
Přehled 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 (alokace: 54,4 mi. Kč)  

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

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 
 

 

 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

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

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 
 

 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

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

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 
 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 10 Podpora společenských funkcí lesů 
vazba na SCLLD: 4.2.1 vazba na PRV: 8.5.2. alokace: 2,67 mil. Kč 
 

 

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 
 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 11 Pozemkové úpravy 
vazba na SCLLD: 4.1.1., 4.1.4 vazba na PRV: 4.3.1. alokace:  5,87 mil. Kč 
 

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 
 



PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP (alokace: 54,4 mi. Kč)  

FICHE 12 Spolupráce MAS 
vazba na SCLLD: 3.3.4 vazba na PRV: 19.3.1. alokace: 1,21 mil. Kč 
 

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 
 


