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2.1.3 Vybavenost obcí, služby a život v obcích (spolky, kulturní  
a sportovní vybavenost a aktivity, sociální, zdravotní služby apod.) 

2.1.3.1   Vybavenost obcí, služby 

Tato podkapitola se doplňuje o text: 

Ne méně důležitým prvkem občanské vybavenosti a infrastruktury jsou veřejná prostranství. 
Jelikož území Regionu Kunětické hory je spíše rezidenčního charakteru a většina obcí zaznamenává 
trvalý přírustek obyvatel, obce velmi dbají na veřejná prostranství, které by sloužily obyvatelům i 
návštěvníkům obce, protože veřejná prostranství jsou jedním z reprezentačních prvků obce, zároveň 
veřejná prostranství plní i společenskou funkci. V rámci veřejných prostranství tedy můžeme evidovat 
dvojí potřebu obcí a to za prvé rekonstrukci veřejných prostranství, které již dosluhují, a za druhé 
vytváření nových veřejných prostranství, což se týká prioritně místních částí obcí. V září 2019 
provedla MAS průzkum v území mezi obcemi, který se zaměřoval na zacílení zavedení článku 20 
z PRV. Na průzkum reagovalo celkem 13 obcí a z těchto 13 považovalo 8 obcí za jednu ze svých 
priorit řešení právě veřejného prostranství, což činí 1/3 všech obcí. 
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3.4.1 Programový rámec Program rozvoje venkova 2014-2020 
(EZFRV) – Mze 

Text této podkapitoly se mění následně: 

Programový rámec Programu rozvoje venkova je realizovaný prostřednictvím Fiche. 
Nastavené Fiche, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vycházejí z potřeb regionu 
MAS Region Kunětické hory popsaných v analytické části a SWOT analýze a z nich utvořených 
strategických, specifických cílů a opatření s ohledem na cíle, priority a opatření nastavených 
Programem rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020. 

V 1. polovině 2019 proběhla střednědobá evaluace (mid-term evaluace), z které vyplynuly 
následující změny v programovém rámci Program rozvoje venkova: 

1. Zrušení fichí PRV/F3 Lesnická infrastruktura, PRV/F5 Zemědělská infrastruktura, 
PRV/F7 Sdílení zařízení a zdrojů a PRV/F8 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Zrušením a důvodům zrušení 
se zabývá Evaluační zpráva k mid-term evaluaci především na str. 39-45. Z uvedeného 
vyplývá, že zmiňované fiche byly zavedeny v době, kdy nebyly známé veškeré podmínky 
čerpání včetně příloh, což ve svém důsledku snížilo absorpční kapacitu fichí v území. 
Z toho důvodu bylo navrženo převedení finančních prostředků na fiche, kde realizace 
SCLLD prokázala dostatečnou absorpční kapacitu a podmínky čerpání, které je území 
schopno naplnit.  

2. Snížení finančních prostředků u fiche PRV/F2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů a PRV/F9 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER. Snížením u těchto 
fichí se zabývá Evaluační zpráva k mid-term evaluaci především na str. 41-45. 
Z uvedeného vyplývá, že u fiche PRV/F2 se navrhuje vzhledem k nižší absorpční kapacitě 
snížení alokace a u fiche PRV/F9 vzhledem k tomu, že MAS již neplánuje přípravu 
dalšího projektu spolupráce, převedení zbytku alokace. Vzhledem k tomu, že je ve zprávě 
chyba ve výši alokace na fichi PRV/F9, liší se navrhovaná částka pro snížení ve zprávě od 
skutečného snížení ve finančním plánu. Tento rozdíl byl veřejně projednán. 

3. Navýšení fiche PRV/F6 Neproduktivní investice v lesích. Navýšením této fiche se zabývá 
Evaluační zpráva k mid-term evaluaci především na str. 37-38, 41, 44-45. Z uvedeného 
vyplývá, že zmiňovaná fiche má dostatečnou absorpční kapacitu a zároveň byla fokusní 
skupinou zvolena jako prioritní v rámci efektivnosti využívání peněžních prostředků 
v závislosti na plnění cílů SCLLD. Navrhované zvýšení v rámci zprávy se liší od zvýšení 
ve finančním plánu z důvodu,  že evaluace nezapočítala zbývající prostředky, které zůstaly 
z předchozích výzev ve fichi PRV/F6, Tento rozdíl byl veřejně projednán. Hodnota 
indikátoru 92702 u této fiche byla snížena navzdory zvýšení alokace, protože alokace 
fiche byla téměř vyčerpána při 50 % plnění indikátoru, vzhledem k tomu se 
nepředpokládá, že dojde při současném navýšení alokace k 100 % plnění původně 
uvedené cílové hodnoty. Tato skutečnost vyplývá i z predikce uvedené v evaluační zprávě 
na str. 40. 

4. Zavedení fiche PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, 
která vychází z čl. 20. Zavedením fiche se zabývá Evaluační zpráva k mid-term evaluaci 
především na str. 34-35, 44-45. Z uvedeného vyplývá, že ve strategii je identifikováno 
několik problémů a potřeb, které současná opatření/fiche neřeší a mohly by být řešeny 
právě zavedením článku 20. Zároveň je doporučeno provést průzkum území, aby 
nedocházelo ke tříštění peněžních prostředků a tedy bylo zajištěno jejich efektivnější 
využití na témata, která území stanoví jako prioritní a zároveň budou mít dostatečnou 
absorpční kapacitu. Průzkum byl proveden v září 2019 a vzešla z něho témata a) Veřejná 
prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy. Navrhovaná částka v evaluační zprávě 
se liší od částky ve finančním plánu z důvodu změn v navrhovaných částkách u fiche 
PRV/F9 a PRV/F6. Tento rozdíl byl veřejně projednán. 
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Evaluační zpráva je zveřejněna na webových stránkách MAS: 
www.masrkh.oblast.cz/tema/tema.phtml?id=4624.  

 

Přehled změn finančního plánu PRV v důsledku střednědobé evaluace a veřejného projednání: 

Fiche 
Původní 

rozdělení alokace 

Změna v rámci 
evaluace, 

projednání 

Nové rozdělení 
alokace 

PRV/F1 Investice do zemědělských podniků 2 565 000,00 0,00 2 565 000,00 

PRV/F2 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

1 200 000,00 -176 537,00 1 023 463,00 

PRV/F3 Lesnická infrastruktura 1 520 000,00 -1 520 000,00 0,00 

PRV/F4 Podpora investic na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností 

1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

PRV/F5 Zemědělská infrastruktura 1 040 000,00 -1 040 000,00 0,00 

PRV/F6 Neproduktivní investice v lesích 1 634 600,00 746 500,00 2 381 100,00 

PRV/F7 Sdílení zařízení a zdrojů 900 000,00 -900 000,00 0,00 

PRV/F8 Horizontální a vertikální spolupráce 
mezi účastníky KDŘ a MT 

1 200 000,00 -1 200 000,00 0,00 

PRV/F9 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 

552 480,00 -246 480,00 306 000,00 

PRV/F10 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech  

0,00 4 336 517,00 4 336 517,00 

Celkem 12 132 080,00 0,00 12 132 080,00 

 

Přehled Fiche z PRV: 

- Fiche 1: Investice do zemědělských podniků  
- Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
- Fiche 3: Lesnická infrastruktura – zrušena (fiche byla vyhlášena 2x v rámci výzev MAS č. 1 a č. 

2) 
- Fiche 4: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
- Fiche 5: Zemědělská infrastruktura – zrušena (fiche byla vyhlášena 3x v rámci výzev MAS č. 1, 

č. 2 a č. 4) 
- Fiche 6: Neproduktivní investice v lesích 
- Fiche 7: Sdílení zařízení a zdrojů – zrušena (fiche byla vyhlášena 1x v rámci výzvy MAS č. 2) 
- Fiche 8: Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců  

a místních trhů – zrušena (fiche byla vyhlášena 1x v rámci výzvy MAS č. 2) 
- Fiche 10: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - nová 

 
 

MAS Region Kunětické hory se chce v rámci svých podporovaných témat zapojit i do 
projektů spolupráce, které jsou zahrnuty v: 

- Fiche 9: Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
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Název Fiche 
PRV/F1 
Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. 

Fiche přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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. 

- vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1c Zprostředkovávat investice do zemědělských a lesnických činností 

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

Podpora zahrnuje hmotné a 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 též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  
a 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. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
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Vytvoření pracovního místa. 

Indikátory výstupů   

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců. 

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

2 

cílový stav 8 

Indikátory výsledků  

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

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

0 

cílový stav 0 
 

Název Fiche 
PRV/F2 
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na 
trh nebo vývoje zemědělských produktů.  

Podpora přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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 

Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1b Podporovat využívání nových technologií a postupů, které 
zefektivňují výrobní činnost a šetří životní prostředí 
2.1d Zlepšovat vzájemnou spolupráci místních podnikatelů a poradenství 
pro podnikání 

Oblasti podpory (Popis 
podporovaných aktivit dle 
SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich zavádění na trh. Způsobilé výdaje jsou 
investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných 
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování 
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Nařízení PRV vycházející  
z potřeb území) 

zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic 
související se skladováním zpracované suroviny, výrobků a druhotných 
surovin při zpracování. Dále jsou způsobilé 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. 

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 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.. 

Definice příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv a jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů 
(uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt). 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

Vytvoření pracovního místa. 

Indikátory výstupů   

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

1 

cílový stav 3 

Indikátory výsledků   

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term  0 
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(r. 2018) 

cílový stav 1 
 

Název Fiche 
PRV/F3 
Lesnická infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu 
k lesní půdě.  

Fiche přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství. 

- vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1c Zprostředkovávat investice do zemědělských a lesnických činností 

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

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí  
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
lesních cest bude podporována i obnova, či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. 

Definice příjemce dotace 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých osob nebo jeho sdružení nebo spolků s právní 
subjektivitou, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

Délka lesních cest. 
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Indikátory výstupů   

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

0 

cílový stav 0 

Indikátory výsledků   

číslo 94302 

název Celková délka lesních cest (km) 

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

0 

cílový stav 0 
 

Název Fiche 
PRV/F4 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.  

Fiche přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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. 

- vazba na cíle SCLLD 

Přímá vazba 
Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1a Podporovat růst kapacit místních podniků 
Nepřímá vazba na opatření 
2.2a Využít turistický potenciál a budovat turistickou infrastrukturu 
regionu 
2.2b Rozšířit nabídku krátkodobých rekreačních a rekreačně zdravotních 
služeb pro návštěvníky 

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

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností: 
Ubytování, stravování a pohostinství; Informační a komunikační činnosti; 
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny; Sportovní, zábavní  
a rekreační činnosti; Činnost cestovních kanceláří a agentur a ostatní 
rezervační služby). 

Způsobilé výdaje jsou: stavební obnova (přestavba, modernizace, statické 
zabezpečení), či nová výstavba provozovny ve výše uvedených oblastech; 
pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro 
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nezemědělskou činnost ve výše uvedených oblastech. 

Způsobilé jsou doplňující výdaje, jako součást projektu (úprava povrchů, 
náklady na výstavbu odstavných stání, nákup a výsadba doprovodné 
zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software). 

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 v sportovní, zábavní a rekreační činnosti; stravování  
a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou 
turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech, jakož i zemědělci. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

 Vytvoření pracovního místa. 

Indikátory výstupů   

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

0 

cílový stav 4 

Indikátory výsledků   

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

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

0 

cílový stav 0 
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Název Fiche 
PRV/F5 
Zemědělská infrastruktura 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské půdě. Podpora přispívá k naplňování Programu 
rozvoje venkova 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. 

- vazba na cíle SCLLD 

Přímá vazba 
Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1c Zprostředkovávat investice do zemědělských a lesnických činností 
Nepřímá vazba na opatření: 
1.1b Pečovat o vzhled veřejných prostranství a krajiny 

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

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
polních cest bude podporována i 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. 

Definice příjemce dotace Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
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Vytvoření pracovního místa. 

Indikátory výstupů   

číslo 93701  

název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

0 

cílový stav 0 
 

Název Fiche 
PRV/F6 
Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 25 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních  
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 
společenského potenciálu lesů.  

Podpora přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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. 

- vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.2 Podporovat rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb 
Opatření: 
2.2a Využít turistický potenciál a budovat turistickou infrastrukturu 
regionu 

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

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační 
funkce lesa: 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 a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, 
lávky, zábradlí, stupně.  

Projekty musí být realizovány na pozemcích určených k plnění funkce lesa 
(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. 
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Definice příjemce dotace 
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

Velikost ovlivněné plochy. 

Indikátory výstupů   

číslo 92702 

název Počet podpořených operací (akcí) 

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

0 

cílový stav 3 

číslo 93001 

název Celková plocha (ha) 

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

0 

cílový stav 22,2 

Název Fiche 
PRV/F7 
Sdílení zařízení a zdrojů 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

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. 

Podpora přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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 
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trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností, 
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické 
výkonnosti lesního hospodářství a 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 organizaci producentů a mezioborových organizací. 

- vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1b Podporovat využívání nových technologií a postupů, které 
zefektivňují výrobní činnost a šetří životní prostředí 
2.1c Zprostředkovávat investice do zemědělských a lesnických činností 
2.1d Zlepšovat vzájemnou spolupráci místních podnikatelů a poradenství 
pro podnikání 

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

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 zavádění zemědělských produktů na trh. 

V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkajíce 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 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. 

Definice 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 (pro Soulad se SCLLD. 
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účely 19.2.1 se jedná  
o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

Rozsah spolupráce. 

Indikátory výstupů   

číslo 93102 

název Počet podpořených kooperačních činností 

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

0 

cílový stav 0 

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

0 

cílový stav 0 

Název Fiche 
PRV/F8 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede 
k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních 
trhů. 

Podpora přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova 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 oblast 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, podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 
2A Zlepšení hospodářský 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. 

- vazba na cíle SCLLD 
Strategický cíl: 
2 Podporovat hospodaření v regionu 
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Specifický cíl: 
2.1 Podporovat rozvoj místní ekonomiky 
Opatření: 
2.1d Zlepšovat vzájemnou spolupráci místních podnikatelů a poradenství 
pro podnikání 

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

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 (území, ve kterém dochází 
k produkci hlavních surovin použitých při výrobě, zpracování  prodeji 
konečnému spotřebiteli; toto území je vymezeno okruhem 50 km, v němž 
se nachází zemědělských podnik, z něhož produkt, resp. hlavní suroviny 
použité při výrobě pochází). 

Definice 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, nevládní nezisková organizace zastupující 
zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč  

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt zapojuje mladé lidi. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Projekt bude mít přínos pro území více obcí. 

Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční provoz/aktivitu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

Rozsah spolupráce. 

Vytvoření pracovního místa. 

Indikátory výstupů   

číslo 93102 

název Počet podpořených kooperačních činností 

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

0 
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cílový stav 0 

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

0 

cílový stav 0 
 

Indikátory výsledků   

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

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

0 

cílový stav 0 

 

Název Fiche 
PRV/F9 
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 44 

Vymezení Fiche   

- stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER – 
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn. že výstupy 
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly.  

MAS může 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. 

- vazba na cíle SCLLD 

Přímá vazba 
Strategický cíl: 
1 Podporovat obce, jejich vybavenost a služby pro obyvatele 
Specifický cíl: 
1.3 Zdokonalovat služby místní veřejné správy a rozvíjet spolupráci v 
regionu i mimo něj 
Opatření: 
1.3c Rozvíjet spolupráci místních subjektů, mezi sektory a mimo region 
Nepřímá vazba na opatření: 
Témata jednotlivých projektů, které budou realizovány, naplňují jednotlivé 
strategické i specifické cíle SCLLD. 

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

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 
vzdělávací a volnočasové, a to především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně 
produktů s tím spojených /publikace, brožury, letáky apod./) zaměřené na 
témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS. Investice mohou být 
realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty 
vázanosti projektu na účel samy MAS.  
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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.  

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.  

Způsobilé výdaje pro podporu jsou pouze výdaje realizované MAS, jejíž 
SCLLD byla schválena z PRV. 

Definice příjemce dotace MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč (resp. výše dotace) 

Název Fiche 
PRV/F10 
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Vazba na článek Nařízení 
PRV 

Článek 20 

Vymezení Fiche   

- stručný popis 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. 

- vazba na cíle SCLLD 

Hlavní cíl: 
Strategický cíl: 
1 Podporovat obce, jejich vybavenost a služby pro obyvatele 
Specifický cíl: 
1.1 Trvale zlepšovat životní podmínky v regionu 
Opatření: 
1.1b Pečovat o vzhled veřejných prostranství a krajiny 
Vedlejší cíl: 
Strategický cíl: 
3 Rozvíjet školství a vzdělávání obyvatel regionu 
Specifický cíl: 
3.1 Podpora školství v regionu a celoživotního vzdělávání 
Opatření: 
3.1a Podpora předškolní výchovy 
3.1b Podpora základních škol vč. malotřídních 
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Oblasti podpory (Popis 
podporovaných aktivit dle 
SCLLD a jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející  
z potřeb území) 

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

Definice příjemce dotace 

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

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

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

Soulad se SCLLD. 

Projekt bude mít přínos pro obec do 500 obyvatel. 

Hospodárnost, účelnost a efektivita projektu.  

Žadatel dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS RKH. 

Celková výše způsobilých nákladů projektu. 

Komunitní příprava projektu. 

Vytvoření pracovního místa. 

Indikátory výstupů   

číslo 92702 

název Počet podpořených operací (akcí) 

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

0 

cílový stav 4 
 

Indikátory výsledků   

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

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

0 

cílový stav 1 
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3.4.4 Vazby programových rámců 

Obrázek č. 6 v této podkapitole se mění následně:  

Obrázek 1: Grafické znázornění vazeb programových rámců v MAS Region Kunětické hory 

 

Pozn.: Schéma obsahuje pouze vybrané dotační zdroje z OP Z, IROP a PRV. Strategii lze dále 
naplňovat individuálními žádostmi, prostřednictvím ITI nebo jinými dotačními zdroji a granty. 
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Schéma z důvodu přehlednosti zobrazuje pouze přímé vazby. Mezi cíly a opatřeními vč. opatřeními 
programových rámců existují i nepřímé vazby, synergické a druhotné efekty. 

* Témata jednotlivých projektů z PRV/F9, které budou realizovány, naplňují jednotlivé strategické i 
specifické cíle SCLLD.  

** Škrtnutá opatření/fiche nebudou realizována v důsledku nedostatečné absorpční kapacity v území.  

 

 


