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4.5 Akční plán a programové rámce 
 
Oproti minulému programovému období bude mít MAS Šumperský venkov možnost čerpat 
z dalších tří operačních programů. Celkově tedy ze čtyř: 

- PRV - Program rozvoje venkova 
- IROP – Integrovaný regionální operační program 
- OPZ – Operační program Zaměstnanost 
- OPŽP – Operační program Životní prostředí. 

 
 

4.5.1 Akční plán PRV 
Přehled Fichí:  

Fiche Název fiche PR Specifický 
cíl SCLLD 

Opatření 
SCLLD Články PRV 

PRV 

1: Investice do zemědělských 
podniků 1.3 Zemědělství 17/1/a Investice do 

zemědělských podniků 

2: Zemědělská infrastruktura 1.6 
Infrastruktura 
 

17/1/c Zemědělská 
infrastruktura 

3: Investice do nezemědělských 
činností 4.2 

Modernizace v 
podnikatelské 
sféře 

19/1/b Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

4: Neproduktivní investice v 
lesích 1.5 

Podpora 
rekreačních 
funkcí lesa 

25 Neproduktivní investice v 
lesích 

5: Lesní technologie, zpracování 
lesních produktů a jejich 
uvádění na trh 

1.2 Lesnictví 

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

6: Sdílení zařízení a zdrojů 4.3 Sdílení zařízení 
a zdrojů 35 Sdílení zařízení a zdrojů 

7: Spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských 
řetězců a místních trhů 

1.4 Spolupráce 
subjektů 

35/2/d Horizontální a 
vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a 
místních trhů 

8: Projekty spolupráce 3.1 Komunitní 
činnost 

44 Činnosti spolupráce v rámci 
iniciativy LEADER 
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4.5.1.1. Fiche 1: Investice do zemědělských podniků 

Název  Investice do zemědělských podniků 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

17/1/a Investice do zemědělských podniků 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 

zemědělského podniku.  Podpořeny budou zemědělské podniky, které plánují 
modernizovat, zakládat a rozvíjet svou výrobu. 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. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
 
Doplňková vazba 
Strategický cíl 4: Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 

 

Oblasti podpory 
 

● hmotné a nehmotné investice v živočišné výrobě 
● hmotné a nehmotné investice v rostlinné výrobě,  
● investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu  
● školkařská produkce  
● investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  
● investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku.  
 

Příjemce dotace Zemědělský podnikatel 
 
Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Vytvoření pracovního místa. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
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V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným 
způsobem strategii (např. naplňuje více strategických cílů).  

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 37 01  
Počet podpořených zemědělských 
podniků/příjemců  0 2 3 

 
Indikátor výsledku 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

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

0 1 1 
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4.5.1.2. Fiche 2: Zemědělská infrastruktura 

Název  Zemědělská infrastruktura 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

17/1/c Zemědělská infrastruktura  

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 
zemědělské půdě. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Oblast: Podpora a rozvoj zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.6 Zemědělská infrastruktura 
 
Doplňková vazba: 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se dobře 
dýchá 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 

 
Oblasti podpory 
 

● hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 
budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či 
zvýšení hustoty polních cest.  

● 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. 

 
Příjemce dotace ● obec 

● zemědělský podnikatel 
 
Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
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V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným 
způsobem strategii (např. naplňuje více strategických cílů). 

 
Indikátor výstupu 

Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 2 3 
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4.5.1.3. Fiche 3: Investice do nezemědělských činností 

Název  Investice do nezemědělských činností 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

19/1/b Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností  

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností. 
Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 4: Zvýšení zaměstnanosti a podpora podnikání v regionu 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 
 
Doplňková vazba 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
SC 2.1 Kvalita nabídky a služeb cestovního ruchu a lázeňství 
SC 3.1 Podpora spolků a komunity 
SC 3.3 Rozvoj volnočasových aktivit 
SC 4.1 Podpora zaměstnanosti 
SC 5.1 Efektivnější a provázaná doprava 
SC 6.1 Modernizace škol a jejich vybavení 

 
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),  
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● S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost)   

● 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) 

 
Příjemce dotace ● podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve 

venkovských oblastech,  
● zemědělci. 

 

Výše způsobilých 
výdajů 

 Min. 50 000 Kč 
 Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Vytvoření pracovního místa. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. Prémiově pak 
bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným podávaným 
projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným způsobem 
strategii (např. naplňuje více strategických cílů). 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 37 01 Počet podpořených zemědělských 

podniků/příjemců (O.4) 
0 2 5 

 
Indikátor výsledku 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 48 00  Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 0 2 4 
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4.5.1.4. Fiche 4: Neproduktivní investice v lesích 

Název  Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

25 Neproduktivní investice v lesích 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.5 Neproduktivní investice v lesích  
 
Doplňková vazba 
Oblast: Podpora a rozvoj zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
SC 1.1. Kvalitní životní prostředí 
SC 1.2 Podpora a rozvoj lesnictví 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
SC 3.3 Rozvoj volnočasových aktivit 

 
Oblasti podpory 
 

● 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 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. 

 
Příjemce dotace ● soukromí a veřejní držitelé lesů  

● jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 
 
Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 
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Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Vytvoření pracovního místa. 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. Prémiově pak 
bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným podávaným 
projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným způsobem 
strategii (např. naplňuje více strategických cílů). Výhodou bude, pokud projekt 
bude navazovat na jinou turistickou atraktivitu, službu cestovního ruchu 
v regionu. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 27 02 Počet podpořených operací (akcí)  0 2 4 
9 30 01 Celková plocha (ha) 0 1 2 
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4.5.1.5. Fiche 5: Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich 
uvádění na trh 

 
Název  Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění na trh 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

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

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 

technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 
Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Oblast: Podpora a rozvoj zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
SC 1.2 Podpora a rozvoj lesnictví 
 
Doplňkově  
SC 1.1 Kvalitní životní prostředí 

 
Oblasti podpory 
 

● 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.  

● výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení.  

 
Investice související s používáním dřeva jako suroviny 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.  

 
Příjemce dotace ● soukromí držitelé lesů,  

● obce,  
● svazky obcí  
● malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický 

potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a 
jejich uváděním na trh. 
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Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným 
způsobem strategii (např. naplňuje více strategických cílů).  

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 2 3 
 
Indikátor výsledku 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 48 00  Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 0 0 2 
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4.5.1.6. Fiche 6: Sdílení zařízení a zdrojů 

Název  Sdílení zařízení a zdrojů  
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

35 Sdílení zařízení a zdrojů  

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis 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. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 4: Zvýšení zaměstnanosti a rozvoj podnikání v regionu 
SC 4.3 Sdílení zařízení a zdrojů 
 
Doplňková vazba 
SC 1.1. Kvalitní životní prostředí  
SC 1.2 Podpora a rozvoj lesnictví 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
SC 2.1 Kvalita nabídky a služeb cestovního ruchu a lázeňství 
SC 3.1 Podpora spolků a komunity 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 
SC 6.2 Spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a ostatními subjekty v 
regionu 

 
Oblasti podpory 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 
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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. 

 
Příjemce dotace 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. 

Výše způsobilých 
výdajů 

● Min. 50 000 Kč 
● Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným 
způsobem strategii (např. naplňuje více strategických cílů). 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 2 2 

9 31 02 Počet podpořených kooperačních 
činností 0 1 1 
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4.5.1.7. Fiche 7: Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů 

Název  Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

35/2/d Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k 

vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 
Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 1: Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se 
dobře dýchá 
SC 1.4 Podpora spolků, osvěta a racionální přístup 
 
Doplňková vazba 
SC 1.3 Podpora a rozvoj zemědělství 
SC 2.1 Kvalita nabídky a služeb cestovního ruchu a lázeňství 
SC 2.4 Spolupráce všech subjektů působících v cestovním ruchu (propagace, 
propojení nabídky…) 
SC 4.1 Podpora zaměstnanosti 
SC 4.2 Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury 
SC 4.3 Sdílení zařízení a zdrojů 
SC 6.2 Spolupráce mezi vzdělávacími zařízeními a ostatními subjekty regionu 

 
Oblasti podpory 
 

● 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 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 (viz kapitola 1 
Základní pojmy a zkratky). 

 
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,  
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● nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo  
● zpracovatele potravin,  
● obce  
● svazky obcí. 

 
 

Výše způsobilých 
výdajů 

 Min. 50 000 Kč 
 Max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční 
kritéria 
 

Spolupráce mezi více subjekty a sektory. 
Ekologická šetrnost 
Efektivnost projektu (dle metodiky, kterou si MAS stanoví přílohou ve výzvě) 
Zvýhodněni budou mladí zemědělci a noví žadatelé. 
Zvýhodněny budou projekty s dopadem na ženy a mládež. 
Zvýhodněny budou projekty se zrychlenou realizací. 
Zvýhodněny budou projekty s nižší finanční náročností. 
Specificky bude definován požadavek na vytvoření pracovního místa. 
V rovině hodnocení bude posuzována prezentace projektu před výběrovou 
komisí v rámci veřejné obhajoby na základě objektivních kritérií. 
Prémiově pak bude hodnoceno, zda je projekt přímo integrován s jiným 
podávaným projektem v rámci SCLLD nebo zda projekt naplňuje výjimečným 
způsobem strategii (např. naplňuje více strategických cílů).  

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 

9 31 02 Počet podpořených kooperačních 
činností 0 1 1 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců 0 1 1 
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4.5.1.8.  Fiche 8: Projekty spolupráce 

Název  Projekty spolupráce 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 
Vymezení Fiche  
Stručný popis Projekty realizované ve spolupráci MAS s dalšími partnerskými subjekty, 

zaměřené zejména na měkké projekty, které vycházejí z témat uvedených v 
SCLLD MAS. Jejich přidanou hodnotou je spolupráce; výstupy těchto 
projektů by bez spolupráce v takové podobě nevznikly. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Hlavní vazba 
Strategický cíl 3: Zatraktivnění regionu pro místní a zvýšení aktivizace 
obyvatel regionu 
SC 3.1 Podpora spolků a komunity 
 
Doplňkově: 
SC 2.3. Podpora IC a společné propagace regionu MAS 
SC 2.4 Spolupráce všech subjektů působících v cestovním ruchu (propagace, 
propojení nabídky…) 

 
Oblasti podpory 
 

Témata spolupráce:  
práce s mládeží (mimoškolní vzdělávání, poznávání jiných regionů, výměna 
zkušeností a inspirace), podpora místních podnikatelů (např. regionální 
značení,…), podpora destinačního managementu, management cestovního 
ruchu, společná sudetská historie, válečná historie, komunitní život a 
komunitní školy (stimulace místních ve společných kulturních, sportovních a 
společenských akcích, propojování škol s veřejností…), amatérské regionální 
umění, geopark, církevní oblast a etická výchova, přírodní zdroje, biodiverzita 
a voda, rozvoj lidských zdrojů. 
 
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, 
 investice do informačních a turistických center. 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. 
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Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, vč. 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. 

 
Příjemce dotace Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

 
Kromě jiných MAS (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či 
zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 

území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
 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 

 
 
 
Preferenční 
kritéria 
 

● projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci  
● projekty, které jsou ekonomicky efektivní,  
● projekty víceodvětvově nebo mezisektorově zaměřené. 

 
Indikátor výstupu 
Číslo název Výchozí stav Mid-term (2018) Cílový stav 
9 25 01 Celkové veřejné výdaje (EUR) 0 30000 38697 
 
 
  


