Dodatek k SCLLD MAS Podhůří Železných hor č. 4
Programové rámce PRV
V programových rámcích byly provedeny následující změny:
- Ve všech byly upraveny hodnoty indikátorů mid-term evaluace na 0 ( k 31.12. 2019 nebyl proplacen ani jeden
projekt)
- Dále pak změny uvedeny níže v tabulce, v programových rámcích, které následují jsou změny vyznačeny žlutě.
Přesuny mezi fichemi a zavedení článku 20 byly schváleny Valnou hromadou 25.6.2019. Střednědobá evaluace,
z které tyto změny vycházejí je uvedena na https://www.podhurizeleznychhor.cz/home/strednedoba-evaluace-maspodhuri-zeleznych-hor.html. Kopie relevantních částí s vyznačením textů týkajících se změn jsou součástí přílohy
tohoto dokumentu. Oblasti a principy preferenčních kritérií, které byly přidány schvaloval Programový výbor dne 28.
11. 2019.

Fiche

Úprava indikátorů

Stav pro změnu

Nová alokace

Odůvodnění rušení/
vyhlášení fiche

Vazba na mid-term
evaluaci

Spolupráce s ostatními
MAS a ostatními
organizacemi

Indikátory nejsou
stanoveny – tj. beze
změny

Zrušena

0

Není zájem o
spolupráci ze strany
MAS

Zavádění preventivních
opatření v lesích

Indikátory vynulovány

Zrušena

0

Není zájem – fiche
vyhlášena a žádný
projekt se nepřihlásil

Odůvodnění změn fichí
je uvedeno na str. 70,
76,77, 94, 95
střednědobé evaluace –
vyznačeno v příloze.

Horizontální a
vertikalní spolupráce
mezi účastníky
krátkých
dodavatelských řetězců

Indikátory vynulovány

Zrušena

0

Není zájem – fiche
vyhlášena a žádný
projekt se nepřihlásil

1

a místních trhů.
Lesnická infrastruktura

Indikátory vynulovány

Zrušena

0

Není zájem – fiche
vyhlášena a žádný
projekt se nepřihlásil

Technika a technologie
pro lesní hospodářství

93701 upraven cílový
stav na 3

Nebude dále
vyhlašována

0

Vyhlášena 2x,
přihlásily se 3 projekty

94800 upraven cílový
stav na 0
Neproduktivní
investice v lesích

Indikátory neměněny

Alokace vyčerpána

0

Vyhlášena 1x,
vyčerpána alokace

Investice do
zemědělských podniků

93701 upraven cílový
stav na 4

Nebude dále
vyhlašována

0

Vyhlášena 1x
přihlásilo se 6
projektů, alokace
vyčerpána

Nebude dále
vyhlašována

0

Vyhlášena 1x –
přihlásil se 1 projekt

94800 upraven cílový
stav na 0
Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů

93701 upraven cílový
stav na 1

Zemědělská
infrastruktura

Indikátory vynulovány

Zrušena

0

Není zájem – fiche
vyhlášena a žádný
projekt se nepřihlásil

Sdílení zařízení a
zdrojů

Indikátory vynulovány

Zrušena

0

Není zájem – fiche
vyhlášena a žádný
projekt se nepřihlásil

Investice do
nezemědělských
činností

93701 upraven cílový
stav na 11

Ponechán zbytek
původní alokace, bude
vyhlášena znovu

1 076 838 Kč

Vyhlášena 3x
přihlásilo se 8 projektů

2

94800 upraven cílový
stav na 0

94800 upraven cílový

Plánováno na
r.2020

stav na 0
Pozemkové úpravy

Indikátory vynulovány

Zrušena

0

Není zájem – fiche
vyhlášena a žádný
projekt se nepřihlásil

Investice do ochrany
melioračních a
zpevňujících dřevin

Indikátory neměněny

Zrušena

0

Byla vyhlášena jednou,
přihlásil se jeden
projekt

Článek 20

?

Bude do ní převedena
zbývající alokace
z ostatních fichí vyjma
fiche na Investice do
nezemědělské činnosti

3 259 709 Kč
Plánováno na
r.2020

Text programových rámců po úpravě:
Název Fiche

Spolupráce s ostatními MAS a ostatními
organizacemi

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou
spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez
této spolupráce v takové podobě nevznikly.

-

Vazba na cíle CLLD

1.4 Spolupráce s ostatními MAS a ostatními
organizacemi

Oblasti podpory (popis podporovaných
3

Hmotné a nehmotné investice na zajištění

aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

odbytu místní produkce včetně jeho značení,
vzdělávací aktivity, investice do
informačních a turistických center.

Definice příjemce dotace

MAS

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Název Fiche

Zavádění preventivních opatření v lesích

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění
preventivních protipovodňových opatření v
lesích

Vymezení Fiche
-

stručný popis Fiche

Podpora zahrnuje realizaci preventivních
opatření vpřed povodňovými situacemi.

-

Vazba na cíle CLLD

5.4 Oprava a budování rezervoárů vody

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 4
Podpora obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření
s půdou, podpora má vedlejší efekt na
prioritní oblast 4B Lepší hospodaření
s vodou, včetně nakládání s hnojivy a
pesticidy.

-

4

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Budování retenčních nádrží, opatření na
zpomalování odtoků vody a na snížení
odnosu splavenin, protierozní opatření,
preventivní protipovodňová opatření.

Definice příjemce dotace

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
- jednoznačnost a srozumitelnost
- prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
smysluplné, hospodárné a životaschopné
jedná o principy pro stanovení preferenčních
projekty, které budou optimálně v souladu s
kritérií)
horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
1. Projekty s nižšími celkovými
způsobilými výdaji
2. Projekty s kratší dobou realizace
3. Projekty s vazbou na horizontální
5

téma „ udržitelný rozvoj“, např.
preference rekonstrukcí před
novostavbou, podpora regionální
produkce, úspory energií apod.
4. Projekty s širší územním,
environmentálním nebo
socioekonomickým dopadem
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

-

číslo

93001

-

název

Celková plocha

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

6

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

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 35, odstavec 2, písmeno d)
Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů

Vymezení Fiche

-

-

-

7

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na spolupráci
minimálně dvou subjektů, která vede
k vytváření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.

Vazba na cíle CLLD

18.1 Podpora horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů,
podpora propagačních činnosti v místním
kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 3
Podpora organizace potravinového řetězce,
včetně zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh, dobrých životních
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním do
zemědělskopotravinářského řetězce
prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním hodnoty zemědělským
produktům a podporou místních trhů a

krátkodobých řetězců, seskupení a
organizací producentů a mezioborových
organizací, podpora má vedlejší efekt na
prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské
výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a
modernizace, zejména za účelem zvýšení
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož
i diverzifikace zemědělských činností.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Začlenění prvovýrobců do dodavatelských
řetězců, posílení jejich
konkurenceschopnosti, společné investice na
vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ
nebo místního trhu, pořizování strojů,
softwaru, technologie, vybavení, nová
výstavba nebo modernizace nemovitostí,
propagační činnost, studie a podnikatelské
plány.

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, nevládní
neziskové organizace zastupující zemědělce
nebo zpracovatele potravin, obce nebo
svazky obcí

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč

8

Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
jednoznačnost a srozumitelnost
prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu s
horizontálními principy.
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních
kritérií)
Budou preferovány zejména:
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
nebo socioekonomickým dopadem
Projekty uplatňující inovativní přístupy
9

(budou metodicky definovány přesné
kategorie inovací, které bude žadatel
povinen objektivním způsobem prokázat)
Indikátory výstupu
-

číslo

93102

-

název

Počet podpořených kooperačních činností

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Lesnická infrastruktura

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická
infrastruktura

Vymezení Fiche
-

10

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se

týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se
lesnictví, včetně přístupu
k lesní půdě.
-

-

Vazba na cíle CLLD

19.1 Rozvoj lesnické infrastruktury

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní
oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti
všech zemědělských podniků a usnadnění
jejich restrukturalizace a modernizace,
zejména za účelem zvýšení míry účasti na
trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace
zemědělských činností.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Hmotné nebo nehmotné investice do
rekonstrukce a budování lesnické
infrastruktury. Obnova a výstavba
souvisejících objektů a technického
vybavení.

Definice příjemce dotace

Fyzické nebo právnické osoby
hospodařících v lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení nebo spolků s právní osobností,

11

vysokých škol, obcí nebo jejich svazků
Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
jednoznačnost a srozumitelnost
prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních
kritérií)

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu s
horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
12

nebo socioekonomickým dopadem
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Indikátory výsledku
-

číslo

94302

-

název

Celková délka lesních cest

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Technika a technologie pro lesní
hospodářství

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 26

Vymezení Fiche
13

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice do
lesnických technologií a do strojů a

technologií vedoucích k efektivnímu
zpracování dřeva
-

-

Vazba na cíle CLLD

19.2 Pořízení moderní lesnické techniky a
technologií

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní
oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti
lesního hospodářství

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Pořízení strojů a technologií pro
hospodaření na lesních pozemcích,
výstavba, modernizace dřevozpracujících
provozoven včetně technologického
vybavení.

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
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Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
jednoznačnost a srozumitelnost
prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu s
horizontálními principy.
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních Budou preferovány zejména:
kritérií)
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
nebo socioekonomickým dopadem
5. Projekty uplatňující inovativní
přístupy (budou metodicky definovány
přesné kategorie inovací, které bude žadatel
15

povinen objektivním způsobem prokázat)
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

3

Indikátory výsledku
-

číslo

94800

-

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Neproduktivní investice v lesích

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

Vymezení Fiche
16

stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice ke zvyšování environmentálních

a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského
potenciálu
lesů.
-

-

Vazba na cíle CLLD

19.3 Neproduktivní investice v lesích

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 4
Podpora obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření
s půdou, podpora má vedlejší efekt na
prioritní oblast 4A Obnova, zachování a
posílení biologické rozmanitosti, včetně
oblastí sítě Natura 2000, oblastí s
přírodními či jinými zvláštními omezeními a
zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu
evropské krajiny.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Projekty zaměřené na posílení rekreační
funkce lesa, na usměrňování návštěvnosti
území.

Definice příjemce dotace

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč

17

Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
- jednoznačnost a srozumitelnost
- prokazatelnost a objektivita
Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
s horizontálními principy.
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních Budou preferovány zejména:
kritérií)
1. Projekty s nižšími celkovými
způsobilými výdaji
2. Projekty s kratší dobou realizace
3. Projekty s vazbou na horizontální
téma „ udržitelný rozvoj“, např.
preference rekonstrukcí před
novostavbou, podpora regionální
produkce, úspory energií apod.
4. Projekty s širší územním,
environmentálním nebo
socioekonomickým dopadem
5. Projekty uplatňující inovativní
přístupy (budou metodicky
18

definovány přesné kategorie inovací,
které bude žadatel povinen
objektivním způsobem prokázat)
Indikátory výstupu
-

číslo

92702

-

název

Počet podpořených operací

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

1

-

číslo

93001

-

název

Celková plocha

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0,01

Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice
do zemědělských podniků

Vymezení Fiche
-
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stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského

podniku

-

Vazba na cíle CLLD

20.1. Investice do zemědělských podniků,
využití brownfildů a zemědělská
infrastruktura
Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech

-

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování
lesů,
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace
a modernizace, zejména za účelem zvýšení
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož
i diverzifikace zemědělských činností.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)
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Hmotné a nehmotné investice v živočišné a
rostlinné výrobě, investice do zemědělských
staveb a technologií pro živočišnou a
rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Mobilní stroje pro zemědělskou
výrobu a pořízení peletovacích zařízení pro
vlastní spotřebu. Netýká se včel a rybolovu.

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Zemědělský podnikatel
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
jednoznačnost a srozumitelnost
prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních
kritérií)

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
s horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
21

nebo socioekonomickým dopadem
5. Projekty uplatňující inovativní
přístupy (budou metodicky definovány
přesné kategorie inovací, které bude žadatel
povinen objektivním způsobem prokázat)
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

4

Indikátory výsledku
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-

číslo

94800

-

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

Vymezení Fiche

-

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 EU nebo
bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může
být produkt, na nějž se uvedená příloha
nevztahuje.

-

Vazba na cíle CLLD

20.2. Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Podpora přispívá k naplňování Priority 3
Podpora organizace potravinového řetězce,
včetně zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh, dobrých životních

-

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním do
zemědělskopotravinářského
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řetězce prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou
místních trhů a krátkodobých řetězců,
seskupení
a organizací producentů a mezioborových
organizací.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Hmotné a nehmotné investice týkající se
zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh, investice do výstavby a
rekonstrukce budov včetně manipulačních
ploch, pořízení vybavení pro zpracování
zemědělských produktů, jejich úpravu,
balení a značení, investice související se
skladováním. Investice pro zvyšování
kvality produktů s jejich uváděním na trh a
zařízení na čištění odpadních vod.

Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve
zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedeného v příloze
I Smlouvy o fungování EU jako vstupní
produkt

Výše způsobilých výdajů
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Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
jednoznačnost a srozumitelnost
prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
s horizontálními principy.
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních Budou preferovány zejména:
kritérií)
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
nebo socioekonomickým dopadem
Preferované budou zejména projekty, které
budou zaměřeny na investice na uvádění na
trh zemědělských produktů s cílem zkrácení
25

dodavatelského řetězce v rámci místních
trhů
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

1

Indikátory výsledku
-

číslo

94800

-

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Zemědělská infrastruktura

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)
Zemědělská infrastruktura

Vymezení Fiche
26

-

stručný popis Fiche

Infrastruktura související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobení se
zemědělství, včetně přístupu k zemědělské
půdě

-

Vazba na cíle CLLD

20.3 Zemědělská infrastruktura
Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech

-

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování
lesů,
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace
a modernizace, zejména za účelem zvýšení
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož
i diverzifikace zemědělských činností.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)
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Hmotné a nehmotné investice související
s zlepšení kvality a zvýšení hustoty polních
cest a souvisejících objektů a technického
vybavení. Musí být dokončeny pozemkové
úpravy a musí se jednat o polní cesty mimo
intravilán.

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Obec nebo zemědělský podnikatel
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
jednoznačnost a srozumitelnost
prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních
kritérií)

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
s horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
28

nebo socioekonomickým dopadem
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Sdílení zařízení a zdrojů

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení
zařízení a zdrojů

Vymezení Fiche
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-

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na spolupráci
minimálně dvou subjektů při společném
sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce
je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor,
kterých by při individuálním postupu
nemohlo být dosaženo

-

Vazba na cíle CLLD

21.4. Sdílení zařízení a zdrojů

-

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 2

Zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech
a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování
lesů,
zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace
a modernizace, zejména za účelem zvýšení
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož
i diverzifikace zemědělských činností,
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast
2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního
hospodářství a 3A Zlepšení
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich
lepším začleněním
do zemědělsko-potravinářského řetězce
prostřednictvím programů jakosti,
přidáváním
hodnoty zemědělským produktům a
podporou místních trhů a krátkodobých
řetězců,
seskupení a organizací producentů a
30

mezioborových organizací.
Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Společné investice spolupracujících
subjektů, tj. technologie, stroje, prostory.
Podpora spolupráce např. tvorbou studií
podnikatelského plánu.

Definice příjemce dotace

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž
minimálně jeden musí prokázat
podnikatelskou činnost v odvětví
zemědělství nebo potravinářství, v případě
lesnictví se jedná o subjekt hospodařící
v lesích. Každý subjekt musí splňovat
kategorii mikropodniku. Může se jednat o
následující subjekty: zemědělský podnikatel,
výrobce potravin, subjekt hospodařící v
lesích

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních
kritérií)
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- jednoznačnost a srozumitelnost
- prokazatelnost a objektivita
Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu

s horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
1. Projekty s nižšími celkovými
způsobilými výdaji
2. Projekty s kratší dobou realizace
3. Projekty s vazbou na horizontální
téma „ udržitelný rozvoj“, např.
preference rekonstrukcí před
novostavbou, podpora regionální
produkce, úspory energií apod.
4. Projekty s širší územním,
environmentálním nebo
socioekonomickým dopadem
1. Množství sdílejících subjektů
vzhledem k výši dotace
Indikátory výstupu
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-

číslo

93102

-

název

Počet podpořených kooperačních činností

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Investice do nezemědělských činností

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora
investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Vymezení Fiche

-

stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností.

-

Vazba na cíle CLLD

24.1 Nezemědělské činnosti

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 6
Podpora sociálního začleňování, snižování
chudoby a podpora hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech, zejména prioritní
oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních
míst.

-

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
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Investice do nezemědělských činností dle
klasifikace CZ NACE – výčet viz článek 19,

vycházejících z potřeb území)

odstavec 1, písmeno b)

Definice příjemce dotace

Podnikatelské subjekty (FO i PO) –
mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
1. jednoznačnost a srozumitelnost
2. prokazatelnost a objektivita

Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních s horizontálními principy.
kritérií)
Budou preferovány zejména:
3. Projekty s nižšími celkovými
způsobilými výdaji
4. Projekty s kratší dobou realizace
5. Projekty s vazbou na horizontální
téma „ udržitelný rozvoj“, např.
preference rekonstrukcí před
novostavbou, podpora regionální
34

produkce, úspory energií apod.
6. Projekty s širší územním,
environmentálním nebo
socioekonomickým dopadem
7. Projekty uplatňující inovativní
přístupy (budou metodicky
definovány přesné kategorie inovací,
které bude žadatel povinen
objektivním způsobem prokázat)
8. Budou
preferovány
projekty
žadatelů, kteří v rámci SCLLD zatím
nežádali, případně dostali nižší
dotační podporu
9. Budou
preferovány
projekty
začínajících podnikatelů
10. Budou preferovány projekty žadatelů
z menších obcí
11. Budou preferovány projekty, které
byly projednány s veřejností
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

11

Indikátory výsledku

35

-

číslo

94800

-

název

Pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

1

Název Fiche

Pozemkové úpravy

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, ostavec1., písmeno c)
Pozemkové úpravy

Vymezení Fiche

-

stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se
týkají infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k
zemědělské a lesní půdě a pozemkových
úprav.

-

Vazba na cíle CLLD

43.1 Pozemkové úpravy

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech

-
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regionech a podpora inovativních
zemědělských technologií a udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní
oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti
všech zemědělských podniků a usnadnění
jejich restrukturalizace a modernizace,
zejména za účelem zvýšení míry účasti na
trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace
zemědělských činností.
Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

Plány společných zařízení pro zpřístupnění
zemědělských a lesních pozemků k ochraně
životního prostředí, zachování krajinného
rázu, zvýšení eko. stability, protierozní a
protipovodňová a vodohospodářská
opatření.

Definice příjemce dotace

Obec nebo zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:

jednoznačnost a srozumitelnost
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních prokazatelnost a objektivita
kritérií)
Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
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smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
s horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
Projekty s nižšími celkovými způsobilými
výdaji
Projekty s kratší dobou realizace
Projekty s vazbou na horizontální téma „
udržitelný rozvoj“, např. preference
rekonstrukcí před novostavbou, podpora
regionální produkce, úspory energií apod.
Projekty s širší územním, environmentálním
nebo socioekonomickým dopadem
Indikátory výstupu
-

číslo

93701

-

název

Počet podpořených podniků/příjemců

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Indikátory výsledku
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číslo

94301

-

název

Celková délka cest zajišťujících
zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti
krajiny a její diverzifikaci

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

Název Fiche

Investice do ochrany melioračních a
zpev. dřevin

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 25 Investice do ochrany
melioračních a zpev. dřevin

Vymezení Fiche

-

-
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stručný popis Fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje
investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa podporou
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

Vazba na cíle CLLD

49.1 Podpora ekologicky šetrného
hospodaření v zemědělství a lesnictví,
zvýšení ekologické stability krajiny.
Protierozní a protipovodňová opatření k
ochraně půdního fondu. Investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
Realizace plánů společných zařízení.
Zpřístupnění zemědělských a lesních

pozemků.
Podpora přispívá k naplňování Priority 4
Podpora obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření
s půdou, podpora má vedlejší efekt na

-

Popis provázanosti navrhovaných
opatření/Fichí

prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s
vodou, včetně nakládání s hnojivy a
pesticidy
a 4A Obnova, zachování a posílení
biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě
Natura
2000, oblastí s přírodními či jinými
zvláštními omezeními a zemědělství vysoké
přírodní
hodnoty, i stavu evropské krajiny.

Oblasti podpory (popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a jednotlivých
specifických cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)
Definice příjemce dotace
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Hromadná mechanická ochrana
melioračních a zpevňujících dřevin do stádia
oplocenky na lesních pozemcích.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a
jejich sdružení.

Výše způsobilých výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Kritéria budou splňovat následující
podmínky:
- jednoznačnost a srozumitelnost
- prokazatelnost a objektivita
Preferenční kritéria budou pro každou fischi
navržena tak, aby bylo možno vybrat
smysluplné, hospodárné a životaschopné
projekty, které budou optimálně v souladu
s horizontálními principy.

Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
jedná o principy pro stanovení preferenčních
Budou preferovány zejména:
kritérií)
1. Projekty s nižšími celkovými
způsobilými výdaji
2. Projekty s kratší dobou realizace
3. Projekty s vazbou na horizontální
téma „ udržitelný rozvoj“, např.
preference rekonstrukcí před
novostavbou, podpora regionální
produkce, úspory energií apod.
4. Projekty s širší územním,
environmentálním nebo
socioekonomickým dopadem
41

5. Projekty uplatňující inovativní
přístupy (budou metodicky definovány
přesné kategorie inovací, které bude žadatel
povinen objektivním způsobem prokázat)
Indikátory výstupu

42

-

číslo

93702

-

název

Počet podpořených operací

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

1

-

číslo

93001

-

název

Celková plocha

-

výchozí hodnota

0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav
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Název Fiche

Rozvoj spolkového života, veřejné infrastruktury a prostranství v
obcích

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech, písmena a) Veřejná prostranství v obcích, c) Hasičské
zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Vymezení Fiche

-

stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve
venkovských oblastech.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního
rozvoje ve venkovských oblastech.
1.1.Podpora vzájemné spolupráce mezi spolky navzájem – hlavní
cíl pro MS 2014+
2.1. Podpora komunitního života
4.4. Modernizace a budování kulturních a společenských center

-

Vazba na cíle CLLD

5.3. Posilování složek IZS a hasičů
23.3. Rozšíření nabídky služeb v obcích
37.1. Vytváření nových prvků občanské vybavenosti
40.1. Úprava , využití, revitalizace veřejných prostranství.
41.1. Úprava, využití revitalizace stávajících brownfieldů, konzervace
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a zajištění stávajících objektů

-

Oblasti podpory (popis
podporovaných aktivit dle SCLLD
a jednotlivých specifických
cílů/článků Nařízení PRV
vycházejících z potřeb území)

a) Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství
specifikovaných níže, a to včetně 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,
bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova,
železniční stanice a
dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví
obce.
c) Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských
zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby jednotek sboru
dobrovolných hasičů obce.
f) 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.
Oblast a) obec nebo svazek obcí
Oblast c) obec nebo svazek obcí

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů
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Oblast f) obec, svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, NNO, registrované církve a náboženské společnosti a
evidované církevní právnické osoby

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Kritéria budou splňovat následující podmínky:
1. jednoznačnost a srozumitelnost
2. prokazatelnost a objektivita
Preferenční kritéria budou pro každou fichi navržena tak, aby bylo
možno vybrat smysluplné, hospodárné a životaschopné projekty, které
budou optimálně v souladu s horizontálními principy.

Budou preferovány zejména:
Preferenční kritéria (pro účely 19.2.1 se
1.Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji
jedná o principy pro stanovení preferenčních
2.Projekty s kratší dobou realizace
kritérií)
3.Projekty s vazbou na horizontální téma „ udržitelný rozvoj“, např.
preference rekonstrukcí před novostavbou, podpora regionální
produkce, úspory energií apod.
4.Projekty s širší územním, environmentálním nebo
socioekonomickým dopadem
5.Budou preferovány projekty žadatelů, kteří v rámci SCLLD zatím
nežádali, případně dostali nižší dotační podporu
6.Budou preferovány projekty žadatelů z menších obcí
7.Budou preferovány projekty, které byly projednány s veřejností

Indikátory výstupu
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číslo

9 27 02

-

název

-

výchozí hodnota

Počet podpořených operací/akcí
0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

5

Indikátory výsledku
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-

číslo
název

-

výchozí hodnota

9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0

-

hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

-

cílový stav

0

