3.4.3. Programový rámec Program rozvoje venkova
Komunitně vedený místní rozvoj v rámci Programu rozvoje venkova České republiky bude realizován v rámci operace
19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1. Příprava a provádění
činností spolupráce místní akční skupiny.
V rámci operace 19.2.1. budou podpořeny aktivity následujících článků (tučně zvýrazněné články budou
podporovány Programovým rámcem PRV MAS Achát):
- článek 14 Předávání znalostí a informační akce
- článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků
- článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
- článek 17, odst. 1., písm. c) Lesnická infrastruktura
- článek 17, odst. 1., písm. c) Zemědělská infrastruktura
- článek 17, odst. 1., písm. c) Pozemkové úpravy
- článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- článek 24, odst. 1, písm. a) Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
- článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
- článek 25 Neproduktivní investice v lesích
- článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
- článek 35, odst. 2., písm. c) Sdílení zařízení a zdrojů
- článek 35, odst. 2., písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
V rámci SCLLD MAS ACHÁT jsou tedy podporovány zejména sektory zemědělství, potravinářství a hospodářského
rozvoje území. Lesnictví není navrženo k podpoře zejména z následujících důvodů:
 z tohoto sektoru nebyli identifikováni potenciální žadatelé, kteří by měli zájem o podporu v rámci výzev
MAS ACHÁT. Ani při tvorbě SCLLD nebyla ani při opakovaných dotazníkových šetřeních a komunitních
projednáváních SCLLD MAS ACHÁT ze strany spolupracujících aktérů při analýze území identifikována
konkrétní potřeba investic do rozvoje lesnické infrastruktury a technologií prostřednictvím CLLD MAS
ACHÁT .
 v sektorech zemědělství, potravinářství a hospodářského rozvoje území byl při opakovaných
dotazníkových šetřeních a komunitních projednáváních SCLLD MAS ACHÁT ze strany spolupracujících
aktérů zjištěn zájem o o podporu v rámci výzev MAS ACHÁT převyšující alokované finanční prostředky
v rámci SCLLD MAS ACHÁT 2014 – 2020.
 Území MAS má celkově větší podíl zemědělské půdy (58,2 %) a nižší podíl lesní půdy (29,3 %), než činí
průměr za celou ČR (53,2 % a 33,7 %) i Liberecký kraj (44,2 % a 44,5 %). Značná částtéto lesní půdy se
nachází mimo prostor určený k podpoře v rámci PRV - CHKO Český ráj se rozkládá na území 10 obcí MAS,
z toho 3 obce (Klokočí, Loučky a Rakousy) leží celé na území CHKO. Na území MAS se rovněž nacházejí
lokality NATURA 2000 - evropsky významné lokality Údolí Jizery a Kamenice a Průlom Jizery u Rakous.
V rámci operace 19.3.1. budou podpořeny aktivity článku 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER.
Aktivity realizované v PRV v rámci CLLD odpovídají částem priorit a současně strategických cílů 1., 2. a 3. SCLLD MAS
Achát.
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3.4.3.1. Návaznost řešených opatření PRV na analytickou část
V rámci zpracovávání SCLLD byly vazby PRV na území MAS Achát identifikovány v analytické části SCLLD pro jednotlivé
vybrané články PRV následovně:
Článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků
Strategický cíl SCLLD 2. Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky
Specifický cíl:
2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
Opatření:
2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě
Vazba na analytickou část: kapitola 2. 1. 10. Podnikání, výroba, zaměstnanost, 2.1.10.5. Zemědělství.
Zemědělské podniky v území prošly v průběhu devadesátých let privatizací a transformací, jejich situace není úplně
konsolidovaná, přesto vykazují jisté prvky stability, více na Semilsku, což souvisí s ustálenými vlastnickými vztahy.
Přínosem pro lokální i regionální ekonomiku a rozvoj venkovských oblastí je úzká vazba mezi místní zemědělskou
prvovýrobou a potravinářskou produkcí. V oblasti existuje několik úspěšných výrobců potravin.
Drobní zemědělci v území, zejména fyzické osoby a malá družstva, řeší v současné době základní investice do
zemědělských staveb pro živočišnou i rostlinnou výrobu (rekonstrukce stodol, chlévů, oplocení pastvin, zábrany pro
hospodářská zvířata apod.), ve větší míře potom investice směřují do nákupu zemědělských strojů jako jsou traktory,
sekačky na trávu, mulčovače, sečky apod.
Na základě provedené SWOT analýzy byl mezi slabé stránky regionu zařazen nevyhovující stav některých provozních
budov a zařízení, nedořešené majetkové vztahy k nemovitostem a půdě, na většině míst neproběhly komplexní
pozemkové úpravy, nedostatek zpracovatelských kapacit pro místní produkci, nízká finalizace zemědělské výroby. Mezi
příležitosti pak regionální zpracování zemědělských produktů, modernizace zemědělských podniků a technologií pro
zpracování prvotních produktů.
Článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Strategický cíl SCLLD 2 Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky
Specifický cíl:
2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
Opatření:
2.2.3. Podpora místních výrobců zemědělských produktů
Vazba na analytickou část: kapitola 2. 1. 10. Podnikání, výroba, zaměstnanost.
Z podnikatelských právnických subjektů převažují akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a družstva s
výměrami stovek až 1 500 ha. Větší část podnikatelů tvoří farmáři (fyzické osoby) s výměrou do 100 ha, spíše však
hospodaří na menších plochách. Některé plochy na území MAS jsou obhospodařovány firmami, které nemají sídlo na
území MAS (Agro Český ráj a.s. Všeň, Agroben s.r.o. Turnov, Koptrans s.r.o. Praha, Zea Sedmihorky spol. s.r.o.).
K nejvýznamnějším subjektům podle počtu zaměstnanců patří Agro Rubín a.s., Agrocentrum Jizeran a.s., Agro Český
ráj a.s. a SZP Sychrov a.s. Ve struktuře aktivit je živočišná i rostlinná výroba, zejména u menších subjektů se objevují
aktivity spojené s produkcí místních výrobků (moštárna Lažany, f.Tompeli, f. Pulíček).
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Článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Strategický cíl 2 Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky
Specifický cíl:
Opatření:

2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
2.2.1. Podpora drobného podnikání v obcích

Vazba na analytickou část: kapitola 2. 1. 10. Podnikání, výroba, zaměstnanost, 2. 1. 15. Turistický ruch
K 31. 12. 2012 bylo evidováno celkem 8 877 ekonomických subjektů, nejvíce v Semilech (25%) a Železném Brodě (19
%). Téměř 23 % je firem z průmyslu (téměř dvojnásobek oproti celé ČR). Druhá nejpočetnější je skupina Velkoobchod
a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel s podílem 20%. Třetí nejpočetnější jsou ekonomické subjekty ve
stavebnictví (13,8%).
Ve srovnání s ČR je v MAS vysoce nadprůměrné zastoupení firem z průmyslu, mírně nadprůměrné ze stavebnictví a
zemědělství. Podprůměrně jsou naopak zastoupeny ekonomické subjekty z oblasti velkoobchodu, maloobchodu,
oprav a údržby motorových vozidel, dále z profesní, vědecké a technické činnosti a z oblasti nemovitostí. Podíl
vyjíždějících do zaměstnání mimo obec k celkovému počtu zaměstnaných je výrazně vyšší než průměr za Liberecký kraj
i za celou ČR.
Dle zjištěných údajů sídlí v území MAS Achát pouze 1 velká firma (více než 250 zaměstnanců) – společnost Bus Line
a.s., která je 3. největším autobusovým dopravcem v ČR. Středních firem (50 – 250 zaměstnanců) bylo podle údajů ČSÚ
zjištěno celkem 25. (Neumatic cz, s.r.o., Sklostroj Turnov CZ, s.r.o., JVS Semilská pekárna, s.r.o. ad.). Z analýzy je zřejmé
velké množství sklářských a strojírenských firem. Některé podniky zde mají pouze výrobní kapacity a sídlo se nachází
mimo MAS (Schurter s.r.o., a Veseta spol. s r.o., GIGA, spol. s r.o. ad.).
Slabé stránky dle SWOT analýzy: nedostatek stabilizovaných podnikatelských subjektů, vysoká vyjížďka za prací.
Příležitosti: Podpora aktivní politiky zaměstnanosti, vč. osob obtížně umístitelných na trhu práce, rozvoj podnikání.
Článek 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Strategický cíl SCLLD 1 Kvalitní podmínky pro život v území
Specifický cíl:
Opatření:

1. 3. Kvalitní a dostupné občanské služby
1.3.6 Podpora místních spolků a tradic, společenských akcí, zapojení občanů do
života v obcích

Vazba na analytickou část: kapitola 2.1.9. Život v obcích
Prakticky všechny obce pořádají pravidelně kulturní akce místního významu (plesy, zábavy, divadelní představení,
dětské dny, pálení čarodějnic, mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromu, masopustní průvod, akce pro seniory
apod.). Některé akce mají regionální význam (v Železném Brodě Železnobrodský jarmark, Velikonoční jarmark na Bělišti,
Skleněné městečko, Skotské hry na Sychrově, Slavnosti Svijanského piva ve Svijanském Újezdě, v Semilech Semilský
Pecen ad.).
Všechny obce disponují nějakým sportovním zařízením. Nejrozšířenější je víceúčelové hřiště, které je ve 28 obcích.
Dětské hřiště je ve 24 obcích, tělocvičny (vč. školních) v 19 obcích, fotbalové hřiště (ne vždy předepsaných rozměrů)
v 18 obcích, hřiště na nohejbal v 16 obcích, tenisové kurty v 15 obcích. Hřiště často plní více účelů, např. pro tenis,
nohejbal, volejbal, může být proto řazeno do více kategorií. Koupaliště je ve 13 obcích, kluziště (často jen s přírodním
mrazením) v 5 obcích. Víceúčelový stadion je pouze v Semilech. Ke sportovním účelům slouží i kulturní/společenské
domy a sokolovny.
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Nejběžnějšími sportovními oddíly v obcích jsou místní sdružení Sokola, které se věnují různým druhům sportů. Běžné
je, že místní organizace Sokola mají i jednotlivé části obcí (např. v Koberovech, Malé Skála, Skuhrově, Železném Brodě,
Záhoří). Jejich činnost je v obcích zaměřena nejenom na sport, ale i kulturu a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
K tradičním sportovním akcím patří hasičské soutěže, turnaje ve fotbale, volejbale, stolním tenise, nohejbale, tenise,
turistické pochody, závody v přespolním běhu i cyklistické a lyžařské běžecké závody. Velkou tradici v oblasti mají
turistické pochody.
Slabé stránky v rámci SWOT analýzy: malé množství finančních prostředků pro činnost neziskových organizací a spolků
a údržbu kulturních zařízení, nízká úroveň propagace regionu, kulturních, společenských a sportovních akcí, jejich malá
koordinace. Příležitosti - možnost rozvoje spolupráce (mezi obcemi, meziregionální, mezinárodní) v kultuře a sportu.
Strategický cíl SCLLD č. 2. Zvýšení výkonnosti regionální ekonomiky
Specifický cíl:
2.1. Posilování nabídky atraktivit cestovního ruchu
Opatření:
2.1.3. Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Specifický cíl:
2.3. Podpora zaměstnanosti v území
Opatření:
2.3.1. Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru v rozvoji území
Vazba na analytickou část: kapitola 2. 1. 15 Turistický ruch
Velmi důležitým prostředkem pro rozvoj cestovního ruchu a pro první kontakt s návštěvníky a turisty se stávají
informační centra. Již delší dobu je viditelná snaha o jejich rozšiřování a zkvalitňování služeb a nabídky. V celé
sledované oblasti je jejich síť hustě rozšířena a je tak zajištěna dobrá informovanost turistů. Je však na zvážení, zdali
poskytované služby odpovídají požadované kvalitě, nebo zda je informační centrum zřízeno pouze jako přidružená
složka jiné složky města a poskytování informací není tak primární činností.
Jako nedostatečná se jeví vzájemná spolupráce a provázanost služeb v oblasti cestovního ruchu, poskytovaná různými
podnikatelskými subjekty nebo např. obcemi. Rovněž propagace oblasti ze strany informačních center i
podnikatelských subjektů, pracujících v oblasti cestovního ruchu, není dle dotazníkového šetření dostatečně efektivní.
Na tyto i další zjištěné skutečnosti poukazuje SWOT analýza: Slabé stránky: nedostatečná spolupráce mezi subjekty
cestovního ruchu v MAS, informační roztříštěnost. Příležitosti: navázání spolupráce s dalšími informačními centry a
turistickými webovými portály, včetně tvorby společných produktů, zvyšující se zájem domácích návštěvníků o
dovolenou v České republice.
3.4.3.2. Vazba na specifická témata programového rámce Programu rozvoje venkova
Mezi průřezová (specifická) témata Programu rozvoje venkova patří inovace, životní prostředí a zmírňování změn
klimatu a přizpůsobování se těmto změnám.
Základní témata hodnocení jsou úzce svázána s cíli PRV definovanými pro jednotlivá opatření, prioritní oblasti a
priority, s průřezovými cíli (inovace, životní prostředí a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně) a
rovněž se specifickými intervencemi (metoda LEADER a Celostátní síť pro venkov). Ke každému cíli je přiřazen
odpovídající ukazatel, jehož aktuální stav a vývoj bude předmětem vyhodnocení intervencí PRV v kontextu ostatních
vlivů. Minimálně jednou během programového období bude zhodnocen příspěvek podpory z EZFRV vůči cílům pro
každou z priorit pro rozvoj venkova. Hodnocení posoudí intervenční logiku programu a její provádění včetně
doplňkovosti a synergií s ostatními nástroji včetně I. pilíře SZP.
-
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klíčovými aspekty hodnocení oblasti inovací bude analýza, jak PRV zlepšil podmínky pro inovace, výzkum a rozvoj
ve venkovských oblastech, a to včetně vyhodnocení příspěvku inovativních aktivit realizovaných prostřednictvím
operačních skupin EIP

-

prvním krokem pro hodnocení vlivu PRV na životní prostředí je proces SEA, který ještě před realizací vlastních
opatření zhodnotí působení na biodiverzitu, půdu, vodu, ovzduší či krajinu a další prvky životního prostředí.
Pomocí specifických ukazatelů pak bude hodnocen vliv nejen opatření priority 4 a 5 PRV1 , ale i ostatních vedlejších
účinků investičních podpor v rámci ostatních priorit

-

zmírnění klimatických změn bude hodnoceno pomocí dílčí sady environmentálních ukazatelů, které měří dopad
antropogenních emisí (např. objem CO₂, metanu, amoniaku, oxidů dusíku), úsporu elektrické energie, či produkci
obnovitelných zdrojů energie. Hodnoceno bude i přizpůsobení se klimatickým změnám formou zvýšení odolnosti
vůči rizikovým jevům - ztrátě biodiverzity, povodním, srážkám, krupobitím apod.2

Průřezová témata budou v Programovém rámci Program rozvoje venkova SCLLD MAS Achát naplňována
následovně:
Inovace: v rámci opatření 2.2.1. Podpora drobného podnikání v obcích, článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. Dále opatření 2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné
i živočišné výrobě, článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků, a v rámci opatření 2.2.3. Podpora
místních výrobců zemědělských produktů, článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů. Inovace budou sledovány i v rámci opatření 1.3.6. Podpora místních spolků a tradic, společenských akcí,
zapojení občanů do života v obcích, 1.4.1. Opravy kulturních zařízení a veřejných budov, 2.3.1. Podpora spolupráce
veřejného a soukromého sektoru v rozvoji území a opatření 2.1.3. Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro
cestovní ruch, článek 44 Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER.
Životní prostředí: v rámci opatření 2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě, článek 17,
odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků, opatření 2.2.1. Podpora drobného podnikání v obcích, článek
19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, opatření 2.2.3. Podpora
místních výrobců zemědělských produktů, článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů.
Zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně: v rámci opatření 2.2.2. Investice do zemědělských podniků
v rostlinné i živočišné výrobě, článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků, opatření 2.2.1. Podpora
drobného podnikání v obcích, článek 19., odst. 1., písm. b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností, opatření 2.2.3. Podpora místních výrobců zemědělských produktů, článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů.

1

Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,
Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích
zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
2

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2
Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
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3.4.3.3. Fiche Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě
PRV
F. 3.1.
Identifikace Fiche
Název Fiche

Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Vazba na článek nařízení PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Článek 17, odst. 1., písm. a) Investice do zemědělských podniků

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

Zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku pomocí
hmotných i nehmotných investic v živočišné a rostlinné výrobě.
Specifický cíl 2.2: Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
Opatření 2.2.2. Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě
Podpora zahrnuje hmotné i 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 rovněž
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do
pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
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 sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na
biomasu.
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. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč

Principy pro stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
6

Preferovány budou zejména projekty:
- při jejichž realizaci nedojde k záboru zemědělské půdy
- jejichž realizací vzniknou nová pracovní místa
- mající dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území
MAS
- inovativní - preferovány budou projekty, které jsou inovativní jak
v oblasti investic (pořízení moderních technologií), tak v oblasti
inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v
území apod.
Poznámka: upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno
ve výzvách.
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
5

PRV
F. 3.1.

Identifikace Fiche

Název Fiche

Investice do zemědělských podniků v rostlinné i živočišné výrobě

Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
1

3.4.3.4. Fiche Podpora drobného podnikání v obcích
PRV
F. 3.2.
Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory
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Identifikace Fiche

Podpora drobného podnikání v obcích
Článek 19., odst.1., písm.b) Investice do nezemědělských činností
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.
Specifický cíl 2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
Opatření 2.2.1. Podpora drobného podnikání v obcích
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 oddílu 60 a 64), 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 92.1 (Administrativní a kancelářské
činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící
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 (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů

PRV
F. 3.2.
Název Fiche

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Principy pro stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
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Identifikace Fiche
Podpora drobného podnikání v obcích
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.
Příklady podpořených projektů: ubytování, stravování, pohostinství,
agroturistika, včetně sportovní, rekreační a zábavní činnosti, podpora lokální
distribuční sítě a prodej místních výrobků, podpora drobných výrobců, rodinných
podniků, velkoobchod a maloobchod apod.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech i zemědělští podnikatelé
Min. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč
Preferovány budou zejména projekty:
- vytvoření nových pracovních míst
- podporující a rozvíjející nové podnikatelské aktivity žadatele
- mající dopad projektu na území více obcí či jejich částí na území
MAS
- počítající s revitalizací nefunkčních stávajících objektů
- inovativní - preferovány budou projekty, které jsou inovativní jak
v oblasti investic (pořízení moderních technologií), tak v oblasti
inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v
území apod.
Poznámka: upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno
ve výzvách.
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
3
10
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
1

3.4.3.5. Fiche Podpora místních výrobců zemědělských produktů
PRV
F. 3.3.
Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche
Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů
Principy pro stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků
- číslo
- název
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Identifikace Fiche
Podpora místních výrobců zemědělských produktů
Článek 17, odst. 1., písm. b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Podpora zahrnuje hmotné i nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Specifický cíl 2.2. Vytváření podmínek pro podporu podnikání v území
Opatření 2.2.3. Podpora místních výrobců zemědělských produktů
Způsobilé výdaje, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje
zemědělských produktů dle Přílohy I Smlouvy o fungování EU - investice do
výstavby a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch),
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
úpravu, balení, značení výrobků a investic, souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 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.
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. 50 000,-Kč
Max. 5 000 000,-Kč
Preferovány budou zejména projekty:
- zahrnující lokální výrobky či produkty
- preference malých podnikatelů
- inovativní - preferovány budou projekty, které jsou inovativní jak
v oblasti investic (pořízení moderních technologií), tak v oblasti
inovací v postupech, nových dosud nerealizovaných aktivitách v
území apod.
Poznámka: upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude
specifikováno ve výzvách.
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
6
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

0
0
0

3.4.3.6. Fiche Projekty spolupráce
PRV
F. 3.4.
Název Fiche
Vazba na článek nařízení PRV
Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

Identifikace Fiche
Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn. výstupy projektu by bez
této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat s jinými MAS
i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje
realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV
Specifický cíl 2.1. Posilování nabídky atraktivit cestovního ruchu
Opatření 2.1.2. Podpora rozvoje doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v
souladu se SCLLD MAS. 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.

Definice příjemce dotace
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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. MAS může
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze
výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV
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;

Výše způsobilých výdajů
Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota mid-term (r. 2018)
- cílový stav

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.
Min. 50 000,-Kč
Max. 726 000 Kč, resp. alokace MAS Achát
92501
Celkové veřejné výdaje (EUR)
0
0
26 841 EUR

3.4.4. Klíčové projekty
Klíčové projekty nebyly v rámci přípravy SCLLD MAS Achát navrženy.
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