE
Název Fiche

NAŠE OBCE

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Vymezení Fiche

Podpora základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.
Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, investice do mateřských a základních škol nenavyšující
kapacitu, obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova, a do staveb a vybavení pro
kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven.
Vazba na cíle SCLLD
Globální cíl SCLLD: Zajistit vyvážený a trvale udržitelný rozvoj území regionu MAS

Strategický cíl: LIDÉ
SC 1: Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS
SC 2: Zlepšit stav dostupnost veřejné infrastruktury a služeb pro obyvatele - Hlavní cíl pro MS 2014 +

Opatření:
oL.1.Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
Podopatření:
L.1.1. Zlepšení stavu infrastruktury občanské vybavenosti a veřejných služeb
L.3.1. Rozvoj infrastruktury pro školství
L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného času
L.3.3. Rozvoj infrastruktury pro neformální vzdělávání a volný čas
Aktivity:
L.1.1.1. Rekonstrukce/výstavba/ vybavení objektů obč. vybavenosti a veř.správy, vč. odstraňování bariér
L.1.1.2.Rekonstrukce/výstavba/ vybavení kulturních domů/ kluboven/ spolkových center
L.1.1.4. Zlepšování služeb veřejné správy pro občany
L.3.1.1. Rekonstrukce/výstavba objektů škol/ školských zařízení
L.3.1.2. Vybavení pro zkvalitnění vzdělávání
L.3.1.3 Modernizace stávajících/zřizování nových školních sportovišť a hřišť - infrastruktura, vybavení
L.3.2.1. Zvyšování kvality vzdělávání na úrovni předškolní výchovy
L.3.2.2. Zvyšování kvality vzdělávání na úrovni základního školství
L.3.3.4. Obnova objektů knihoven, rozšíření a modernizace vybavení knihoven
L.3.3.5. Modernizace stávajících/zřizování nových sportovišť, hřišť a volnoč.areálů - infrastruktura, vybavení
Strategický cíl: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SC 4: Zajistit zachování kvality životního prostředí území regionu MAS
Opatření:
oZ.1. Zlepšení vzhledu a funkcí přírody a krajiny
Podopatření:
Z.1.1. Prostranství a zeleň
Aktivity:
Z.1.1.1. Zakládání/ revitalizace veřejných prostranství, funkčních ploch a sídelní zeleně
Strategický cíl: CESTOVNÍ RUCH
SC 6: Ochrana kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
Opatření:
oC.1. Ochrana kulturního a přírodního dědictví a místních tradic
Podopatření:
C.1.1. Obnova památek
C.1.3. Živé kulturní dědictví

Aktivity:
C.1.1.1. Obnova drobných památek v obcích a v krajině
C.1.1.1. Obnova kulturních památek
C.1.3.1. Podpora činnosti tradičních kulturních spolků
Oblasti podpory
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
e) Vybrané kulturní památky
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
a) Veřejná prostranství v obcích
Podpora je zaměřena na veřejná prostranství specifikovaná níže, a tovčetně herních prvků.
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství definované v § 34 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze
tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela,
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce

b) Mateřské a základní školy
Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení.

e) Vybrané kulturní památky
Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova.
Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

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.
Definice příjemce dotace

a) Veřejná prostranství v obcích
Obec nebo svazek obcí.
b) Mateřské a základní školy
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem
obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve
školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.
e) Vybrané kulturní památky
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.
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Výše způsobilých výdajů

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.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Preferenční kriteria

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska:
Finanční náročnosti projektu/projektů
Velikost obce v místě realizace projektu
Typu žadatele
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
- číslo

93702

- název

Počet podpořených operací/akcí

- výchozí stav

0

- cílový stav

20
Indikátory výsledků

- číslo

94800

- název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

- výchozí stav

0

- cílový stav

0

