SCLLD MAS Hlučínsko - Programový rámec PRV
přehled Fiche 1, 2, 3, 4
Číslo Fiche
Název Fiche

1

Vazba na článek Nařízení
PRV

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

PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku.
Podpora přispívá k naplňování 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.
Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika
Specifický cíl: P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství
Opatření:
P.2.2.1 Modernizace zemědělské činnosti
P.2.2.4 Prosazování udržitelného hospodaření v zemědělství

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

Hospodaření zdejších zemědělských subjektů je zaměřeno zejména na rostlinnou
a o poznání méně na živočišnou výrobu, jež byla v průběhu minulých 25 let
utlumena, v případě několika z nich dokonce zcela zrušena. Vážným nedostatkem
je zastaralost zemědělské a techniky, dále některé nešetrné způsoby hospodaření
na zemědělských plochách, které společně s dalšími faktory vyšší náchylnost
k vodní a větrné erozi, vyčerpání půdy, eutrofizaci vod atd. Je potřeba se věnovat
řešení těchto problémů. Nové stroje budou pro zdejší zemědělství znamenat
nejen větší produktivitu práce a lepší konkurenceschopnost, nýbrž také
environmentálně šetrnější způsoby hospodaření, tzn. snížení dopadů zemědělské
činnosti na životní prostředí. Stejná je situace v živočišné výrobě, kde zastaralé
nebo chybějící vybavení, ustájení nebo nedostatečné skladovací prostory znatelně
snižují schopnost konkurovat a omezuje rozvoj zemědělského podniku.
Ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků vede také diverzifikace
zemědělství a poskytování služeb zemědělci.
Podpora dle odpovídajícího článku PRV 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

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

- max

5 000 000,- Kč

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

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav

1. Tvorba pracovního místa.
2. Využití stávajících budov nebo staveb.
3. Využití obnovitelných zdrojů energie.
4. Efektivita a hospodárnost.
5. Inovativnost metody nebo technologie řešení.
6. Spolupráce se subjekty z Hlučínska.
7. Délka realizace projektu.
8. Výše celkové hodnoty projektu a dotace.

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

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

8
20

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
1

Číslo Fiche
Název Fiche

2

Vazba na článek Nařízení
PRV

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

PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu
produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přispívá k naplňování 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.
Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika
Specifický cíl: P.2.2 Konkurenceschopné, rozvinuté a udržitelné zemědělství
Opatření:
P.2.2.2 Zřízení a podpora zpracování a odbytu místní zemědělské produkce

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

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

Zemědělské farmy na Hlučínsku jsou zaměřeny zejména na rostlinnou a o poznání
méně na živočišnou výrobu, jež byla v případě několika z nich dokonce zcela
zrušena. Problémem je, že téměř celá zemědělská produkce je prodávána ve
formě prvotní suroviny, u živočišné výroby formou jatečních zvířat a mléka.
Zpracování zemědělské produkce přímo zemědělskými subjekty zde prakticky
neexistuje, věnuje se mu oficiálně nebo neoficiálně pouze několik
mikropodnikatelů. Výsledkem je stav, kdy se zemědělská produkce vyváží a
zároveň je region téměř zcela závislý na dovozech.
Kromě nedostatečné motivace je prodej a zpracování zemědělské produkce ze
dvora zpravidla limitován chybějícím technickým vybavením a prostory pro
zpracování, které by odpovídaly přísným hygienickým normám, také
administrativou a nedostatkem kapitálu pro rozvoj vlastního podnikání a nižší
schopnosti konkurovat. Podpora zpracování místní zemědělské produkce by
zároveň napomohla ke zlepšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků,
snížení nezaměstnanosti, rozvoji lokálních trhů a produkci lokálních potravin,
lepší a užší spolupráci mezi zemědělci a zákazníky.
Podpora dle odpovídajícího článku PRV 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.
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 nebo 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
- max

50 000,- Kč
5 000 000,- Kč

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

1. Tvorba pracovního místa.
2. Využití stávajících budov nebo staveb.
3. Efektivita a hospodárnost.
4. Inovativnost metody nebo technologie řešení.
5. Návaznost na tradici výroby.
6. Podíl využívání místních surovin.
7. Spolupráce se subjekty z Hlučínska.
8. Rozšíření produkce podniku.
9. Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
10. Délka realizace projektu.

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

11. Výše celkové hodnoty projektu a dotace.
Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
4

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
1

Číslo Fiche
Název Fiche

3

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura

PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

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

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 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.
Strategický cíl: K.1 Stabilní a bohatá venkovská krajina
Specifický cíl: K.1.1 Hodnotná a pestrá sídelní a volná krajina
Opatření:
K.1.1.2 Obnova krajinných prvků ve volné krajině
K.1.1.3 Realizace územního systému ekologické stability
K.1.1.4 Realizace opatření dle schválených komplexních pozemkových úprav;
v obcích kde dosud neproběhly KPÚ jejich zpracování
Krajina na Hlučínsku byla vždy formována zejména zemědělstvím, s pohnutým
vývojem od poloviny 20. století, kdy docházelo vlivem intenzívních způsobů
hospodaření ke scelování obhospodařovaných pozemků do velkých lánů, likvidaci
polních cest, mezí a menších lesních porostů s celou řadou negativních
doprovodných důsledků, jako je např. úbytek biodiverzity. Důsledkem jsou např.
splachy ornice ze zemědělsky obhospodařovaných ploch, které způsobují
znečištění vod a pokles biodiverzity. Problémem krajiny Hlučínska je vysoká míra
zornění a relativně malé množství krajinných prvků.
Důležitým předpokladem pro realizaci uvedených opatření je vyřešení

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

vlastnických vztahů, jež proběhlo formou komplexních pozemkových úprav.
Obnovou zemědělské infrastruktury dojde nejen ke zlepšení prostupnosti krajiny,
nýbrž také ke zvýšení ekologické stability krajiny a posílení přirozených funkcí
krajiny.
Podpora dle odpovídajícího článku PRV 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
- max

50 000,- Kč
5 000 000,- Kč

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

Indikátory výstupů
- číslo
- název
- výchozí stav

1. Efektivita a hospodárnost.
2. Obnova historické zemědělské infrastruktury.
3. Obnova komunikace mezi dvěma sídly.
4. Délka realizace projektu.
5. Výše celkové hodnoty projektu a dotace.

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

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

1
1

Závazný indikátor není stanoven.

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

Číslo Fiche
Název Fiche

4

Vazba na článek Nařízení
PRV

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

PRV-4 Podpora podnikání na venkově

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Podpora 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 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a
pracovních míst.
Strategický cíl: P.2 Konkurenceschopná regionální ekonomika

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

Specifický cíl: P.2.1 Prosperující a konkurenceschopné firmy
Opatření:
P.2.1.1 Zavádění nových technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání
P.2.1.2 Podpora stávajících a nově vznikajících malých a středních podniků
P.2.1.3 Obnova a rozvíjení tradičních řemesel a činností
Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů/článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

Na území MAS Hlučínsko převažují drobní živnostníci a menší firmy. Objevují se
stále nové obory podnikání, které reagují na poptávku spotřebitelů.
Nedostatky, které omezují rozvoj podnikání v oblasti MAS, jsou: nedostatek
kapitálu, vysoké vstupní náklady – nižší konkurenceschopnost, nedostatek ploch a
nevyhovující prostory pro podnikání, značná byrokracie a neuspokojivá legislativa,
nedostatek kvalifikované pracovní síly pro specializované obory, nedostatečně
rozvinutý turistický ruch – venkovská turistika a agroturistika, slabá podpora
partnerství napříč podnikáním a ze strany obcí a měst regionu, nedostatečné
surovinové vybavení regionu, nedostatečná propagace regionu, útlum tradičních a
lidových řemesel.
Pro dosažení žádoucího stavu, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti je
nezbytné modernizovat současnou výrobu, dále podporovat malé a střední
podnikání na vesnicích, je potřeba se zaměřit jak na zavádění nových oborů,
technologií, inovací, modernizace a rozvíjení podnikání, zejm. v oblasti výroby,
služeb a řemesel. Důraz je kladen také na tradiční řemeslnou výrobu, ruční práce,
výrobu místních produktů, nabídku služeb a jiných činností, které bývaly pro
venkovské oblasti charakteristické.
Podpora dle odpovídajícího článku PRV zahrnuje 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.

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

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

- max

5 000 000,- Kč

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

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

1. Tvorba pracovního místa.
2. Využití stávajících budov nebo staveb.
3. Využití obnovitelných zdrojů energie.
4. Efektivnost a hospodárnost.
5. Inovativnost metody nebo technologie řešení.
6. Návaznost na tradici výroby.
7. Podíl využívání místních surovin.
8. Spolupráce se subjekty z Hlučínska.
9. Podpora mladého podnikatele.
10. Velikost podniku.
11. Délka realizace projektu.
12. Výše celkové hodnoty projektu a dotace.

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
7
13

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

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
2

Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

