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CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj  

 podpora MAS rozšířena i do ostatních ESI fondů, přes které je 

možné využít metodu LEADER jako CLLD - za koordinaci 

v rámci ESI fondů je zodpovědné MMR 

 zapojené programy do CLLD: PRV (MZE), IROP (MMR), OPZ 

(MPSV), OPŽP (MŽP) 

 příjem žádostí o podporu implementace SCLLD na MMR 

(kontrola formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti) 

 získání Osvědčení o splnění standardů – nutná podmínka pro 

předložení žádosti o podporu SCLLD 

 věcné hodnocení - posouzení souladu strategie s cíli 

dotčených programů – jednotlivá ŘO 



CLLD – Výběr strategií 

 hodnoticí komise – věcné hodnocení programových 

rámců 

 preferenční kritéria pro programový rámec PRV 

 vychází z Metodického pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů v program. období 2014-2020 

 předložena ke schválení MV PRV 2014-2020  

 ŘO může na základě věcného hodnocení SCLLD 

navrhnout úpravu odpovídajícího programového rámce 

SCLLD 



CLLD – LEADER V PRV 2014 - 2020 

 schválení PRV EK – 26. 5. 2015 

 CLLD/LEADER - 5 % z rozpočtu PRV  

 opatření Podpora místního rozvoje na základě iniciativy 

LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)  

 2 podopatření: 

 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje – realizace 

SCLLD 

 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní 

akční skupiny – realizace projektů spolupráce 



Alokace pro MAS v PRV 

 dle rozlohy a počtu obyvatel území MAS, a to v poměru 3:1, 

tzn., že 75 % celkové alokace bude rozdělena mezi jednotlivé 

MAS dle rozlohy a 25 % dle počtu obyvatel  

 po schválení SCLLD přislíbena pouze polovina vypočtené 

alokace 

 zbytek alokace rezervován pro MAS, ale přidělen až podle 

plnění nastavených cílů, které bude zhodnoceno v rámci 

střednědobé evaluace strategií jednotlivých MAS 

 MAS pro neplnění podmínek mohou být ve své alokaci 

kráceny ve prospěch ostatních MAS 

 6,5 % alokace na projekty spolupráce 



Realizace SCLLD 

 projekty konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD 

příslušné MAS  

 projekty vybrané MAS na základě předem stanovených 

výběrových kritérií  

 MAS provádí kontrolu projektu, přijatelnosti a bodování  

 příjemci podpory dle konkrétního typu opatření 

 výše podpory závisí na konkrétním typu opatření - 

maximálně 85 % způsobilých výdajů 

 výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč 

 



Realizace SCLLD 

 alokaci na jednotlivé Fiche (opatření Programového rámce) si 

zvolí sama MAS 

 Fiche musí respektovat podmínky stanovené evropskými 

předpisy, zejména stanovené v příslušných článcích 

nařízení  č. 1305/2013, a podmínky stanovené na základě 

rozhraní s ostatními fondy 

 konkrétní podoba Fichí se zatím připravuje (možné změny) 

 Oblast podpory 

 Preferenční kritéria 

 Monitorovací indikátory výstupů/výsledků 

 

 



Realizace SCLLD 

Předávání znalostí a informační akce: 

 příjemci: subjekty zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání 

znalostí a informační akce 

 příjemci mají k plnění úkolu příslušné kapacity v podobě 

kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy 

 odborného vzdělávání (vzdělávací kurzy, workshopy), které 

směřuje ke zvyšování kvalifikace v resortu zemědělství, 

potravinářství a lesnictví  

 poskytování informací a předávání znalostí do oblastí 

zemědělství, potravinářství a lesnictví 

 podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné 

přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů 

nebo systému středního a vyššího vzdělávání 
 

 



Realizace SCLLD 

Investice do hmotného majetku - Podpora na investice 

v zemědělských podnicích  

 Investice do zemědělských podniků 

 příjemci: zemědělec nebo skupina zemědělců 

 investice do zemědělských staveb a technologií pro 

živočišnou výrobu  

 investice do zemědělských staveb a technologií pro 

rostlinnou výrobu (včetně skladů obilnin a olejnin) 

 investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 

výrobu  

 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu 

 



Realizace SCLLD 

Investice do hmotného majetku - Podpora na investice do 

zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů  

 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo 

krmiv 

 výstavba a rekonstrukce budov včetně manipulačních ploch 

 pořízení strojů pro zpracování zem. produktů a finální úpravu 

 investice související se skladováním surovin, výrobků  

 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality 

produktů 

 investice související s uváděním zemědělských a 

potravinářských produktů na trh 

 nelze zpracování produktů rybolovu, vinných hroznů a medu 

 

 



Realizace SCLLD 

Investice do hmotného majetku - Podpora na investice do 

infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 

přizpůsobením se zemědělství a lesnictví 

 Lesnická infrastruktura 

 příjemci: fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, 

které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich 

sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo 

jejich svazků 

 investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních 

cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení 

 

 



Realizace SCLLD 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti - 

Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských 

činností 

 příjemci: mikropodniky a malé podniky a fyzické osoby ve 

venkovských oblastech, jakož i zemědělci nebo členové 

domácnosti zemědělce 

 investice do vybraných nezemědělských činností 

 stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 

zabezpečení) či nová výstavba provozovny či 

malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a 

dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, 

sportoviště a příslušné zázemí) 

 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 

nezemědělskou činnost 
 

 



Realizace SCLLD 

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 

životaschopnosti lesů - Podpora na předcházení poškozování 

lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a 

katastrofickými událostmi  

  Zavádění preventivních opatření v lesích 

 příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  

 výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení 

bystřin 

 preventivní protipovodňová a protierozní opatření na 

drobných vodních tocích a v jejich povodích (stabilizace 

koryta, zabezpečení břehů, stabilizace strží, zábrany 

sesuvů půdy apod.) 



Realizace SCLLD 

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů - Podpora investic ke zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty lesních ekosystémů  

 Neproduktivní investice v lesích 

 příjemci: fyzické osoby, soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 

soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení 

 opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a 

rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, výstavba 

herních prvků) 

 opatření k usměrňování návštěvnosti území (odpočinková 

stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory) 

 opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání 

odpadků) 

 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, 

lávky, zábradlí 



Realizace SCLLD 

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti 

lesů - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh  

 příjemci: soukromí držitelé lesů, obce a jejich sdružení a malé a 

střední podniky na investice, které zvyšují lesnický potenciál 

nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů 

a jejich uváděním na trh 

 stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů  

 stroje ke zpracování potěžebních zbytků a pro přípravu půdy 

před zalesněním 

 stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost 

 výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu včetně 

technologického vybavení 



Realizace SCLLD 

Spolupráce 

 dle podmínek nastavených v PRV – kvůli ošetření veřejné 

podpory prostřednictvím notifikace 

 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 

 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

 příjemci: uskupení minimálně dvou subjektů 

 náklady na vznik a koordinaci spolupráce - studie 

proveditelnosti, podnikatelský  plán apod. 

 přímé náklady na konkrétní projekty – společné investice 



Realizace projektů spolupráce 

 spolupráce  na národní i nadnárodní úrovni 

 příjemce: MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV 

 vlastní realizace projektů, náklady na řízení projektů a nově i 

předběžná technická podpora projektů 

 podpora do výše 80 % způsobilých výdajů 

 výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč 

 každá vybraná MAS bude mít přidělenou alokaci na realizaci 

projektů spolupráce – maximálně 6,5 % 

 odlišný systém příjmu a schvalování: 

 průběžný příjem na platební agentuře, která provede 

administrativní kontrolu včetně kontroly přijatelnosti a bodování 

 

 

 



Děkuji Vám za pozornost 
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