
Při tvorbě SCLLD bylo pro region MAS Sedlčansko vybráno v rámci programového rámce PRV celkem 

6 fichí, a také jedna fiche na projekty spolupráce. Od doby, kdy byla schválena původní verze strategie, 

došlo v regionu k určitým změnám, které způsobily, že čerpání finančních prostředků z jednotlivých 

fichí neodpovídá původním předpokladům. Nastala také možnost zařadit do strategie tzv. článek 20, 

který je zaměřen na rozvoj kvality života na venkově.   

 

Všechny výše uvedené skutečnosti byly zohledněny v mid-term evaluaci (viz http://www.mas-

sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2019/09/Evaluacni-zprava.pdf), která proběhla na jaře roku 

2019 a na jejímž základě dochází v programovém rámci PRV k řadě změn. Implementace článku 20 do 

strategie SCLLD vychází ze střednědobého hodnocení jako dobrý nástroj pro zlepšení kvality života na 

venkově, a také jako prostředek k vyřešení dílčích problému nebo alespoň k zlepšení situace v některých 

problémových oblastech života na venkově, jako je např.: odchod mladých lidí z venkova, s čím souvisí 

odliv kvalifikované pracovní síly, nedostatek žáků v základních školách, málo rozvinutý sektor služeb 

atd. Důvodem pro rozšíření o článek 20 je také fakt, že v současném období nebyly v programových 

rámcích nijak zohledněny nebo podpořeny problémy obcí, které jsou především ve venkovském 

regionu, jakým je region MAS Sedlčansko, stále značné. V nové Fichi k článku 20 budou obsaženy 

všechny oblasti, tak jak jsou uvedeny v Pravidlech PRV pro operace 19.2.1, důvodem jsou různorodé 

požadavky obcí a spolků v regionu. Všechny oblasti také řeší již původní verze SCLLD 

 

a) Veřejná prostranství v obcích – viz strategická část SCLLD str. 22; analytická část str. 144 – 

146, 177, 179 

b) Mateřské a základní školy – strategická část SCLLD str. 21; analytická část str. 110, 155 

c) Hasičské zbrojnice - strategická část SCLLD str. 21-22; analytická část str. 77, 146 

d) Obchody pro obce – strategická část str. 21; analytická část str. 37, 146, 147 

e) Vybrané kulturní památky – strategická část str. 14; analytická část str. 74, 77, 131 - 134 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – strategická část str. 21 – 23; analytická část str. 

74, 77, 136 - 137 

g) Muzea a expozice pro obce – strategická část str. 23; analytická část str. 81 

 

Dalším závěrem je doporučení na ponížení alokace u Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů (viz Evaluační zpráva strana 28, 30). Výzva na tuto Fichi byla vyhlášena již 

dvakrát, přičemž v prvním případě se do výzvy přihlásil jeden projekt a v další výzvě žádný. Z důvodu 

nezájmu (MAS provedla animaci území a zjišťovala potenciální žadatele) proto dojde k ponížení 

přibližně o 2/3 alokace v této Fichi. Dalším výsledkem střednědobého hodnocení je úplné zrušení Fiche 

4 – Lesní cesty a Fiche 6 – Polní cesty. Zde je důvodem nezájem ze strany žadatelů (obě Fiche vyhlášeny 

ve výzvě jedenkrát – nepřihlásil se žádný žadatel), a také nevhodně zvolená alokace, která je pro většinu 

potenciálních žadatelů příliš nízká vzhledem k finanční náročnosti úpravy povrchů lesních nebo polních 

cest. Zrušení se týká rovněž Fiche 7 – Spolupráce, kde se vzhledem k administrativní a následné finanční 

náročnosti nepodařilo nalézt a realizovat jakýkoliv projekt. Z Mid-term evaluace vyplývá, že finanční 

prostředky ze zrušených Fichí a z ponížení alokace Fiche 2, se rozdělí do dvou oblastí. Do Fiche 1 – 

Investice do zemědělských podniků a nové Fiche, týkající se článku 20. Ve Fichi 1 byl v 1. výzvě převis 

žádostí a na území MAS je mezi drobnými zemědělskými podnikateli stále velká poptávka po tomto 

opatření.  

 

Zrušení fichí a zavedení článku 20 bylo veřejně projednáno nejvyšším orgánem MAS (Plénum partnerů) 

a schváleno rozhodovacím orgánem MAS (Rozhodovací výbor). 

 

Původní výše alokace u jednotlivých fichí/nové rozdělení alokace: 

 

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků    8 000 000 Kč/10 633 250 Kč 

Fiche 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  8 000 000 Kč/  3 000 000 Kč 

Fiche 3 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezem. činností 7 300 000 Kč/  7 300 000 Kč 

Fiche 4 – Lesní cesty          411 890 Kč/                0 Kč 

Fiche 5 – Neproduktivní investice v lesích    1 000 000 Kč/  1 000 000 Kč   

Fiche 6 – Polní cesty          600 000 Kč/                0 Kč 

http://www.mas-sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2019/09/Evaluacni-zprava.pdf
http://www.mas-sedlcansko.eu/wp-content/uploads/2019/09/Evaluacni-zprava.pdf


Fiche 7 – Spolupráce       1 207 690 Kč/                0 Kč 

Fiche 8 – Zvýšení kvality života na venkově      0 Kč/  4 586 330 kč 

 

 
 

 
2.3 Programový rámec PRV (Program rozvoje venkova) 
 
 

Program – Soběstačný region 

Název Specifický cil PRV 
PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby 17, a) 
PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů 17, b) 
PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností včetně podpory cestovního ruchu 19, b) 

 
Program – Cesty 

Název Specifický cil PRV 
PRV 4 – Lesnická infrastruktura 17, 1, c) 
PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích čl. 25 
PRV 6 – Zemědělská infrastruktura 17, 1, c) 

 
Program - Spolupráce MAS 

Název Specifický cil PRV 
PRV 7 – Projekty spolupráce MAS čl. 44 

 
Program – Podpora kvality života na venkově 

Název Specifický cil PRV 
PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově čl. 20 

 

Program – Soběstačný region 
 

Název Fiche PRV 1 – Podpora rostlinné a živočišné výroby 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche 
Fiche je zaměřena na podporu místních zemědělských podniků, na zvýšení 

jejich výkonnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti. 

Stručný popis Fiche 
 

Podpora je zaměřena na následující oblasti: 

 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou 

výrobu 

 investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu 

a školkařskou produkci 

 investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu 

 investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku 

V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se 

včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných 

konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být 

poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.A.1 Zvýšit diverzitu a konkurenceschopnost zemědělského i 

nezemědělského podnikání 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a napomoci 

konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 



Oblasti 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 spotřebu v zemědělském podniku.   

Definice příjemce dotace  zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů 
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria 

 tvořící pracovní místa 

 snižující energetickou náročnost produkce 

 s nižší finanční náročností 

 se zaměřením na živočišnou výrobu (souvislost s vytvářením 

pracovních míst) 

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 12 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 2 

 

 

 

Název Fiche  PRV 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17. odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 

produktů 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu projektů zahrnující hmotné i nehmotné 

investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění 

na trh. Fiche má přispět k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských 

řetězců. 

Stručný popis Fiche 
 

Cílem Fiche je zvýšit efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti 

malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.A.1 Zvýšit diverzitu a konkurenceschopnost zemědělského i 

nezemědělského podnikání 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a napomoci 

konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 

Oblasti podpory 
 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 

zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou 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 souvisejících se skladováním 

zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 

zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a 

monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských 

a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a 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, vinné technologie. 



Definice příjemce dotace  

Zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 

pozdějších předpisů (dle Evidence zemědělského podnikatele), nebo výrobce 

potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, které definuje zákon 

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo výrobce krmiv, které definuje zákon č. 91/1996 Sb., o 

krmivech, ve znění pozdějších předpisů, nebo  

jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských 

produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní 

produkt.  

Žadatel/příjemce dotace má Živnostenský list/výpis z obchodního rejstříku na 

činnost odpovídající předmětu dotace. 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 tvořící pracovní místa 

 snižující energetickou náročnost produkce 

 nižší finanční náročností 

 spojené s uvedením nového produktu na trh 

 zemědělský produkt uváděný na trh získá ocenění kvality nebo 

regionální značku   

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

 

Indikátor výstupu 
Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 2 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 1 

 

Název Fiche 
PRV 3 – Podpora rozvoje nezemědělských činností 

včetně podpory cestovního ruchu 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

 

Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností.  

 

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. 

Stručný popis Fiche 
 

Cílem Fiche je podpořit investice na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření 

nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských 

oblastech, zejména v oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.B.1 Zvýšit nabídku pracovních příležitostí v regionu a 

napomoci konkurenceschopnosti stávajících podniků 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

 

Oblasti podpory 
 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 

Klasifikace ekonomických činností (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).  

 

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. 

 

Konkretizace činností bude stanovena výzvou MAS. 

Definice příjemce dotace 

 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která 

podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 

 Fyzické a právnické osoby podnikající – mikropodniky a malé podniky 

ve venkovských oblastech. 
 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  
 

 tvořící pracovní místa 

 s nižší finanční náročností 

 spojené s uvedením nového produktu nebo služby na trh 

 s vazbou na agroturistiku 

 vazbou na ubytování a doplňkové služby cestovního ruchu 

 žadatel nebo výstup projektu (pokud to povaha výstupu 

umožňuje) je (má) nebo se stane (získá) držitelem certifikátu 

kvality nebo regionální značky   

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 10 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 2 

 

 

 

 

 



Program – Cesty 
 

Název Fiche PRV 4 – Lesnická infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a 

lesnictví - Lesnická infrastruktura 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní 

půdě.  

Stručný popis Fiche 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude 

podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.B.1 Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny  

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.B.1Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v 

hromadné dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 

zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude 

podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

Definice příjemce dotace  
 

 Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s 

právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 500 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 spojující hospodářské a společenské funkce lesa 

 s nižší finanční náročností 

 zahrnující protierozní opatření 

 zahrnující rekonstrukci již existujících cest 

 navazující na jiný již realizovaný projekt lesnické infrastruktury   

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením nebo 

sociálně znevýhodněné 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 43 02 

Název Celková délka lesních cest 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 

 



Název Fiche PRV 5 – Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25, Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 

využívajících společenského potenciálu lesů. 

Stručný popis Fiche 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 

lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 

značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 

fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 

návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 

prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny  

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.B.1Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v 

hromadné dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 

lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 

značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 

fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 

návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 

informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 

prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  

 

Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území 

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. 

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. 500 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 s nižší finanční náročností 

 které mají návaznost na již existující služby a infrastrukturu 

cestovního ruchu 

 projednány s managementem cestovního ruchu působícím v 

území realizace 

 žadatel zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením 

nebo sociálně znevýhodněné 

 

Indikátory výstupu 

Číslo 9 27 02 

Název Počet podpořených operací (akcí/projektů) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 4 

 

 

 

Číslo 9 30 01 

Název Celková plocha 

Výchozí stav 0 



Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 14 

 

Indikátory výsledku - Indikátor výsledku pro tuto operaci není stanoven 

 

Název Fiche PRV 6 – Zemědělská infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Podpora investic do infrastruktury 

související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a 

lesnictví - Zemědělská infrastruktura 

 

Vymezení Fiche 

Fiche je dále zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 

zemědělské půdě. 

Stručný popis Fiche Viz níže Oblasti podpory 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.B.1 Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny  

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.B.1Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.B.1Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v 

hromadné dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s 

rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 

kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních 

cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 

technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly 

dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem 

dotace obec), a mimo intravilán obce.  

Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, 

silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice, trativody, pramenné 

jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré bezpečnostní 

zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní 

značky). 

Definice příjemce dotace   Obec nebo zemědělský podnikatel. 

 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 500 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 s nižší finanční náročností 

 zaměřené na využití již existující infrastruktury 

 propojující již existující infrastrukturu 

 

Indikátor výstupu 

Číslo 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 43 01 

Název 
Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení prostupnosti krajiny a její 

diverzifikaci 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 



 

 

 

Program – Spolupráce MAS 
 

Název Fiche PRV 7 – Projekty spolupráce MAS 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 24, Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche 

Jde o projekty spolupráce mezi MAS.  

MAS může spolupracovat s:  

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 

území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci 

EU. 

Stručný popis Fiche Viz níže Oblasti podpory. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 2 Zemědělství 

 2.C.1 Zvýšit úroveň povědomí o zemědělské problematice, úroveň 

kompetencí a vztahu k zemědělským profesím 

Oblast rozvoje 3 Zaměstnanost a podnikání 

 3.C.1 Zvýšit atraktivitu cestovního ruchu v regionu 

Oblast rozvoje 4 Životní prostředí – příroda a krajina 

 5.A.1.Vytvořit koncept udržitelnosti přírody a krajiny a spoluprací 

odborné a laické veřejnosti zvýšit úroveň povědomí o jejich významu 

pro rozvoj území 

 5.B.1 Zvýšit ekologickou, obytnou a rekreační funkci krajiny 

 5.C.1 Zvýšit informovanost a osvětu o obnovitelných zdrojích energie 

a možnostech jejich využití v regionu 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 6.B.1 Vytvořit podmínky pro zvýšení estetické a funkční hodnoty 

venkovských sídel 

 6.D.1 Zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů a cestujících v hromadné 

dopravě 

 6.F.4 Zvýšit kvalitu zázemí sloužícího cestovnímu ruchu 

 

Oblasti podpory  

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 

vzdělávací a volnočasové). Akce musí být zaměřena na témata, která jsou 

řešena v SCLLD daných MAS. Za měkké akce je považováno 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. 

Definice příjemce dotace  MAS se schválenou SCLLD 

 
Indikátor výstupu 

Číslo 9 25 01 

Název Celkové veřejné výdaje (0,1) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0Celková alokace dle MZe 

 



 

Vymezení Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic 

ve venkovských oblastech.  
 

Stručný popis Fiche 
 

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. 

Vazba na cíle SCLLD 

Oblast rozvoje 6 Zázemí 

 

Hlavní cíl pro MS 2014+  je  6.A.1 Vytvořit v obcích zázemí 

pro komunitní aktivity a zajistit poskytován programů 

(služeb) občanům všech věkových kategorií 

 

 6.E.1 Zlepšení stavu obecních budov 
 

 6.E.2 Zlepšení stavu budov sloužících místním spolkům a 

organizacím 

 

 6.E.3 Zlepšení vzhledu veřejných prostranství 
 

 6.F.3 Zvýšit počet a kvalitu zařízení sloužících kulturnímu vyžití 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oblasti podpory 
 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 

infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou 

infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat 

následující oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích  

b) Mateřské a základní školy  

c) Hasičské zbrojnice  

d) Obchody pro obce  

e) Vybrané kulturní památky  

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

g) Stezky  

h) Muzea a expozice pro obce  

 

 
Definice příjemce dotace  Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové 

organizace, nestátní neziskové organizace, církve apod. dle 

specifikace jednotlivých oblastí. 

Výše způsobilých výdajů  
Min. 50 000,- Kč 

Max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

 s nižší finanční náročností 

 s pozitivním vlivem na životní prostředí 

 velikost obce 

 délka realizace projektu 

 připravenost projektu 

 inovativní řešení projektu 

 předchozí financování projektu z veřejných zdrojů 

 

 

Indikátor výstupu 
Číslo 9 27 02  

Název Fiche  PRV 8 – Zvýšení kvality života na venkově 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 



Název Počet podpořených operací (akcí) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 10 

 

Indikátor výsledku 

Číslo 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0 

 

 


