
12.3 Programový rámec PRV 

Identifikace Fiche 

Název Fiche B. 1. 2 Podpora podnikání v obcích, spolupráce s podnikateli 
Vazba na článek nařízení PRV 17.1.a. Investice do zemědělských podniků 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Podpora projektů zahrnující hmotné i nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl B. Příznivé podmínky pro podnikání/ekonomický rozvoj 
Specifický cíl B. 1 Připravené plochy, objekty (vč. Brownfields) pro 
podnikání, podmínky pro podnikání. 

  

Oblasti podpory 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 

 

Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií 
 

Vytvoření trvalého pracovního místa; 
Inovativativnost metody nebo technologie řešení; 
Velikostní kategorie žadatele; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Délka realizace projektu. 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 5 

 



Indikátory výsledků  

číslo 9 48 00 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 4,5 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche E. 1. 2. 1 Podmínky pro rozvoj lesní infrastruktury 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV 17.1.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. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí 
Specifický cíl E. 1 Čisté životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň 

  

Oblasti podpory 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 jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, 
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 

Výše způsobilých výdajů 
 

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,-Kč 

 

Principy pro stanovení 
preferenčních kritérií 
 

Délka rekonstruovaných nebo nových lesních cest; 
Velikostní kategorie žadatele; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Využití stávajících budov nebo staveb v místě realizace projektu; 
Délka realizace projektu. 

 

 

 



Indikátory výstupů  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 4 

 

Indikátory výsledků  

číslo 9 43 02 

název Celková délka lesních cest 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 3 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche E. 1. 2. 2 Podmínky pro rozvoj zemědělství a krajiny 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV 17.1.c. Zemědělská infrastruktura 

 

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. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí 
Specifický cíl E. 1 Čisté životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň 

  

Oblasti podpory 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 

 



Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií 
 

Délka polních cest; 
Obnova historicky funkčních polních cest; 
Velikostní kategorie žadatele; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Využití stávajících budov nebo staveb v místě realizace projektu; 
Délka realizace projektu. 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 37 01 

název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 2 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche E. 1. 2. 3 Šetrné využívání společenského potenciálu lesů 
(podopatření) 

Vazba na článek nařízení PRV 25. Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Projekty zaměřené na posílení environmentálních a společenských funkce 
lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. 

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl E. Kvalitní životní prostředí 
Specifický cíl E. 1 Čisté životní prostředí, udržovaná krajina a veřejná zeleň 

  

Oblasti podpory Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 
lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území 
a oblastí Natura 2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří 
podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení. 

 

Min. 50 000,-Kč  



Výše způsobilých 
výdajů 
 

Max. 5 000 000,-Kč 

 

Principy pro 
stanovení 
preferenčních 
kritérií 
 

Dotčená velikost území projektem (ha); 
Inovativativnost metody nebo technologie řešení; 
Velikost obce v místě realizace projektu (počet obyvatel); 
Délka realizace projektu. 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 27 02 

název Počet podpořených akcí/operací 

výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 3 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 30 01 

název Celková (podpořená) plocha 

 výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) 1 

cílový stav 5 

 

 

Identifikace Fiche 

Název Fiche A. 3. 1 Podpora rozvoje spolkové činnosti a volnočasových 
aktivit 

Vazba na článek nařízení PRV 44. Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche 
 

Stručný popis Fiche Projekt/y, které vykazují přidanou hodnotu spoluprací především mezi Mas 
a zároveň je tato spolupráce opodstatněna realizací, která by jinak v území 
nebyla možná.  

Vazba na cíle SCLLD Strategický cíl A. Kvalitní podmínky pro život obyvatel v území 
Specifický cíl A. 3 Pestrý výběr volnočasových aktivit, realizace projektů 
v oblasti kultury, sportu a společenského života 

  

Oblasti podpory Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které 
musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce 
(propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, 
která jsou řešena v SCLLD daných MAS. 



Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné 
realizovat pouze následující výdaje: 
- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení 
značení místních výrobků a služeb, 
- investice související se vzdělávacími aktivitami, 
- investice do informačních a turistických center. 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně 
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou 
být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty 
vázanosti projektu na účel samy MAS. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů 
spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního 
projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může 
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů 
spolupráce. 
 
Zaměření projektů spolupráce MAS Podještědí směřuje do podpory tradic 
na venkově:  

– podpora řemesel a tradičních kulturně-společenských akcí, 

- pořádání vzdělávacích akcí vázaných na zemědělská a související 
odvětví a tradice, 

- prezentace a podpora regionálních producentů (výrobky, služby) 

- rozvoj regionální značky - Regionální produkt Jizerské hory  

Spolupráce bude realizováná s MASIF, LAG Podralsko, MAS Tanvaldsko, MAS 
Šluknovsko, případně dalšími MAS se zájmem o spolupráci. 

 

Definice příjemce 
dotace 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena 
z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU 

 

Výše způsobilých 
výdajů 
 

Min. 50 000,-Kč  

Max. 5 000 000,- Kč, resp. dle stanovené alokace MAS 

 

Indikátory výstupů  

číslo 9 25 01 

název Celkové veřejné výdaje  
výchozí stav 0 

hodnota mid-term (r. 2018) - 

cílový stav 42 815,00 EUR 

 


