Programový rámec Programu rozvoje venkova
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na
zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro
konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství
nebo krajinná infrastruktura. Program podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském
prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován je také
komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na
místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální
prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce
v oblasti zemědělství a lesnictví.
Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Programu rozvoje venkova České republiky v rámci operace
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava
a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
V rámci operace 19.2.1 budou podpořeny aktivity následujících článků:


článek 14 Předávání znalostí a informační akce



článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků



článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů



článek 17, odst. 1., písm. c) Lesnická infrastruktura



článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura



článek 17, odst. 1., písm. c) Pozemkové úpravy



článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností



článek 24, odst. 1, písm. a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích



článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin



článek 25 Neproduktivní investice v lesích



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



článek 35, odst. 2., písm. c) Sdílení zařízení a zdrojů



článek 35, odst. 2., písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů

V rámci operace 19.3.1 budou podpořeny aktivity článku 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy
LEADER.

Plánovaná alokace pro období 2016 (2017) – 2022:
Celková alokace (předběžný výpočet dle zadaného vzorce): 39 191 800,00 Kč do území
Alokace na projekty spolupráce (předběžný výpočet dle zadaného vzorce): 1 869 000,00 Kč

Tabulka č. 45 Fiche pro Program rozvoje venkova pro MAS Havlíčkův kraj

Název Fiche

Alokace v Kč

Počet
vytvořených
pracovních
míst na Fichi

1.

Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele

255 000,-

0

2.

Podpora rozvoje zemědělských podniků

15 878 000,-

5

3.

Podpora zpracování a uvádění zemědělských
produktů na trh

2 443 000,-

0,5

4.

Lesnická infrastruktura

2 351 000,-

0

5.

Zemědělská infrastruktura

351 000,-

0

6.

Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně
a vody v krajině

1 000 000,-

0

7.

Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky

4 969 800,-

2

8.

Preventivní protipovodňová opatření v lesích

1 959 000,-

0

9.

Ochrana lesních porostů

800 000,-

0

10.

Podpora společenských funkcí lesa

2 740 000,-

0

11.

Investice do lesnických technologií a techniky

2 527 000,-

0,5

12.

Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a
zdrojů

2 351 000,-

0

13.

Podpora spolupráce mezi aktéry v území

1 567 000,-

0

14.

Projekty spolupráce

1 869 000,-

0

Identifikace Fiche č. 1
Fiche pro operační
program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis Fiche

Článek 14 Předávání znalostí a informační akce

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

Oblast podpory

Definice příjemce
dotace

1. Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele
Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností a informační akce. Podpora je určena pro osoby pracující
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími
ve venkovských oblastech. Podpora přispívá k naplňování Priority 1 Podpora
předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských
oblastech, zejména prioritní oblasti 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje
znalostní základny ve venkovských oblastech a prioritní oblasti 1C Podpora
celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství
a lesnictví.
Strategický cíl 1: „Rozvíjet místní ekonomiku a zlepšovat podmínky pro
zaměstnanost“
Priorita: 1. ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
Specifický cíl: 1.2 Rozvíjet a podporovat drobné podnikání, malé a střední
podniky
Opatření: 1.2.3 Vzdělávání a poradenství pro podnikatele
IROP Opatření č. 5 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení
OP ZAM Opatření č. 5 Vzdělávací aktivity pro znevýhodněné skupiny
obyvatel
PRV Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků
PRV Fiche č. 3 Podpora zpracování zemědělské produkce a uvádění
zemědělských produktů na trh
PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
PRV Fiche č. 9 Ochrana lesních porostů
PRV Fiche č. 11 Investice do lesnických technologií a techniky
PRV Fiche č. 13 Podpora spolupráce mezi aktéry v území
PRV Fiche č. 14 Projekty spolupráce
Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou
zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy.
Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které
tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního
a vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační
služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě
kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. Způsobilými
výdaji mohou být náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15
účastníků) nebo informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí
pořádaných v souvislosti s projektem.
Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat
v Programovém rámci PRV.
Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační
akce.

Výše způsobilých
výdajů
Výše podpory

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Indikátory výstupů

ID

92301

vlastní
Indikátory výsledků

ID

92030

vlastní

Vzdělávací aktivity zaměřené na zpracování zemědělské produkce.
Vzdělávací aktivity zaměřené na zpracování lesnické produkce.
Vzdělávací aktivity zaměřené na udržitelné hospodaření v krajině.
Preferovány budou menší projekty.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův
kraj.
Název
Měrná
Výchozí Hodnota
Cílový
jednotka
stav
pro midstav
indikátoru
term (r.
2018)
Počet účastníků
účastníci
0
10
10
vzdělávání (týká se
pouze vzdělávacích
akcí, nikoli
informačních)
Počet informačních
akce
0
2
6
akcí
Název
Měrná
Výchozí Hodnota
Cílový
jednotka
stav
pro midstav
indikátoru
term (r.
2018)
T3 Celkový počet účastníci
0
10
10
vyškolených
účastníků podle čl.
14 nařízení EU
č.1305/2013
(Vzdělávací akce)
Celkový
počet účastníci
0
50
250
účastníků
informačních akcí

Identifikace Fiche č. 2
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

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

2. Podpora rozvoje zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku.
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.
Vazba na cíle
Strategický cíl 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
SCLLD
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických
podnicích
Podopatření: 4.1.1.1 Podpora zemědělských podniků
Vazba na ostatní PRV Fiche č. 1 Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele
Fiche/Opatření
PRV Fiche č. 3 Podpora zpracování zemědělské produkce a uvádění
CLLD
zemědělských produktů na trh
PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
PRV Fiche č. 12 Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
PRV Fiche č. 13 Podpora spolupráce mezi aktéry v území
OP ZAM Opatření č. 2 Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny
Oblast podpory
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou
a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice
do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 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.
Definice příjemce Zemědělský podnikatel
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Preferenční
Vytvoření trvalého pracovního místa.
1.
kritéria (pro účely
Využití stávajících zemědělských budov nebo staveb.
2.
19.2.1 se jedná o
Preference rekonstrukcí a modernizací před novou výstavbou.
3.
principy
pro
Využití inovativní metody nebo technologie řešení.
4.
stanovení
Environmentální projekt (snižování energetických nákladů, zvýšení
5.
preferenčních
efektivity výroby při zachování spotřeby energie, využití obnovitelných
kritérií)
zdrojů energie, snížení produkce odpadů apod.)
Žadatelem je začínající mladý zemědělec.
6.
Žadatelem je živnostník či malý podnik.
7.
Projekt má pozitivní vliv na rovnost příležitosti a zásady
8.
nediskriminace.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
9.
Projekty zaměřené na oblasti čelící přírodním omezením LFA
10.

Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

ID

Název

Měrná jednotka Výchozí
indikátoru
stav

93701 Počet
podpořených
podniků/příjemců
ID
Název

Podniky/příjemci

94800 Pracovní
místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

Měrná jednotka Výchozí
indikátoru
stav

0

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
3

Cílový
stav

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
1,5

Cílový
stav

5

5

Identifikace Fiche č. 3
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze Smlouvy o fungování
EU1 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu
produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
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.
Strategický cíl 1: „Rozvíjet místní ekonomiku a zlepšovat podmínky pro
zaměstnanost“
Priorita: 1. ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
Specifický cíl: 1.2 Rozvíjet a podporovat drobné podnikání, malé a střední
podniky
Opatření: 1.2.2 Podpora venkovských prodejen a obchodů
Specifický cíl: 1.3 Rozvíjet místní tradiční řemesla, produkty a služby

Vazba na cíle
SCLLD

1

3. Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů
na trh

Smlouva o fungování včetně Přílohy I je zveřejněna na internetových stránkách http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

Oblast podpory

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Výše podpory
Preferenční
kritéria (pro
účely 19.2.1 se
jedná o principy
pro stanovení
preferenčních
kritérií)

Opatření: 1.3.1 Podpora místních výrobců včetně pořádání místních trhů
PRV Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků
PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
PRV Fiche č. 12 Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
PRV Fiche č. 13 Podpora spolupráce mezi aktéry v území
PRV Fiche č. 14 Projekty spolupráce
OP ZAM Opatření č. 2 Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny
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
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.
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
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
1.
Vytvoření trvalého pracovního místa.
2.
Využití stávajících zemědělských budov nebo staveb.
3.
Preference rekonstrukcí a modernizací před novou výstavbou.
4.
Využití inovativní metody nebo technologie řešení.
5.
Environmentální projekt (snižování energetických nákladů, zvýšení
efektivity výroby při zachování spotřeby energie, využití obnovitelných
zdrojů energie, snížení produkce odpadů apod.).
6.
Návaznost na tradici výroby a přímý prodej.
7.
Místní produkty.
8.
Podíl využívání místních surovin.
9.
Projekt má pozitivní vliv na rovnost příležitosti a zásady
nediskriminace.
10.
Žadatelem je začínající mladý zemědělec.
11.
Žadatelem je živnostník či malý podnik.
12.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.

Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchozí
stav

93701 Počet
podpořených
podniků/příjemců
vlastní Počet
podpořených
projektů
ID
Název

podniky/příjemci

94800 Pracovní
místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)
vlastní Počet
podpořených
prodejen místních
produktů

ID

Název

Cílový
stav

0

Hodnota
pro midterm
(r. 2018)
2

projekty/operace

0

0

1

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchozí
stav

Cílový
stav

FTE

0

Hodnota
pro midterm
(r. 2018)
0

prodejny

0

0

1

4

0,5

Identifikace Fiche č. 4
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

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

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

4. Lesnická infrastruktura
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu
k lesní půdě.
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.
Strategický cíl 4:„Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických
podnicích
Podopatření: 4.1.1.3 Podpora lesnictví
PRV Fiche č. 11 Investice do lesnických technologií a techniky
PRV Fiche č. 6 Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině

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 Fyzické a právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
dotace
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností,
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
Výše způsobilých
Min. 50 000 Kč
výdajů
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Preferenční
Součástí projektu jsou protierozní opatření, opatření k omezení vzniku
1.
kritéria (pro účely
soustředěného odtoku vody a zvýšení retence.
19.2.1 se jedná o
Projekty realizovány v hospodářských lesích.
2.
principy pro
Projekty zaměřené na výstavbu nové cesty.
3.
stanovení
Použití přírodních materiálů (dřeva či kamene) na všechny objekty lesní
4.
preferenčních
cesty.
kritérií)
Využití inovativní metody nebo technologie řešení.
5.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
6.
Indikátory
ID
Název
Měrná jednotka Výchozí Hodnota Cílový
výstupů
indikátoru
stav
pro midstav
term (r.
2018)
93701 Počet
Podniky/příjemci
0
1
2
podpořených
podniků/příjemců
Indikátory
ID
Název
Měrná jednotka Výchozí Hodnota Cílový
výsledků
indikátoru
stav
pro midstav
term (r.
2018)
94302 Celková
délka
km
0
1
3
lesních cest
Oblast podpory

Identifikace Fiche č. 5
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

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

5. Zemědělská infrastruktura
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu
k zemědělské půdě.
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

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD
Oblast podpory

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Výše podpory
Preferenční
kritéria (pro
účely 19.2.1 se
jedná o principy
pro stanovení
preferenčních
kritérií)
Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu
a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností.
Strategický cíl 4:„Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických
podnicích
Podopatření: 4.1.1.4 Podpora zemědělství
PRV Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků
PRV Fiche č. 6 Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody v krajině
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, a mimo intravilán obce.
Obec nebo zemědělský podnikatel
50 000 Kč
Min.
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Využití inovativní metody nebo technologie řešení.
1.
Projekty zaměřené na výstavbu nové cesty.
2.
Zvýhodnění projektů dosud nepodpořených žadatelů přes MAS
3.
Havlíčkův kraj.
Preferovány budou projekty řešící havarijní stav.
4.
Měrná
jednotka
indikátoru

Výchozí
stav

93701 Počet
podpořených
podniků/příjemců
ID
Název

podniky/příjemci

0

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchozí
stav

vlastní Celková
délka
polních cest

km

0

ID

Název

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

Cílový
stav

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

Cílový
stav

1

1

Identifikace Fiche č. 6
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD
Oblast podpory

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

6. Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody
v krajině
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.
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.
Strategický cíl 4:„Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.4 Krajinářské zásahy a komplexní pozemkové úpravy
Podopatření: 4.1.4.1 Pozemkové úpravy
PRV Fiche č. 4 Lesnická infrastruktura
PRV Fiche č. 5 Zemědělská infrastruktura
PRV Fiche č. 8 Preventivní protipovodňová opatření v lesích
PRV Fiche č. 9 Ochrana lesních porostů
Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření zajišťující
zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně
životního prostředí a zachování krajinného rázu, zvýšení ekologické stability
krajiny, protierozní, protipovodňová opatření pro ochranu půdního fondu
a vodohospodářská opatření. Realizace společných zařízení musí být v souladu
se schválenými návrhy pozemkových úprav.
Obec nebo zemědělský podnikatel

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Preferenční
Projekty, u kterých je alespoň část realizována v záplavovém území.
1.
kritéria (pro účely
Projekty na ochranu zemědělské půdy před erozí nebo sídla či území
2.
19.2.1 se jedná
před povodní
o principy
Pozitivní vliv na životní prostředí.
3.
pro stanovení
Pozitivní vliv na zlepšení vodního režimu v krajině.
4.
preferenčních
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS.
5.
kritérií)
Indikátory
ID
Název
Měrná jednotka Výchozí Hodnota Cílový
výstupů
indikátoru
stav
pro midstav
term (r.
2018)
93701 Počet
Podniky/příjemci
0
0
1
podpořených

Indikátory
výsledků

ID

94301

podniků/příjemců
Název

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

Měrná jednotka Výchozí
indikátoru
stav

km

0

Hodnota
pro midterm (r.
2018)

Cílový
stav

0

2

Identifikace Fiche č. 7
Fiche pro
operační
program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
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.
Strategický cíl 1: „Rozvíjet místní ekonomiku a zlepšovat podmínky pro
zaměstnanost“
Priorita 1: ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ
Specifický cíl: 1.3 Rozvíjet místní tradiční řemesla, produkty a služby
Opatření: 1.3.2 Podpora modernizace výroby

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

7. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky

Strategický cíl 2: „Rozvíjet, chránit a podporovat „živou obec“
Priorita: 2. ŽIVÁ A BEZPEČNÁ OBEC
Specifický cíl: 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu
Opatření: 2.4.1 Podpora agroturismu
PRV Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků
PRV Fiche č. 3 Podpora zpracování zemědělské produkce a uvádění
zemědělských produktů na trh
PRV Fiche č. 10 Podpora společenských funkcí lesa
PRV Fiche č. 12 Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
PRV Fiche č. 13 Podpora spolupráce mezi aktéry v území
PRV Fiche č. 14 Projekty spolupráce
OP ZAM Opatření č. 2 Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny

Oblast podpory

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Výše podpory
Preferenční
kritéria (pro
účely 19.2.1 se
jedná o principy
pro stanovení
preferenčních
kritérií)

2

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)2: 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.
50 000 Kč
Min.
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Vytvoření trvalého pracovního místa.
1.
Využití stávajících budov nebo staveb.
2.
Využití obnovitelných zdrojů energie.
3.
Inovativnost metody nebo technologie řešení.
4.
Návaznost na tradici výroby.
5.
Projekt zavádí nebo využívá technologie, které příznivě ovlivňují
6.
ovzduší a klima.
Podíl využívání místních surovin.
7.
Environmentálně šetrný projekt (snižování energetických nákladů,
8.
zvýšení efektivity výroby při zachování spotřeby energie, využití
obnovitelných zdrojů, snížení produkce odpadů apod.)
Velikost podniku (malý nebo střední podnik).
9.
Propojení projektu s venkovskou turistikou či ekoturistikou.
10.
Projekty, které jsou z finančního hlediska méně náročné.
11.

Klasifikace ekonomických činností je zveřejněna na internetových stránkách

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-

Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
Název
Měrná
Výchozí Hodnota Cílový
jednotka
stav
pro mid- stav
indikátoru
term (r.
2018)
93701 Počet podpořených podniky/příjemci 0
1
2
podniků/příjemců
vlastní Počet
podniky/příjemci 0
0
1
podniků/příjemců,
kteří obdrželi
podporu
na investice
do agroturistiky
ID
Název
Měrná
Výchozí Hodnota Cílový
jednotka
stav
pro mid- stav
indikátoru
term (r.
2018)
94800 Pracovní místa
FTE
0
0,5
2
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)
12.
ID

Identifikace Fiche č. 8
Fiche pro
Program rozvoje venkova
operační program
Název Fiche
8. Preventivní protipovodňová
Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD
Oblast podpory

opatření v lesích

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových
opatření
v lesích
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních opatření před
povodňovými situacemi.
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování
a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní
oblasti 4C Předcházení erozí půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má
vedlejší efekt na prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání
s hnojivy a pesticidy.
Strategický cíl 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.2 Chránit přírodu a přírodní bohatství
Opatření: 4.2.2 Budování a zkvalitňování preventivních protipovodňových
opatření
PRV Fiche č. 6 Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody
v
krajině
V rámci této fichi jsou podporovány projekty na retenci vody, např. retenční
nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin
zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací
strží. Podpořena budou též preventivní protipovodňová opatření na drobných

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Výše podpory
Preferenční
kritéria (pro
účely 19.2.1 se
jedná o principy
pro stanovení
preferenčních
kritérií)
Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku,
stabilizace koryta, zabezpečení břehů. Podpora je dále určena na protierozní
opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. zábrany sesuvů
půdy, sanace erozních rýh. Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně
vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které se nacházejí v rámci
PUPFL. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské
osnovy. Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují
členské státy. U žadatelů s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna
předložením informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty
a jejich sdružení.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Inovativnost metody nebo technologie řešení.
1.
Pozitivní vliv na životní prostředí.
2.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
3.

ID

Název

93701 Počet
podpořených
podniků/příjemců
93001 Celková plocha
ID
Název

Měrná jednotka Výchozí
indikátoru
stav
Podniky/příjemci

0

ha
0
Měrná jednotka Výchozí
indikátoru
stav

Celkový počet
projekty/opatření
vlastní realizovaných
projektů/opatření v
lesích

0

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

Cílový
stav

0
Hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

0,2
Cílový
stav

2

2

Identifikace Fiche č. 9
Fiche pro operační
program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

9. Ochrana lesních porostů

Vazba na článek
Článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Nařízení PRV
Stručný popis Fiche Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD
Oblast podpory

zvýšení
ochrany

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
melioračních a zpevňujících dřevin.
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 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.
Strategický cíl 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.4 Krajinářské zásahy a komplexní pozemkové úpravy
Podopatření: 4.1.4.2 Ochrana lesních porostů
PRV Fiche č. 6 Ochrana krajinného rázu, včetně obnovy zeleně a vody
v krajině

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

Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou ochranu melioračních
a zpevňujících dřevin při založení porostu, a to od doby výsadby do stádia
zajištění – oplocenky.
Projekty lze realizovat na lesních pozemcích. Žadatel na lesních pozemcích, na
které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu,
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení.
50 000 Kč
Min.
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Inovativnost metody nebo technologie řešení.
1.
Pozitivní vliv na životní prostředí.
2.
Oplocenka ve svažitém terénu a plochách ohrožených erozí
3.
v souvislosti se snížením míry erozních procesů.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův
4.
kraj.

Indikátory výstupů

ID

Název

Měrná
jednotka
indikátoru

92702

Počet podpořených

Operace

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Výchozí Hodnota
stav
pro midterm
(r. 2018)
0
0

Cílový
stav

2

Indikátory
výsledků

93001
ID

operací (akcí)
Celková plocha
Název

vlastní Celková
oplocenky

délka

(akce)
ha
Měrná
jednotka
indikátoru
m

0
0
Výchozí Hodnota
stav
pro midterm
(r. 2018)
0
0

0,2
Cílový
stav

300

Identifikace Fiche č. 10
Fiche pro operační
program
Název Fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na cíle
SCLLD

Strategický cíl 2: „Rozvíjet, chránit a podporovat „živou obec“
Priorita: 2. ŽIVÁ A BEZPEČNÁ OBEC
Specifický cíl: 2.4 Zkvalitnit infrastrukturu cestovního ruchu
Opatření: 2.4.2 Naučné stezky po kulturních památkách a památkových
rezervacích
PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
PRV Fiche č. 14 Projekty spolupráce
IROP Opatření č. 1 Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti udržitelných forem
dopravy
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.

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD
Oblast podpory

10. Podpora společenských funkcí lesa
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů.
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.

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Výše podpory
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se
jedná o principy
pro stanovení
preferenčních
kritérií)

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inovativnost metody nebo technologie řešení.
Pozitivní vliv na životní prostředí.
Vazba na regionální tématiku.
Bezbariérovost – přístupnost projektu pro osoby se sníženými
pohybovými schopnostmi.
Vazba projektu na environmentální a ekologické téma (ochrana
životního prostředí).
Vazba na venkovskou turistiku či ekoturistiku
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.

Indikátory výstupů

ID

Název

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchoz
í stav

Počet podpořených
operací (akcí)
Celková plocha

Operace
(akce)
ha

Indikátory výsledků

9270
2
9300
1
ID

Název

vlast
ní

Počet pořízených
mobiliářů
(informační tabule,
koše apod.)
Celková
délka
cest/stezek

vlast
ní

Cílov
ý stav

0

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
1

0

1

2

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchoz
í stav

Cílov
ý stav

počet prvků

0

Hodnota
pro midterm (r.
2018)
3

km

0

0,5

1

2

7

Identifikace Fiche č. 11
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 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,

11. Investice do lesnických technologií a techniky

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

Oblast podpory

zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonosti lesního
hospodářství.
Strategický cíl 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických
podnicích
Podopatření: 4.1.1.2 Podpora lesnické technologie a techniky
PRV Fiche č. 1 Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele
PRV Fiche č. 4 Lesnická infrastruktura
PRV Fiche č. 12 Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
OP ZAM Opatření č. 2 Vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné
skupiny
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje,
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též
výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou
omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za
průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé
polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více
podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského
plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na
dřevozpracující provozovny.

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

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Inovativnost metody nebo technologie řešení.
1.
Pozitivní vliv na životní prostředí.
2.
Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního
3.
majetku.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
4.
Vytvoření trvalého pracovního místa.
5.

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

Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

ID

Název

93701 Počet
podpořených
podniků/příjemců
ID
Název

Měrná jednotka Výchozí Hodnota
indikátoru
stav
pro midterm
(r. 2018)
Podniky/příjemci
0
1

Cílový
stav

Měrná jednotka Výchozí
indikátoru
stav

Cílový
stav

94800 Pracovní
místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

Hodnota
pro midterm
(r. 2018)
0

2

0,5

Identifikace Fiche č. 12
Fiche pro
operační program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

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

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

12. Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů
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.
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 mezioborových
organizací.
Strategický cíl 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických
podnicích
Podopatření: 4.1.1.5 Spolupráce pro sdílení zařízení a zdrojů subjektů v regionu
PRV Fiche č. 2 Podpora rozvoje zemědělských podniků
PRV Fiche č. 3 Podpora zpracování zemědělské produkce a uvádění
zemědělských produktů na trh

Oblast podpory

Definice
příjemce dotace

Výše
způsobilých
výdajů
Výše podpory
Preferenční
kritéria (pro
účely 19.2.1 se
jedná o principy
pro stanovení
preferenčních
kritérií)
Indikátory
výstupů

PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
PRV Fiche č. 11 Investice do lesnických technologií a techniky
Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo
lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí. Podporovány budou společné
investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti
spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba skladovacích
a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění
efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či genetických
zdrojů). V souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též
na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií
a podnikatelského plánu. V případě spolupráce v odvětví zemědělství se projekt
týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělských produktů nebo
uvádění zemědělských produktů na trh.
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.
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.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.
Inovativnost metody nebo technologie řešení.
1.
Pozitivní vliv na životní prostředí.
2.
Počet spolupracujících subjektů.
3.
Dlouhodobá povaha spolupráce.
4.
Preference projektů, u kterých je žadatelem mladý zemědělec do 40 let
5.
(včetně).
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
6.
ID

Název

93102 Počet
podpořených
kooperačních
činností
93701 Počet
podpořených
podniků/příjemců

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchozí
stav

Cílový
stav

0

Hodnota
pro midterm
(r. 2018)
0

akce

podniky/příjemci

0

0

1

1

Indikátory
výsledků

ID

Název

vlastní Počet
podpořených
projektů

Měrná
jednotka
indikátoru

Výchozí
stav

projekty

0

Hodnota
pro midterm
(r. 2018)
0

Cílový
stav

2

Identifikace Fiche č. 13
Fiche pro
Program rozvoje venkova
operační program
Název Fiche
13. Podpora spolupráce
Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD
Oblast podpory

mezi aktéry v území

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede
k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
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 zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů
jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů
a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a meziobo-rových
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 4: „Obnovovat, chránit a pečovat o krajinu kolem nás“
Priorita: 4. KRAJINA KOLEM NÁS
Specifický cíl: 4.1 Pečovat o lesy a zemědělskou krajinu
Opatření: 4.1.1 Zlepšení technického vybavení v zemědělských a lesnických
podnicích
Podopatření: 4.1.1.6 Spolupráce mezi aktéry krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů
PRV Fiche č. 1 Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele
PRV Fiche č. 3 Podpora zpracování zemědělské produkce a uvádění
zemědělských produktů na trh
PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců
a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro společné investice
na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Způsobilé jsou
aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady
na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení
počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a podnika-telského
plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Podpora se týká trhů

splňujících definici místního trhu (viz kapitola 1 Základní pojmy a zkratky).
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

50 000 Kč
Min.
Max. 5 000 000 Kč
Výše podpory je v souladu s Pravidly.

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

Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

Preference projektů, které budou zaměřeny na zvýšení efektivity
podnikání, které zvýší příjmy spolupracujících subjektů a posílí
konkurenceschopnost.
Počet spolupracujících subjektů.
2.
Dlouhodobý charakter spolupráce.
3.
Velikost spolupracujících podniků (malé či střední podniky).
4.
Inovativnost metody nebo technologie řešení.
5.
Pozitivní vliv na životní prostředí.
6.
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Havlíčkův kraj.
7.
ID
Název
Měrná jednotka Výchozí Hodnota Cílový
indikátoru
stav
pro midstav
term (r.
2018)
93102 Počet
Akce
0
1
1
podpořených
kooperačních
činností
93701 Počet
Podniky/příjemci
0
1
1
podpořených
podniků/příjemců
ID
Název
Měrná jednotka Výchozí Hodnota Cílový
indikátoru
stav
pro midstav
term (r.
2018)
vlastní Počet
projekty
0
1
2
podpořených
projektů
1.

Identifikace Fiche č. 14
Fiche pro operační
program
Název Fiche

Program rozvoje venkova

Vazba na článek
Nařízení PRV
Stručný popis Fiche

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

14. Projekty spolupráce

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy

Vazba na cíle
SCLLD

Vazba na ostatní
Fiche/Opatření
CLLD

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 5: „Posílit regionální identitu, informovanost, soudržnost
a řízení v území MAS“
Priorita: 5. PARTNERSTVÍ, INFORMOVANOST A ROZVOJ V ÚZEMÍ
MAS
Specifický cíl: 5.2 Zlepšit partnerství, spolupráci a informovanost MAS
Opatření: 5.2.2 Projekty spolupráce s okolními a ostatními MAS
PRV Fiche č. 1 Odborné vzdělávání a poradenství pro podnikatele
PRV Fiche č. 3 Podpora zpracování zemědělské produkce a uvádění
zemědělských produktů na trh
PRV Fiche č. 7 Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky
PRV Fiche č. 10 Podpora společenských funkcí lesa
IROP Opatření č. 5 Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

Oblast podpory

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí
být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která
jsou řešena v SCLLD daných MAS.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné
realizovat pouze následující výdaje:
 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení
značení místních výrobků a služeb,
 investice související se vzdělávacími aktivitami,
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů,
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů
s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být
realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce,
kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na
předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít
maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.

Definice příjemce
dotace

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.

Výše způsobilých
výdajů

Min.
Max.

Výše podpory

Výše podpory je v souladu s Pravidly.

50 000 Kč
5 000 000 Kč

Preferenční kritéria Preferenční kritéria jsou určena Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro

Indikátory výstupů

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční
skupiny
ID
Název
Měrná
Výchozí Hodnota
Cílový
jednotka
stav
pro midstav
indikátoru
term
(r. 2018)
92501 Celkové veřejné
EUR
0
0
69 099
výdaje

