Programový rámec Programu rozvoje venkova
Operace financované z PRV se zaměřují na rozvoj zemědělského, lesnického i nezemědělského
podnikání, na posílení jejich konkurenceschopnosti, pozitivního vlivu na životní prostředí, na opatření ve
prospěch krajiny a na podporu v rámci projektů partnerských vztahů, součinnosti obcí a spolupráce MAS.
Z vytvořené databáze absorpční kapacity území a s přihlédnutím k tomu, aby cíle SCLLD byly
v souladu s investičními prioritami a cíli Programu rozvoje venkova byly pro jednotlivé články Nařízení
PRV vytvořeny Fiche. Od vytvoření Fichí bylo upuštěno pro článek 14, 17/1b) a c), čl. 35/2c, u nichž nebyla
zaznamenána žádná potřeba, resp. nebyl k dispozici potencionální příjemce dotace. Zdůvodnění vynechání
některých článků je uvedeno v tab. č. 43 a ve většině případů je důvodem omezená výše přidělené alokace,
anebo zjištění malého zájmu/nezájmu ze strany potencionálních žadatelů.
Rozdělení čerpání finančních prostředků na jednotlivé fiche v letech je postaveno na těchto
principech:
-

-

-

každá Fiche bude implementována výzvami MAS s tím, že skutečné čerpání podpory bude přecházet
maximálně do dalších dvou let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory,
počet výzev u jednotlivých Fichí bude usměrňován tak, aby došlo k naplnění finančního plánu, resp.
bude přistoupeno ke schválení nové úpravy tohoto plánu formou změny SCLLD MAS Svitava,
výzvy bude MAS vyhlašovat tak, aby ke konci roku 2018 bylo zazávazkována (vydáno konečným
žadatelům Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany SZIF) minimálně polovina předpokládané
alokace programového rámce PRV,
dotační prostředky rozepisované mezi jednotlivé Fiche vycházejí z nynější provizorní znalosti o míře
podpory ze způsobilých výdajů projektu tak, jak byly místním akčním skupinám předběžně sděleny;
pro území působnosti MAS Svitava to v produktivní podnikatelské podpoře pro zemědělství,
potravinářství a lesnictví přímých investic znamená obvykle 50 %, na infrastrukturní projekty až 100
%, pro vybrané nezemědělské podnikatelské činnosti 45 % a jen výjimečně, pokud jde o podporu
investic velkých a středních podniků, je počítána míra podpory 25, resp. 35 %,
podrobný finanční plán je sestaven v Příloze č. 1, když zde uvedené částky jsou do příslušných roků
uvažovány rovněž jako hodnoty, na něž byla vydána rozhodnutí o poskytnutí dotace (proto na rok
2023 není už s žádným financováním uvažováno).

Finanční plán na jednotlivé fiche byl veřejně projednán a následně i na návrh Rady schválen Valnou
hromadou MAS.
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Tabulka 44 – Provázanost článků Nařízení PRV s programovým rámcem PRV v SCLLD MAS Svitava
Článek nařízení PRV
Článek 14 Předávání znalostí a informační
akce

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

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

Článek 17, odstavec 1.,
Zemědělská infrastruktura

písmeno

Článek 17, odstavec
Pozemkové úpravy

písmeno

1.,

Fiche

Zdůvodnění nezařazení článků do
programového rámce

X

Na základě posouzení absorpční kapacity
(nezájmu
vzdělávacích
subjektů)
nebudou v území aktivity v tomto článku
podporovány

FICHE 1

X

Na
základě
posouzení
absorpční
kapacity, malého počtu potravinářských
subjektů v území a omezené alokace
MAS nebudou aktivity v tomto článku
podporovány

X

Na základě získaných informací z PRV
toto opatření nebude vhodné pro
financování projektů získaných od
potenciálních žadatelů

X

Na základě posouzení absorpční kapacity
a omezené alokace MAS v území
nebudou aktivity v tomto článku
podporovány

X

Na základě posouzení absorpční kapacity
a omezené alokace MAS v území
nebudou aktivity v tomto článku
podporovány

c)

c)

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

FICHE 2

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

FICHE 5

Článek 25 Investice do ochrany melioračních
a zpevňujících dřevin

FICHE 6

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích

FICHE 4

Článek 26 Investice do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení
zařízení a zdrojů
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER

FICHE 3

X

FICHE 7

FICHE 8
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Na základě posouzení absorpční kapacity
(neprojevení zájmu) v území nebudou
aktivity v tomto článku podporovány

Tabulka 45 - Programový rámec PRV
Operační
Opatření
program

Specifický cíl OP

Oblast 1: Ekonomika – podnikatelsky aktivní,
konkurenceschopný a dostupný region
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské
podnikání a vytvořit nová pracovní místa
PRV

Čl. 19, odst. 1., pís.
b)

PRV

Čl. 17, odst. 1., pís.
a)

Opatření 1.1.5 Technologie pro lesní hospodářství

PRV

Čl. 26

Opatření 1.1.6 Ochrana lesních porostů

PRV

Čl. 25

Opatření 1.1.8 Posílení rekreační funkce lesa

PRV

Čl. 25

Opatření 1.1.9 Společné investice pro vytvoření místního trhu a
vytvoření krátkých dodavatelských řetězců v zemědělské
produkci

PRV

Čl. 35, odst. 2., pís.
d)

PRV

Čl. 24, odst. 1., pís.
a)

PRV

Čl. 44

Opatření 1.1.3 Podpora rozvoje podniků a služeb na venkově
Opatření 1.1.4 Rozvoj zemědělské činnosti

Oblast 3: Krajina a životní prostředí
Specifický cíl 3.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny
Opatření 3.1.1 Zlepšování vodního režimu v krajině, preventivní
protipovodňová opatření, hospodaření se srážkovými vodami a
dalšími aktivitami v oblasti vodních režimů
Oblast 4: Partnerství a spolupráce
Specifický cíl 4.1 Partnerské vztahy, součinnost obcí a
spolupráce MAS
Opatření 4.1.1 Spolupráce na území MAS a s okolními
partnerstvími
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Tabulka 46– Fiche 1
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:
Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Indikátory
Indikátor výstupu:
Indikátor výsledku:
Vazba na analytickou část
SCLLD

FICHE 1
Podpora zemědělských podnikatelů
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomicky v území MAS
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské podnikání a vytvořit nová pracovní místa
Opatření 1.1.4 Rozvoj zemědělské činnosti – hlavní opatření
Opatření 1.1.3 Podpora rozvoje podniků a služeb na venkově– opatření s integrační vazbou
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií a pro školkařskou
produkci, investice na pořízení mobilních strojů a peletovacích zařízení
Investice pro živočišnou výrobu týkající se včel, rybolovu a pořízení kotlů na biomasu
Zemědělský podnikatel
Min. 50.000 Kč
Max. 5.000.000 Kč
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na
strategii SCLLD, pozitivní vliv na životní prostředí, u strojů lepší poměr mezi výší způsobilých výdajů a obhospodařovanou
výměrou, délka realizace projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 2016-2017), doložení komunikačního plánu
(propagace MAS), žadatelem je začínající zemědělec, preference projektů s nižší požadovanou dotací.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Číslo
Název indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Hodnota pro
Cílový stav
mid-term (2018)
Počet podpořených
93701
zemědělských
Podnik/příjemce
0
6
11
podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená
94800
v rámci podpořených
Pracovní místa
0
0
1,5
projektů (Leader)
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S7, S8, W4, W8, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zemědělství a lesnictví

128

Tabulka 47 – Fiche 2
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:

FICHE 2
Rozvoj nezemědělského podnikání
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Podpora je zaměřena na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností, včetně diverzifikace zemědělského podnikání
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomicky v území MAS
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské podnikání a vytvořit nová pracovní místa
Opatření 1.1.3 Podpora rozvoje podniků a služeb na venkově – hlavní opatření
Strategický cíl 2 Kvalitní a spokojený život v území
Specifický cíl 2.1 Zkvalitnit úroveň služeb na venkově
Opatření 2.1.5 Udržení základních komerčních služeb – opatření s integrační vazbou

Oblasti podpory:

Specifický cíl 2.3 Zlepšit stav technické a dopravní infrastruktury ve venkovském prostoru
Opatření 2.3.4 Zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch – opatření s integrační vazbou
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),
• 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),
• S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
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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.

Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Indikátory
Indikátor výstupu:
Indikátor výsledku:
Vazba na analytickou část
SCLLD

Klasifikace ekonomických činností zveřejněna na www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace.
Nebudou podporovány jiné, než vyjmenované činnost CZ-NACE.
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 budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na
strategii SCLLD, vzdálenost od službami komplexněji vybavené obce, pozitivní vliv na životní prostředí, délka realizace
projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 2016-2017),doložení komunikačního plánu (propagace MAS), žadatelem je
začínající podnikatel, preference projektů s nižší požadovanou dotací.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Číslo
Název indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Hodnota pro
Cílový stav
mid-term (2018)
Počet podpořených
93701
zemědělských
Podnik/příjemce
0
1
3
podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená
94800
v rámci podpořených
Pracovní místa
0
0
1
projektů (Leader)
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S19, S20, W8, W9, W10, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zaměstnanost, podnikání, výroba
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Tabulka 48 – Fiche 3
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:
Oblasti podpory:

Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Indikátory
Indikátor výstupu:

FICHE 3
Technika pro lesní hospodářství
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
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomicky v území MAS
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské podnikání a vytvořit nová pracovní místa
Opatření 1.1.5Technologie pro lesní hospodářství – hlavní opatření
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 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.
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).
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.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní
hospodářské osnovy- nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
Min. 50.000 Kč
Max. 5.000.000 Kč
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na
strategii SCLLD, pozitivní vliv na životní prostředí, délka realizace projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 20162017),lepší poměr mezi výší způsobilých výdajů a obhospodařovanou výměrou, doložení komunikačního plánu (propagace
MAS), preference projektů s nižší požadovanou dotací.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Číslo
Název indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Hodnota pro
Cílový stav
mid-term (2018)
93701
Počet podpořených
Podnik/příjemce
0
2
4
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Indikátor výsledku:
Vazba na analytickou část
SCLLD

zemědělských
podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená
94800
v rámci podpořených projektů
Pracovní místa
(Leader)
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S5, W9, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zemědělství a lesnictví
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0

0

0

Tabulka 49 – Fiche 4
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:
Oblasti podpory:

Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Indikátory

FICHE 4
Rekreační funkce 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.
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomicky v území MAS
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské podnikání a vytvořit nová pracovní místa
Opatření 1.1.8 Posílení rekreační funkce lesa – hlavní opatření
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.
* Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – jsou lesní pozemky, zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních
komunikací a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem
souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.
Projekty, kterou nejsou realizovány na PUPFL*
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení
Min. 50.000 Kč
Max. 5.000.000 Kč
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na strategii SCLLD, pozitivní
vliv na životní prostředí, délka realizace projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 2016-2017), doložení
komunikačního plánu (propagace MAS), efektivnost projektu, preference projektů s nižší požadovanou dotací.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Číslo
Název indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Hodnota pro
Cílový stav
mid-term (2018)
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Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:
Vazba na analytickou část
SCLLD

92702

Počet podpořených
operací (akcí)
Celková plocha

Operace/akce

0

93001
ha
0
Není stanoven
x
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S5, S19, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zemědělství a lesnictví, Životní prostředí
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6

5
x
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x

Tabulka 50 – Fiche 5
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

FICHE 5
Protipovodňová prevence 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.
Strategický cíl 3 Zdravý a čistý region
Specifický cíl 3.1 Zlepšit ekologické charakteristiky krajiny
Opatření 3.1.1 Zlepšování vodního režimu v krajině, preventivní protipovodňová opatření, hospodaření se srážkovými vodami
a dalšími aktivitami v oblasti vodních režimů – hlavní opatření
V rámci této fiche 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 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.
V této fichi lze podpořit investiční i neinvestiční výdaje.
* Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – jsou lesní pozemky, zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací
a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží
lesnímu hospodářství.
Projekty, kterou nejsou realizovány na PUPFL*
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
Min. 50.000 Kč
Max. 5.000.000 Kč
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na strategii SCLLD, pozitivní
vliv na životní prostředí, délka realizace projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 2016-2017), doložení
komunikačního plánu (propagace MAS), efektivnost projektu, preference projektů s nižší požadovanou dotací.
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Indikátory
Indikátor výstupu:

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Číslo
Název indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Počet podpořených
zemědělských
Podnik/příjemce
0
podniků/příjemců
93001
Celková plocha
ha
0
Není stanoven
x
x
x
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S5, W22, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zemědělství a lesnictví, Životní prostředí
93701

Indikátor výsledku:
Vazba na analytickou část
SCLLD

136

Hodnota pro
mid-term (2018)

Cílový stav

1

2

1
x

2
x

Tabulka 51 – Fiche 6
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:
Oblasti podpory:

Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

Indikátory
Indikátor výstupu:

Indikátor výsledku:
Vazba na analytickou část
SCLLD

FICHE 6
Ochrana lesních dřevin
Článek 25Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou ochrany melioračních a
zpevňujících dřevin.
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomicky v území MAS
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské podnikání a vytvořit nová pracovní místa
Opatření 1.1.6Ochrana lesních porostů – hlavní opatření
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. V této fichi lze podpořit investiční i neinvestiční výdaje.
xxx
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
Min. 50.000 Kč
Max. 5.000.000 Kč
Preferenční kritéria budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na strategii SCLLD, pozitivní
vliv na životní prostředí, délka realizace projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 2016-2017), doložení
komunikačního plánu (propagace MAS), efektivnost projektu, preference projektů s nižší požadovanou dotací.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
Číslo
Název indikátoru
Jednotka
Výchozí stav
Hodnota pro
Cílový stav
mid-term (2018)
Počet podpořených operací
92702
akce
0
0
4
(akcí)
93001
Celková plocha
ha
0
0
20
Není
x
x
x
x
x
stanoven
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S5, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zemědělství a lesnictví, Životní prostředí
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Tabulka 52 – Fiche 7
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:
Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Nepodporované aktivity:
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy preferenčních kritérií

FICHE 7
Potravinové řetězce a místní trhy
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.
Strategický cíl 1 Rozvoj ekonomicky v území MAS
Specifický cíl 1.1 Rozvinout zemědělské i nezemědělské podnikání a vytvořit nová pracovní místa
Opatření 1.1.9Společné investice pro vytvoření místního trhu a vytvoření krátkých dodavatelských řetězců v zemědělské
produkci – hlavní opatření
Podpora začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora je určena pro
společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci krátkých dodavatelských řetězců (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 hardware a software, propagační činnost, tvorba studií a
podnikatelského plánu.
Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a
spotřebitelem. Podpora se týká trhů splňujících definici místního trhu*.
*Místním 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.
xxx
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 budou sloužit pro posouzení potřebnosti a důležitosti projektu pro území MAS, na základě potřeb, které
vzešly z analytické části strategie. Zvýhodněny budou projekty, které budou splňovat např. tyto kritéria:
Vytvoření pracovního místa, soulad s horizontálními tématy, nepodpořený projekt v minulých výzvách, spolupráce žadatele na
strategii SCLLD, pozitivní vliv na životní prostředí, délka realizace projektu je kratší než 12 měsíců (pro výzvy v roce 20162017), doložení komunikačního plánu (propagace MAS), efektivnost projektu, preference projektů s nižší požadovanou dotací.
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena při vyhlášení jednotlivých výzev MAS.
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Indikátory
Indikátor výstupu:
Indikátor výsledku:

Vazba na analytickou část
SCLLD

Číslo

Název indikátoru

Jednotka

Výchozí stav

Hodnota pro
mid-term (2018)

Počet podpořených
Počet činností
0
0
kooperačních činností
Počet podpořených
93701
zemědělských
Podnik/příjemce
0
0
podniků/příjemců
Pracovní místa vytvořená
94800
v rámci podpořených
Pracovní místa
0
0
projektů (Leader)
ANALYTICKÁ ČÁST
2.4 Swot analýza (S1, S9, W8, W9, W28)
2.5 Analýza rozvojových problému a potřeb - Zemědělství a lesnictví, Zaměstnanost, podnikání, výroba
93102
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Cílový stav
1
2

0,5

Tabulka 53 – Fiche 8
Opatření programového rámce
Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche:

Vazba na cíle SCLLD:

FICHE 8
Projekty spolupráce
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
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 4 Partnerská spolupráce
Specifický cíl 4.1 Partnerské vztahy, součinnost obcí a spolupráce MAS
Opatření 4.1.1 Spolupráce na území MAS a s okolními partnerstvími – hlavní opatření

Nepodporované aktivity
Definice příjemce dotace

Témata projektů spolupráce MAS:
Neinvestiční projekty:
- spolupráce s jinými MAS jako nástroj k získání poznatků a zkušeností, rozšíření pohledu na vlastní podmínky území a na
integrační a inovační přístupy, zvyšování konkurenceschopnosti a pro celkové ocenění přínosů z realizace SCLLD
- pořádání seminářů a školení, workshopů, exkurzí
- podpora kulturních společenských akcí
- vydávání propagačních materiálů (publikace, letáky, brožury apod.)
- podpora místních organizací
- podpora volnočasových aktivit
- spolupráce s územními celky a partnerstvími (včetně LAG) v členských státech, příp. ve třetích zemích
Investiční projekty:
- investice související se vzdělávacími aktivitami
- investice do informačních a turistických center
xxx
Místní akční skupina Svitava z. s.

Výše způsobilých výdajů
Indikátory

Bude upřesněno v konkrétní výzvě
Číslo
Název indikátoru

Indikátor výstupu:
Indikátor výsledku:

92501
Není stanoven

Oblasti podpory

Celkové veřejné výdaje (O. 1)
x
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Jednotka

Výchozí stav

Euro
x

0
x

Hodnota pro
mid-term (2018)
0
x

Cílový stav
33 844
x

