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3.4. Akční plán
V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014–2020 (MPIN)(39) obsahuje tento Akční plán popis programových rámců, které definují realizaci části
SCLLD prostřednictvím jednotlivých operačních programů podporovaných z ESI fondů. Další součásti
Akčního plánu požadovaného MPIN, jsou uvedeny buď přímo v této kapitole 3.4. nebo logicky v jiných
kapitolách SCLLD. Jde o tyto části akčního plánu:
•

Fiche – jejich definice je součástí programového rámce pro Program rozvoje venkova (PRV).

•

Definice klíčových projektů – k datu aktualizace této strategie neplánuje MAS realizaci žádných
klíčových projektů.

•

Výsledky (indikátory potřeb regionu): jsou v této strategii uvedeny ve dvou kapitolách:
jednak v kapitole „3.1.3.4. Indikátory míry dosažení cílů“ (indikátory plnění strategie jako celku),
jednak přímo v popisu konkrétních opatření/fichí v programových rámcích.
Ostatní dvě v MPIN definované části Akčního plánu (struktura programových rámců a popis

integrovaného přístupu) následují za popisem programových rámců.
Akční plán vychází z oficiálně dostupných podkladů a aktuálních možností editace do systému MS
2014+ (nelze stanovit veškeré povolené indikátory, limity apod.) ke dni podání SCLLD. Z tohoto důvodu
nelze zcela přesně určit některé skutečnosti. Jejich konečné nastavení bude uvedeno až v konkrétní výzvě
MAS.

3.4.1. Programové rámce
V této kapitole jsou popsány programové rámce dvou operačních programů, s jejichž pomocí
bude MAS Třešťsko spolufinancovat část své SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního
operačního programu a programový rámec Programu rozvoje venkova.

3.4.1.2.

Program rozvoje venkova

Ze střednědobé evaluace (http://www.mastrestsko.cz/strategie/), zkušeností z období před
střednědobým hodnocením a aktualizace Metodiky pro tvorbu Fichí vzešly změny, které se promítly do
úpravy Programového rámce PRV. Jedná se o následující změny:
1. Fiche 1.2.2. A Podpora místních zemědělců:
a) navýšení alokace o 452 557 Kč (tak, aby alokace na další výzvu byla ve výši 1 000 000 Kč)
z Fiche 1.2.3. A Podpora zpracovatelů zemědělské produkce, 1.2.5 A Lesní infrastruktura,
1.2.1. A Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a 3.3.4. A Rozvoj činností
místních akčních skupin na základě schválení Rozhodovací orgánu z 25. 7. 2019 z důvodů
dalšího zájmu o čerpání prostředků. V rámci Mid-term evaluace nebyly vzneseny požadavky
na čerpání prostředků z této Fiche (pouze řešeno v rámci otázky B.3.2). Avšak po
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střednědobém hodnocení bylo konzultováno několik projektů na podporu místních
zemědělců.
Fiche 1.2.3. A Podpora zpracovatelů zemědělské produkce:
a) nevyčerpaná alokace z této Fiche ve výši více než 50 % převedena do Fiche 1.2.2. A Podpora
místních zemědělců, 1.2.4. A Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a 4.2.1. A
Investice do veřejných prostranství na základě schválení Rozhodovací orgánu z 25. 7. 2019
z důvodů nezájmu o čerpání prostředků, přestože Fiche byla vyhlášena ve dvou proběhlých
výzvách (viz Mid-term evaluace, str. 46, B.4.2., PRV). Jediný předložený projekt byl finančně
méně náročný, než bylo po celou dobu konzultováno.
Fiche 1.2.5. A Investice do lesních cest:
a) nevyčerpaná alokace z této Fiche převedena do Fiche 1.2.2. A Podpora místních zemědělců,
1.2.4. A Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a 4.2.1. A Investice do veřejných
prostranství na základě schválení Rozhodovací orgánu z 25. 7. 2019 z důvodů nezájmu o
čerpání prostředků. Mid-term evaluace přesun alokace z lesních cest nereflektuje, jelikož
MAS v době střednědobého hodnocení předpokládala registraci konzultovaného projektu do
tohoto opatření,
b) v rámci této Fiche došlo k výraznému snížení indikátorů (z 2,5 km délky na 0,69 km), a to
z důvodů odstoupení žadatele z administrace projektu (zde by bylo naplněno 1,4 km délky
lesní cesty) a nepodání dalšího konzultovaného projektu ze strany žadatele (cca 1 km).
Fiche 1.2.1. A Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů:
a) část nevyčerpané alokace z této Fiche převedena do Fiche 1.2.2. A Podpora místních
zemědělců, 1.2.4. A Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů a 4.2.1. A Investice
do veřejných prostranství na základě schválení Rozhodovací orgánu z 25. 7. 2019 z důvodů
nezájmu o čerpání prostředků (viz Mid-term evaluace, str. 46, B.4.2., PRV).
Fiche 1.2.4. Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů:
a) navýšení alokace o 800.000 Kč z Fiche 1.2.3. A Podpora zpracovatelů zemědělské produkce,
1.2.5 A Lesní infrastruktura, 1.2.1. A Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů a
3.3.4. A Rozvoj činností místních akčních skupin na základě schválení Rozhodovací orgánu z
25. 7. 2019 z důvodů dalšího zájmu o čerpání prostředků (viz Mid-term evaluace, str. 46,
B.4.2., PRV). Navýšení oproti návrhu v midterm evaluci je způsobeno zvýšeným zájmem ze
strany žadatelů související s pozitivní zkušeností úspěšných žadatelů v předchozích výzvách
MAS
Fiche 3.3.4. A. Rozvoj činností místních akčních skupin:
a) Fiche zrušena na základě schválení Rozhodovací orgánu z 25. 7. 2019 z důvodů nastavení pravidel PR
že zájem aktérů v území neodpovídá podporovatelným aktivitám (viz Mid-term evaluace, 46, B.4.2
schválená nejvyšším orgánem v únoru 2019).

7. Fiche 1.3.1.B Podpora obnovy venkova:
a) doplnění nové Fiche na základě schválení Rozhodovací orgánu z 25. 7. 2019 z důvodů zájmu
o čerpání prostředků vzešlého z Midterm evaluace (viz Mid-term evaluace, str. 46, B.4.2.,
PRV). Navázáno na specifický cíl 1.3.1 z důvodu nemožnosti vložení dalších cílů do MS2014+,
které by lépe postihovaly široké spektrum této fiche.
Porovnání alokace PRV před a po navrhované změně:
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Fiche
Podpora místních zemědělců
Podpora zpracovatelů zemědělské produkce
Investice do lesních cest
Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů
Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů
Rozvoj činností místních akčních skupin
Podpora obnovy vesnic
Celkem

Původní alokace Nová alokace
5 000 000,00 5 452 557,00
1 000 000,00
249 000,00
2 900 000,00 1 888 163,00
9 264 530,00 5 679 650,00
800 000,00 1 600 000,00
904 840,00
0,00
0,00 5 000 000,00
19 869 370,00 19 869 370,00

Název fiche

1.2.2. A. Podpora místních zemědělců

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských
podniků

Vymezení fiche

Stručný popis fiche

Vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Přispívá ke výšení životaschopnosti
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje inovativní zemědělské
technologie a udržitelné obhospodařování, 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.
1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů

Oblasti podpory

Dle článku 17, odstavce 1., písmeno a) Nařízení PRV: Podpora zahrnuje
hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena
(Popis podporovaných na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a
aktivit dle jednotlivých rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též
specifických
investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a
cílů/článků Nařízení
investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v
PRV vycházející z
zemědělském podniku.
potřeb území)
Definice příjemce
dotace

Zemědělský podnikatel
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Výše způsobilých
výdajů

min.

50.000 Kč

max. 5.000.000 Kč
1. Preferována maximální hodnota indikátoru: Pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
2. Velikost podniku (Preference mikro-podniků a malých podniků)
3. Preference prvožadatele (dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS
Třešťsko)

Preferenční kritéria

4. Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD Místní akční
skupiny Třešťsko (realizací projektu dojde k naplňování více cílů
stanovených v SCLLD současně)
5. Výše způsobilých výdajů projektu (preferovány projekty s nižší výší
způsobilých výdajů. Princip umožní realizaci více projektů v území a
širší naplňování SCLLD)
6. Použití inovativních přístupů a technologií
7. Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu
8. Podpora ekologického zemědělství
9. Podpora nově vzniklé výroby/služeb

Indikátor výstupů
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro
midterm (r.
2018)

3

Cílový stav

9

Indikátor výsledku
5

Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro
midterm (r.
2018)

1

Cílový stav

1

Název Fiche

1.2.3. A. Podpora zpracovatelů zemědělské produkce

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění
na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I
Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se
uvedená příloha nevztahuje.

Vazba na cíle SCLLD

1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů

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

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé
výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a
investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž
investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení
na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
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Definice příjemce
dotace

Výše způsobilých
výdajů

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

1. Preference prvožadatele (dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS
Třešťsko)
2. Velikost podniku (Preference mikro-podniků a malých podniků)
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1. se
jedná o principy pro
stanovení
preferenčních
kritérií)

3. Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD Místní akční
skupiny Třešťsko (realizací projektu dojde k naplňování více cílů
stanovených v SCLLD současně)
4. Výše způsobilých výdajů projektu (preferovány projekty s nižší výší
způsobilých výdajů. Princip umožní realizaci více projektů v území a
širší naplňování SCLLD)
5. Použití inovativních přístupů a technologií
6. Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu
7. Preference využívání „brownfieldů“
8. Zpracování místní produkce (preference žadatelů zpracovávajících
vlastní produkty)
9. Podpora krátkého dodavatelského řetězce (preference přímého
prodeje konečným zákazníkům)
10. Rozšíření výroby/služeb

Indikátor výstupů
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0
7

Hodnota pro
midterm (r.
2018)

0

Cílový stav

1

Indikátor výsledku
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro
midterm (r.
2018)

0

Cílový stav

0

Název fiche

1.2.5. A. Investice do lesních cest

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura

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. Podpora přispívá ke zvýšení
životaschopnosti zemědělských podniků a ke konkurenceschopnosti
zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje inovativní zemědělské
technologie a udržitelné obhospodařování lesů.

Vazba na cíle SCLLD

1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s
rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
(Popis podporovaných kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
aktivit dle jednotlivých lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
specifických cílů/článků objektů a technického vybavení.
Nařízení PRV
vycházející z potřeb
území)
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Definice příjemce
dotace

fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní
osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků
min. 50.000 Kč

Výše
způsobilých výdajů

max. 5.000.000 Kč

1. Délka lesních cest (km) (preferovány delší úseky)
2. Projekt řeší rovněž opatření vedoucí k ochraně lesa (odtokové
poměry, další vybavenost cest související s ochranou lesa)
3. Preference prvožadatele (dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS
Třešťsko)
Preferenční kritéria
4. Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD Místní akční
(pro účely 19.2.1. se
skupiny Třešťsko (realizací projektu dojde k naplňování více cílů
jedná o principy pro
stanovení
stanovených v SCLLD současně)
preferenčních kritérií)
5. Výše způsobilých výdajů projektu (preferovány projekty s nižší výší
způsobilých výdajů. Princip umožní realizaci více projektů v území a
širší naplňování SCLLD)
6. Použití inovativních přístupů a technologií
7. Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu

Indikátor výstupů
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro midterm (r. 2018)

0

Cílový stav

1

Indikátor výsledku
Číslo

94302

Název

Celková délka lesních cest (km)

Výchozí stav

0
9

Hodnota pro midterm (r. 2018)

0

Cílový stav

0,69

Název Fiche

1.2.1. A. Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských činností

Vymezení fiche

Stručný popis fiche

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností. Podpora přispívá k sociálnímu začleňování,
snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve venkovských
oblastech. Usnadňuje diverzifikaci, vytváření malých podniků a
tvorbu pracovních míst.

Vazba na cíle SCLLD

1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů
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Oblasti podpory
(Popis
podporovaných
aktivit dle
jednotlivých
specifických
cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z
potřeb území)

Definice příjemce
dotace

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský
průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v
odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13
písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví
s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu
46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a
pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů
60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu
70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské
činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N
82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96
(Poskytování ostatních osobních služeb). V případě uvádění produktů
na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými
v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v
příloze I Smlouvy o fungování EU. Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a
rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací
kapacitu.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

min. 50.000 Kč
Výše způsobilých
výdajů

Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1. se
jedná o principy pro

max. 5.000.000 Kč

1. Preferována maximální hodnota indikátoru: Pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
2. Podpora zahájení nového podnikání
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stanovení
3. Podpora žadatelů zaměstnávajících osoby ze sociálně či zdravotně
preferenčních kritérií) znevýhodněných skupin obyvatel
4. Preference prvožadatele (dosud nerealizoval projekt ze SCLLD
MAS Třešťsko)
5. Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD Místní akční
skupiny Třešťsko (realizací projektu dojde k naplňování více cílů
stanovených v SCLLD současně)
6. Použití inovativních přístupů a technologií
7. Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu
8. Preference projektů realizovaných v obcích s méně než 500
obyvateli
9. Preference využívání „brownfieldů“

Indikátor výstupů
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota
0
pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

9

Indikátor výsledku
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav
Hodnota pro midterm (r. 2018)

0

Cílový stav

2,5

Název fiche

1.2.4. A. Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů

0
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Vazba
na
Nařízení PRV

článek Čl. 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Vymezení fiche
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů
a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.
Stručný popis fiche

Vazba na cíle SCLLD

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

Přispívá ke zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti lesnických
a dřevozpracujících a podobných podniků.
1.2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podnikatelů

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů vč. přibližování, stroje ke
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před
zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.
Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících
provozoven vč. technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje
energie jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým
zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické
zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho
základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více
podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce
a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské
osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.

Definice příjemce
dotace

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky
zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se
zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.

min.

50.000 Kč
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Výše způsobilých
výdajů

max. 5.000.000 Kč

1. Velikost podniku (Preference mikro-podniků a malých podniků)
2. Preference prvožadatele (dosud nerealizoval projekt ze SCLLD MAS
Třešťsko)
3. Současné naplňování více cílů stanovených v SCLLD Místní akční
skupiny Třešťsko (realizací projektu dojde k naplňování více cílů
stanovených v SCLLD současně)
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1. se
jedná o principy pro
stanovení
preferenčních
kritérií)

4. Výše způsobilých výdajů projektu (preferovány projekty s nižší výší
způsobilých výdajů. Princip umožní realizaci více projektů v území a
širší naplňování SCLLD)
5. Použití inovativních přístupů a technologií
6. Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu
7. Podpora nově vzniklé výroby/ služby
8. Rozvoj mezisektorových i vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu
9. Preference využívání „brownfieldů“

Indikátor výstupů
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro
mid-term (r.
2018)
Cílový stav

0
6

Indikátor výsledku
Číslo

94800
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Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro
mid-term (r.
2018)

0

Cílový stav

0

Název fiche

3.3.4. A. Rozvoj činností místních akčních skupin

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 44 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení fiche

Stručný popis fiche

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může
spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu
budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Vazba na cíle SCLLD

3.3. Podpora dostupnosti, efektivity a transparentnosti veřejné správy
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Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které
musí být v souladu se SCLLD. V rámci projektu lze realizovat měkké akce
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na
témata, která jsou řešena v SCLLD.
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné
realizovat pouze následující výdaje:
Oblasti podpory
(Popis
podporovaných
aktivit dle
jednotlivých
specifických
cílů/článků Nařízení
PRV vycházející z
potřeb území)

Definice příjemce
dotace

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně
zavedení značení místních výrobků a služeb, - investice
související se vzdělávacími aktivitami, - investice do
informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou
společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze
považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů,
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím
spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou být
realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro podporu je i
předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí
prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Příklady
možných projektů a řešených témat:
- Podpora propagace řemesel a místních tradic
- Výměna zkušeností se zahraničními i tuzemskými MAS (přenos
příkladů správné praxe)
- Propagace regionální značky Vysočina
- Regionální dny
- Podpora životního prostředí
- Podpora cestovního ruchu
- Kulturní a volnočasové aktivity
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.
min.

50.000 Kč
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Výše způsobilých
výdajů

max. 904,84 tis. Kč

Preferenční kritéria

Indikátor výstupu
Číslo

92501

Název

Celkové veřejné výdaje

Výchozí stav

0

Hodnota
pro mid-term (r. 2018) 0
Cílový stav

0EUR

Název fiche

1.3.1. B Podpora obnovy vesnic

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Vymezení fiche

Stručný popis fiche

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve
venkovských oblastech.
Podpora přispívá k naplňování sociálního začleňování, snižování
chudoby a hospodářskému rozvoji ve venkovských oblastech, zejména k
posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech.

Vazba na cíle SCLLD

Hlavní cíl pro MS2014+: 1.3 Investice do vzdělávání a lidského kapitálu
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Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou
infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche zahrnuje následující oblasti:
a) Veřejná prostranství v obcích
b) Mateřské a základní školy
c) Hasičské zbrojnice
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce

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

Definice příjemce
dotace

Výše způsobilých
výdajů

Preferenční kritéria

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.

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

50.000 Kč

max.

5.000.000 Kč

1. Preferována maximální hodnota indikátoru: Pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
2. Podpora žadatelů zaměstnávajících osoby ze sociálně či zdravotně
znevýhodněných skupin obyvatel
3. Preference prvožadatele
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4. Současné naplňování specifických cílů stanovených v SCLLD Místní
akční skupiny Třešťsko (realizací projektu dojde k naplňování
specifických cílů a jejich opatření stanovených v SCLLD)
5. Rozvoj mezisektorových a vnitro-sektorových partnerství v rámci
projektu
6. Preference projektů realizovaných v menších obcích
7. Počet uživatelů projektu
8. Preference využívání brownfieldu
Indikátor výstupu
Číslo

92702

Název

Počet podpořených operací (akcí)

Výchozí stav

0

Hodnota
pro mid-term (r. 2018) 0
Cílový stav

10

Indikátor výsledku
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro
mid-term (r.
2018)

0

Cílový stav

0

3.4.1.2.1.

14.

Zdůvodnění zařazení/nezařazení fichí do SCLLD

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Fiche je plánovanou vlastní aktivitou MAS Třešťsko. V SCLLD je tato fiche uvedena pod
názvem – „3.3.4. A. Rozvoj činností místních akčních skupin“. Možné aktivity, které by fichi
naplňovaly, jsou uvedeny v Implementační části SCLLD, kapitola 4.4.2. S projekty spolupráce má
MAS Třešťsko dlouholetou zkušenost. Kromě spolupráce na národní úrovni byl v minulých letech
úspěšně realizován také projekt na mezinárodní úrovni a partnerství v něm navázané trvají
19

dodnes. Projekty spolupráce povedou k naplňování strategických cílů SCLLD MAS Třešťsko,
podpoří místní partnerství a rozvoj regionu. Vzhledem k podporovaným tématům známým až po
schválení tohoto dokumentu a na základě midterm evaluace nebude tato fiche využita.

15.

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Do SCLLD je fiche zařazena pod názvem – „1.3.1 B Podpora obnovy vesnic“. Jedná se o podporu
obcí, svazků obcí, případně jejich příspěvkových organizací, nestátních neziskových organizací,
apod. Podporovanými aktivitami dojde zejména ke zlepšení hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech. Využití fiche je podpořeno zjištěnou absorpční kapacitou území a
identifikovaných potřeb místními aktéry v této oblasti (viz kap. 2.3.2, 2.3.3).

3.4.2. Struktura programových rámců a ostatních opatření SCLLD
Tato kapitola představuje grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně
schématického znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce.

Opatření SCLLD MAS Třešťsko mimo programové rámce

Opatření programového rámce PRV MAS Třešťsko
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1.1.1. Podpora tvorby pracovních míst v místní ekonomice
1.1.2. Podpora sociálního podnikání
1.2.1. Podpora nezemědělských aktivit místních podnikatelů

→ 1.2.1. A. Podpora nezemědělských aktivit místních
podnikatelů

1.2.2. Podpora místních zemědělců

→ 1.2.2. A. Podpora místních zemědělců

1.2.3. Podpora zpracovatelů zemědělské produkce

→ 1.2.3. A. Podpora zpracovatelů zemědělské produkce

1.2.4. Podpora lesního hospodářství a navazujících oborů

→ 1.2.4. A. Podpora lesního hospodářství a navazujících
oborů

1.2.5. Investice do lesních cest

→ 1.2.5. A. Investice do lesních cest

1.2.6. Investice do polních cest
1.3.1. Zlepšování dostupnosti vzdělávání a rozvoj klíčových
kompetencí

→ 1.3.1. B. Podpora obnovy vesnic

1.3.2. Podpora různých forem zájmového vzdělávání
1.3.3. Podpora sdílení know-how v místní ekonomice
1.4.1. Veřejná podpora cestovního ruchu
1.5.1. Podpora zavádění technologických inovací
1.5.2. Podpora zavádění procesních inovací
2.1.1. Modernizace silniční sítě
2.1.2. Zvyšování bezpečnosti v dopravě a podpora nemotorové
a veřejné dopravy
2.2.1. Modernizace inženýrských sítí
2.3.1. Snižování energetické náročnosti budov
2.3.2. Zvyšování uživatelského standardu budov pro občany a
pracovníky veřejné správy
3.1.1. Investice do zdravotnických zařízení
3.1.2. Podpora kvality a dostupnosti zdravotní péče
3.1.3. Podpora dostupnosti základních služeb pro občany
3.2.1. Zvýšení kvality hromadné dopravy
3.3.1. Zvyšování efektivity veřejné správy
3.3.2. Podpora akceschopnosti pro řešení a řízení rizik
a katastrof
3.3.3. Investice do územního a rozvojového plánování
3.3.4. Rozvoj činností místních akčních skupin
3.4.1. Řešení potřeb seniorů na území MAS
3.4.2. Podpora sociální inkluze osob v předproduktivním a
produktivním věku
4.1.1. Ochrana ovzduší a vody
4.1.2. Efektivní odpadové hospodářství
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4.1.3. Pozemkové úpravy a protierozní/protipovodňová
opatření
4.1.4. Podpora druhové rozmanitosti
4.1.5. Rozvoj rekreačních funkcí lesa
4.2.1. Investice do veřejných prostranství
4.3.1. Revitalizace nemovitých památek a dalších objektů
5.1.1. Investice do hmotné infrastruktury pro volný čas
5.2.1. Zvyšování dostupnosti a kvality občanských iniciativ
5.2.3. Investice do bezpečných obcí
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