DODATEK Č. 3 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO
ROZVOJE

PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV
Schváleno Programovým výborem 1. 8. 2019
Schváleno ŘO/MMR-ORP, datum účinnosti změny od 23. 9. 2019
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PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV
Program: Program rozvoje venkova
Prioritní osa: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech
Investiční priorita: Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
Opatření: Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, čl. 35
Opatření / fiše pro financování Programového rámce PRV byla vybrána s ohledem na potřebnost
v regionu, absorpční kapacitu a přidělenou alokaci finančních prostředků z PRV na tento
programový rámec.
Jednotlivé fiche byly vybrány na základě sebraných projektových záměrů a aktivit, které vycházejí
ze skutečných a reálných potřeb území MAS Hradecký venkov. Viz jednání orgánů, viz vazba
strategických cílů na SWOT analýzu na straně 65 SCLLD.
Potřebnost Fichí č. 8-13 vychází zejména z analýzy problémů, analýzy rozvojových potřeb a
SWOT analýzy území. Další možné fiche, nebyly vybrány k realizaci také z důvodu nízké alokace
finančních prostředků PRV, přičemž jednotlivá další opatření bude MAS, v případě potřebnosti,
která bude vycházet z oprávněného požadavku území, řešit jinými finančními zdroji. Například
předávání znalostí a informační akce prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov, vlastními zdroji
případně zajištěním organizace financované účastnickými poplatky.
Co se týká investic do lesů, důvodem absence fichí Lesnické infrastruktura, protipovodňová infrastruktura v lesích a investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin je především fakt, že
výměra lesní plochy v regionu je malá a území MAS leží v těsné blízkosti krajského města, kde
jsou lesy velmi intenzivně využívány k rekreaci místních obyvatel i návštěvníků.
S ohledem na rozvinutou síť turistických tras, naučných stezek a cyklotras a potřeby trvale žijících
obyvatel je nutné tedy spíše zvyšovat environmentální a společenské funkce lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů, viz fiche č. 11 Rekreační funkce lesa –
neproduktivní investice v lesích.
Veškeré podmínky budou v konkrétních vyhlašovaných výzvách akceptovat aktuální pravidla a
podmínky PRV.
ZMĚNY PO STŘEDNĚDOBÉ EVALUACI
Změna programového rámce vyplývá ze schváleného dokumentu Evaluační zpráva Midterm evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS
Hradecký venkov na období 2014-2020, kde je zdůvodněna a v závěrech doporučena změna
finančního plánu (str. 37-48) a indikátorů (str. 55-60).
Zdůvodnění navrhovaných změn ve finančním plánu a indikátorech podávaných v rámci
Dodatku č. 3 STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE pro
PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV, které bylo komunitně projednáno a schváleno Programovým
výborem MAS Hradecký venkov na jednání dne 1. 8. 2019 je podloženo projekty, které jsou k 20.
7. 2019 zazávazkovány (s právním aktem, schválené k financování před právním aktem nebo
vybrané na MAS a podané na SZIF k závěrečnému ověření).
Odůvodnění přesunu v jednotlivých fichích:
Fiche 8: na základě aktualizované absopční kapacity v území MAS je v této fichi evidována vysoká
připravenost projektů.
Fiche 9: v roce 2019 byla vyhlášena 5. výzva v rámci níž byly přijaty 2 projekty, které jsou odeslány
na SZIF k závěrečnému ověření. Zbývající nevyčerpané prostředky je doporučeno převést do
Fiche 8.
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Fiche 10: v roce 2018 byla vyhlášena 4. výzva v rámci níž bylo přijato s na SZIF odesláno 6
projektů k závěrečnému hodnocení. Na základě absopční kapacity v území nebyly identifikovány
žádné další připravené projekty. Je doporučeno převést zbývající prostředky do Fiche 8.
Fiche 11: nedochází k úpravě, žádná další výzva nebude vyhlášena. Zbývající prostředky
uspořené v rámci realizovaných projektů je doporučeno převést do Fiche 8.
FIche 12: v roce 2018 byla vyhlášena 4. výzva v rámci níž v této fichi byl přijat 1 projekt, který byl
žadatelem stažen z důvodu nedodržení termínů u výběrového řízení. Jedná se o velmi kvalitní
projekt, proto bude pro toto opatření vyhlášena výzva v závěru roku 2019. Jiné projektové záměry
nejsou v území identifikovány, proto je navrženo převést zbývající finanční prostředky do Fiche 8.
Fiche 13: Výzva pro tuto fichi nebyla vyhlášena, neboť se ve spolupráci s partnery MAS a
partnerskými MAS nepodařilo připravit kvalitní projekt, který by odpovídal potřebám území a
splňoval podmínky a pravidla. V této fichi je doporučeno ponechat pouze část prostředků a převést
zbývající prostředky do Fiche 8.
Změna PRV č. 1 - stav k 20. 7. 2019

FICHE 8 - Zemědělci
FICHE 9 - Produkty
FICHE 10 - Nezemědělské
podnikání
FICHE 11 - Rekreační
funkce lesa
FICHE 12 - Pozemkové
úpravy
FICHE 13 - Projekt
spolupráce
CELKEM PRV

CELKOVÁ plánovaná
DOTACE v CLLD
6 000 000,00
720 000,00

dle údajů ŘO
vyčerpáno 2018
3 736 791,00
0,00

9 000 000,00

2 810 760,00

3 324 366,00

2 864 874,00

6 135 126,00

0,00

6 135 126,00

68,17

1 500 000,00

813 000,00

654 565,00

32 435,00

1 467 565,00

0,00

1 467 565,00

97,84

5 000 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

90,00

1 060 000,00
23 280 000,00

0,00
7 360 551,00

0,00
5 403 931,00

660 000,00
5 615 518,00

0,00

400 000,00
400 000,00
10 535 518,00 23 280 000,00

37,74

Rok 2019
Zbývá k rozdělení
725 000,00
1 538 209,00
700 000,00
20 000,00

Zazávazkováno k ROZDĚLIT v 2020 - Celkem fiche Procento plnění
20. 7. 2019
výzva 6. PRV
dotace
oproti plánu
4 461 791,00
5 615 518,00 10 077 309,00
167,96
700 000,00
20 000,00
700 000,00
97,22

Horizontální témata
Realizací SCLLD nedochází k negativnímu ovlivnění horizontálních témat. Horizontální principy
dle článku 7 a 8 Obecného nařízení musí být projekty předkládané do jednotlivých operačních
programů v souladu s horizontálními principy.
Těmito principy jsou:
• podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
• podpora rovnosti mezi muži a ženami,
• udržitelný rozvoj.
U každého jednotlivého principu žadatel při vyplňování žádosti uvede jeden z následujících
vztahů k principu:
• projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
• projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,
• projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Pro projekty financované z PRV je klíčovým principem udržitelný rozvoj a průřezové cíle PRV: klima,
inovace, životní prostředí – přičemž sekundárně může mít některý z projektů pozitivní vliv alespoň na
jeden ze zbylých dvou principů. Proto bude mít žadatel pro vyplnění na žádosti uvedeny všechny tři
horizontální principy. Udržitelný rozvoj spočívá na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a
environmentálním. Hlavními tématy udržitelného rozvoje jsou však především záležitosti životního
prostředí, neboť právě mezi jednotlivými složkami životního prostředí a ekonomickými aktivitami
dochází nejčastěji ke konfliktu s důsledky pro udržitelnost rozvoje. Projekt, jehož hlavním cílem jsou
investice přímo zaměřené na zlepšování a ochranu životního prostředí, je pak pochopitelně
projektem, který je na udržitelný rozvoj zacílen. Projekt, jehož hlavním cílem nejsou investice přímo
zaměřené na zlepšování a ochranu životního prostředí, avšak jenž může svými efekty k tomuto
tématu částečně přispívat, a jenž tedy sleduje alespoň jeden environmentální indikátor (ENVI
indikátor), má pak na udržitelný rozvoj pozitivní vliv. Projekt, u něhož nejsou sledovány žádné ENVI
indikátory, má neutrální vliv na životní prostředí.
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Preferenční kritéria PRV
Dle metodiky pro tvorbu Fichí budou preferenční kritéria objektivní a budou vycházet z cílů
SCLLD a nastavení Fiche. Pro účely SCLLD MAS do Fiche uvede principy pro stanovení
preferenčních kritérií a oblasti, které hodlá preferovat. Konkrétní preferenční kritéria včetně
způsobu a míry zvýhodnění uvede MAS do Fiche až v rámci výzvy.
Příklady preferenčních kritérií a jejich popis:
Vytvoření 1 pracovního místa.
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se stanovenou pra-covní
dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 37,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetržitém
pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO – živnostníka, jestliže vlastní živnostenské
oprávnění méně než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS.

Vytvoření 2 a více pracovních míst.
Nově vytvořeným pracovním místem se rozumí zaměstnanec v pracovním poměru se stanovenou pra-covní
dobou 40 hodin týdně, v dvousměnném pracovním režimu 37,75 hodiny týdně, v třísměnném a nepřetržitém
pracovním režimu 37,5 hodiny týdně a v případě, že se jedná o zaměstnance mladšího 18 let 30 hodin týdně.
Za nově vzniklé pracovní místo lze počítat i příjemce dotace jako FO – živnostníka, jestliže vlastní živnostenské
oprávnění méně než 24 měsíců od data podání Žádosti o dotaci na MAS.

Funkční celek
Bude hodnocen popis projektu. Realizací projektu vznikne samostatný funkční celek. Konkrétní
ucelený soubor aktivit, které směřují k dosažení předem stanovených a jasně definovaných
měřitelných cílů v rozsahu dané Fiche a vždy tvoří samostatný funkční celek.
Využití stávajících objektů
Bude hodnocen popis projektu. Projekt využívá stávající objekty, které mohou být rekonstruovány,
vybaveny či opraveny. Projekt je zaměřen na obnovené nebo nové využití objektů nebo ploch opuštěných, zanedbaných, zdevastovaných nebo dlouhodobě nevyužívaných.
Účelnost, hospodárnost, efektivita
Bude hodnocen popis projektu účelnost. Účelnost projektu bude posuzována prostřednictvím popisu
náplně projektu a jeho cílů (popis konkrétních aktivit projektu a jejich způsobilé výdaje), zda jsou v
souladu s oblastmi podpory dané Fiche. Projekt je účelný, pokud jeho výsledky v co největší míře
přispívají k cílům projektu.

Bude hodnocen popis hospodárnosti a efektivity
Potřebnost a efektivnost projektu je zajištěna souladem se schválenou strategií MAS. Pokud
příslušná strategie byla hodnotitelskou komisí vyhodnocena jako potřebná a efektivní, lze považovat
i projekty přispívající k jejímu naplnění za potřebné a efektivní.
Pozitivní vliv na životní prostředí
Vliv projektu je prokazatelně pozitivní (např. zaměřuje se především na ochranu životního prostředí,
využívá obnovitelné zdroje energie nebo odpadní teplo, předmětem projektu jsou technologie a čin-nosti,
které jsou ekologicky šetrné a nahrazují dosavadní neekologické technologie a aktivity).
Případně další relevantní preferenční kritéria, která budou před vyhlášením výzvy zaslána ke
schválení ve formuláři Fiche.
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Fiche 8 ZEMĚDĚLCI
Název Fiche

Zemědělci

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a).

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na investice v živočišné a rostlinné výrobě. Podporována budou
například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné
výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných
konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních
mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo
v zemědělském podniku.

Vazba na cíle SCLLD

3.2 Udržitelná regionální zemědělská výroba a kvalitní místní produkce

Vazba na opatření SCLLD Opatření 3.2.A Zemědělství

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní
spotřebu v zemědělském podniku.
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 dotace • zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- / Max. 5 000 000,-

Princip stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupu

Indikátory výsledku

• funkční celek
• návaznost na jiné projekty
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• využití stávajících budov
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)
Podrobný popis viz str. 97.
Číslo

9 37 01

Název

Počet podpořených zemědělských
podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term (2018)

2

Cílový stav

8

Číslo

9 48 00

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (LEADER)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term (2018)

0

Cílový stav

2
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Fiche 9 PRODUKTY
Název Fiche

Produkty

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b).

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity a zvýšení konkurenceschopnosti malých
a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podporuje investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením
výrobků na trh. Realizací daných aktivit se posílí hospodářský rozvoj či konkurenceschopnost.

Vazba na cíle SCLLD

3.2 Udržitelná regionální zemědělská výroba a kvalitní místní produkce

Vazba na opatření SCLLD 3.2.B Místní produkce

Oblasti podpory

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh, a to:
• výstavba 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 související 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 marketingu)
• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

Definice příjemce dotace

• 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.

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- / Max. 5 000 000,-

Princip stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupu

• funkční celek
• návaznost na jiné projekty
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• využití stávajících budov
• inovace
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)
Podrobný popis viz str. 97.
Číslo

9 37 01

Název

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term (2018) 0
Cílový stav
Číslo

Indikátory výsledku

Název

2
9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (LEADER)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term (2018) 0
Cílový stav

0
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Fiche 10 NEZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY
Název Fiche

Nezemědělské aktivity

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1, písmeno b)

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních
míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou
vybraných ekonomických činností. Fiche podporuje drobné podnikání na venkově
a rozvoj místních firem. Realizací daných aktivit se posílí hospodářský rozvoj či konkurenceschopnost.

Vazba na cíle SCLLD

3.1 Dobré podmínky pro místní podnikatele a tvorbu pracovních míst

Vazba na opatření SCLLD 3.1. A Podmínky pro podnikání

Oblasti podpory

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE)4: 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.

Definice příjemce dotace

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

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- / Max. 5 000 000,-

Princip stanovení
preferenčních kritérií

• funkční celek
• návaznost na jiné projekty
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• využití stávajících budov
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)
Podrobný popis viz str. 97.
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Indikátory výstupu

Číslo

9 37 01

Název

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Výchozí stav
0
Hodnota pro mid – term 1
(2018)
Cílový stav
Číslo

Indikátory výsledku

Název

10
9 48 00
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (LEADER)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term 0
(2018)
Cílový stav

5,5
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Fiche 11 REKREAČNÍ FUNKCE LESA
Název Fiche

Rekreační funkce lesa

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 25

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování rekreačních a společenských funkcí lesa.

Vazba na cíle SCLLD

2.3 Péče o životní prostředí a udržovaná veřejná prostranství

Vazba na opatření SCLLD 2.3. A Zeleň a krajina

Oblasti podpory

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např.
značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných
přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření
k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí
Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Definice příjemce dotace

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- / Max. 5 000 000,-

Princip stanovení
preferenčních kritérií

• funkční celek
• návaznost na jiné projekty
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• inovace
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)
Podrobný popis viz str. 97.
Číslo

9 27 02

Název

Počet podpořených operací (akcí)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term (2018) 0
Indikátory výstupu

Cílový stav
Číslo

2
9 30 01

Název

Celková (podpořená) plocha

Výchozí stav

-

Hodnota pro mid – term (2018) 0

Indikátory výsledku

Cílový stav
Číslo

32,3 ha
-

Název

-

Výchozí stav

-

Hodnota pro mid – term (2018) Cílový stav

-
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Fiche 12 POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Název Fiche

Pozemkové úpravy

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c).

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na realizaci plánů společných zařízení, což jsou 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.

Vazba na cíle SCLLD

2.3 Péče o životní prostředí a udržovaná veřejná prostranství

Vazba na opatření SCLLD 2.3. A Zeleň a krajina

Oblasti podpory

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.

Definice příjemce dotace Obec a zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- / Max. 5 000 000,-

Princip stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupu

• funkční celek
• návaznost na jiné projekty
• naplňování indikátorů strategie
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
• nižší celkové způsobilé výdaje (malé projekty)
Podrobný popis viz str. 97.
Číslo

9 37 01

Název

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – term (2018) 0

Indikátory výsledku

Cílový stav

1

Číslo

9 43 01

Název

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

Výchozí stav

-

Hodnota pro mid – term (2018) 0
Cílový stav

0
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Fiche 13 SPOLUPRÁCE MAS
Název Fiche

Spolupráce MAS

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 44

Vymezení Fiche - popis

Fiche je zaměřena na nastavená opatření ve strategii, která se zaměří především
na podporu regionálních potravin, propagaci regionální gastronomie, na propagaci
sezonních a netradičních surovin. Na propagaci zdravých regionálních potravin s cílem mít v regionech zdravé děti, potravinově gramotné lidi, aktivní místní společenství,
udržitelné zemědělství, zdravou lokální ekonomiku a zdravé životní prostředí.
Další projekty budou realizovány na základě rozvíjející se spolupráce s ostatními MAS
a budou zaměřeny na opatření ve strategii. V rámci projektů spolupráce budou realizovány exkurze, workshopy, festivaly, výstavy a konference pro širokou veřejnost.

Vazba na cíle SCLLD

1.3 Kvalitní místní správa, aktivní koordinace rozvoje a silná spolupráce regionálních subjektů.

Vazba na opatření SCLLD 1.3.B Spolupráce a partnerství
Oblasti podpory

Spolupráce bude zaměřena na nastavená opatření ve strategii. V rámci projektu
se budou realizovat měkké akce – propagační, informační, vzdělávací a volnočasové.

Definice příjemce dotace Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
Výše způsobilých výdajů Min. 50 000,- / Max. 5 000 000,Princip stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupu

• návaznost na jiné projekty
• hospodárnost a efektivnost
• potřebnost, dopad na území
Podrobný popis viz str. 97.
Číslo

9 25 01

Název

Celkové veřejné výdaje

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid – 0
term (2018)
Cílový stav

14 788,52 EUR
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