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 zájem.

Opatření / fiche č. 8
Název opatření /
fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV

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

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti, udržitelnosti
a konkurenceschopnosti zemědělského podniku.

Vazba na specifický
cíl Strategie SCLLD

2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální
ekonomiku

Oblast podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě:
- investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
- investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
- investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
podniku.
zemědělský podnikatel
min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč

Definice příjemce
Výše způsobilých
výdajů
Principy pro
stanovení
preferenčních kritérií

Indikátor výstupu
číslo
název

-

výše způsobilých výdajů
podíl příjmů ze zemědělství na celkových příjmech
využití stávajících staveb a budov
zřízení pracovního místa
doba realizace projektu
pozitivní vliv na životní prostředí

93701
Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav
hodnota pro
mid-term (r. 2018)
cílový stav
Indikátor výsledku
číslo
název
výchozí stav
hodnota pro
mid-term (r. 2018)
cílový stav

0
5
17
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
1

Opatření / fiche č. 9
Název opatření /
fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

Vazba na specifický
cíl Strategie SCLLD
Oblast podpory

Podpora potravinářských podniků
Článek 17, odst. 1, písm. b) PRV – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Zaměřeno na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů
rybolovu a akvakultury, přičemž výstupem procesu produkce
může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální
ekonomiku
Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh:
- 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
související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
druhotných surovin vznikajících při zpracování,
- investice ke zvyšování a monitorování kvality produktů,
- investice související s uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh (včetně investic do marketingu),
- 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

Výše způsobilých
výdajů
Principy pro
stanovení
preferenčních kritérií

Indikátor výstupu
číslo
název
výchozí stav
hodnota pro
mid-term (r. 2018)
cílový stav
Indikátory výsledku
číslo
název
výchozí stav
hodnota pro
mid-term (r. 2018)
cílový stav

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU jako vstupní produkt.
min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč
-

výše způsobilých výdajů
přínos pro obec /region
využití stávajících staveb a budov
zřízení pracovního místa
doba realizace
pozitivní vliv na životní prostředí

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
5
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
1

Opatření / fiche č. 10
Název opatření /
fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV

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

Vymezení Fiche

Podpora je zaměřena na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.

Vazba na specifický
cíl Strategie SCLLD

2.1. Kvalitní prostředí a podmínky pro podnikatele a lokální
ekonomiku

Oblast podpory

Investice do vybraných nezemědělských činností dle klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE *) podle platných Pravidel PRV.
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
Výše způsobilých
výdajů
Principy pro
stanovení
preferenčních kritérií

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

podnikatelské subjekty (FO, PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, zemědělci
min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč
-

zřízení pracovního místa
velikost podniku
využití stávajících staveb a budov
vliv na obec / region
pozitivní vliv na životní prostředí
doba realizace

9 37 01
Počet podpořených podniků/příjemců
0
5
15
9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
2

*Vybrané podporované činnosti dle 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 S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
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.

Opatření / fiche č. 11
Název opatření /
fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

Vazba na specifický
cíl Strategie SCLLD
Oblast podpory

Definice příjemce

Podpora společenských funkcí lesů
Článek 25 PRV – Neproduktivní investice v lesích
Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou činností využívajících
společenského potenciálu lesů.
4.2. Udržitelné hospodaření v lesích
Podpora posílení rekreační funkce lesa:
- značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m),
- značení významných přírodních prvků,
- výstavba herních, naučných a fitness prvků,
- aktivity 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 (mostky, lávky,
zábradlí, stupně).
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou ZCHÚ 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.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.

Výše způsobilých
min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč
výdajů
Principy pro
- výše způsobilých výdajů
stanovení
- vazba na region
preferenčních kritérií:
- kategorie lesa
- doba realizace
Indikátory výstupu
číslo
92702
název
Počet podpořených operací (akcí)
výchozí stav
0
hodnota pro
1
mid-term (r. 2018)
cílový stav
3
Indikátor výsledku
není stanoven

93001
Celková plocha (ha)
0
1
4

Opatření / fiche č. 12
Název opatření /
fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

Vazba na specifický
cíl Strategie SCLLD
Oblast podpory

Definice příjemce
Výše způsobilých
výdajů
Principy pro
stanovení
preferenčních kritérií:
Indikátor výstupu
číslo
název
výchozí stav
hodnota pro
mid-term (r. 2018)
cílový stav
Indikátor výsledku
číslo
název
výchozí stav
hodnota pro
mid-term (r. 2018)
cílový stav

Pozemkové úpravy
Článek 17, odst. 1, písm. c) PRV – Pozemkové úpravy
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a
pozemkových úprav.
4.1. Kvalitní životní prostředí a hospodaření v krajině
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení:
- opatření zajišťující zpřístupnění především zemědělských a
lesních pozemků,
- opatření zaměřená k ochraně životního prostředí a zachování
krajinného rázu, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny,
- opatření protierozní, protipovodňová a pro ochranu půdního
fondu a vodohospodářská opatření.
Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými
návrhy pozemkových úprav.
Obec, zemědělský podnikatel
min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč
-

protierozní funkce
zvýšení ekologické stability krajiny
výše způsobilých výdajů
doba realizace

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
4
94301
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (v km)
0
2
8

Opatření / fiche č. 13
Název opatření /
fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

Spolupráce MAS
Článek 44, PRV – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Podpora projektů s přidanou hodnotou vzniklou spoluprací více
MAS či jiných partnerství zaměřených tematicky na cestovní ruch.

Vazba na specifický cíl 2.3. Území s rozvinutým cestovním ruchem
Strategie SCLLD
Oblast podpory

Definice
žadatele/příjemce/
partnera MAS

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce,
které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze
realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD
daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je
možné realizovat pouze následující výdaje:
 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb,
 investice související se vzdělávacími aktivitami,
 investice do informačních a turistických center.
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou
společně provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné
praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky
apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou
provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy
MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení
konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu
projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace
přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
V rámci naší MAS bude podpora zaměřena na oblast cestovní
ruchu. Realizovány budou měkké akce v oblasti cestovního ruchu
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) a investiční
akce (informační a turistická centra).
Žadatel/příjemce: MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře
z PRV
partner z ČR: MAS, která má Osvědčení o standardizaci, nositel ITI,
nositel IPRÚ, jejichž strategie byla schválena k podpoře
Partner v rámci EU a třetích zemí: MAS, jejichž strategie byla
schválena v souladu s nařízením EP a Rady č. 1303/2013, skupina
místních a veřejných partnerů na venkovském území, která
provádí strategii místního rozvoje v rámci Unie i mimo ni, skupina

Výše způsobilých
výdajů
Indikátor výsledku
číslo
Název
výchozí stav
cílový stav

místních a veřejných partnerů na jiném než venkovském území,
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
min. 50 000 Kč, max. 5 mil. Kč

92501
Celkové veřejné výdaje v EUR
0
44 746

