
 

 

3.4.1. Programové rámce 

V této kapitole jsou popsány programové rámce tří operačních programů, s jejichž pomocí 

bude MAS spolufinancovat část své SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního 

operačního programu a programový rámec Programu rozvoje venkova a programový rámec 

operačního programu zaměstnanost.  

 

 
 

3.4.1.2. Program rozvoje venkova 
 
Ze střednědobé evaluace, zkušeností MAS z období před a po střednědobém hodnocení a aktualizace 

Metodiky pro tvorbu Fichí vzešly změny, které se promítly do úpravy Programového rámce PRV. 

Některé změny SCLLD navrhované v rámci doporučení evaluační zprávy byly korigovány také na základě 

situace v ČR v roce 2020 a kompletní návrh změn byl schválen Programovým výborem MAS dne 

10.9.2020. Poté byly na požadavek ŘO projednány ještě jednou dne 9.12.2020. Byly provedeny 

následující změny:  

Fiche Podpora konkurenceschopnosti zemědělství: 

− Navýšení cílové hodnoty indikátoru 93701 a v důsledku úspěšné realizace minulých projektů a velké 

poptávky na území došlo k navýšení alokace o 2 263 538 Kč. Změna Fiche vychází ze závěrů evaluační 

zprávy (str. 32). 

Fiche Investice do zemědělské infrastruktury: 

− V důsledku snížené poptávky v území po tomto opatření a komplikovanosti Pravidel definujících 

způsobilé náklady došlo ke snížení cílové hodnoty indikátoru 93701 a snížení alokace o aktuálně známé 

ušetřené prostředky – tj. o 1 371 460 Kč 

Fiche Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností:  

− Vzhledem k podpoře menších projektů došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru 93701 a dále 

v důsledku situace spojené s Covid-19, které se promítlo do snížení poptávky v území po tomto opatření 

dochází ke snížení alokace o 1 522 508 Kč. Změna Fiche vychází ze závěrů evaluační zprávy (str. 30). 

Fiche Posílení rekreačních funkcí lesa:  

− Navýšení cílové hodnoty indikátoru 93001 a snížení alokace o aktuálně známé ušetřené prostředky – 

tj. o 68 480 Kč 

Fiche Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice:  

− V důsledku komplikovanosti Pravidel definujících vyúčtování způsobilých nákladů, závěrům evaluační 

zprávy (str. 36) a aktuální poptávce na území MAS dochází ke snížení cílových hodnot obou indikátorů 

(92301 i 92030) a dále ke snížení alokace o aktuálně známé ušetřené prostředky, tj. o 313 430 Kč. 

Změna Fiche vychází ze závěrů evaluační zprávy (str. 35, 36). 



 

Fiche Rozvoj aktivit místních akčních skupin: 

− V důsledku komplikovanosti Pravidel definujících podmínky spolupráce dochází k ponížení alokace o 

487 660 Kč a v důsledku toho snížení dosažené cílové hodnoty indikátoru 92501 v souladu s metodikou  

Fiche Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor: 

− Vytvoření nové Fiche na základě schválení závěrů evaluační zprávy (str. 31, 39, 52 a 61), (která byla 

schválena Kontrolním výborem dne 14.6.2019 a je k nalezení na https://www.oslavka.cz/programy-

2014-2020/clld-zpravy-o-realizaci-isg-evaluace-zmenove-rizeni-clld/), ze které vyplynulo, že vyřešení 

části potřeb a problémů na území může být dosaženo přesunutím uspořených finančních prostředků z 

různých Fichí do nové Fiche podporu čl. 20 (ve výši 1,5 mil. Kč). 

− Oblasti podpory byly schváleny Programovým výborem dne 10.9.2020 na základě aktuální potřebnosti 

v území, konkrétně a) Veřejná prostranství v obcích a f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 

 
Strategie Oslavka, o.p.s. neobsahuje žádnou Fichi zaměřenou na potravinářství z důvodu nulového 

zájmu v období přípravy strategie a mapování zájmu subjektů.  Subjekty potravinářského sektory byly na 

základě zjištěného nezájmu dotazovány telefonicky a hodlají žádat na přímo do Programu rozvoje 

venkova. 
 

Název Fiche 1.2.2.A. Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 14 – Předávání znalostí a informační akce 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora zahrnuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání 
dovedností a informační akce. Podpora je určena pro osoby pracující v 
odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné 
hospodářské subjekty, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve 
venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD 
1.2. – Rozvoj podnikání a regionální produkce  

 
 

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

Dle článku 14 Nařízení PRV: Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a 
získávání dovedností mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. 
Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné přípravy, které 
tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a 
vyššího vzdělávání. Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby 
musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity v podobě kvalifikovaných 
zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být 
náklady na organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo 
informačních akcí (15 a více účastníků), včetně exkurzí pořádaných v 
souvislosti s projektem.  

Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity 
podporované v rámci PRV, zejména na ty, které MAS hodlá podporovat v 
Programovém rámci PRV. 



 

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační 
akce. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

  
  

  
 
 
  

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

1.    Subjekt poskytuje vzdělávání déle jak 2 roky 

2.    Subjekt je akreditován MZe pro potřeby předávání znalostí a informační 
akce PRV.  

2. Nepodpořený žadatel v CLLD  

3. Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

4. Zkrácená doba realizace projektu 

5. Projekt se realizuje ve více místech území MAS 

7.    Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie 

  

Indikátor výstupů    

Číslo  92301 

Název Počet účastníků vzdělávání 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 35 

    
 

 

Indikátor výsledku    

Číslo  92030 

Název 
Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 
(Vzdělávací akce) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 35 
 

 

  
 

 

  



 

 
 

Název Fiche 1.3.1.A. Podpora konkurenceschopnosti zemědělství 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

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

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

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. 

Vazba na cíle SCLLD 
1.3. – Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby  

 
 

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

Dle článku 17, odstavce 1., písmeno a)  Nařízení PRV: Podpora zahrnuje 
hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na 
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou 
výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na 
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
paletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Zemědělský podnikatel 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 
 

 

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

1. Tvorba pracovních míst (vytvoření více pracovních míst bude více 
bodováno) 

2. Uplatňování inovačních přístupů (jde o zvýhodnění inovací, které přinese 
žadatel do regionu jako první) 

3. Více odvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 

4. Využití stávajících budov 

5. Nepodpořený žadatel v CLLD  

6. Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

7. Zkrácená doba realizace projektu 

8. Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů  

9. Podpora ekologického zemědělství 



 

10. Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie) 

11. Žadatel zaměstnává minimálně 20% zdravotně či sociálně 
znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců 

12. Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 

13. Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie 

  

Indikátor výstupů    

Číslo  93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

5 

Cílový stav 14 
 

 

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 1 
 

 

 
 

 
 

  



 

 
 

Název Fiche 1.3.4.A. Investice do zemědělské infrastruktury 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno 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. Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské 
činnosti. Je zaměřena také na inovativní zemědělské technologie. 

Vazba na cíle SCLLD 
1.3. – Investice do zemědělské, lesnické a potravinářské výroby  

 
 

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

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby 
polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících 
objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, 
kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.  

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 
 

 

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

1.Realizace projektu v sobě nese prvky ochrany biodiverzity, 

vodohospodářských a protipovodňových opatření. 

2. Součástí projektu je realizace polní cesty 

3. Nepodpořený žadatel v CLLD  

4. Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

5. Zkrácená doba realizace projektu 

6. Realizace projektu patří mezi priority dle platné a schválené rozvojové 
strategie obce nebo mikroregionu, do kterého spadá 

7. Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie) 

 
 

 
 
 

  



 

Indikátor výstupů  

Číslo  93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 
 

 

  



 

 
 

Název Fiche 
1.2.1.A. Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských 
činností 

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. – Rozvoj podnikání a regionální produkce  

 
 

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

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle 
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: 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 

max.   5.000.000 Kč 
 

 

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

1. Tvorba pracovních míst (vytvoření více pracovních míst bude více 
bodováno) 

2. Uplatňování inovačních přístupů (jde o zvýhodnění inovací, které přinese 
žadatel do regionu jako první) 

3. Více odvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce více odvětví bude 
preferováno body) 

4. Využití stávajících budov 

5. Nepodpořený žadatel v CLLD  

6. Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

7. Zkrácená doba realizace projektu 

8. Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 

9. Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie) 

10. Žadatel zaměstnává minimálně 20% zdravotně či sociálně 
znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců 

11. Délka existence žadatele (zvýhodnění podniků do 5 let a nově 
vznikajících) 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term 
(r. 2018) 

2 

Cílový stav 22 
 

 

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 1 
 

 

 
 

  

  



 

Název Fiche 5.4.2.A - Posílení rekreačních funkcí lesa  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 

  

Vymezení Fiche   

stručný popis Fiche 
Podpora v rámci Fiche zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a 
společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů. 

vazba na cíle SCLLD 5.4. - Podpora udržitelného hospodaření v lesích a jejich rekreační funkce 
  

Oblasti podpory 
 

(Popis podporovaných 
aktivit dle jednotlivých 
specifických cílů/článků 
Nařízení PRV vycházející 

z potřeb území) 

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  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 

  

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 
  

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

kritérií) 

1.Nepodpořený žadatel v CLLD  

2.Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

3.Zkrácená doba realizace projektu 

4.Projekt je realizován v katastrálním území s menším počtem obyvatel 

5.Žadatelem je obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek, popřípadě 
subjekty jejichž kapitál drží nejméně z 50% obec, dobrovolný svazek obcí 
nebo jejich spolek. 

6.Uplatňování inovačních přístupů ((jde o zvýhodnění inovací, které přinese 
žadatel do regionu jako první) 

7.Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie 

  

  

Indikátor výstupů  

číslo 92702 

název Počet podpořených operací (akcí) 

výchozí stav 0 



 

hodnota pro mid-term (r. 
2018) 

0 

cílový stav 3 
  

Indikátor výstupu    

číslo 93001 

název Celková plocha (ha) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term                     
(r. 2018) 

0 

cílový stav 14,4 

 
 
 
 
 

 

Název Fiche 4.5.1.A. Rozvoj aktivit 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 
4.5 – Podpora mezisektorové spolupráce a plánování 

 
 

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

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:  

-          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.  
Tématicky se MAS zaměří na zadržování vody v krajině. 

 
 

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 
 

 

Preferenční kritéria* 
 (Pro účely 19.3.1 se 
jedná o principy pro 
stanovení preferenčních 
kritérií) 

 

 
 

Indikátor výstupu   

číslo 92501 

název Celkové veřejné výdaje 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term                     
(r. 2018) 

0 

cílový stav 5 546 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Název Fiche 5.5.1. A Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Čl. 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve 

venkovských oblastech. 

Podpora přispívá ke snižování chudoby a podporuje hospodářský rozvoj ve 
venkovských oblastech. Zároveň přispívá i k posílení místního rozvoje ve 
venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl 5 – Zachování kulturního a přírodního dědictví 

Specifické cíle:  

Hlavní cíl pro SCLLD: 5.3.Oprava památek a historicky cenných objektů  

Vedlejší cíl: 5.5.Revitalizace veřejných prostranství 
 

 
 

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

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 

(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v 

rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: 

a) Veřejná prostranství v obcích  

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  

 
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny 
podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich 
základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

 
 

Definice příjemce 
dotace 

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

 
 

Výše způsobilých výdajů 
min.         50.000 Kč 

max.   5.000.000 Kč 
 

 

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

kritérií) 

1.Nepodpořený žadatel v CLLD  

2.Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

3.Zkrácená doba realizace projektu 

4.Projekt je realizován v katastrálním území s menším počtem obyvatel 

5.Dle právní formy/typu žadatele 

6.Uplatňování inovačních přístupů ((jde o zvýhodnění inovací, které přinese 
žadatel do regionu jako první) 

7.Celkové náklady projektu (projektu s menšími způsobilými výdaji budou 
preferovány, za účel podpory více žadatelů a širšího naplnění strategie 

 
 

Indikátor výstupu   



 

Číslo 92702  

Název Počet podpořených operací (akcí) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term                     
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 5 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.2. Struktura programových rámců a ostatních opatření SCLLD 
 

Opatření SCLLD MAS Oslavka mimo programové rámce 
 

Opatření programového rámce IROP MAS 
Oslavka 

1.1.1. Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS   
1.1.2. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na 
trhu práce → 

1.1.2.A Podpora zaměstnanosti  
a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných  

1.1.3. Slaďování rodinného a profesního života   
1.2.1 Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských 
činností   
1.2.2. Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice   
1.3.1. Podpora konkurenceschopnosti zemědělců   
1.3.2. Podpora konkurenceschopnosti v lesnictví a zpracování lesnických 
produktů   

1.3.3. Podpora konkurenceschopnosti zpracovatelů zemědělských produktů 
  

1.3.4. Investice do zemědělské infrastruktury   
1.3.5. Investice do lesnické infrastruktury   
2.1.1. Zlepšování využitelnosti a komfortu veřejné dopravy   

2.2.1. Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu → 
2.2.1.A Zlepšování infrastruktury pro hromadnou 
a nemotorovou dopravu 

2.2.2 Zlepšování infrastruktury pro motorovou dopravu   
3.1.1. Investice do budov a energetické soběstačnosti škol   

3.1.2. Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí → 
3.1.2.A Podpora dostupnosti vzdělávání  
a investice do klíčových kompetencí 

3.1.3 Asistence školám na území MAS   

3.2.1. Podpora vzdělávání a praktických dovedností využitelných na trhu práce 
  

4.1.1. Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování → 
4.1.1.A Investice do sociálního bydlení a služeb 
pro sociální začleňování 

4.1.2. Investice do zdravotnických služeb   
4.1.3. Podpora kvality služeb pro sociální začleňování   
4.2.1. Zkvalitňování služeb veřejné správy občanům   
4.2.2. Zvyšování bezpečnosti veřejného prostoru a boj proti kriminalitě   
4.2.3. Podpora územního a rozvojového plánování → 

4.2.3.A Podpora územního a rozvojového 
plánování 

4.2.4. Zlepšování připravenosti regionu na přírodní rizika   
4.3.1. Zavádění energetických úspor a modernizace vybavení ve veřejných 
objektech   
4.4.1. Zlepšování dostupnosti a komfortu bydlení   
4.5.1. Rozvoj aktivit místních akčních skupin 

5.1 1. Zlepšování hospodaření s vodou   
5.1.2. Udržitelná řešení v odpadovém hospodářství   
5.1.3. Ochrana čistoty ovzduší   
5.2.1. Zlepšování odolnosti krajiny a podpora zachování krajinného rázu   
5.3.1. Revitalizace památkových objektů → 5.3.1.A Revitalizace památkových objektů 

5.3.2. Propagace kulturního dědictví regionu   
5.4.1. Zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů   
5.4.2. Posílení rekreačních funkcí lesa   



 

5.5.1. Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor    
5.6.1. Aktivace potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu   
6.1.1. Podpora hmotných investic pro volný čas   
6.2.1. Zlepšování možností zapojení do veřejného dění   

Opatření SCLLD MAS Oslavka mimo programové rámce  Opatření programového rámce PRV MAS Oslavka 

1.1.1. Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS   
1.1.2. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na 
trhu práce   
1.1.3. Slaďování rodinného a profesního života   
1.2.1 Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských 
činností → 

1.2.1. A Podpora konkurenceschopnosti 
nezemědělských podnikatelských činností 

1.2.2. Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice → 
1.2.2.A Investice do sdílení znalostí a inovací v místní 
ekonomice 

1.3.1. Podpora konkurenceschopnosti zemědělců → 1.3.1.A Podpora konkurenceschopnosti zemědělství 

1.3.2. Podpora konkurenceschopnosti v lesnictví a zpracování lesnických 
produktů   

1.3.3. Podpora konkurenceschopnosti zpracovatelů zemědělských produktů 
  

1.3.4. Investice do zemědělské infrastruktury → 1.3.4.A Investice do zemědělské infrastruktury 

1.3.5. Investice do lesnické infrastruktury   
2.1.1. Zlepšování využitelnosti a komfortu veřejné dopravy   
2.2.1. Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu   
2.2.2 Zlepšování infrastruktury pro motorovou dopravu   
3.1.1. Investice do budov a energetické soběstačnosti škol   

3.1.2. Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí 
  

3.1.3 Asistence školám na území MAS   
3.2.1. Podpora vzdělávání a praktických dovedností využitelných na trhu 
práce   
4.1.1. Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování   
4.1.2. Investice do zdravotnických služeb   
4.1.3. Podpora kvality služeb pro sociální začleňování   
4.2.1. Zkvalitňování služeb veřejné správy občanům   
4.2.2. Zvyšování bezpečnosti veřejného prostoru a boj proti kriminalitě   
4.2.3. Podpora územního a rozvojového plánování   
4.2.4. Zlepšování připravenosti regionu na přírodní rizika   
4.3.1. Zavádění energetických úspor a modernizace vybavení ve veřejných 
objektech   
4.4.1. Zlepšování dostupnosti a komfortu bydlení   
4.5.1. Rozvoj aktivit místních akčních skupin → 4.5.1.A Rozvoj aktivit místních akčních skupin 

5.1 1. Zlepšování hospodaření s vodou   
5.1.2. Udržitelná řešení v odpadovém hospodářství   
5.1.3. Ochrana čistoty ovzduší   
5.2.1. Zlepšování odolnosti krajiny a podpora zachování krajinného rázu   
5.3.1. Revitalizace památkových objektů   
5.3.2. Propagace kulturního dědictví regionu   
5.4.1. Zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů   
5.4.2. Posílení rekreačních funkcí lesa → 5.4.2.A Posílení rekreačních funkcí lesa 



 

5.5.1. Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor  → 
5.5.1. A Investice do užitné hodnoty a estetiky 
veřejných prostor 

5.6.1. Aktivace potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu   

6.1.1. Podpora hmotných investic pro volný čas   
6.2.1. Zlepšování možností zapojení do veřejného dění   

Opatření SCLLD MAS Oslavka mimo programové rámce 
 

Opatření programového rámce OPZ MAS Oslavka 

1.1.1. Podpora zvyšování zaměstnanosti na území MAS → 
1.1.1.A Podpora zvyšování zaměstnanosti na 
území MAS 

1.1.2. Podpora zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob znevýhodněných na trhu 
práce   

1.1.3. Slaďování rodinného a profesního života → 1.1.3.A Slaďování rodinného a profesního života 

1.2.1 Podpora konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelských činností 
  

1.2.2. Investice do sdílení znalostí a inovací v místní ekonomice   
1.3.1. Podpora konkurenceschopnosti zemědělců   
1.3.2. Podpora konkurenceschopnosti v lesnictví a zpracování lesnických 
produktů   
1.3.3. Podpora konkurenceschopnosti zpracovatelů zemědělských produktů   
1.3.4. Investice do zemědělské infrastruktury   
1.3.5. Investice do lesnické infrastruktury   
2.1.1. Zlepšování využitelnosti a komfortu veřejné dopravy   
2.2.1. Zlepšování infrastruktury pro hromadnou a nemotorovou dopravu   
2.2.2 Zlepšování infrastruktury pro motorovou dopravu   
3.1.1. Investice do budov a energetické soběstačnosti škol   
3.1.2. Podpora dostupnosti vzdělávání a investice do klíčových kompetencí   
3.1.3 Asistence školám na území MAS   

3.2.1. Podpora vzdělávání a praktických dovedností využitelných na trhu práce 
  

4.1.1. Investice do sociálního bydlení a služeb pro sociální začleňování   
4.1.2. Investice do zdravotnických služeb   

4.1.3. Podpora kvality služeb pro sociální začleňování → 
4.1.3.A Podpora kvality služeb pro sociální 
začleňování 

4.2.1. Zkvalitňování služeb veřejné správy občanům   
4.2.2. Zvyšování bezpečnosti veřejného prostoru a boj proti kriminalitě   
4.2.3. Podpora územního a rozvojového plánování   
4.2.4. Zlepšování připravenosti regionu na přírodní rizika   
4.3.1. Zavádění energetických úspor a modernizace vybavení ve veřejných 
objektech   
4.4.1. Zlepšování dostupnosti a komfortu bydlení   
4.5.1. Rozvoj aktivit místních akčních skupin   
5.1 1. Zlepšování hospodaření s vodou   
5.1.2. Udržitelná řešení v odpadovém hospodářství   
5.1.3. Ochrana čistoty ovzduší   
5.2.1. Zlepšování odolnosti krajiny a podpora zachování krajinného rázu   
5.3.1. Revitalizace památkových objektů   
5.3.2. Propagace kulturního dědictví regionu   
5.4.1. Zvyšování ekologické stability lesních ekosystémů   
5.4.2. Posílení rekreačních funkcí lesa   



 

5.5.1. Investice do užitné hodnoty a estetiky veřejných prostor    
5.6.1. Aktivace potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu   
6.1.1. Podpora hmotných investic pro volný čas   
6.2.1. Zlepšování možností zapojení do veřejného dění   

 

  



 
 

3.4.3. Integrovaný přístup napříč programovými rámci 
 

Tab. 26  -  Integrovaný přístup napříč programovými rámci  

 

 

 


