
STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 

PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 

MAS Brána do Českého ráje 

AKČNÍ PLÁN 

 

Prostřednictvím akčního plánu se bude realizovat strategie CLLD v rámci navržených 3 

programových rámců a 12 fichí/opatření. 

 

 

 

 

 

• Bezpečná doprava

• Investice do vzdělávání

• Podpora hasičů

• Investice do sociálních služeb a sociálního podnikání

Programový rámec IROP

• Sociální služby

• Zaměstnanost 

Programový rámec OPZ

•Podpora zemědělských podniků

• Podpora potravinářských  podniků

• Podpora podnikání na venkově

• Podpora společenských funkcí lesů

• Pozemkové úpravy

• Spolupráce MAS

Programový rámec PRV



PROVÁZANOST STRATEGIE S AKČNÍM PLÁNEM 

/přehled cílů a opatření a provázanost na jednotlivé operační programy/ 

Strategický cíl SCLLD 
Specifický cíl 

SCLLD 
Opatření SCLLD OP 

Opatření/Fiche v akčním 
plánu 

1. Vyhovující 
dopravní a 
technická 

infrastruktura 

1.1.Kvalitní a 
bezpečná dopravní 

infrastruktura 

1.1.1 Investice do rekonstrukcí, modernizací a 
výstavby silniční sítě 

    

1.1.2 Investice do doprovodné infrastruktury 
bezpečné silniční dopravy včetně oddělených 
komunikací pro pěší a cyklotras 

IROP 1. Bezpečná doprava 

1.1.3 Výstavba a rekonstrukce parkovacích 
ploch a autobusových zastávek a přestupních 
terminálů 

IROP 1. Bezpečná doprava 

1.2.Obce vybavené 
dostatečnou 
technickou 

infrastrukturou 

1.2.1 Investice do modernizace, rekonstrukce 
a výstavby vodovodů, kanalizací a ČOV 

    

1.2.2 Investice do rekonstrukce, modernizace 
a výstavby veřejného osvětlení, elektrických a 
datových sítí a technického vybavení obcí 

    

2. Příznivé 
podmínky pro 
podnikatele, 

podpora lokální 
ekonomiky a 

sociálního 
podnikání 

2.1. Kvalitní 
prostředí a 

podmínky pro 
podnikatele a lokální 

ekonomiku 

2.1.1 Podpora nákupu technického a 
technologického vybavení do firem 

PRV 

9.Podpora podnikání na venkově 
2.1.2 Vyhovující prostory a zázemí pro 
podnikání  

PRV 

2.1.3 Podpora regionálních výrobků a služeb 
a zpracování zemědělské produkce 

PRV 
 8.Podpora potravinářských  
podniků 

2.1.4 Podpora modernizace zemědělských 
podniků, podpora jejich 
konkurenceschopnosti 

PRV   7.Podpora zemědělských podniků 

2.2. Zvýšení  
pracovních 

příležitostí včetně 
osob se sociálním 
znevýhodněním  

2.2.1 Podpora rekvalifikačních kurzů a dalšího 
vzdělávání 

OPZ 
6. Zaměstnanost  

2.2.2. Podpora sociálního podnikání 
IROP 

4. Investice do sociálních služeb a 
sociálního podnikání 

OPZ 
6. Zaměstnanost  

2.3. Území s 
rozvinutým 

cestovním ruchem 

2.3.1. Budování a modernizace infrastruktury 
a služeb cestovního ruchu 

    

2.3.2. Podpora turisticky atraktivních míst a 
produktů CR 

    

2.3.3. Posílení statutu Geoparku Český ráj v 
území 

    

3 Aktivní a 
spokojení občané 

žijící v kvalitně 
vybavených a 

dobře fungujících 
obcích 

3.1. Dostupná síť 
školských a 

vzdělávacích zařízení 

3.1.1 Investice do předškolních, školských a 
vzdělávacích zařízení včetně jejich vybavení 

IROP 2. Investice do vzdělávání 

3.1.2 Podpora rovného přístupu ke 
vzdělávání 

IROP 2. Investice do vzdělávání 

3.1.3 Podpora infrastruktury a pestřejší 
nabídky pro zájmové, neformální a 
celoživotního vzdělávání 

IROP 2. Investice do vzdělávání 

3.2 Dostupné a 
kvalitní zdravotnictví 

a sociální služby 

3.2.1 Investice do zdravotnických zařízení a 
zařízení sociálních služeb včetně vybavení 

IROP 
4. Investice do sociálních služeb a 
sociálního podnikání 

3.2.2 Zkvalitnění zdravotních a sociálních 
služeb a terenní péče 

OPZ 5. Sociální služby 

3.3. Prostředí 
umožňující bohaté 

kulturní a sportovní 
vyžití a trávení 
volného času. 

3.3.1 Investice do objektů a zařízení pro 
kulturní, spolkové, sportovní a společenské 
účely 

    

3.3.2 Podpora udržení a obnovy kulturně - 
historického dědictví 

    



3.3.3 Podpora spolkových činností, pořádání 
sportovních, kulturních a společenských akcí 

    

3.3.4 Podpora vzájemné spolupráce MAS a 
patrnerů  

PRV  12.  Spolupráce MAS 

3.4. Zajištění 
bezpečného života v 

obcích 

3.4.1 Investice do budov a vybavení všech 
složek HZS 

IROP 3. Podpora hasičů 

3.4.2 Investice do kamerových systémů, 
varovných informačních systémů a dalších 
prostředků varování a ochrany obyvatelstva 

    

4. Kvalitní životní 
prostředí a 

hospodaření v 
krajině v souladu s 

principy trvale 
udržitelného 

rozvoje  

4.1. Kvalitní životní 
prostředí a 

hospodaření v 
krajině 

4.1.1 Revitalizace a prostupnost krajiny a 
obnova její přirozené tváře, struktury a 
podpora ekologické funkce a ochrana 
biodiverzit 

               
PRV            

11.Pozemkové úpravy 

4.1.2 Úprava a regenerace veřejných 
prostranství 

    

4.1.3 Péče o vodní toky, vodní plochy a 
nádrže - revitalizace a obnova jejich funkcí  

    

4.1.4 Podpora účelných protierozních a 
protipovodňových opatření a zvyšování 
retenčních funkcí krajiny  

PRV 11.Pozemkové úpravy 

4.1.5 Optimalizace systému likvidace 
komunálních odpadů, likvidace černých 
skládek a osvěta obyvatelstva 

  
 

4.2. Udržitelné 
hospodaření v lesích 

4.2.1 Podpora mimoprodukčních funkcí lesa  PRV 
10.  Podpora společenských funkcí 
lesů 

4.2.2 Podpora hospodaření v lesích a 
místního zpracování dřeva 

    

4.2.3 Podpora dopravní infrastruktury v lesích      

 

 

 

STRUKTURA PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 

Programový rámec OPŽP nebyl dle stávajících podmínek vybrán k realizaci. MAS má ve své strategii 

v rámci specifického cíle 4.1. Kvalitní životní prostředí a hospodaření v krajině navrženo opatření 4.1.1. 

Revitalizace a prostupnost krajiny a obnova přirozené tváře, struktury a podpora ekologické funkce a 

ochrana biodiverzit určené k revitalizaci a údržbě krajiny včetně výsadeb krajinných prvků realizaci ÚSES 

apod. Vzhledem k složitým vlastnickým vztahům orné půdy nemůže MAS realizovat toto opatření s vazbou 

na podmínky aktivity 4.3.2.OPŽP jako klíčový projekt. 

 

 

 

 



TABULKA PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 

Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV 
alokace: 54,4 mi. Kč  alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 

   

Fiche 1/ opatření  
Bezpečná doprava 
vazba na SCLLD: 1.1.2, 1.1.3 
vazba na IROP: 1.2 
alokace: 24,46 mil. Kč 

Fiche 5/ opatření  
Sociální služby 
vazba na SCLLD: 
vazba na OPZ: 2.3.1. 
alokace: 5,5 mil. Kč 

Fiche 7/opatření  
Podpora zemědělských 
podniků 
vazba na SCLLD: 2.1.4. 
vazba na PRV:  4.1.1. 
alokace: 9,88 mil. Kč 

Fiche2/ opatření  
Investice do vzdělávání 
vazba na SCLLD: 3.1.1., 3.1.3 
vazba na IROP: 2.4. 
alokace: 10,87 mil. Kč 

Fiche 6/ opatření  
Zaměstnanost  
vazba na SCLLD: 
vazba na OPZ: 2.3.1 
alokace:5,5, mil. Kč 

Fiche 8 / opatření 
Podpora potravinářských 
podniků 
vazba na SCLLD: 2.1.3. 
vazba na PRV:  4.2.1 
alokace: 2,94 mil. Kč 

Fiche 3/ opatření  
Podpora hasičů 
vazba na SCLLD: 3.4.1 
vazba na IROP: 1.3. 
alokace: 10,87 mil. Kč 

 Fiche 9/ opatření  
Podpora podnikání na 
venkově 
vazba na SCLLD: 2.1.1, 2.1.2 
vazba na PRV:  6.4.1. 
alokace: 4 mil. Kč 

Fiche 4/ opatření  
Investice do sociálních 
služeb a sociálního 
podnikání 
vazba na SCLLD: 2.2.3 
vazba na IROP: 2.1., 2.2. 
alokace: 8,15 mil. Kč 

 Fiche10/ opatření  
Podpora společenských 
funkcí lesů 
vazba na SCLLD: 4.2.1 
vazba na PRV: 8.5.2. 
alokace: 2,67 mil. Kč 

  Fiche11/ opatření  
Pozemkové úpravy 
vazba na SCLLD: 4.1.1., 4.1.4 
vazba na PRV: 4.3.1. 
alokace:  5,87 mil. Kč 

  Fiche12/ opatření  
Spolupráce MAS 
vazba na SCLLD: 3.3.4 
vazba na PRV: 19.3.1. 
alokace: 1,21 mil. Kč 

 

 

 

 

 



Programový rámec IROP  

Program: Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj 

Investiční priorita: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 

Specifický cíl: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

 

Opatření pro financování z Programového rámce IROP byla vybrána s ohledem na potřebnost v 

regionu, absorpční kapacitu a alokaci finančních prostředků z IROP na tento programový rámec. 

Veškeré podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální pravidla IROP. 

 

Fiche č. 1 

Název Fiche  Bezpečná doprava 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

1.1. Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura 

 

Opatření Strategie 
MAS 

1.1.2 Investice do doprovodné infrastruktury bezpečné silniční dopravy včetně 

oddělených komunikací pro pěší a cyklotras 

1.1.3 Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch a autobusových zastávek a 
přestupních terminálů 

Vazba na IROP 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Oblast podpory Podpora zahrnuje investice do výstavby a rekonstrukcí chodníků, stezek pro 
pěší a cyklisty včetně bezpečnostních dopravních prvků, přechodů pro chodce 
apod., výstavbu a modernizaci dopravních terminálů s cílem zajistit bezpečný a 
dostupný region MAS Brána do Českého ráje 

Typy projektů Terminály – výstavba a modernizace přestupních terminálů a souvisejících 
parkovišť včetně doplňkové zeleně 
Bezpečnost – rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I, II a 
III třídy a místních komunikací, bezbariérové přístupy k zastávkám, signalizace 
pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám 
s omezenou pohyblivostí 
Cyklodoprava – výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras a jízdních 
pruhů pro cyklisty k cestě do zaměstnání a škol (s dopravním značením C8a, 
C9a,b nebo C10a,b) 
Podpořit lze i doplňkovou infrastrukturu (stojany na kola, úschovny kol, 
dopravní značení) a doplňkovou zeleň. 

Definice příjemce Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- dopad na území 
- naplňování indikátorů 
- finanční náročnost 



- bezpečnost účastníků dopravy 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  

číslo 7 50 01 7 62 00 

název Počet realizací vedoucí ke 
zvýšené bezpečnostní dopravě 

Délka zrekonstruovaných cyklostezek a 
cyklotras v km 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 2 0 

cílový stav 10 2 
 

Fiche č. 2 

Název Fiche  Investice do vzdělávání 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.1. Dostupná síť školských a vzdělávacích zařízení 
 

Opatření Strategie 
MAS 

3.1.1 Investice do předškolních, školských a vzdělávacích zařízení včetně jejich vybavení 
3.1.2. Podpora rovného přístupu ke vzdělávání 
3.1.3. Podpora infrastruktury a pestřejší nabídky pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání 

Vazba na IROP 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Oblast podpory Podpora je zaměřena na udržení kvalitní sítě základních a mateřských škol na 
venkově, středního a celoživotního vzdělávání s důrazem na technické, 
přírodovědné, jazykové a IT obory a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání 
v území MAS. 

Typy projektů Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (rozšíření kapacit), 
infrastruktury pro základní, střední a celoživotní vzdělávání – stavební úpravy a 
pořízení vybavení ve vybraných kompetencích (komunikace v cizích jazycích, 
technických, řemeslných oborů a přírodních věd, ve schopnosti práce 
s digitálními technologiemi), podpora sociální inkluze (stavební úpravy budov a 
pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami). Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení 
k internetu. Jako doplňková aktivita bude podporována i zeleň v okolí budov. 

Definice příjemce Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové 
organizace, církve, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti 
předškolního, základního a středního vzdělávání, vyšší odborné školy, další 
subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit. 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- dopad na území 
- doba realizace 
- finanční náročnost 
- naplňování indikátorů 
- řešení inkluze 
- efektivnost a hospodárnost 

Indikátory výstupu  

číslo 5 00 00 

název Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

výchozí stav 0 



hodnota 2018 1 

cílový stav 5 

 

Fiche č. 3 

Název Fiche Podpora hasičů 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.4. Zajištění bezpečného života v obcích 

 

Opatření Strategie 
MAS 

3.4.1 Investice do budov a vybavení všech složek HZS 

Vazba na IROP 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

Oblast podpory Podpora je zaměřena na připravenost území na mimořádné události na venkově, 
má zajistit  efektivní pomoc obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí 
v území MAS. 

Typy projektů Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro řešení mimořádných 
událostí (sněhové srážky a námrazy, orkány a větrné smrště, extrémní sucho, únik 
nebezpečných látek), přístavby, rekonstrukce a modernizace hasičských zbrojnic. 

Definice příjemce Obce v ORP Semily a Jičín, které zřizují JPO kategorie II a III 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- územní dopad 
- zohlednění potenciálu rizika 
- naplňování indikátorů 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  

číslo 5 75 01 5 70 01 

název Počet nových a 
modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 

Počet nové techniky a věcných prostředků 
složek IZS 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 2 3 

cílový stav 3 4 
 

Fiche č. 4 

Název Fiche Investice do sociálních služeb a sociálního podnikání 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním znevýhodněním 
3.2 Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby 

Opatření Strategie 
MAS 

2.2.2. Podpora sociálního podnikání 
3.2.1. Investice do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb včetně vybavení 

Vazba na IROP 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  
2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 



Oblast podpory Podpora je zaměřena na investice do sociálních služeb na venkově (se zaměřením 
na ekonomicky aktivní věk), podporu sociální integrace, rekonstrukci a výstavbu 
komunitních center a na vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání a 
sociálního bydlení (pořízení bytů a bytových domů) v území MAS. 

Typy projektů - Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, podpora sociální 
integrace, rekonstrukce a výstavba komunitních center 

- infrastruktura pro terénní a ambulantní sociální, zdravotní a návazné 
služby   

- výstavba, rekonstrukce a modernizace sociálních podniků včetně vybavení 
(v souvislosti se vznikem nového pracovního místa pro osoby ze 
znevýhodněných skupin), 

-  pořízení sociálních bytů včetně nezbytného vybavení 
- doprovodná zeleň v okolí budov 

Definice příjemce Obce, OSVĆ, malé a střední podniky, nestátní neziskové organizace, organizace 
zřizované nebo zakládané obcemi či krajem 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla IROP. 

Preference Principy: 
- územní dopad a potřebnost 
- hospodárnost a efektivnost 
- naplňování indikátorů 
- využití stávajících budov 
- finanční náročnost 
- vznik nového pracovního místa 

Indikátory výstupu  

číslo 5  53 01 5 54 01 

název Počet podpořených bytů pro 
sociální bydlení 

Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 0 0 

cílový stav 2 3 

Indikátory výsledku  

číslo 1 00 00  

název Počet podniků pobírající 
podporu 

 

výchozí stav 0  

hodnota 2018 0  

cílový stav 2  
 

 

 

 

 

 



Programový rámec OPZ  

Program: Operační program zaměstnanost 

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Investiční priorita 3: Komunitně vedené strategie místního rozvoje 

Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního 

začleňování ve venkovských oblastech 

 

Opatření pro financování z Programového rámce OPZ byla vybrána s ohledem na potřebnost v 

regionu, absorpční kapacitu a alokaci finančních prostředků z OPZ na tento programový rámec. Veškeré 

podmínky budou v konkrétních výzvách akceptovat aktuální pravidla OPZ. 

 

Fiche č. 5 

Název Fiche  Sociální služby 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.2. Dostupné a kvalitní zdravotnictví a sociální služby 

Opatření Strategie 
MAS 

3.2.2. Zkvalitnění zdravotních a sociálních služeb a terénní péče 

Vazba na OPZ 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Provázanost Opatření /fiche je provázána na opatření/fichi 4 Investice do sociálních služeb a 
sociálního podnikání z programového rámce IROP 

Oblast podpory Opatření je zaměřeno na podporu činností institucí a jednotlivců zabývajících 
se sociálními službami (terénními a ambulantními, z pobytových jen 
odlehčovacími) a na jejich vzdělávání. Rovněž na činnosti spojené s komunitní 
sociální prací a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec zákona 
108/2006 Sb. Cílem je zajistit dostupné a kvalitní sociální služby v regionu MAS. 

Cílové skupiny Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby se 
zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním), osoby s 
kombinovanými diagnózami, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, 
národnostní menšiny, imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v 
nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, oběti trestné činnosti, 
osoby pečující o malé děti, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče 
samoživitelé, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené 
předlužeností, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby v nebo 
po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, ohrožené osoby do 
18 let věku, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, 
osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky. Dále také poskytovatelé a 
zadavatelé soc. služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu 
soc. začleňování, místní samospráva, sociální 

Typy projektů Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, raná péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální 
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení 
osobám se sníženou soběstačností, osobní asistence, odlehčovací služby, 



podpora komunitní sociální péče,  

Definice příjemce Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, NNO, obce, organizace zřizované obcemi působící 
v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská 
zařízení, OSVĆ, obchodní korporace 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla OPZ. 

Preference Principy: 
- dopad na území MAS 
- finanční náročnost 
- pracovní místa 
- přispívají k naplňování horizontálních témat 

Indikátory výstupu  

číslo 6 70 01  

název Kapacita podpořených služeb  

výchozí stav 0  

cílový stav 25   

Indikátory výsledku  

číslo 6 70 10 

název Využívání podpořených služeb 

výchozí stav 0 

cílový stav 50 
 

Fiche č. 6 

Název Fiche  Zaměstnanost 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.2. Zvýšení pracovních příležitostí včetně osob se sociálním znevýhodněním 

Opatření Strategie 
MAS 

2.2.1. Podpora rekvalifikačních kurzů a dalšího vzdělávání 
2.2.2. Podpora sociálního podnikání 

Vazba na OPZ 2.3.1. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských oblastech 

Provázanost Opatření /fiche je provázána na opatření/fichi 4 Investice do sociálních služeb a 

sociálního podnikání z programového rámce IROP 

Oblast podpory Opatření je zaměřeno na podporu vzdělávání a učení obyvatel všech věkových 

kategorií, rekvalifikace především sociálně znevýhodněných občanů, podpora a 

zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. Dále na rozvoj 

sociálního podnikání a podporu prorodinných opatření vedoucí ke zvyšování 

zaměstnanosti.  

Cílové skupiny Uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby se zdravotním 
postižením, osoby jinak znevýhodněné, osoby sociálně vyloučené, osoby 
vracející se na trh práce po MD, po výkonu trestu či opouštějící institucionální 
zařízení. 

Typy projektů Podpora sociálního podnikání, rekvalifikace a profesní vzdělávání, prostupné 
vzdělávání, zahájení podnikatelské činnosti 
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících forem zařízení (typu 
školní družiny, kluby s možností podpory příměstských táborů v době školních 



prázdnin), podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost. 

Definice příjemce OSVĆ, obchodní korporace, sociální podniky, poskytovatelé sociálních služeb 
registrovaní dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, NNO, obce, 
organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, DSO, vzdělávací a 
poradenské instituce, školy a školská zařízení 

Výše způsobilých 
výdajů 

Limity budou stanoveny až ve výzvě a budou respektovat pravidla OPZ. 

Preference Principy: 
- nová pracovní místa 
- finanční náročnost 
- dopad na území MAS 
- přispívají k naplňování horizontálních témat 

Indikátory výstupu  

číslo 1 02 10 6 70 01 

název Počet sociálních podniků 
vzniklých díky podpoře 

Kapacita podpořených služeb/místa 

výchozí stav 0 0 

cílový stav 1 5 

Indikátory výsledku  

číslo 6 70 10 6 26 00 

název Využívání podpořených služeb 
/osoby 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení 
své účasti 

výchozí stav 0 0 

cílový stav 20 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programový rámec PRV 

Program: Program rozvoje venkova 

Priorita: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech 

Prioritní oblast: 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech 

Opatření: 19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj), čl. 35 

nařízení EU 1303/2013 

Jednotlivé fiche a alokace na fiche byly vybrány s ohledem na potřeby regionu, na základě 

průzkumu absorpční kapacity v území a s přihlédnutím k alokaci pro MAS Brána do Českého ráje. Články, 

které nejsou podporovány v rámci fichí nejsou v regionu prioritní a o opatření, která by je naplňovala je 

minimální nebo zájem.  

Fiche č. 7 

Název Fiche  Podpora zemědělských podniků 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální ekonomika 

Opatření Strategie 
MAS 

2.1.4. Podpora modernizace zemědělských podniků, podpora jejich 
konkurenceschopnosti 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odst. 1, písm. a) PRV – Investice do zemědělských podniků 

Vymezení  Fiche Podpora je zaměřena na investiční podporu zemědělských podniků 
a má napomoci zvýšit jejich konkurenceschopnost, umožnit snížit výrobní 
náklady, zlepšit jakost vyráběné produkce nebo plnit normy stanovené EU. Jde 
o investice do zemědělských staveb, technologií a strojů v rostlinné a živočišné 
výrobě a zpracování biomasy pro vlastní potřebu podniku. 

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. Podporovány budou též 
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do 
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní potřebu podniku 

Definice příjemce zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč 

Preference Principy: 
- výše způsobilých výdajů 
- podíl příjmů ze zemědělství na celkových příjmech 
- inovace 
- využití stávajících staveb a budov 
- nová pracovní místa 
- doba realizace projektu 
- vliv na životní prostředí 

Indikátory výstupu  

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 



hodnota 2018 5 

cílový stav 12 

Indikátory výsledku  

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

výchozí stav 0 

hodnota 2018 0 

cílový stav 1 
 

Fiche č. 8 

Název Fiche Podpora potravinářských podniků 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální ekonomika 
 

Opatření Strategie 
MAS 

2.1.3. Podpora regionálních výrobků a služeb a zpracování zemědělské produkce 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odst. 1, písm. b) PRV – Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Vymezení  Fiche Zaměřeno na podporu zpracovatelských podniků, podporu marketingu, 
zvyšování kvality výrobků, podpora nových výrobků. 

Oblast podpory Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh 
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení ES 
(stavební investice, nákup strojů a technologií, nákup vybavení). 

Definice příjemce Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty 
aktivní ve zpracování 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč 

Preference Principy: 
- výše způsobilých výdajů 
- přínos pro obec /region 
- inovace 
- využití stávajících staveb a budov 
- nová pracovní místa 
- doba realizace 
- vliv na životní prostředí 

Indikátory výstupu  

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota midterm (r 
2018)  

1 

cílový stav 5 

Indikátory výsledku  

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

výchozí stav 0 

hodnota 2018 0 

cílový stav 1 

 



Fiche č. 9 

Název Fiche 
/Opatření 

Podpora podnikání na venkově 

Specifický cíl Strategie 
MAS 

2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální ekonomika 

Opatření Strategie 
MAS 

2.1.1. Podpora nákupu technického a technologického vybavení do firem 
2.1.2. Vyhovující prostory a zázemí pro podnikání 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 19, odst. 1, písm. b) PRV – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Vymezení  Fiche Podpora je zaměřena na zakládání nových a rozvoj existujících nezemědělských 
podniků (mikropodniků a malých podniků) včetně vzniku nových živností, 
modernizace stávajících podniků formou rekonstrukce provozoven a nákupem 
nového vybavení a na diverzifikaci v zemědělství 

Oblast podpory Podpora je zaměřena na investice do vybraných nezemědělských činností dle 
klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE *) podle platných pravidel PRV 

Definice příjemce podnikatelské subjekty (FO, PO) mikropodniky a malé podniky, zemědělci 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč 

Preference Principy: 
- zřízení pracovního místa 
- velikost podniku 
- inovace 
- využití stávajících staveb a budov 
- vliv na obec / region 
- vliv na životní prostředí 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota 2018 5 

cílový stav 15 

Indikátory výsledku  

číslo 9 48 00 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

výchozí stav 0 

hodnota 2018 0 

cílový stav 2 
 

Fiche č. 10 

Název Fiche 
/Opatření 

Podpora společenských funkcí lesů 

Specifický cíl Strategie 
MAS 

4.2. Udržitelné hospodaření v lesích 

Opatření Strategie 
MAS 

4.2.2. Podpora mimoprodukčních funkcí lesa 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 25 PRV – Neproduktivní investice v lesích 



Vymezení  Fiche Podpora je zaměřena na neproduktivní investice v lesích vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti, bezpečnosti a odpočinku návštěvníků, ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesů v území MAS 

Oblast podpory Podpora posílení rekreační funkce lesa: značení, výstavba a rekonstrukce stezek 
pro turisty, výstavba herních, naučných a fitnes prvků 

Definice příjemce Soukromí a veřejní držitelé lesů  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč 

Preference Principy: 
- výše způsobilých výdajů 
- vazba na region 
- kategorie lesa 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  

číslo 92702 93001 

název Počet podpořených 
podniků/příjemců 

Celková plocha (ha) 

výchozí stav 0 0 

hodnota 2018 1 1 

cílový stav 3 4 
 

Fiche č. 11 

Název Fiche  Pozemkové úpravy 

Specifický cíl Strategie 
MAS 

4.1. Kvalitní životní prostředí a hospodaření v krajině 

Opatření Strategie 
MAS 

4.1.1. Revitalizace a prostupnost krajiny a obnova její přirozené tváře, struktury a 
podpora ekologické funkce ochrana biodiverzit 
4.1.4 Podpora účelných protierozních a protipovodňových opatření a zvyšování 
retenčních funkcí krajiny 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odst. 1, písm. c) PRV – Pozemkové úpravy 

Vymezení  Fiche Podpora realizace schválených plánů společných zařízení pozemkových úprav 
vedoucí k zpřístupnění zemědělských pozemků, ochraně životního prostředí, ke 
zvýšení ekologické stability krajiny nebo s protierozní funkcí.  

Oblast podpory Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující 
zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, prostupnost krajiny, 
opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení 
ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu 
půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí 
být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. 

Definice příjemce Obec, zemědělský podnikatel  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč 

Preference Principy: 
- protierozní funkce 
- zvýšení ekologické stability krajiny 
- výše způsobilých výdajů 
- doba realizace 

Indikátory výstupu  



číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota 2018  1 

cílový stav 4 

Indikátory výsledku  

číslo 94301 

název Celková délka cest zajišťující přístup k pozemkům v km 

výchozí stav 0 

hodnota 2018 2 

cílový stav 8 
 

Fiche č. 12 

Název Fiche  Spolupráce MAS 
Specifický cíl Strategie 
MAS 

3.3. Prostředí umožňující bohaté kulturní a sportovní vyžití a trávení volného času 

Opatření Strategie 
MAS 

3.3.4. Podpora vzájemné spolupráce MAS a partnerů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44, PRV – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení  Fiche Podpora projektů s přidanou hodnotou vzniklou spoluprací více MAS či jiných 
partnerství. 

Oblast podpory Podpora bude zaměřena na témata, která jsou řešena v SCLLD spolupracujících 
MAS. Realizovány budou měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a 
volnočasové) a investiční akce (s vazbou na odbyt místní produkce a zavedení 
značení, na vzdělávací aktivity a informační a turistická centra). 

Definice příjemce MAS, jejíž SCLLD byla schválena PRV 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč 

Indikátory výsledku  

Název  Celkové veřejné výdaje v Kč 

výchozí stav 0 

cílový stav 100 000 
 

 

 

 
 
 
  


