3.4.3 Programový rámec Program rozvoje venkova
Změna programového rámce reaguje na aktuální situaci v území MAS v souvislosti s Covid-19,
např. finanční nejistota, nestabilita ekonomické situace, zvýšení rizik, prodloužení návaznosti investic.
Realizaci projektu spolupráce ovlivnil nouzový stav (rušení jarmarků, veřejných akcí apod.) a personální
změny koordinační MAS. Tato situace nebyla předmětem Evaluační zprávy, neboť nastala později.
Fiche č.4 byla vyhlášena dle Pravidel a plánu v roce 2020 ve výzvě č.4.
Navržené změny:
•
•
•

zrušení Fiche č. 4 – Spoluprací k zisku – konkurenceschopné místní trhy
zrušení Fiche č. 5 – 19.3.1 Příprava a provádění činnosti spolupráce místní akční skupiny
přesun alokace do Fiche č. 1 a do Fiche č. 2 (viz finanční plán dle specifických cílů)

Veškeré změny byly projednány na představenstvu dne 17.8.2020 s ohledem na vývoj situace. Zrušení
Fichí schválila valná hromada dne 8.10.2020.
SCLLD MAS SKCH bude v Programu rozvoje venkova implementována v rámci opatření PRV
M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
(článek 35 nařízení (EU) č.1303/2013).
Tab. 79 – Alokace PRV
Celková alokace pro projekty realizované z PR PRV:

13 230 520,- Kč

Projekty spolupráce

0,- Kč
Zdroj dat: vlastní zpracování

Dle metodického dokumentu "Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do
Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje" upravujícího podmínky pro tvorbu Fichí, které tvoří programový rámec PRV v SCLLD
MAS SKCH, byly vytvořeny Fiche programového rámce.
Fiche je stručný popis aktivit navržených MAS na základě Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (operace 19.2.1) a pro
operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (operace 19.3.1).
Uvedený přehled zobrazuje vazbu příslušného článku Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD včetně
zdůvodnění.

Tab. 80 – Vazba Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD
Články Nařízení PRV

Fiché SCLLD

Článek 14 Předávání znalostí a informační
akce

-

Zdůvodnění
MAS SKCH po dohodě s aktéry z území
nebude realizovat projekty tohoto typu.
MAS SKCH bude po dohodě s aktéry z území
podporovat investice do zemědělských staveb
a technologií a pořízení mobilních strojů.
O aktivity typu pořízení peletovacích zařízení
není prokazatelný zájem.

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

1. Fiche: Prosperující venkov
– rozvoj zemědělských
podniků

MAS převádí na základě výsledků evaluace a
aktuální absorpční kapacity v území částečně
prostředky ze zrušené Fiche č.4 a nevyužité
prostředky z Fiche č. 5 do této Fiche.
Důvodem je posilování ekonomické
soběstačnosti regionu cestou investic do
prvovýroby zemědělců a posilováním lokální
soudržnosti.

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

2. Fiche: Cestou kvality –
zpracování regionálních
zemědělských produktů

MAS SKCH bude po dohodě s aktéry v území
podporovat uvedenou oblast
MAS převádí část alokace ze zrušené Fiche č.
4 do této Fiche na základě aktuální absorpční
kapacity v území.

Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
Lesnická infrastruktura

-

Vzhledem k absorpční kapacitě a přidělené
finanční alokaci MAS SKCH není relevantní.

Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
Zemědělská infrastruktura

-

Vzhledem k absorpční kapacitě a přidělené
finanční alokaci MAS SKCH není oblast
relevantní.

Článek 17, odstavec 1, písmeno c)
Pozemkové úpravy

-

Vzhledem k žadateli a velikosti alokace v
území nebyl identifikován zájemce pro
uvedenou oblast.

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

3. Fiche: Spokojený zákazník
– rozvoj regionálního
podnikání

Na území působí subjekty pro financování
z této operace PRV, jedná se o atraktivní
novinku v území

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

-

Relevantní subjekty pro financování z této
operace PRV řeší uvedenou oblast z jiných
zdrojů.

Článek 25 Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin

-

Relevantní subjekty pro financování z této
operace PRV řeší uvedenou oblast z jiných
zdrojů.

Články Nařízení PRV

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

Fiché SCLLD

Zdůvodnění
Relevantní subjekty pro financování z této
operace PRV (i s ohledem na velikost
dotčeného území) řeší uvedenou oblast z
jiných zdrojů

-

Článek 26 Investice do lesnických
technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na
trh

-

MAS SKCH po dohodě s aktéry z území
nebude realizovat projekty tohoto typu ((i
s ohledem na velikost dotčeného území).

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

-

Na základě výsledků zjišťování absorpční
kapacity území nebude tato operace
podporována prostřednictvím SCLLD.
Vzhledem k charakteru relevantních aktivit
v území a plánované spolupráci nových
subjektů bude MAS SKCH dotčené projekty
podporovat
MAS ruší Fichi č. 4.

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

4. Fiche: Spoluprací k zisku –
konkurenceschopné místní
trhy

Komplikace žadatelé viděli ve vytvoření
Podnikatelského plánu a Smlouvy o
spolupráci, neboť jakékoliv závazky ve vztahu
k aktuální situaci vnímají jako nevýhodné
(zvyšování rizik oproti původním představám,
návratnost investic, nejistá ekonomická
situace).
Stěžejním zájmem žadatelů a zároveň
vyjednanou prioritou v území bylo zajistit
dostupné služby na malých obcích.
Alternativou je využití F2 – Cestou kvality –
zpracování regionálních zemědělských
produktů).
Fiche byla vyhlášena ve výzvě č. 4 – nebyla
přijata žádná žádost
MAS SKCH plánuje zapojení min. do 2
projektů spolupráce

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

5. Fiche: Projekty
spolupráce MAS SKCH

MAS ruší Fichi č. 5.
Projekt spolupráce nemohl být realizován
z důvodu aktuální situace s Covid-19
Zdroj dat: vlastní zpracování

V rámci operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje byly definovány následující Fiche programového rámce PRV:
Tab. 81 – Vazba Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD
Název Fiche

Článek Nařízení PRV

1. Fiche: Prosperující venkov –
rozvoj zemědělských podniků

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

2. Fiche: Cestou kvality –
zpracování regionálních
zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)
Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů

3. Fiche: Spokojený zákazník –
rozvoj regionálního podnikání
4. Fiche: Spoluprací k zisku –
konkurenceschopné místní trhy

Vazba na opatření v
SCLLD
1.1.3 Investice do
zemědělských podniků
1.1.2. Rozvoj zpracování
zemědělských produktů
1.1.5 Podpora
nezemědělských činností
2.6.1 Zvyšování
regionální soudržnosti
Zdroj dat: vlastní zpracování

V rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny byla vytvořena
Fiche programového rámce PRV zaměřena na činnosti spolupráce MAS SKCH:
Tab. 82 – Vazba Nařízení PRV na Fiche PR SCLLD
Název Fiche

Článek Nařízení PRV

5. Fiche: Projekty spolupráce MAS
SKCH

Článek 44, činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

Vazba na opatření v
SCLLD
4.2.1 Kapacity, síťování,
odbornost
Zdroj dat: vlastní zpracování

Preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedena až v rámci dané vyhlášené
výzvy. Principy pro určení preferenčních kritérií jsou uvedeny v jednotlivých Fichí PR PRV.
Tab. 83 – Programový rámec PRV, 1. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

1. Fiche: Prosperující venkov - rozvoj zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Hlavním cílem Fiche je podpora na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Investice do živočišné a rostlinné výroby vedoucí ke
snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných
produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu
k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova
zásadní pro další činnost.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně 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

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu
a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.
Strategický cíl: Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Specifický cíl: 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu rozvoje života na venkově
Opatření: 1.1.3 Investice do zemědělských podniků
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.2 Rozvoj zpracování zemědělských produktů
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
1.1.5 Podpora nezemědělských činností
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě.
Způsobilé výdaje:
• investice do zemědělských staveb
• investice do technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro
školkařskou produkci
• investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (např.
traktor)
• 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.
Zemědělský podnikatel
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících objektů
a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

počet

0

Měrná
jednotka

Výchozí
stav (rok)

FTE

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
2

Cílový stav

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

Cílový stav

6

Indikátory výsledku
Číslo indikátoru

Název indikátoru

94800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených
projektů (Leader)

1

Zdroj dat: vlastní zpracování

Tab. 84 – Programový rámec PRV, 2. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

2. Fiche: Cestou kvality - zpracování regionálních zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Hlavním cílem Fiche je podpora zaměřena na zvýšení efektivity výroby a
celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti
zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která
souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh,
umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití
moderních technologií.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně 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 zemědělsko-potravinářského řetězce
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským
produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a
organizací producentů a mezioborových organizací.
Strategický cíl: 1. Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Specifický cíl: 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu rozvoje života na venkově
Opatření: 1.1.2. Rozvoj zpracování zemědělských produktů
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.3 Investice do zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
1.1.5 Podpora nezemědělských činností
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Způsobilé výdaje:
• 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)
• investice souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny,
výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
• investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní 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 dotace

Výše způsobilých výdajů

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. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících
objektů a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

počet

0

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

FTE

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav

4

Indikátory výsledku
Číslo indikátoru

Název indikátoru

94800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených
projektů (Leader)

0,5

Zdroj dat:vlastní zpracování
Tab. 85 – Programový rámec PRV, 3. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

3. Fiche: Spokojený zákazník - rozvoj regionálního podnikání
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Hlavním cílem Fiche je podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských
činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů a posílení
ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech podporou vybraných
ekonomických činností.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně 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.
Strategický cíl: Změna myšlení-princip udržitelného rozvoje
Specifický cíl: 1.1 Posilovat význam zemědělství včetně nezemědělské činnosti
jako atraktivní formu rozvoje života na venkově
Opatření: 1.1.5 Podpora nezemědělských činností

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.3 Investice do zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Podpora zahrnuje investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
V rámci opatření bude podpora směřovat např. do staveb, technologií apod.
Podporované činnosti 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.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Doložení průzkumu trhu (zájem o uvedený produkt, činnost, službu, apod.)
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících
objektů a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců

počet

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
1

Cílový stav

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav

9

Indikátory výsledku
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

94800

Pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

1

Zdroj dat: vlastní zpracování

Tab. 86 – Programový rámec PRV, 4. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

4. Fiche: Spoluprací k zisku – konkurenceschopné místní trhy
Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Hlavním cílem Fiche je podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou
subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ)
a místních trhů. Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských
řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti.
Fiche přispívá k naplňování prioritních oblastí Programu rozvoje venkova na
období 2014-2020, a to konkrétně 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 zemědělsko-potravinářského 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.
Strategický cíl: Nastavit příznivé podmínky pro tvorbu nových pracovních míst a
zajistit ekonomicky udržitelný rozvoj území
Specifický cíl: 2.6 Podněcovat rozvoj služeb (hl. v oblasti cestovního ruchu), i
ochranu kulturního i přírodního dědictví
Opatření: 2.6.1 Zvyšování regionální soudržnosti
Vazba na další opatření SCLLD:
1.1.2 Rozvoj zpracování zemědělských produktů
1.1.3 Investice do zemědělských podniků
1.1.4 Zemědělské činnosti a podpora spolupráce s ostatními sektory
1.1.5 Podpora nezemědělských činností
2.2.2 Zlepšování podmínek podnikatelů
2.5.2 Podnikání v zemědělství
Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci
KDŘ nebo místního trhu.
Způsobilé výdaje:
• společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem
• stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku sloužícího pro účely projektu

•
•

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

náklady na pořízení počítačového softwaru související s projektem
náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se
vznikem nebo rozvojem krátkého dodavatelského řetězce nebo
místního trhu
• tvorba studií a podnikatelského plánu v souvislosti s projektem
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů
splňujících definici místního trhu1.
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.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria

Konkrétní preferenční kritéria budou nastavena vždy s výzvou MAS.
Principy pro určení preferenčních kritérií:
1. Zvýšení zaměstnanosti v území MAS SKCH (např. vytvoření každého nového
pracovního místa)
2. Uplatňování integračních přístupů
3. Dopad projektu na více subjektů na území MAS SKCH
4. Rozvoj a podpora stávajícího potenciálu území (např. využití stávajících objektů
a zařízení
5. Podpora lokálního trhu (ekonomiky)

Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

93701

Počet podpořených
podniků/příjemců
Počet podpořených
kooperačních činností

počet
počet

93102

Cílový stav

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

0

0

0

0

Indikátory výsledku – indikátor není stanoven
Zdroj dat: vlastní zpracování

Tab. 87 – Programový rámec PRV, 5. Fiche
Název Fiche
Vazba na článek nařízení
PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

1Místním

5. Fiche: Projekty spolupráce MAS SKCH – rozvoj regionu
Článek 44, činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Fiche je zaměřena na realizaci měkkých akcí (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřených na témata, která jsou řešena ve strategii MAS SKCH.
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by
bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS,
jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Strategický cíl: Zkvalitnit vzájemnou komunikaci a zvýšit informovanost na území
MAS SKCH, posilovat postavení MAS SKCH

trhem se rozumí území, ve kterém dochází k produkci hlavních surovin použitých při výrobě, zpracování a prodeji konečnému
spotřebiteli. Toto území je vymezeno okruhem 50 km, v němž se nachází zemědělský podnik, z něhož produkt (hlavní suroviny použité při
výrobě) pochází.

Oblasti podpory

Specifický cíl: 4.2 Posilovat sociální soudržnost regionu, tvorba systému propagace
aktivit na území MAS SKCH (informovanost a dostupnost)
Opatření: 4.2.1 Kapacity, síťování, odbornost
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata MAS SKCH:
• např. propagace současných aktivit v území v oblasti přírodní, kulturní a
společenské (upřesnění viz kap. 2.1.13, str. 78; Zvyšování spolupráce
vzdělávacích institucí v území - kap. 3.1.5, str. 26; Aktivizace území – kap.
3.1.5, str. 31; Kapacity, síťování, odbornost, Podpora zaměstnanosti a
podnikání – kap. 3.1.5, str. 32)
• např. propagace přínosů projektu spolupráce jako zlepšení cesty
komunikace v území a upevnění pozice MAS
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat
pouze následující výdaje:
•
•
•

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

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.
Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV
či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území,
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

Preferenční kritéria
Indikátory výstupu
Číslo indikátoru

92501

Nejsou relevantní

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Celkové veřejné výdaje
(O.1)

EUR

0

Hodnota pro
mid-term
(2018)
0

Cílový stav

0

Indikátory výsledku – indikátor není stanoven
Zdroj dat:vlastní zpracování

