3.4.2 Programový rámec operačního programu Podpora rozvoje venkov (PRV)
Programový rámec PRV představuje nástroj, prostřednictvím kterého dojde k rozvoji území Jesenicka,
zvýšení hospodářské ekonomiky - podpora vstupu mladých lidí do zemědělství, rozvoj lokální
produkce, posílení turistické infrastruktury.
Aktualizované znění po mid-term evaluaci
Programový rámec PRV je druhým programovým rámcem SCLLD MAS Vincenze Priessnitze.
Předpokládaná alokace stanovená Ministerstvem zemědělství ČR pro Programový rámec Podpora
rozvoje venkova v období 2014-2020 je ve výši 36 400 000,-Kč na operaci 19.2.1, tj. projekty konečných
uživatelů. Alokace v operaci 19.3.1 na projekty spolupráce MAS ve výši 1 737 800,-Kč je převedena do
nově vytvořené Fiche zaměřené na článek 20 PRV. Finanční prostředky alokované do jednotlivých fichí
se řídí finančním plánem uvedeným v žádosti.
Programový rámec je tvořen 6 fichemi, přičemž jedna je určena pro projekty spolupráce místních
akčních skupin.
Programový rámec bude členěn:








F1 Zemědělská produkce
F2 Investice do nezemědělských činností
F3 Investice do zemědělských podniků
F4 Rekreace v lesích
F5 Spolupráce MAS
F6 Obnova venkovských oblastí

1 640 000,-Kč (4%)
15 840 000,-Kč (42%)
10 980 000,-Kč (29%)
3 640 000,-Kč (10%)
0,-Kč
6 037 800,-Kč (16%)

Shromáždění partnerů MAS dne 24.4.2020 schválilo převést finanční prostředky následujícím
způsobem:
• Z fiche F1 přesun alokace ve výši 2 000 000,- Kč do fiche F3 – důvodem je nižší zájem ze strany
zemědělců. MAS opakovaně prověřila absorpční kapacitu v území a během roku 2019 (po
zpracování mid term evaluace), ze které vyplynulo, že zemědělské podnikatelské subjekty o
tuto fichi nemají takový zájem.
• Z fiche F2 přesun alokace ve výši 6 000 000,- Kč do fiche F3 (1 700 000,- Kč) a do fiche F6
(4 300 000,- Kč) – důvodem je vyšší alokace, než byl předpoklad čerpání, což vychází z mid term
evaluace (např. str. 23, 26, 30, 31 a v části manažerského shrnutí výstupů a výsledků na str. 50)
• Přidána alokace do fiche F3 ve výši 3 700 000,- Kč z fiche F1 a F2 (viz výše) – důvodem je vyšší
zájem ze strany zemědělských podniků, než byl předpoklad čerpání, což vychází z mid term
evaluace (např. str. 23, 26, 27, 30, 31 a v části manažerského shrnutí výstupů a výsledků na str.
50)
• Fiche F4 zůstává v původní výši. Mid term evaluace však uvádí, že o fichi F4 je nižší zájem než
byl předpoklad, což vycházelo z šetření v území v roce 2018. A mělo by tedy dojít ke změně
alokace. Avšak během roku 2019 (prodlení mezi mid term evaluací a změnou SCLLD) došlo
k poptávce po dotacích z fiche F4. MAS zaznamenala zvýšení absorpční kapacity, a tudíž se
orgány rozhodly ponechat původní výši alokace.
• Z fiche F5 přesun celé alokace ve výši 1 737 800,- Kč do fiche F6 – důvodem je, že stávající
pravidla neodpovídají požadavků na realizaci projektů spolupráce pro MAS, což vychází z mid
term evaluace (např. str. 30 a v části manažerského shrnutí výstupů a výsledků na str. 50)

•

Vytvoření nové fiche F6, kde bude alokace ve výši 6 037 800,- Kč, kde došlo k přidání z fiche F2
a F5 (viz výše), (např. str. 30, 31, 35 a v části manažerského shrnutí výstupů a výsledků na str.
50)
Evaluační zpráva je dostupná na https://www.masjesenicko.cz/cz/strategie-2014-2020/.

Přehled procesu schvalování změn v rámci programového rámce:
-

-

Shromáždění partnerů dne 9.1.2020 schválilo usnesením č. 11/3 zařazení článku 20 PRV do
SCLLD v programovém rámci Programu rozvoje venkova
Shromáždění partnerů dne 9.1.2020 schválilo usnesení č. 11/7 vytvoření nové fiche F6 Obnova
venkovských oblastí, která bude obsahovat tyto oblasti podpory článku 20 PRV:
o Oblast a) Veřejné prostranství v obcích
o Oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Shromáždění partnerů dne 24.4.2020 schválilo usnesením č. 13/1 nové alokace pro jednotlivé
fiche a současně zrušení fiche F5 Spolupráce MAS.

Změna SCLLD č. 9
Na základě dosavadních zkušeností a konzultací projektových záměrů s potencionálními žadateli v PRV
dne 24.6.2020 byly Programovým výborem navrženy a schváleny další nové principy pro stanovení
preferenčních kritérií včetně stanovení a schválení kritérií fichím F1, F3 a F6.

Změna SCLLD č. 10
Programový rámec bude členěn:







F1 Zemědělská produkce
F2 Investice do nezemědělských činností
F3 Investice do zemědělských podniků
F4 Rekreace v lesích
F5 Spolupráce MAS
F6 Obnova venkovských oblastí

785 450,-Kč (2%)
15 864 995,-Kč (42%)
11 834 550,-Kč (31%)
3 615 005,-Kč (9%)
0,-Kč
6 037 800,-Kč (16%)

Shromáždění partnerů MAS dne 4. 3. 2021 schválilo převést finanční prostředky následujícím
způsobem:
• Z fiche F1 přesun alokace ve výši 854 550,- Kč do fiche F3 – důvodem je nižší zájem ze strany
zemědělců o tuto konkrétní fichi, který byl patrný v poslední vyhlášené 5. Výzvě PRV a převis
žadatelů, kteří žádali ve fichi F3 a z tohoto důvodu nemohli být podpořeni všichni žadatelé.
MAS opakovaně prověřila absorpční kapacitu v území a během roku 2020, ze které vyplynulo,
že zemědělské podnikatelské subjekty o fichi F1 nemají takový zájem.
• Z fiche F4 přesun alokace ve výši 24 995,- Kč do fiche F2 – důvodem je výše alokace ve fichy F4,
kde činí minimální požadovaná částka dotace 50 000,- a MAS neregistruje zájem ze strany
žadatelů v rámci této fiche. Naopak ze strany nezemědělského soukromého sektoru MAS po
prověření absorpční kapacity registruje stoupající zájem o fichi F2.

Přehled procesu schvalování změn v rámci programového rámce:
-

Shromáždění partnerů dne 4. 3. 2021 schválilo usnesením č. 15/1 nové alokace pro jednotlivé
fiche.
Shromáždění partnerů dne 4. 3. 2021 schválilo usnesením č. 15/2 změnu principů pro
stanovení preferenčních kritérií ve fichích F2, F3 a F6

Na základě zjištění absorpční kapacity došlo k úpravám indikátorů ve fichích F1, F4 a F6.

Změna SCLLD č. 11 – přechodné období
-

Programový výbor dne 9. 11. 2021 schválil usnesením č. 46/2 nové alokace pro jednotlivé fiche.
MAS opakovaně prověřila absorpční kapacitu v území (v roce 2021), ze které vyplynulo
následující rozdělené alokace pro jednotlivé fiche.

Programový rámec bude členěn:







F1 Zemědělská produkce
F2 Investice do nezemědělských činností
F3 Investice do zemědělských podniků
F4 Rekreace v lesích
F5 Spolupráce MAS
F6 Obnova venkovských oblastí

775 450,-Kč (2%)
18 258 740,-Kč (38%)
16 632 210,-Kč (35%)
3 503 398,-Kč (7%)
0,-Kč
8 946 702,-Kč (19%)

3.4.2.1 F1 Zemědělská produkce
A) Vazba fiche na článek nařízení PRV
Fiche F1 Zemědělská produkce má přímou vazbu na Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů
B) Vazba fiche na cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 SPECIFICKÝ CÍL: 2.1. Zvýšení kvality a podpory rozvoje zemědělství, regionálních trhů a
lesnictví
 OPATŘENÍ: 2.1.1. Investice do moderních zemědělských staveb a technologií
 OPATŘENÍ: 2.1.2. Zkvalitnění zemědělské a potravinářské produkce, podpora regionálních
trhů

C) Vymezení fiche
Podpora je zaměřena na hmotné i nehmotné investice týkající se zpracování (živočišné i rostlinné
produkce), uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů, které zvyšují konkurenceschopnost
místních zemědělských subjektů (například nákup technologií a techniky, pořízení mobilních strojů,
peletovacích zařízení apod.). Ekologické zemědělství je moderní formou obhospodařování půdy,
přispívá k lepším životním podmínkám chovaných zvířat, k ochraně životního prostředí a ke zvýšení
biodiverzity prostředí.










D) Oblasti podpory
Hmotné a nehmotné investice týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh.
Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch
Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů
Zařízení pro finální úpravu, balení, značení výrobků (vč. technologií souvisejících
s dohledatelností produktů)
Investice související se skladováním zpracované 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

E) Definice příjemce dotace
 Zemědělský podnikatel (výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve
zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU jako vstupní produkt)
F) Výše způsobilých výdajů
 Minimálně: 50.000,-Kč
 Maximálně: 5.000.000,-Kč
G) Principy pro stanovení preferenčních kritérií

Preferenční kritéria budou stanoveny až v konkrétní výzvě MAS, zde jsou uvedeny pouze principy
stanovení preferenčních kritérií.
 preferovány budou projekty finančně méně náročné
 s přispívající k řešení nezaměstnanosti v regionu – počet vytvořených pracovních míst
 se zapojením partnerů v přípravné a realizační fázi
 zvýhodnění nových žadatelů v rámci SCLLD
H) Indikátory - výstupy opatření CLLD
Název indikátoru:

Počet podpořených podniků/příjemců

Typ indikátoru:

Výstup

Číslo indikátoru:

9 37 01

Měrná jednotka:

podnik

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

3

Název indikátoru:

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Typ indikátoru:

Výsledek

Číslo indikátoru:

9 48 00

Měrná jednotka:

FTE (plný úvazek)

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

0

3.4.2.2 F2 Investice do nezemědělských činností
A) Vazba fiche na článek nařízení PRV
Fiche F2 Investice do nezemědělských činností má přímou vazbu na Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
B) Vazba fiche na cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 SPECIFICKÝ CÍL: 6.1. Podpora podnikání – ekonomicky silný a stabilní region
 OPATŘENÍ: 6.1.2. Podpora podnikání s důrazem na rozvoj infrastruktury nových
podnikatelských/pracovních příležitostí v regionu
 OPATŘENÍ: 6.1.3. Podpora a rozvoj malého a středního podnikání a služeb se zaměřením na
regionální produkci
C) Vymezení fiche
Podpora v rámci tohoto článku 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 A6 Usnadňovaní
diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst.
D) Oblasti podpory
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, 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 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 (Balící činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j.n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 94 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování
EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Způsobilé aktivity jsou:
 investice na výstavby či rekonstrukce provozoven určených pro zakládání a rozvoj
nezemědělské činnosti.
 nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji
nezemědělské činnosti

E) Definice příjemce dotace
 Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech,
jakož i zemědělci.
F) Výše způsobilých výdajů
 Minimálně: 50.000,-Kč
 Maximálně: 5.000.000,-Kč
G) Principy pro stanovení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanoveny až v konkrétní výzvě MAS, zde jsou uvedeny pouze principy
stanovení preferenčních kritérií.
 preferovány budou projekty finančně méně náročné
 přispívající k řešení nezaměstnanosti v regionu – počet vytvořených pracovních míst
 s inovativním přístupem k řešení problémů
 preferovány budou projekty, jejichž formulář žádosti byl alespoň 1x konzultován na MAS
ze strany žadatele
 preferovány budou projekty, jejichž žadatelé se účastnili semináře MAS pro žadatele
H) Indikátory - výstupy opatření CLLD
Název indikátoru:

Počet podpořených podniků/příjemců

Typ indikátoru:

Výstup

Číslo indikátoru:

9 37 01

Měrná jednotka:

podnik

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

62

Název indikátoru:

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Typ indikátoru:

Výsledek

Číslo indikátoru:

9 48 00

Měrná jednotka:

FTE (plný úvazek)

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

8

3.4.2.3 F3 Investice do zemědělských podniků
A) Vazba fiche na článek nařízení PRV
Fiche F3 Investice do zemědělských podniků má přímou vazbu na Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Investice do zemědělských podniků
B) Vazba fiche na cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 SPECIFICKÝ CÍL: 2.1. Zvýšení kvality a podpory rozvoje zemědělství, regionálních trhů a lesnictví
 OPATŘENÍ: 2.1.1. Investice do moderních zemědělských staveb a technologií
C) Vymezení fiche
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
D) Oblasti podpory
 Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě - stavby, technologie pro
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci
 Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 Investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku
Nebude podporováno:
 Investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu
 Investice pro obnovu nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů
 Pořizování kotlů na biomasu
E) Definice příjemce dotace
 Zemědělský podnikatel
F) Výše způsobilých výdajů
 Minimálně: 50.000,-Kč
 Maximálně: 5.000.000,-Kč
G) Principy pro stanovení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanoveny až v konkrétní výzvě MAS, zde jsou uvedeny pouze principy
stanovení preferenčních kritérií.
 preferovány budou projekty finančně méně náročné
 přispívající k řešení nezaměstnanosti v regionu – počet vytvořených pracovních míst
 s inovativním přístupem k řešení problémů
 zvýhodnění nových žadatelů v rámci SCLLD
 preferovány budou projekty, jejichž formulář žádosti byl alespoň 1x konzultován na MAS
ze strany žadatele
 preferovány budou projekty, jejichž žadatelé se účastnili semináře MAS pro žadatele

H) Indikátory - výstupy opatření CLLD
Název indikátoru:

Počet podpořených podniků/příjemců

Typ indikátoru:

Výstup

Číslo indikátoru:

9 37 01

Měrná jednotka:

podnik

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

32

Název indikátoru:

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Typ indikátoru:

Výsledek

Číslo indikátoru:

9 48 00

Měrná jednotka:

FTE (plný úvazek)

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

0

3.4.2.4 F4 Rekreace v lesích
A) Vazba fiche na článek nařízení PRV
Fiche F4 Rekreace v lesích má přímou vazbu na Článek 25 Neproduktivní investice v lesích
B) Vazba fiche na cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 SPECIFICKÝ CÍL: 2.1. Zvýšení kvality a podpory rozvoje zemědělství, regionálních trhů a lesnictví
 OPATŘENÍ: 2.1.5. Podpora mimoprodukční funkce lesa
C) Vymezení fiche
Podpora je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa
podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů.
D) Oblasti podpory
 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.
 údržba 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.
E) Definice příjemce dotace
 Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich
sdružení.
F) Výše způsobilých výdajů
 Minimálně: 50.000,-Kč
 Maximálně: 5.000.000,-Kč
G) Principy pro stanovení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanoveny až v konkrétní výzvě MAS, zde jsou uvedeny pouze principy
stanovení preferenčních kritérií.
 preferovány budou projekty finančně méně náročné
 s inovativním přístupem k řešení problémů
 se zapojením partnerů v přípravné a realizační fázi
 komplexnost (počet aktivit v rámci projektu)
H) Indikátory - výstupy opatření CLLD
Název indikátoru:

Počet podpořených akcí/operací

Typ indikátoru:

Výstup

Číslo indikátoru:

9 27 02

Měrná jednotka:

akce

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

4

Název indikátoru:

Celková plocha

Typ indikátoru:

Výstup

Číslo indikátoru:

9 30 01

Měrná jednotka:

ha

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

0,1

Název indikátoru:

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Typ indikátoru:

Výsledek

Číslo indikátoru:

9 48 00

Měrná jednotka:

FTE (plný úvazek)

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

0

3.4.2.5 F5 Spolupráce MAS
A) Vazba fiche na článek nařízení PRV
Fiche F5 Spolupráce MAS má přímou vazbu na Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy
LEADER25








B) Vazba fiche na cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
SPECIFICKÝ CÍL: 4.4. Rozvoj komunitního života a volnočasových aktivit
OPATŘENÍ: 4.4.3. Rozvoj lidských zdrojů pro spolky a komunity
SPECIFICKÝ CÍL: 4.3. Zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávání
OPATŘENÍ: 4.3.2. Zvyšování kvality vzdělávání a spolupráce
SPECIFICKÝ CÍL: 2.1. Zvýšení kvality a podpory rozvoje zemědělství, regionálních trhů a lesnictví
OPATŘENÍ: 2.1.2. Zkvalitnění zemědělské a potravinářské produkce, podpora regionálních trhů

C) Vymezení fiche
Fiche je zaměřena na projekty spolupráce mezi MAS, které vykazují přidanou hodnotu tzn., že výstupy
projektu by bez spolupráce MAS nevznikly.
D) Oblasti podpory
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové)
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD 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
 Mezi měkké akce se považuje pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí
 Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu
lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS
E) 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.
F) Výše způsobilých výdajů
 Minimálně: 50.000,-Kč
 Maximálně: 5.000.000,-Kč (do výše stanovené alokace MAS)

G) Indikátory - výstupy opatření CLLD
Název indikátoru:

Celkové veřejné výdaje

Číslo indikátoru:

9 25 01

Měrná jednotka:

Výdaje

Výchozí hodnota:

0

Mid-term 2018:

0

Cílová hodnota:

0 EUR

Pozn.: Tato Fiche nebude ze strany MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. čerpána.

3.4.2.6 F6 Obnova venkovských oblastí
A) Vazba fiche na článek nařízení PRV
Fiche F6 Obnova venkovských oblastí má přímou vazbu na Článek 20 Základní služby a obnova vesnic
ve venkovských oblastech
B) Vazba fiche na cíle SCLLD MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
 SPECIFICKÝ CÍL: 4.4. Rozvoj komunitního života a volnočasových aktivit
 OPATŘENÍ: 4.4.1. Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj komunitního života a volnočasových
aktivit
 OPATŘENÍ: 4.4.2. Podpora komunitního života a rozšíření nabídky volnočasových aktivit
C) Vymezení fiche
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje
ve venkovských oblastech.
D) Oblasti podpory
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
 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.
E) Definice příjemce dotace
 Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí.

F) Výše způsobilých výdajů
 Minimálně: 50.000,- Kč
 Maximálně: 5.000.000,- Kč
G) Principy pro stanovení preferenčních kritérií
Preferenční kritéria budou stanoveny až v konkrétní výzvě MAS, zde jsou uvedeny pouze principy
stanovení preferenčních kritérií.
 Preferovány budou projekty finančně méně náročné
 Preferovány budou projekty, jejichž formulář žádosti byl alespoň 1x konzultován na MAS ze
strany žadatele
 Preferovány budou projekty, jejichž žadatelé se účastnily semináře MAS ke článku 20 PRV
 Preferovány budou subjekty, které budou zaměřeny na práci s mládeží nebo se seniory
 Preferovány budou projekty, které budou zaměřeny na více aktivit v rámci jedné podoblasti
podpory
 Preference publicity nad rámec Pravidel

H) Indikátory – výstupy opatření CLLD
Název indikátoru:
Typ indikátoru:
Číslo indikátoru:
Měrná jednotka:
Výchozí hodnota:
Mid-term 2018:
Cílová hodnota:

Počet podpořených operací/akcí
Výstup
9 27 02
akce
0
0
50

Název indikátoru:
Typ indikátoru:
Číslo indikátoru:
Měrná jednotka:
Výchozí hodnota:
Mid-term 2018:
Cílová hodnota:

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
Výsledek
9 48 00
FTE (plný úvazek)
0
0
0

