Dodatek č. 1 zahrnuje změny v programovém rámci Programu rozvoje venkova na základě provedené
mid-term evaluace Strategie CLLD. Změny jsou provedeny v bodu 2.3. strategické části SCLLD.

2.3. PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Změna programového rámce PRV na základě provedené mid-term evaluace Strategie CLLD
V návaznosti na střednědobé hodnocení Strategie CLLD MAS Region Pošembeří o.p.s., které bylo
uskutečněno v polovině programového období, tj. k 31.12.2018, byly zhodnoceny jak interní procesy
MAS, tak i průběžné čerpání finančních prostředků v programových rámcích. Vše bylo projednáno na
jednání Fokusní skupiny dne 27.5.2019 a jednání Programového výboru MAS dne 8.8.2019 a zároveň
finálně schváleno na jednání Programového výboru ze dne 9.12.2019.
Změny a přesuny finančních prostředků ve Fichích v rámci programového rámce PRV byly
zaznamenány v Evaluační zprávě (viz http://www.posemberi.cz/strategie-2014-2020-1/), v zápise z
jednání Fokusní skupiny, v zápise z jednání Programového výboru MAS ze dne 8.8.2019 a v zápise
z jednání Programového výboru ze dne 9.12.2019).

Tabulka č. 1 s původním a novým rozdělením alokací v PRV

Fiche
OP 07
OP 08
OP 09
OP 10
OP 11
Celkem

Celková alokace
původní
10 087 200,00
840 600,00
4 203 000,00
1 681 200,00
802 000,00
17 614 000,00

Celková alokace po
změně
10 087 200,00
1 290 000,00
4 567 181,00
1 669 619,00
0,00
17 614 000,00

Rozdíl

-

0,00
449 400,00
364 181,00
11 581,00
802 000,00
0,00

Poznámka
stejné
zvýšení
zvýšení
snížení
zrušení

Legenda k tabulce č. 1:
1. Fiche OP 07 Podpora místního zemědělství
Ve Fichi OP 07 nedošlo k žádným změnám. Celková alokace ve výši 10.087.200,- Kč zůstává stejná.
2. Fiche OP 08 Zpracování zemědělské produkce a její uvádění na trh
Z důvodu přesunu části alokace z operace 19.3.1, tj. z OP 11 Spolupráce MAS, viz str. 48 a 83 Evaluační
zprávy, a zároveň přesunu části nevyčerpané alokace z FIche OP 10, je alokace Fiche OP 08 navýšena
o 449.400,- Kč, a to na celkovou alokaci ve výši 1.290.000,- Kč.
3. Fiche OP 09 Rozvoj agroturistiky a investice do rozvoje nezemědělských činností
Z důvodu přesunu části alokace z operace 19.3.1, tj. z OP 11 Spolupráce MAS, viz str. 48 a 83 Evaluační
zprávy, a zároveň přesunu části nevyčerpané alokace z FIche OP 10, je alokace Fiche OP 09 navýšena
o 364.181,- Kč, a to na celkovou alokaci ve výši 4.567.181,- Kč.
4. Fiche OP 10 Neproduktivní investice v lesích
Z důvodu nevyčerpání celé alokace v této Fichi OP 10 je zbývající částka ve výši 11.581,- Kč přesunuta
do Fiche OP 08 a Fiche OP 09, tzn., že celková alokace u Fiche OP 10 je snížena a ve výši 1.669.619,- Kč.

5. Fiche OP 11 Spolupráce MAS
Na základě zhodnocení využitelnosti Fiche OP 11 viz Evaluační zpráva, viz str. 48 a 83, a jednání Fokusní
skupiny ze dne 27.5.2019, str. 4 a 5, je z důvodu vyšší potřebnosti finančních prostředků ve Fichích OP
08, 09, tato Fiche OP 11 zrušena a celková alokace ve výši 802.000,- Kč přesunuta a rozdělena do Fichí
OP 08 a 09. Zrušení Fiche OP 11 bylo schváleno Programovým výborem dne 9.12.2019.

Fiche OP 07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:

Stručný popis Fiche:

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Definice příjemce dotace:

Výše způsobilých výdajů:

Identifikace Fiche
OP 07 PODPORA MÍSTNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských
podniků
Vymezení Fiche
Fiche je zaměřena na podporu místních zemědělských podniků,
na zvýšení jejich výkonnosti, udržitelnosti a
konkurenceschopnosti.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení
hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností.
Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování
podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
Podpora je zaměřena na následující oblasti:
investice do zemědělských staveb a technologií pro
živočišnou výrobu.
investice do zemědělských staveb a technologií pro
rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou
výrobu.
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.
Zemědělský podnikatel tzn. fyzická nebo právnická osoba, která
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Min. 50 tis. Kč

Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:

Principy preferenčních kritérií:
• doba realizace – preferovány budou projekty s kratší dobou
realizace,
• využití stávajících budov – preferovány budou projekty,
které obnoví chátrající a nevyužívané budovy,

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Číslo
93701

Číslo
94800

finanční náročnost – preferovány budou projekty
s menšími
způsobilými
výdaji
(zkušenosti
z předcházejícího programovacího období),
nová pracovní místa – preferovány budou projekty
s vytvořením pracovních míst,
velikost podniku – preferovány budou projekty malých
a středních podniků (zkušenosti z předcházejícího
programovacího období),
uplatňování inovačních přístupů – preferovány budou
projekty, které použijí místní zdroje z regionu, nové
technologie apod.
zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných
lidí – preferován bude projekt žadatele, který již
zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné lidi
mladý zemědělec – preferován bude projekt mladého
zemědělce
zaměření projektu na živočišnou výrobu - preferován
bude projekt, jehož obsahem je rozvoj živočišné výroby
zaměření projektu na pěstování ovoce nebo zeleniny
nebo bylin nebo na školkařskou výrobu – preferován
bude projekt, jehož obsahem je pěstování ovoce nebo
zeleniny nebo bylin nebo školkařská výroba
regionální značka či značka kvality – preferován bude
projekt, který označení regionální potraviny či značku
kvality má

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů
Název
Výchozí Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Počet podpořených zemědělských
0
0
12
podniků/příjemců
Indikátory výsledků
Název
Výchozí Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
1
podpořených projektů (Leader)

Fiche OP 08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ NA TRH

Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:

Stručný popis Fiche:

Identifikace Fiche
OP 08 ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE A JEJÍ UVÁDĚNÍ
NA TRH
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Vymezení Fiche
Podpora v rámci této Fiche je zaměřena na investice, které se
týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo
bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem
procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha
nevztahuje.
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace
potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek
zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A
Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším
začleněním
do
zemědělsko-potravinářského
řetězce
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů a
krátkodobých řetězců, seskupení a organizací producentů a
mezioborových organizací.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Klíčová oblast:
KO 4 Místní ekonomika a cestovní ruch
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování
podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce
budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů,
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících
se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a
potravinářských produktů na trh (včetně investic do
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování
produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování
vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo
uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně

Definice příjemce dotace:

Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Číslo
93701

Číslo
94800

600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním
matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo crossflow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu
tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako
filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými
nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo
jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU jako vstupní produkt.
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Principy preferenčních kritérií:
• doba realizace – preferovány budou projekty s kratší
dobou realizace,
• využití stávajících budov – preferovány budou projekty,
které obnoví chátrající a nevyužívané budovy,
• finanční náročnost – preferovány budou projekty
s menšími
způsobilými
výdaji
(zkušenosti
z předcházejícího programovacího období),
• nová pracovní místa – preferovány budou projekty
s vytvořením pracovních míst,
• velikost podniku – preferovány budou projekty malých
a středních podniků (zkušenosti z předcházejícího
programovacího období),
• uplatňování inovačních přístupů – preferovány budou
projekty, které použijí místní zdroje z regionu, nové
technologie apod.
• zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných
lidí – preferován bude projekt žadatele, který již
zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné lidi
• mladý zemědělec – preferován bude projekt mladého
zemědělce
• zpracování vlastní zemědělské produkce – preferovány
budou projekty, jejichž předmětem je zpracování
vlastních zemědělských produktů
• regionální značka či značka kvality – preferován bude
projekt, který označení regionální potraviny či značku
kvality má

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů
Název
Výchozí Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Počet podpořených zemědělských
0
0
2
podniků/příjemců
Indikátory výsledků
Název
Výchozí Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
1
podpořených projektů (Leader)

Fiche OP 09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE NEZEMĚDĚLSKÝCH
ČINNOSTÍ

Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:

Stručný popis Fiche:

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Identifikace Fiche
OP 09 ROZVOJ AGROTURISTIKY A INVESTICE DO ROZVOJE
NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na
založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Vymezení Fiche
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A
Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních
míst.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A
Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních
míst.
Klíčová oblast:
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný
čas
Strategický cíl
S 4 Rozvoj místní ekonomiky včetně zemědělství a zlepšování
podmínek pro zaměstnanost
Specifický cíl
SC 4.3 Podporovat rozvoj zemědělství a nezemědělských
činností
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

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Číslo
93701

Číslo
94800

potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování
ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování
EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I
Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené
v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56
(Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve
vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Principy preferenčních kritérií:
• doba realizace – preferovány budou projekty s kratší
dobou realizace,
• využití stávajících budov – preferovány budou projekty,
které obnoví chátrající a nevyužívané budovy,
• finanční náročnost – preferovány budou projekty
s menšími
způsobilými
výdaji
(zkušenosti
z předcházejícího programovacího období),
• nová pracovní místa – preferovány budou projekty
s vytvořením pracovních míst,
• uplatňování inovačních přístupů – preferovány budou
projekty, které použijí místní zdroje z regionu, nové
technologie apod.
• zaměstnávání zdravotně či sociálně znevýhodněných
lidí – preferován bude projekt žadatele, který již
zaměstnává zdravotně či sociálně znevýhodněné lidi
• mladý zemědělec – preferován bude projekt mladého
zemědělce
• regionální značka či značka kvality – preferován bude
projekt, který označení regionální potraviny či značku
kvality má

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů
Název
Výchozí Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Počet podpořených zemědělských
0
0
7
podniků/příjemců
Indikátory výsledků
Název
Výchozí Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Pracovní místa vytvořená v rámci
0
0
3
podpořených projektů (Leader)

Fiche OP 10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH

Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Stručný popis Fiche:

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Definice příjemce dotace:
Výše způsobilých výdajů:
Preferenční kritéria:

Identifikace Fiche
OP 10 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH
Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
Vymezení Fiche
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou
činností využívajících společenského potenciálu lesů.
Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy,
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a
lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt na
prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické
rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s
přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké
přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.
Klíčová oblast:
KO 3 Životní prostředí, příroda, krajina
Strategický cíl
S 3 Zvýšení ochrany životního prostředí a zachování hodnot
přírody a krajiny
Specifický cíl
SC 3.2 Posilovat ochranu přírody a krajiny a její prostupnost a
zdraví
Způsobilé pro podporu v rámci této Fiche 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.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Principy preferenčních kritérií:
• doba realizace – preferovány budou projekty s kratší
dobou realizace,
• finanční náročnost – preferovány budou projekty
s menšími
způsobilými
výdaji
(zkušenosti
z předcházejícího programovacího období),

•
•
•

•
•

Číslo
92702
93001
Číslo

návaznost projektu – preferován bude projekt, který
navazuje na již realizované projekty či záměry jiných
subjektů
použití přírodních materiálů – preferován bude projekt,
který použije přírodní materiály
vzdělávací a informační aktivity v rámci projektu –
preferovány budou projekty, které budou obsahovat
realizaci naučných cedulí, propagačních akcí, přednášek
z oblasti ochrany přírody (propagační akce a přednášky
před žádostí o proplacení v rámci vlastních zdrojů)
opatření k údržbě – preferovány budou projekty, jejichž
součástí budou opatření k údržbě čistoty lesa
délka tras – preferován bude projekt, který vytvoří delší
trasu

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Indikátory výstupů
Název
Výchozí
Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Počet podpořených akcí/operací
0
0
2
Celková (podpořená) plocha
0
0
99,6
Indikátory výsledků
Název
Výchozí
Hodnota pro mid-term
Cílový
stav
(r.2018)
stav
Indikátor výsledku pro tuto operaci
není stanoven

Fiche OP 11 SPOLUPRÁCE MAS

Název Fiche:
Vazba na článek Nařízení PRV:
Stručný popis Fiche:

Identifikace Fiche
OP 11 SPOLUPRÁCE MAS
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Vymezení Fiche
Podpora v rámci této Fiche zahrnuje projekty spolupráce mezi
MAS.
Tato Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které 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.

Vazba na cíle SCLLD:

Oblasti podpory:

Klíčová oblast:
KO 2 Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný
čas
Strategický cíl
S 2 Lepší podmínky pro rozvoj občanské společnosti a
zajištění dostatečné vybavenosti obcí službami
Specifický cíl
SC 2.1 Rozvíjet občanskou společnost a spolupráci v rámci obcí,
měst i regionu
V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s
následujícími tématy:
- měkké akce včetně výměny zkušeností a podpory
propagace v rámci lokální produkce a místních výrobců
- tvorba společných opatření pro zachování a propagaci
místních kulinářských tradic a řemesel
Tato témata jsou v souladu se SCLLD MAS. Může se jednat o
národní či mezinárodní spolupráci.
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.
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné
praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury,
letáky apod.). Investice mohou být realizovány pouze takové,

které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu
na účel samy MAS.
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora
projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala
provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou
podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 %
z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.
Definice příjemce dotace:
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla
schválena z PRV.
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD
nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS
spolupracovat se:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v
rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném
než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje
v rámci EU.
Výše způsobilých výdajů:
Min. 50 tis. Kč
Max. 5 mil. Kč
Preferenční kritéria:
Preferenční kritéria pro operaci 19.3.1 MAS nemusí uvádět, tato
kritéria jsou stanovena centrálně z MZe.
Indikátory výstupů
Číslo
Název
Měrná jednotka Výchozí stav Celkový stav
92501
Celkové veřejné výdaje
EUR
0
0
Indikátory výsledků
Výsledkový indikátor pro tuto Fichi není ze strany ŘO vyžadován.

