3.5.3 Programový rámec PRV
V programovém rámci Programu rozvoje venkova bylo ve stanovené struktuře vytvořeno 5 opatření, jež jsou
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova označovány jako fiche. Výběr fichí zaměřených na realizaci
19.2.1, včetně obsahového naplnění a vymezení indikátorů, vycházel z popisu území v analytické části strategie,
dále ze stanovení strategických cílů a opatření. Při tvorbě programových rámců byly v komunitním plánování
určeny priority a z jednotlivých fichí realizovatelných v rámci operace 19.2.1 vybrány 4 fiche zaměřené na
rozvoj zemědělských podniků, podporu zemědělské produkce, rozvoj nezemědělského podnikání na venkově a
na obnovu zemědělské infrastruktury. Fiche zaměřené na lesnictví nebyly do programového rámce MAS
Hlučínsko zařazeny, jelikož jim nebyla v rámci komunitního plánování a při omezené alokaci přidělena
dostatečná priorita. Pátá fiche realizovaná v rámci operace 19.3.1 je zaměřena na projekty Spolupráce.
Šestá fiche realizovaná v rámci operace 19.2.1 byla přidána po Mid-term evaluaci a je zaměřená na projekty
z oblasti rozvoje venkova s vazbou na Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských

oblastech.
Na základě Mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Hlučínsko, která byla řídícím orgánem schválena 13. 6.
2019, byly navrženy změny Programového rámce PRV. Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace strategie
komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hlučínsko, z.s. je dostupná na webové stránce
organizace na odkaze:
http://mashlucinsko.cz/uploads/files/zakladnidokumenty/Evaluac%CC%8Cni%CC%81%20zpra%CC%81va%20MAS%20Hluc%CC%8Ci%CC%81nsko%20%20final.pdf
Návrhy byly komunitně projednány na jednání Focusní skupiny, dále také na jednání členské schůze dne 27.3.
2019. Změny ve ficích a rušení fichí bylo připraveno pracovníky MAS a schváleno Členskou schůzí na jednání,
které se uskutečnilo dne 6.12. 2019 ve Velkých Hošticích.
Změny ve finančním plánu projednával Programový výbor na několika jednáních. Přesuny alokací a zrušení fichí
bylo schváleno Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo dne 6.12. 2019 ve Velkých Hošticích.

Změny Programového rámce PRV zahrnují:
1.
2.
3.

Přesuny alokací mezi fichemi
Rušení Fichí
Zavedení nové Fiche

Návaznosti změn Programového rámce PRV na Evaluační zprávu
1.

Přesuny alokací mezi fichemi
Vychází z Evaluační zprávy:
Str. 86 C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu SCLLD
(opatření/fiche)?
PRV-1 K 31.12.2018 bylo čerpání finančních prostředků ve výši 56,69% z celkové alokace. Cílové hodnoty
indikátoru 94800 již bylo dosaženo a v případě indikátoru 93701 jí bylo dosaženo ze 40%. Čerpání
prostředků a plnění indikátorů je tak v symbióze a není potřeba konat jakákoliv opatření. Vzhledem k
množství žadatelů plánujeme přesunout do této fiche zbylé prostředky z fichí PRV-2 a PRV-5.
PRV-2 K 31.12.2018 bylo čerpání finančních prostředků ve výši 8,01% z celkové alokace. U cílové hodnoty
indikátoru 94800 je dosud plnění 0%, v případě indikátoru 93701 je plnění 25%. Na základě všech
dostupných indicií předpokládáme, že naplnění cílových hodnot může být dosaženo. Nepřipravujeme tak
žádná opatření, maximálně přesun zbytku alokace z této fiche do PRV-1.
PRV-3 K 31.12.2018 bylo čerpání finančních prostředků ve výši 0% a plnění indikátorů výstupů bylo rovněž
nulové. Dosažení cílových hodnot indikátorů je při naprostém nezájmu žadatelů zcela nereálné. Fiche
bude zrušena a alokované prostředky budou přesunuty do čl. 20.
PRV-4 K 31.12.2018 bylo čerpání finančních prostředků ve výši 0% a plnění indikátorů výstupů bylo rovněž
nulové. Dosažení cílových hodnot indikátorů je při naprostém nezájmu žadatelů zcela nereálné. Fiche
bude zrušena a alokované prostředky budou přesunuty do čl. 20.

Str. 88: C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců k dosahování hodnot
indikátorů?
PRV-1 Přínos opatření pro plnění indikátorů je zcela zásadní.
PRV-2 Přínos opatření pro plnění indikátorů je velmi významný.
PRV-3 a PRV-4 Přínos opatření pro plnění indikátorů je nulový.
Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Z fiche PRV-3 a PRV-4 přesunout celou alokaci do čl. 20.
Z fiche PRV-2 přesunout zbytek alokace do fiche PRV-1

2.

Rušení Fichí
Vychází z Evaluační zprávy:
Str. 84-85 C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty indikátorů
výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců?
PRV-1 Dosažení cílových hodnot indikátorů považujeme za zcela reálné, aniž by bylo potřeba měnit
nastavené podmínky.
PRV-2 Dosažení cílových hodnot indikátoru považujeme za pravděpodobné, v tuto chvíli nepovažujeme za
vhodné měnit nastavené podmínky.
PRV-3 Dosažení cílových hodnot indikátorů je zcela nereálné. Fiche bude zrušena a alokované prostředky
budou přesunuty do čl. 20.
PRV-4 Dosažení cílových hodnot indikátorů je zcela nereálné. Fiche bude zrušena a alokované prostředky
budou přesunuty do čl. 20.

3.

Zavedení nové Fiche
Vychází z Evaluační zprávy:
Str. 99: Doporučení k řešení klíčových problémů/zjištění
Prostředky z Fiche 3 přesunout do čl. 20 Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
Prostředky z Fiche 4 přesunout do čl. 20 Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace
na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Odůvodnění zavedení fiche 6
Nově zavedená Fiche 6 obsahuje oblasti podpory zaměřené na podporu základních služeb a obnovy měst a obcí
ve venkovských oblastech, která je v souladu s opatřeními PRV a také v souladu se SCLLD MAS Hlučínsko.
Zahrnuje tyto oblasti podpory: a) Veřejná prostranství v obcích, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
h) Muzea a expozice pro obce.
Při výběru oblastí podpory vycházel Programový výbor z problematiky, jež je uvedena v analytické části SCLLD
MAS Hlučínsko v kapitolách 2.2 Vybavenost obcí a služby – podkapitoly 2.2.1 Občanská vybavenost (str. 28-30),
2.2.4 Vybavenost pro kulturní a společenskou činnost (str. 34-38), 2.2.5 Vybavenost zařízeními pro volnočasové
a sportovní aktivity (str. 38-40), dále v kapitole 2.4 Život v obcích – podkapitoly 2.4.1 Společenské organizace
(str. 52), 2.4.2 Činnost spolků (str. 52- 54), konkrétně pak také ve SWOT analýzách těchto témat (str. 58).
Témata týkající se veřejných prostranství jsou řešena v kapitole 2.8 Životní prostředí, podkapitole 2.8.8 Obecní
a krajinná zeleň (str. 85-86) a v související SWOT analýze (str. 96).
V kapitole 2.10 Analýza problémů, potenciálů a potřeb (str. 104-110) se k Fichi č.6 vztahují konkrétní problémy
(str. 104), potenciály (str.106) a potřeby (str.107-109).
Ve strategické části strategie bude prostřednictvím realizace opatření z fiche 6 jakožto hlavní cíl naplňován
specifický cíl S.1.4 Kvalitní občanská vybavenost (str. 128-129), dále také S.3.2 Aktivní a kreativní trávení
volného času pro všechny (str. 138-139), S.4.2 Rozvinuté komunitní a další vzdělávání pro bohatý a zodpovědný
život (str. 142-143).
Finanční alokace fiche č. 6 nenavyšuje indikativní alokaci Programu rozvoje venkova, která byla MAS Hlučínsko
přiznána, byla stanovena převodem finančních prostředků ze stávajících fichí (viz dále).

Nastavení fiche č. 6 bylo schváleno Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo 6.12. 2019 ve Velkých
Hošticích.

Úpravy finančních alokací a indikátorů fichí
V Programovém rámci PRV dochází po Mid-term evaluaci k přesunu finančních prostředků v 5 stávajících fichích
a k přesunu do jedné nové fiche.

Fiche

1. Rozvoj zemědělských
podniků
2. Podpora zpracování
zemědělské produkce
3. Obnova zemědělské
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4. Podpora podnikání na
venkově
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5. Projekt Spolupráce

1133910

319 546

6. Podpora aktivního
života na venkově

-

-

-

24899280

8 618 990

16 280 290

Celkem

Alokace pro
Celková
výzvy
alokace po
v roce 2020 změnách
(Kč)
(Kč)

Přesun do
fiche

-

Fiche 1
Fiche 1 byla vyhlášena 2krát v rámci: 2. výzva (vyhlášena 29. května 2017), 3. výzva (27. března 2018). Zůstatek
fiche 1 činí 2 583 406,- Kč. Do fiche 1 se přesunuje zůstatek 2 663 400,- Kč z fiche 2 (vzhledem k omezenému
zájmu a dosažení plánovaného indikátoru) a zůstatek z fiche 5, který činí 611 364,- Kč (po odečtení 203 000,- Kč
na projekt Spolupráce v roce 2020). Dohromady se zůstatkem fiche 1 činí po změnách alokace na výzvy v roce
2020 5 858 170,- Kč. Nová celková hodnota alokace fiche 1 bude činit 13 256 214,- Kč. Nová hodnota indikátoru
93701 Počet podpořených podniků/příjemců je proto zvýšena na hodnotu 22, indikátor 94800 Pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) je navýšen na hodnotu 5 (již vyplývá z vybraných projektů).
Přesun alokace byl schválen Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo 6.12. 2019 ve Velkých Hošticích.
Fiche č. 2
Fiche 2 byla vyhlášena 3krát v rámci: 2. výzva (vyhlášena 29. května 2017), 3. výzva (27. března 2018), 4. výzva
(5. února 2019). Vzhledem k omezenému zájmu a dosažení plánovaného indikátoru již nebude další výzva
vyhlášena a celý zůstatek této fiche 2 663 400,- Kč se přesune do fiche 1. Nová celková hodnota alokace ve
finančním plánu proto bude 901 400,- Kč. Mění se indikátor 93701 Počet podpořených podniků/příjemců, jehož
hodnota sice zůstává nezměněna pro milník 2018, ale mění se pro cílový stav (3), což odpovídá reálnému stavu.
Indikátor 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) je upraven dle reálného stavu
na hodnotu 0.
Přesun alokace do fiche 1 byl schválen Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo 6.12. 2019 ve Velkých
Hošticích.
Fiche č. 3
Fiche 3 byla vyhlášena 2krát v rámci: 2. výzva (vyhlášena 29. května 2017), 3. výzva (27. března 2018).
Vzhledem k opakovanému nezájmu o tuto fichi a nevyčerpání stanovené alokace již nebude další výzva

vyhlášena, proto se přesunuje celý zůstatek této fiche 1 901 240,- Kč do nově vytvořené fiche 6. Nová hodnota
ve finančním plánu proto bude 0,- Kč. Nově bude indikátor 93701 Počet podpořených podniků/příjemců
nastaven dle reálného stavu na hodnotu 0.
Zrušení fiche bylo schváleno Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo 6.12. 2019 ve Velkých Hošticích.
Fiche č. 4
Fiche 4 byla vyhlášena 2krát v rámci: 2. výzva (vyhlášena 29. května 2017), 3. výzva (27. března 2018).
Vzhledem k opakovanému nezájmu o tuto fichi a nevyčerpání stanovené alokace již nebude další výzva
vyhlášena, proto se přesunuje celý zůstatek této fiche 8 317 880,- Kč do nově vytvořené fiche 6. Nová hodnota
ve finančním plánu proto bude 0,- Kč. Nově bude indikátor 93701 Počet podpořených podniků/příjemců bude
nastaven dle reálného stavu na hodnotu 0. Indikátor 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader) bude upraven dle reálného stavu na hodnotu 0.
Zrušení fiche bylo schváleno Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo 6.12. 2019 ve Velkých Hošticích.
Fiche č. 5
Vzhledem k menšímu počtu realizovaných projektů (2) se přesunuje část zůstatku této fiche – 611 364,- Kč do
fiche č 1. Nová hodnota ve finančním plánu na rok 2020 proto bude 203 000,- Kč na projekt, jehož realizace se
chystá. Nová celková hodnota alokace bude činit 522 546,- Kč. Nově proto bude indikátor 92501 Celkové
veřejné výdaje (0.1) nastaven dle reálného stavu a plánovaného projektu na hodnotu 19208.
Úprava a přesun alokace do fiche č 1 byl schválen Členskou schůzí na jednání, které se uskutečnilo 6.12. 2019
ve Velkých Hošticích.
Fiche č. 6
Nově zřízená fiche bude finančně saturována ze zůstatků fiche 3, který činí 1 901 240,- Kč, a fiche 4, který činí
8 317 880,- Kč. Nová hodnota ve finančním plánu proto bude 10 219 120,- Kč. Nově bude indikátor 93701 Počet
podpořených podniků/příjemců bude nastaven na hodnotu 24. Indikátor 94800 Pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených projektů (Leader) bude nastaven dle charakteru fiche (nerelevantní vytvoření pracovního
místa) na hodnotu 0.
Nastavení této fiche bylo připraveno pracovníky MAS a schváleno Členskou schůzí na jednání, které se
uskutečnilo 6.12. 2019 ve Velkých Hošticích.
Změny v Programových rámcích zahrnují úpravy indikátorů, které vychází z Mid-term evaluace a doplnění fiche
č. 6 – jsou upraveny v následujících uvedených Fichích programového rámce PRV.

Číslo Fiche
Název Fiche

1

Vazba na článek Nařízení
PRV

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

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

PRV-1 Rozvoj zemědělských podniků

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
- 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
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků
- 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. 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
8
22

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
3,5
5

Číslo Fiche
Název Fiche

2

Vazba na článek Nařízení
PRV

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

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)

PRV-2 Podpora zpracování zemědělské produkce

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
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

Výše způsobilých výdajů
- min
- max

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.

50 000,- Kč
5 000 000,- Kč

6. 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
Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový stav

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.
11. Výše celkové hodnoty projektu a dotace.

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
3

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

Číslo Fiche
Název Fiche

3

Vazba na článek Nařízení
PRV

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

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

PRV-3 Obnova zemědělské infrastruktury

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s

- vazba na cíle SCLLD

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

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

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
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
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový 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
0
0

Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav

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

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)

PRV-4 Podpora podnikání na venkově

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
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
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

Výše způsobilých výdajů
- min
- max

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských
oblastech, jakož i zemědělci.

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
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový stav
Indikátory výsledků
- 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
0
0

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

Číslo Fiche
Název Fiche

5

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

PRV-5 Projekty Spolupráce

Předmětem Fiche je realizace společných projektů Místními akčními skupinami a
jinými partnery. 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.
Strategický cíl: S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci
Specifický cíl: S.1.5 Péče o místní dědictví
Opatření:
S.1.5.4 Propagace místního dědictví a souvisejícího turistického ruchu.
S.1.5.5 Prezentace místního dědictví Hlučínska založená na spolupráci

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

Projekty Spolupráce reflektují široké spektrum potřeb uvedených ve strategii, jež
byly zjištěny u aktérů území a zároveň vychází z jejich dosavadních aktivit a
potenciálu. Na úrovni území MAS budou projekty směřovány na posílení
povědomí o regionu, posílení spolupráce a komunikace s veřejnou správou,
neziskovým i podnikatelským sektorem, na posílení aktivit místní komunity,
soudržnosti a soběstačnosti území, na zvyšování vzdělanosti a informovanosti.
Oblasti zaměření projektů Spolupráce:
- interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví a historického
vývoje Hlučínska
- podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel a služeb
- environmentální vzdělávání a vzdělávání v oblasti tradičních venkovských
činností a řemesel
- rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími
aktéry na venkově
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být
v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektů lze realizovat měkké akce (propagační,
informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v
SCLLD daných MAS.
Mezi možné hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav patří:
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.
K měkkým akcím lze přiřadit 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.

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
max.

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

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

92501
Celkové veřejné výdaje (0.1))
0
0

- cílový stav

Číslo Fiche
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení
PRV
Vymezení Fiche
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

19208

6

PRV-6 Podpora aktivního života na venkově
Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

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.
Hlavní cíl pro MS2014+:
Strategický cíl: S.1 Kvalitní podmínky pro život a práci
Specifický cíl: S.1.4 Kvalitní občanská vybavenost
Opatření:
S.1.4.1 Výstavba nových a rekonstrukce stávajících prostor občanské vybavenosti,
s ohledem na požadavky obyvatel, na kvalitu provozu, snížení energetické
náročnosti a na bezbariérový přístup.
S.1.4.2 Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních
akcí, klubovou a zájmovou činnost.
Další cíle SCLLD:
Strategický cíl: S.2 Příznivé a bezpečné místo k životu
Specifický cíl: S.2.2 Bezpečná a spolehlivá doprava
Opatření:
S.2.2.2 Vybudování a rekonstrukce komunikací pro chodce a cyklisty
bezpečnostních prvků v dopravě s důrazem na bezpečnost chodců a cyklistů

a

Strategický cíl: S.3 Zdravý a aktivní život
Specifický cíl: S.3.2 Aktivní a kreativní trávení volného času pro všechny
Opatření:
S.3.2.1 Rozvíjení a podpora tradičních a nových společenských, kulturních a
sportovních aktivit spolků
S.3.2.2 Rozšíření nabídky vzdělávacích, osvětových, volnočasových a sportovních
aktivit a aktivit zaměřených na zdravý životní styl, zejm. pro děti, ženy, seniory a
zdravotně postižené
S.3.2.4 Realizace společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit zaměřených na
identifikaci obyvatel s územím, regionální identitu, historii, tradice a řemesla
Strategický cíl: S.4. Vzdělaná a odpovědná společnost

Specifický cíl: S.4.2 Rozvinuté komunitní a další vzdělávání pro bohatý a
zodpovědný život
Opatření:
S.4.2.1 Vytváření podmínek pro stávající a nové volnočasové aktivity pro děti a
mládež
S.4.2.2 Vytváření podmínek pro stávající a vytváření nové aktivity celoživotního
vzdělávání, dalšího vzdělávání a zájmových kroužků pro lidi v produktivním věku
a pro seniory
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 je cílena do tří oblastí:
a) Veřejná prostranství v obcích
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
h) Muzea a expozice pro obce

Definice příjemce dotace

Dle podporovaných oblastí:
1.
2.

3.

Výše způsobilých výdajů
- min
- max

50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu)
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
Indikátory výsledků
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(r. 2018)
- cílový stav

Obec nebo svazek obcí.
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.),
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní)
právnické osoby.
Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí.

1. Finanční náročnost projektu (výše dotace)
2. Edukativní funkce
3. Environmentální dopady
4. Efektivita a hospodárnost
5. Inovativnost metody nebo technologie řešení
6. Zaměření na cílové skupiny
7. Soulad s CLLD MAS Hlučínsko

92702
Počet podpořených operací (akcí)
0
0
24

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

