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1.1.1. Program rozvoje venkova – PRV 
V programovém rámci PRV se ze 13 podporovatelných článků vzhledem k charakteru, potřebám a 

absorpční kapacitě území podporují prostřednictvím fichí 4 články. Navržena je rovněž podpora 

z článku 44 – projekty spolupráce.  

Schválené změny střednědobého hodnocení 

Na základě výsledků evaluace SCLLD, aktuálního stavu čerpání finančních prostředků a absorpční 

kapacity území je navrženo rozšíření Programového rámce PRV o článek 20. V evaluační zprávě je 

návrh na rozšíření Programového rámce PRV o článek 20 uveden na stranách 51, 52, 54, 55, 58 a 91. 

Evaluační zpráva je uvedena na webu MAS na adrese http://www.craj-

ops.craj.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=76. Do Programového rámce 

PRV se z článku 20 navrhuje zařadit oblasti a), b), c), d), e), f). Oblasti g) a h) se vzhledem k nezájmu 

žadatelů v území nenavrhují k zařazení do Programového rámce PRV. Výběr oblastí a finanční 

přesuny mezi fichemi byly projednány a schváleny Plénem MAS dne 18.9.2019. 

Na základě 1. a 2.výzvy jsou upravovány indikátory. U fiche 3.1 se navyšuje a u fiche 3.3 ponižuje 

indikátor 93701 Počet podpořených podniků / příjemců. U fiche 3.1 se navyšuje indikátor 94800 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) o 2 a u fiche 3.3 o 1. Celková 

hodnota indikátoru 94800 za celý Programový rámec se zvyšuje o 3. U fiche 3.4 se snižuje hodnota 

indikátorů 92702 Počet podpořených operací (akcí) a 93001 Celková plocha (ha). Při tvorbě SCLLD 

jsme předpokládali jiný výklad indikátoru 93001 a zájem více žadatelů. V souvislosti se změnou 

alokace u fiche 3.5 se mění hodnota indikátoru 92501 Celkové veřejné výdaje (EUR). 

Původní alokace do fichí: 

Číslo 
fiche 

Název fiche Článek 
nařízení PRV 

Alokace 

3.1 Investice do zemědělských podniků 17.1.a 7 000 000 

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 17.1.b 4 000 000 

3.3 Investice do nezemědělských činností 19.1.b 11 500 000 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 25 791 979 

3.5 Projekty spolupráce 44 1 111 321 

 

Nová alokace do fichí: 

Číslo 
fiche 

Název fiche Článek 
nařízení PRV 

Alokace 

3.1 Investice do zemědělských podniků 17.1.a 9 000 000 

3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 17.1.b 1 571 250 

3.3 Investice do nezemědělských činností 19.1.b 4 679 266 

3.4 Neproduktivní investice v lesích 25 1 541 979 

3.5 Projekty spolupráce 44 200 000 

3.6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech 

20 7 410 805 
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Změny v rámci přechodného období 

Navyšuje se alokace PRV o přechodné období. Změny alokací v rámci přechodného období se mezi 

jednotlivé fiche rozděluje dle jednání Pléna ze dne 10.11.2021.  

Na základě této změny došlo k úpravě indikátorů. 

 

Název Fiche 3.1 Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV 17.1.a Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na hmotné a nehmotné 
investice v rostlinné a živočišné výrobě 

- vazba na cíle SCLLD 3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a jejího 
zpracování 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- investice do zemědělských staveb a technologií 
pro rostlinnou a živočišnou výrobu 
- investice pro školkařskou produkci 
- investice na pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu 
- investice do peletovacích zařízení pro vlastní 
spotřebu v zemědělském podniku 
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu 
týkající se včel a rybolovu. Nelze podpořit 
investice pro rostlinnou výrobu týkající se 
obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a 
oplocení sadů. Nelze podpořit pořízení kotlů na 
biomasu. 

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

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

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  
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- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 2037 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 45 
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Název Fiche 3.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV 17.1.b Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na investice, které se týkají 
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje 
zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU 

- vazba na cíle SCLLD 3.3 Udržitelné způsoby zemědělského 
hospodaření, podpora místní produkce a jejího 
zpracování 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- investice do výstavby a rekonstrukce budov 
včetně nezbytných manipulačních ploch 
- investice do 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 monitorování 
kvality produktů 
- investice související s uváděním zemědělských 
a potravinářských produktů na trh (včetně 
investic do marketingu) 
- investice do zařízení na čištění odpadních vod 
ve zpracovatelském provozu  
Nelze podpořit investice týkající se zpracování 
produktů rybolovu a výroby medu.  

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 
Výrobce potravin 
Výrobce krmiv 
Jiný subjekt 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 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

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

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí, 
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zkrácení dodavatelského řetězce, zpracování 
prvovýroby) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 32 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 10 
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Název Fiche 3.3 Investice do nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení PRV 19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na investice do 
nezemědělských činností u podnikatelských 
subjektů – mikropodniků a malých podniků  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké 
škály podnikatelských subjektů a pracovních 
příležitostí s preferencí malých a středních firem, 
vč. živnostníků, podomácké výroby a řemeslných 
profesí 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou investice do vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE): 
- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v 
odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví 
stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken 
dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s 
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků 
a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  
- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost),  
- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 
a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými 
hmotami ve specializovaných prodejnách),  
- I (Ubytování, stravování a pohostinství),  
- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61),  
- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s 
výjimkou oddílu 70),  
- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a 
ostatní rezervační služby),  
- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou 
krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  
- N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 
- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských 
výstav),  
- N 82.92 (Balicí činnosti),  
- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  
- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost) a  
- S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační 
činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) 
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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, jakož i 
zemědělci. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

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

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí, 
investice do technologií, infrastruktury 
cestovního ruchu) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu, sídlo žadatele) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků / příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 715 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 3 
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Název Fiche 3.4 Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV 25 Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na realizaci investic 
zajišťujících zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa 

- vazba na cíle SCLLD 3.4 Udržitelné hospodaření v lesích, zlepšení 
druhové a věkové struktury lesních porostů, 
adekvátní stavy zvěře v krajině 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- 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) 
- aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti 
území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory) 
- opatření k údržbě lesního prostředí (např. 
zařízení k odkládání odpadků) 
- opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků 
lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) 
Projekty musí být realizovány na lesních 
pozemcích (PUPFL) s výjimkou zvláště 
chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel 
na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, 
nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy. 

 

Definice příjemce dotace Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč  

 

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

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. údržba lesního prostředí, 
zaměření projektu na více aktivit, ekologický 
charakter projektu) 

Efektivnost a hospodárnost (např. celkové 
náklady projektu) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu, velikost území dotčené realizací 
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projektu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92702 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 2 

- číslo 93001 

- název Celková plocha (ha) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 34,9 
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Název Fiche 3.5 Projekty spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na projekty spolupráce mezi 
MAS a jinou MAS nebo jiným partnerstvím 

- vazba na cíle SCLLD 1.4 Nekonfliktní vztahy a úspěšná spolupráce 
mezi vedením obcí, občany a místními subjekty a 
efektivní meziobecní i mezinárodní spolupráce 
vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Podporovány budou: 
- u hmotných a nehmotných investic včetně 
stavebních úprav pouze následující výdaje: 
  - investice týkající se zajištění odbytu místní 
produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, 
  - investice související se vzdělávacími aktivitami, 
  - investice do informačních a turistických 
center. 
- měkké akce (konference, festivaly, workshopy, 
exkurze, výstavy, přenosy příkladů správné 
praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.)) 
- předběžná technická podpora (do 10 % 
z alokace) 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za 
předpokladu, že jsou společně provozovány 
spolupracujícími subjekty. 

 

Definice příjemce dotace Pouze MAS. 
Kromě jiných 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. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč  

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92501 

- název Celkové veřejné výdaje (EUR) 
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- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 7 394,263697 
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Název Fiche 3.6 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

Vazba na článek Nařízení PRV 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

 

Vymezení Fiche  

- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu základních služeb 
a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Vyhovující a dostupná síť škol všech stupňů, 
poskytujících kvalitní vzdělávání, odpovídající 
potřebám pracovního trhu, dostatečná nabídka 
služeb mimoškolního a celoživotního vzdělávání 
(hlavní cíl pro MS2014+) 
1.2 Infrastruktura a prostředí umožňující bohaté 
kulturní a sportovní vyžití, široká nabídka 
kulturních a sportovních akcí včetně 
volnočasových aktivit pro děti a mládež, aktivní 
účast občanů na společenském dění, oživení a 
péče o hmotné i nehmotné kulturní dědictví 
1.5 Bezpečný život v obcích, dosažitelná pomoc v 
krizových situacích 
2.1 Prostředí umožňující vznik a existenci široké 
škály podnikatelských subjektů a pracovních 
příležitostí s preferencí malých a středních firem, 
vč. živnostníků, podomácké výroby a řemeslných 
profesí 
4.6 Rekonstruovaná a upravená veřejná 
prostranství a budovy ve veřejném zájmu se 
zajištěnou dlouhodobou péčí a využitím a 
sníženými provozními náklady 

 

Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit 
dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů / 
článků Nařízení PRV vycházející z potřeb území) 

Investice do vybudování, zlepšování nebo 
rozšiřování drobné infrastruktury (projekty do 5 
mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). 
Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat 
následující oblasti: 
a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Mateřské a základní školy 
c) Hasičské zbrojnice 
d) Obchody pro obce 
e) Vybrané kulturní památky 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li 
příslušné operace prováděny podle plánů 
rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a 
jejich základních služeb a jsou-li v souladu s 
příslušnou strategií místního rozvoje. 

 

Definice příjemce dotace Zejména obce, svazky obcí, případně jejich 
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příspěvkové organizace, nestátní neziskové 
organizace, církve apod. dle specifikace 
jednotlivých oblastí 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč 

 Max. 5 000 000 Kč 

 

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

Při hodnocení projektů bude posuzována: 

Účelnost (např. vliv projektu na životní prostředí) 

Efektivnost a hospodárnost (např. vznik 
pracovních míst) 

Proveditelnost (např. doba realizace projektu) 

Potřebnost (např. orientace projektu na určitou 
cílovou skupinu) 

Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena 
až ve výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 92702 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 1540 

 

Indikátory výsledků  

- číslo 94800 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro mid-term (r.2018) 0 

- cílový stav 0 

 

 

 

 

 

 


