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2.1.15 Bezpečnost
Ochrana obyvatelstva je na území MAS zabezpečována složkami integrovaného
záchranného systému Olomouckého, resp. Jihomoravského kraje v okresní působnosti
Prostějova, resp. Vyškova.
Policejní sbor pro západní území MAS (spadající pod Jihomoravský kraj) je situován do
Vyškova (tedy mimo území MAS), kde je i obvodní oddělení. Území náležející
k Olomouckému kraji má obvodní oddělení Policie ČR v Němčicích nad Hanou.
Hasičský záchranný sbor je u většiny obcí doplňován sborem dobrovolných hasičů.
Jihomoravská část území MAS spadá pod územní odbor Vyškov (kde je i požární stanice).
Olomoucká část území je součástí odboru Prostějov (s požární stanicí), přičemž jednotka
požární ochrany prvního stupně je nejblíže v Prostějově. Na území MAS je jednotka
požární ochrany druhého stupně v Němčicích nad Hanou a Brodku u Prostějova, v
Nezamyslicích je jednotka požární ochrany třetího stupně. Ve všech ostatních obcích
území MAS (kromě obcí Tvorovice, Vincencov a Pavlovice u Kojetína) zřizuje obec
jednotku požární ochrany pátého stupně. Obce vlastní budovy hasičských zbrojnic, které
je třeba v rámci neustále se zvyšujících nároků na vybavenost a kvalitu rekonstruovat,
modernizovat a dovybavovat.
Zdravotnická záchranná služba má na území MAS výjezdové stanoviště ve Vyškově a v
Prostějově, tedy vždy mimo vlastní území MAS.
Vojenský újezd Březina v novém programovacím období 2014+ již není integrální
součástí MAS, nicméně jeho sousední postavení je specificky významné právě z hlediska
bezpečnosti, neboť se přeneseně podílí na obraně celého státu. Na jeho území kromě
velitelství vojenského výcviku (vojenské akademie) působí ještě vojenský útvar 8660
Vyškov a Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik. V souvislosti s reflexí bezpečnostní
situace je tak v dalším plánování této oblasti nutné brát vojenský újezd v úvahu.

2.2 Analýza SWOT
Slabé stránky
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Zranitelnost území z pohledu zemědělského hospodaření (větší náchylnost
zemědělské půdy k negativnímu působení eroze, nevhodnému využití techniky
atd.).
Malý počet volných pracovních míst.
Nutnost dojížďky značné části obyvatel za prací a do škol mimo území MAS.
Vysoký podíl uchazečů o zaměstnání s nízkým dosaženým vzděláním.
Nižší vybavenost území službami, nižší podíl zaměstnaných osob v sektoru
služeb.
Nízký potenciál území pro rozvoj turismu.
Nízká úroveň realizačních předpokladů turismu - nízká kapacita ubytovacích
a stravovacích služeb pro turisty.
Rozdělení území do dvou odlišných turistických regionů, resp. oblastí.
Vysoké dopravní zatížení dálnice D46.
Výraznější kulturně-sociální disparity býv. mikroregionu Melicko vs. zbytek
území.
Nepříznivá vzdělanostní struktura.
Záporný přirozený přírůstek obyvatelstva.
Existence sociálně vyloučeného obyvatelstva a lokalit a ohrožení sociálním
vyloučením.
Starý domovní a bytový fond, velký podíl neobydlených domů.
Nízký podíl ekonomicky aktivních a zaměstnaných osob v populaci.
Odlišná příslušnost obcí z hlediska administrativního, resp. územně-správního
členění.
Kapacitně nedostačující pobytové služby pro seniory v rámci sociálních služeb.
Přítomnost jediného poskytovatele ošetřovatelských či pečovatelských služeb
na území MAS (pokrývá jen severní část).
Neexistence komunitního plánu sociálních služeb pro území MAS.
Nepokrytí celého území MAS dojezdem zdravotnické záchranné služby do 20
minut.
V některých případech nevyhovující stavebně technicky stav a vybavenost
hasičských zbrojnic.

2.3 Analýza problémů a potřeb
Řízení obcí, informovanost, bezpečnost a spolupráce
Potřeby
Fungující meziobecní spolupráce na úrovni mikroregionů.
Udržení vysoké bezpečnosti území.
Průběžná rekonstrukce, modernizace a dovybavení
hasičských zbrojnic.

Problémy
Nárůst administrativy pro obce.

3.6 Akční plán
Tab. 32: Souhrnný přehled opatření/fichí programových rámců akčního plánu
SCLLD
Programový
rámec pro
operační
program (OP)

Vazba na specifický
cíl OP

Vazba na specifický
cíl SCLLD

Vazba na opatření
SCLLD

Název
opatření/fiche

SC 1.2 Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy

1.1. Zvyšování kvality
komunikací a bezpečnosti
dopravy

1.1.2. Cyklodoprava + 1.1.3.
Bezpečnost a
bezbariérovost dopravní
infrastruktury

Opatření IROP 1

2.3. Dostupná a kvalitní síť
sociálních služeb, podpora
sociálního začleňování

2.3.1. Infrastruktura
sociálních služeb a
komunitní sociální práce

Opatření IROP 2

2.2. Kvalitní školství a
vzdělávání

2.2.1. Infrastruktura,
vybavenost a dostatečná
kapacita předškolního a
základního vzdělávání +
2.2.2. Zájmové a neformální
vzdělávání

PRV

O 19.2 Podpora provádění
operací v rámci strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje - Článek
17, odstavec 1., písmena a),
b)

3.1. Rozvoj zemědělského
podnikání

3.1.1. Modernizace
zemědělských a
potravinářských podniků

PRV

O 19.2 Podpora provádění
operací v rámci strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje - Článek
19, odstavec 1., písmeno b)

3.2. Zakládání a rozvoj
řemeslných činností, mikroa malého podnikání

3.2.1. Konkurenceschopné
nezemědělské podnikání

PRV

O 19.3 „Příprava a
provádění kooperačních
činností místní akční
skupiny“- Článek 44

5.2. Navazování a rozvoj
spolupráce ve vazbě na
priority a cíle regionu

5.2.2. Meziregionální,
národní a nadnárodní
spolupráce

PRV

O 19.2 Podpora provádění
operací v rámci strategie
komunitně vedeného
místního rozvoje – Článek
20

5.2. Navazování a rozvoj
spolupráce ve vazbě na
priority a cíle regionu

2.1.1 Infrastruktura pro
kulturu, sport a společenský
život

OPZ

SC 2.3.1 Zvýšení zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

2.3. Dostupná a kvalitní síť
sociálních služeb, podpora
sociálního začleňování

2.3.2. Sociální služby,
sociální práce a sociální
začleňování

OPZ

SC 2.3.1 Zvýšení zapojení
lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti
a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech

3.3. Udržení míry
nezaměstnanosti pod
celostátním průměrem

3.3.4. Prorodinná opatření

IROP

SC 4.1

IROP

SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí
k sociální inkluzi
SC 4.1

IROP

SC 2.4 Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní
učení
SC 4.1

Udržitelná a
bezpečná doprava

Komunitní centra
Opatření IROP 3
Rozvoj vzdělávací
infrastruktury
Fiche PRV 1
Modernizace
zemědělských
podniků
Fiche PRV 2
Rozvoj
nezemědělského
podnikání
Fiche PRV 3
Spolupracující a
aktivní MAS
Fiche PRV 4
Spolková
infrastruktura
Opatření OPZ 1
Komunitní sociální
práce a sociální
začleňování
Opatření OPZ 2
Prorodinná
opatření

Opatření IROP 1

Opatření IROP 3

Modernizace
zemědělských
podniků
Fiche PRV 2

Opatření OPZ 1

Komunitní sociální
práce a sociální
začleňování
Opatření OPZ 2

Prorodinná opatření

Udržitelná a
bezpečná doprava
Opatření IROP 2

xx
x

Spolupracující a
aktivní MAS
Fiche PRV 4

x
x

x

x

x

Rozvoj vzdělávací
infrastruktury
Fiche PRV 1

Rozvoj
nezemědělského
podnikání
Fiche PRV 3

x

xx

x

x

xx

x

x

x

x

x

Komunitní centra

x
x

x
x
xx
x

x
xx
x
x

x

xx

xx
xx
x

xx
x

Spolková
infrastruktura

xx
x

x

x

x
x

x

x
x

5.1. Zachování a obnova kulturního dědictví a
posilování regionální identity
5.2. Navazování a rozvoj spolupráce ve vazbě na
priority a cíle regionu

4.3. Zvyšování energetických úspor

4.2. Zodpovědné a efektivní odpadové hospodářství

4.1. Zvyšování atraktivity a rozmanitosti krajiny

3.2. Zakládání a rozvoj řemeslných činností, mikro- a
malého podnikání
3.3. Udržení míry nezaměstnanosti pod celostátním
průměrem
3.4. Využití nevyužívaných ploch a objektů

3.1. Rozvoj zemědělského podnikání

2.3. Dostupná a kvalitní síť sociálních služeb,
podpora sociálního začleňování
2.4. Dostupnost základních zdravotních služeb a
vybavenost složek IZS
2.5. Kvalitní veřejná správa

1.3. Zajištění dostupnosti, funkčnosti a kvality síťové
infrastruktury
2.1. Dostupnost a kvalita infrastruktury pro kulturu,
sport a volný čas
2.2. Kvalitní školství a vzdělávání

Grafické
znázornění
struktury
programových
rámců SCLLD
(levé menu) a
jejich vazeb na
specifické cíle
SCLLD (horní
menu)
1.1. Zvyšování kvality komunikací a bezpečnosti
dopravy
1.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství

Tab. 42: Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD a jejich vazeb
na specifické cíle SCLLD

x
x

x

x

x

x

x

x
xx

xx
xx

Opatření OPZ 2
Prorodinná opatření

x

Opatření OPZ 1
Komunitní sociální práce a sociální
začleňování

Fiche PRV 2
Rozvoj nezemědělského podnikání

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

Fiche PRV 4
Spolková infrastruktura

Fiche PRV 1
Modernizace zemědělských podniků

xx

Fiche PRV 3
Spolupracující a aktivní MAS

Opatření IROP 3
Rozvoj vzdělávací infrastruktury

Opatření IROP 2
Komunitní centra

Grafické
znázornění
integrovaného
přístupu na
úrovni
opatření/fichí
jednotlivých
programových
rámců SCLLD

Opatření IROP 1
Udržitelná a bezpečná doprava

Tab. 43: Grafické znázornění integrovaného přístupu na úrovni opatření/fichí
jednotlivých programových rámců SCLLD

Opatření IROP 1
Udržitelná a
bezpečná doprava
Opatření IROP 2

x

Komunitní centra
Opatření IROP 3
Rozvoj vzdělávací
infrastruktury
Fiche PRV 1

xx

Modernizace
zemědělských
podniků
Fiche PRV 2

x

Rozvoj
nezemědělského
podnikání
Fiche PRV 3

x

x

x

x

x

x

Spolupracující a
aktivní MAS
Fiche PRV 4

x

x

x

xx

x

x

x

x

Spolková
infrastruktura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opatření OPZ 1
Komunitní
sociální práce a
sociální
začleňování
Opatření OPZ 2
Prorodinná
opatření

x

x

x

x

x

3.6.2 Programový rámec PRV
Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje
identifikovala v rámci Fichí 1 a 2 PRV předpoklad naplnění, resp. překročení původně
stanovených cílových hodnot obou sledovaných indikátorů k 31. 12. 2019 (dle
podepsaných Dohod o poskytnutí dotace), dále aktuální nezájem projekt spolupráce a
naopak nedostatečné možnosti pro podporu spolkového zázemí v rámci regionu (viz
http://mas.hanackyvenkov.cz/file.php?nid=7793&oid=7553240: str. 25, 28, 30, 31, 32).
Vzhledem k identifikovanému problému nedostatečné podpory zázemí pro volnočasové a spolkové
aktivity, dále zaznělo doporučení rozšířit programový rámec PRV o opatření zaměřené na danou oblast
(článek 20). Současně s tímto krokem je možné vytvořit základní alokaci daného opatření převodem
alokace na opatření PRV 3 (projekty spolupráce), o které není zájem. Rozhodné navýšení alokace na
nové opatření se pak doporučuje realizovat převodem nevyčerpaných prostředků z opatření PRV 1 a
PRV 2 poté, co dojde k naplnění cílových hodnot obou navázaných indikátorů. (Mid-term evaluace
realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje: str. 25)

Současně bylo výstupem evaluace doporučení zrušit Fichi 3 PRV a namísto ní doplnit Fichi
4, zaměřenou na Článek 20 Nařízení (viz str. 50 Evaluační zprávy). Na základě uvedeného
doporučení přijalo Valné shromáždění MAS Hanácký venkov, z. s. dne 3.12.2019 usnesení
v tomto znění:
Valné shromáždění schvaluje doplnění fiche, implementující článek 20 (c, f), do PR PRV SCLLD MAS
Hanácký venkov 2014-2020. Současně schvaluje převod nezazávazkované alokace všech stávajících
opatření PR PRV do této fiche, včetně převedení finančních prostředků z opatření 19.3.1 PRV a
souvisejících změn a úprav SCLLD. (viz http://mas.hanackyvenkov.cz/zapisy-z-jednani)

Přehled přesunů alokace mezi opatřeními PR PRV:
Podpora - plán 2014–2023 (Kč)
Fiche č.

% snížení
původní

upravený

1

7.273.000,-

4.193.500,-

42,34

2

2.000.000,-

1.493.653,-

25,31

3

442.080,-

0,-

100

4

0,-

4.027.927,-

0

Celkem

9.715.080,-

9.715.080,-

0

Přehled nově přidaných Fichí:
KOD_ISG
CLLD_16_01_156

PODOPATRENI
CLLD
2.1.1
Infrastruktura pro
kulturu, sport a
společenský život

POPIS SZIF
Spolková
infrastruktura

PRV_č_fiše
4

článek PRV
20

Valné shromáždění schvaluje navýšení alokace Fiche PRV 1 – Modernizace zemědělských podniků o
částku 2.645.900,-- (dle Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu o schválení Programového rámce
Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hanácký venkov, z.
s., na období 2014 až 2020).(viz http://mas.hanackyvenkov.cz/zapisy-z-jednani)

Přehled přesunů alokace mezi opatřeními PR PRV:
Podpora - plán 2014–2023 (Kč)
Fiche č.

Upravená
Dodatkem č. 2

původní

Upravená
Dodatkem č. 1

1

7.273.000,-

4.193.500,-

6.839.400,-

2

2.000.000,-

1.493.653,-

1.493.653,-

3

442.080,-

0,-

0,-

4

0,-

4.027.927,-

4.027.927,-

Celkem

9.715.080,-

9.715.080,-

12.360.980,-

Tab. 36: Fiche PRV 1 - Modernizace zemědělských podniků

Programový
rámec pro
program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 1 - Modernizace zemědělských podniků

Vazba na
článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnost i 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.

Vymezení
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD

Fiche reaguje na specifický cíl 3.1 SCLLD a částečně zahrnuje opatření 3.1.1 (Modernizace
zemědělských a potravinářských provozů)

Oblasti
podpory:

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 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:
Výše
způsobilých
výdajů:

Zemědělský podnikatel
Min. 50.000,- Kč
Max. 5.000.000,- Kč

Principy pro
stanovení
preferenčníc
h kritérií:

•
•
•
•

Vytvoření pracovního místa.
Dopad realizace projektu na rozsah ZPF.
Výše způsobilých výdajů.
Dopad projektu na zaměstnanost v rámci regionu.

Indikátory výsledků
Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 48 00

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

1,5

1,5

Výsledky:

Indikátory výstupů
Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 37 01

Počet
podpořených
zemědělských
podniků/příjemců

Podnik/Příjemc
e

0

8

11

Tab. 37: Fiche PRV 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Programový
rámec pro
program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 2 - Rozvoj nezemědělského podnikání

Vazba na
článek
Nařízení PRV
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche
Vymezení
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD

Oblasti
podpory:

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Podpora v rámci tohoto článku 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.
Fiche reaguje na specifický cíl 3.2 SCLLD a zahrnuje opatření 3.2.1 (Konkurenceschopné podniky)
a částečně i 3.2.2 (Podpůrné činnosti pro podnikání)
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace
ekonomických činností (CZ-NACE):
- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou
tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),
- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),
- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny
47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),
- I (Ubytování, stravování a pohostinství),
- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),
- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),
- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),
- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),
- N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),
- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),

- N 82.92 (Balicí činnosti),
- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost),
- 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:

Principy pro
stanovení
preferenčníc
h kritérií:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož
i zemědělci.
Min. 50.000,- Kč
Max. 5.000.000,- Kč

•
•
•
•
•
•
•

Vytvoření pracovního místa.
Dopad realizace projektu na rozsah ZPF.
Výše způsobilých výdajů.
Nové využití nevyužívaných prostor/objektu.
Preference projektů zaměřených na nákup strojů a technologií.
Preference projektů prvožadatelů.
Preference žadatelů z řad nezemědělských podnikatelů.

Indikátory výsledků
Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 48 00

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

0

0

Výsledky:

Indikátory výstupů
Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 37 01

Počet
podpořených
zemědělských
podniků/příjemců

Podnik/Příjemc
e

0

0

14

Tab. 38: Fiche PRV 3 - Spolupracující a aktivní MAS

Programový
rámec pro
program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 3 - Spolupracující a aktivní MAS

Vazba na
článek
Nařízení PRV
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche
Vymezení
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD

Oblasti
podpory:

Článek 44
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.
Fiche reaguje na specifický cíl 5.2 SCLLD (s provazbami na specifické cíle 3.1 a 3.2) a zahrnuje
opatření 5.2.2 (Národní spolupráce) a 5.2.3 (Mezinárodní spolupráce).
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.

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

Výsledky:

Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 25 01

Celkové veřejné
výdaje (O.1)

EUR

0

0

0

Tab. 39: Fiche PRV 4 - Spolupracující a aktivní MAS

Programový
rámec pro
program

Program rozvoje venkova

Název Fiche

Fiche PRV 4 – Spolková infrastruktura

Vazba na
článek
Nařízení PRV
Vymezení
Fiche:
Stručný popis
Fiche
Vymezení
Fiche:
Vazba na cíle
SCLLD

Článek 20
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.
Podpora přispívá knaplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení
místního rozvoje ve venkovských oblastech.
Fiche reaguje na specifický cíl 2.1 SCLLD a zahrnuje opatření 2.1.1 (Infrastruktura pro kulturu,
sport a společenský život); a dale na specifický cíl 5.1 SCLLD, s pozitivním nepřímým dopadem na
opatření 5.1.2 (Zachování tradic a nehmotného kulturního dědictví) a 5.1.3 (Spolková činnost a
aktivní společnost).
Hlavní cíl pro MS2014+: 5.2. Navazování a rozvoj spolupráce ve vazbě na priority a cíle regionu.

Oblasti
podpory:

Podporovány budou 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:
c) Hasičské zbrojnice
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 CLLD.

Definice
příjemce
dotace:

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. dle specifikace jednotlivých oblastí.

Výše
způsobilých
výdajů:

Principy pro
stanovení
preferenčních
kritérií:

Min. 125.000,- Kč
Max. 500.000,- Kč
•
•
•
•
•
•
•
•

Dopad realizace projektu na rozsah ZPF.
Výše způsobilých výdajů.
Stupeň připravenosti projektu.
Vlastnictví nemovitého majetku, na který je projekt zaměřen.
Využití výstupů projektu neziskovým sektorem a více subjekty.
Akce/aktivity žadatele vůči veřejnosti.
Preference zrychlené realizace projektu (do konce roku 2021).
Preference jednoetapových projektů, příp. závěrečné etapy (výstup projektu je funkční
celek).

Indikátory výsledků
Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 48 00

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

FTE

0

-

0

Výsledky:

Indikátory výstupů
Číslo

Název
indikátoru

Měrná
jednotka

Výchozí
stav

Hodnota pro
mid-term
(r. 2018)

Cílový stav

9 27 02

Počet
podpořených
operací (akcí)

Operace

0

-

19

