
Program rozvoje venkova (Část kapitoly 3.4. Akční plán) 

 

Zdůvodnění vybraných fichí. V rámci přípravy SCLLD se prováděla dotazníková šetření, byly 

provedeny osobní rozhovory s možnými žadateli, konaly se komunitní projednávání strategie a další 

kroky k realizaci strategie. Z těchto jednání vzešly hlavní Strategické cíle, Specifické cíle a Opatření 

MAS. Při jednáních došlo k souladu a orgány MAS rozhodly realizovat níže uvedené Programové 

rámce PRV. MAS přijímá návrhy všech aktérů z území a v rámci evaluace může dojít k přehodnocení 

cílů a stanovení nových Programových rámců a tím navrhneme přesunutí prostředků do nových cílů. 

Strategie MAS Rokytná, 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. 
Na základě výsledků a  klíčových doporučení vyplývajících ze střednědobé evaluace MAS a na základě 

Dodatku č. 1 k akceptačnímu dopisu ze dne 11.2.2020, spočívajícím v navýšení alokace prostředků 

pro MAS Rokytná v Programovém rámci Programu rozvoje venkova, a nedočerpaných finančních 

prostředků po uzavření výzvy č. 2 Programu rozvoje venkova, vzešly změny, které se promítly do 

úpravy Programového rámce Programu rozvoje venkova. Navrhované změny vyplývají z poptávky po 

projektech v území, které v určitých Fichích převyšují nabídku financí a vysoké poptávky po Fichi 

zaměřené na rozvoj občanské infrastruktury a vybavenosti v obcích.  V roce 2020-2021 jsme provedli 

aktualizovaný monitoring připravených projektů, který potvrdil výběr dvou Fichí vhodných pro 

posílení alokace a vytvoření jedné nové Fiche a to i s ohledem, na dopady do podnikatelského 

prostředí související s omezeními spojenými s COVID 19, tedy podpora opatření na zvyšování 

konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a udržitelnost zaměstnanosti a podpory občanské 

vybavenosti v obcích. 

Hlavním důvodem požadované  změny SCLLD je zapracování navýšení alokace v částce 14.403.270 Kč 

pro MAS Rokytná vyplývající z dodatku č. 1 akceptačního dopisu (č. j. 7623/2020-MZE-14113)), který 

byl vydán dne 11.2.2020 a převod disponibilních zdrojů z nečerpaných opatření ve prospěch opatření 

s převisem žádostí a nového opatření. Celková částka alokace MAS Rokytná v Programovém rámci 

PRV je pak ve výši 42.188.290 Kč. V souladu s požadavky akceptačního dopisu bylo navýšení SCLLD 

veřejně projednáno Plénem MAS 20.6.2021. Závěry tohoto jednání se promítly do úpravy finančního 

plánu,  plánu indikátorů i změny  části Programového rámce PRV. Po uzavření výzvy č. 2 dále dochází 

k přesunu nedočerpaných prostředků ve prospěch opatření s největší poptávkou. Tato změna 

projednána veřejně Plénem MAS dne 9.12.2021. Zápisy z jednání Pléna MAS dokládáme v 

dokumentech Žádosti o změnu. 

Evaluační zpráva, schválená Kontrolním a monitorovacím výborem dne 26.6.2019 je k nalezení na 

http://www.masrokytna.cz/data_11/soubory/285.pdf   

Byly provedeny následující změny. 

Fiche - 4.6.1.A. Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců 

Navýšení cílové hodnoty indikátoru 93701 a indikátoru 94800, navýšení alokace podpory  

o 3.511.051 Kč. K navýšení dochází z důvodů stálé vysoké poptávky žadatelů z území, změna vychází 

ze závěrů evaluační zprávy (str. 51-53, 56-57, 81) 

http://www.masrokytna.cz/data_11/soubory/285.pdf


Fiche 4.6.4.A Zlepšování lesnické infrastruktury 

V důsledku nezájmu žadatelů z území o tuto Fichi (Výzva č. 01 PRV - do vyhlášené Fiche nebyl 

předložen žádný projekt), dochází ke zrušení dané Fiche a disponibilní alokace podpory bude 

přerozdělena do podpory jiných Fichí. Změna vychází ze závěrů evaluační zprávy (str. 50, 53, 55, 56) 

Fiche 4.3.1.A. Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů 

U Fiche dochází k ponížení alokace podpory o nedočerpané zdroje ve výši 246.031 Kč a disponibilní 

alokace podpory bude přerozdělena do podpory jiné Fiche. 

Fiche 4.6.2.A. Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů 

Navýšení cílové hodnoty indikátoru 93701, navýšení alokace podpory o 403.270 Kč. K navýšení 

dochází z důvodu zvýšené poptávky žadatelů z území a z neustupující potřeby řešení situace v lesních 

porostech zasažených kůrovcovou krizí.  

Fiche 6.5.1.A. Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 

V důsledku komplikovanosti Pravidel definujících podmínky spolupráce, není do této Fiche nakonec 

připravován žádný projekt. Dochází ke zrušení této Fiche a disponibilní alokace podpory bude 

přerozdělena do podpory jiných opatření. Změny vychází ze závěrů evaluační zprávy (str. 50, 55) 

Fiche 3.3.1.A Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost 

Vytvoření nové Fiche na základě schválení závěrů evaluační zprávy, ze které vyplynulo, že vyřešení 

části potřeb a problémů na území může být dosaženo přesunutím či alokováním disponibilních 

finančních prostředků do nové Fiche čl. 20 v celkovém objemu podpory 14.500.000 Kč. Vytvoření 

nové Fiche vychází ze závěrů evaluační zprávy (str. 48-57). Oblasti Fiche byly stanoveny na základě 

vyhodnocení dotazníkového šetření, provedeného mezi všemi obcemi na území MAS, které stanovily, 

na základě prioritizace, 4 cílové oblasti, ve kterých je nejvyšší potřeba podpory, z pohledu obcí. 

Evaluační zpráva, schválená Kontrolním a monitorovacím výborem dne 26.6.2019 je k nalezení na 

http://www.masrokytna.cz/data_11/soubory/285.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masrokytna.cz/data_11/soubory/285.pdf


 

 
 

Název Fiche 4.6.1.A. Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců 

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 
4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

 
 

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

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.  
Nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. 
Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí tykat obnovy nosných konstrukci 
vinic, oploceni vinic a oploceni sadů. Podpora nemůže byt poskytnuta na 
pořízeni kotlů na biomasu. 

 
 

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) 

 Projekty prvožadatelů 

Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

Projekty s kratší dobou realizace 

Preference rekonstrukci před novostavbou 

podpora tradic a regionální produkce 

Úspory energii 

Tvorba pracovních míst (vytvořeni vice pracovních míst bude vice 
obodováno) 

Vice odvětvová spolupráce (zvýhodněni spolupráce vice odvětvi bude 
preferováno body) 

 Zvýhodněni menších projektů (projekty s menšími způsobilými výdaji 
budou preferovány, za účelem podpory vice žadatelů a širšího 
naplněni strategie) 

Zvýhodněni menši velikosti podniků/žadatelů (zvýhodněni mikropodniků 
a malých podniků) 

Podpora ekologického zemědělství 

Ekologicky způsob realizace 

 
 

  
Indikátor výstupů    

Číslo  93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

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 4.6.4.A. Zlepšování lesnické infrastruktury 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k 
lesní půdě. Podpora přispívá ke zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a ke konkurenceschopnosti zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje 
inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů.  

Vazba na cíle SCLLD 4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

 
 

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 lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení 
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních 
cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a 
technického vybavení.  

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, 
vysokých škol, obcí nebo jejich svazků. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

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

 

 Projekty prvožadatelů 

Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

Projekty se širším uzemním, environmentálním nebo 
socioekonomickým dopadem. 

Projekty s kratší dobou realizace 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 

 
 



Indikátor výsledku    

Číslo  94302 

Název Celková délka lesních cest (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



Název Fiche 4.3.1.A. Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů 

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 4.3. - Podpora malého a středního podnikání 

 
 

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 

 Projekty prvožadatelů 

Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

Projekty s kratší dobou realizace 

Preference rekonstrukci před novostavbou 

Podpora tradic a regionální produkce 

Tvorba pracovních míst (vytvořeni vice pracovních míst bude více 
obodováno) 

Víceodvětvová spolupráce (zvýhodnění spolupráce vice odvětví bude 
preferováno body) 

Zvýhodnění menši velikosti podniků/žadatelů (zvýhodněni 
mikropodniků a malých podniků) 

Ekologicky způsob realizace 

 
 

Indikátor výstupů    

Číslo  93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců  

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 32 

 
 

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 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Název Fiche 
4.6.2.A. Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických 
produktů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Čl. 26 – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

 
 

Vymezení Fiche   

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  

Přispívá ke zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti lesnických a 
dřevozpracujících a podobných podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 4.6. - Podpora rozvoje zemědělských, lesnických a potravinářských činností 

 
 

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

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro 
hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro 
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke 
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, 
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může 
týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení.  

Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie 
jsou omezeny na všechny pracovní operace před průmyslovým zpracováním; 
za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na 
různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).  

Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být 
odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více 
podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a 
postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.  

Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy 
- nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

 
 

Definice příjemce 
dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené 
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 



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

 Projekty prvožadatelů 

Projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji 

Tvorba pracovních míst (vytvořeni vice pracovních míst bude vice 
obodováno) 

Projekty s kratší dobou realizace 

Preference rekonstrukci před novostavbou 

Uspory energii 

 
 

 
 

Indikátor výsledku    

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav  0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

 0 

Cílový stav 2 

  

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 1 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Název Fiche 6.5.1.A. Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 

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 6.5. - Mezisektorová spolupráce subjektů regionu 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.  
Cílem MAS je podpora rozvoje regionu, kulturního života a zlepšení kvality 
života na venkově. Přínosy projektů spolupráce jsou obohacování kulturního 
života samotným občanům, ale i turistům, propagovat území a samotné 
subjekty, navazovat další partnerství za účelem rozvoje území a podpora 
mikroekonomiky regionu a posílení vztahu obyvatel k území, což může 
pomoci snížení odlivu obyvatel do měst. Aktivity MAS a projektů spolupráce 
směřují k posílení úrovně základní platformy pro cestovní ruch, jež přispívá 
k dalšímu rozvoji regionu. 

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.  
Příklady možných projektů: 
Regionální značka, regionální produkty a gastronomie  

- Podpora tradičních výrobků  
- Podpora regionální produkce  
- Podpora regionální značky a přebírání zkušeností odjinud  
- Podpora prodeje regionálních produktů na trzích, festivalech, v 



prodejnách  
- Pořádání trhů, festivalů  
- Propagace regionálních výrobků a regionálních značek  
- Pořádání, přebírání a předávání zkušeností s kulinářstvím a 

gastronomií  
- Propagace regionálních produktů ve spolupráci se zdravým životním 

stylem a relaxací 
 

Cestovní ruch 

- Tvorba propagačních materiálů  
- Propagace regionu a jednotlivých aktivit na informačních tabulích  
- Tvorba propagačních videí  
- Podpora TIC  
- Přenášení zkušeností s destinačním managementem  
- Zpracování publikace s top atraktivitami (příroda, gastronomie, 

památky, ubytování, tradice)  
- Vytvoření navigace po regionech MAS do tzv. chytrých telefonů 

 
Kulturní oblast  

- Pořádání kulturních a společenských akcí  
- Podpora tradic  
- Podpora kulturních památek a expozic v nich 

 

Ochrana přírody  

- Ochrana flóry a fauny  
- Podpora tradičních odrůd  
- Zpřístupnění přírody a informování  
- Podpora obnovitelných zdrojů z krajiny 
- Podpora obnovy studánek 

 
 

Podpora mladých  

- Směny mládeže  
- Vzdělávání a předávání zkušeností mladé generaci  
- Pořádání kulturních a společenských akcí mladými a pro mladé 

 

Řeka Rokytná  

- Čistá řeka Rokytná, čištění koryta, břehů, okolí řeky, osvěta pro 
účastníky a společenské akce  

- Zajištění prostupnosti krajiny a břehů řeky Rokytné  
- Zajištění likvidace černých skládek a odpadu v krajině o Zajištění 

likvidace invazních rostlin podél řeky Rokytné (křídlatka, netykavka)  
- Zajištění revitalizace břehů s ohledem na pravidla ochrany EVL 

NATURA 2000  
- Rekonstrukce a revitalizace vodních děl (jezů) na řece Rokytné  

             Protipovodňová opatření a zvýšení retenčních schopností řeky  



 
 

Definice příjemce 
dotace 

Příjemcem dotace může byt 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 mistních 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 jinem než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

 
 

Výše způsobilých výdajů min.         50.000 Kč 

  max.   5.000.000 Kč 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kriterií 
(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

1.       U projektů spolupráce jsou preferenční kritéria nastavena centrálně 
Pravidly pro operaci 19.3.1. 
 

 
 

 
 

Indikátor výsledku   

Číslo 92501 

Název Celkové veřejné výdaje 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 0 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název Fiche 
3.3.1.A Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou 
činnost 

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 

Specifický cíl 3.4. - Revitalizace kulturních památek včetně památek místního 
významu (jedná se o hlavní cíl pro MS2014+) 
Strategický cíl 3 – Funkční budovy a veřejná prostranství 
Specifický cíl 3.3. - Zkvalitnění zázemí pro občanskou vybavenost, spolkovou 
činnost a volný čas  
Opatření 3.3.1.A  Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas 
spolkovou činnost    
Specifický cíl 3.5. – Funkční veřejná prostranství 
Opatření  3.5.1. Revitalizace veřejných prostranství 
Strategický cíl 6 – Kvalitní a efektivní veřejné služby 
Specifický cíl 6.1. – Moderní školská a předškolní zařízení 
Opatření  6.1.1. Investice do kapacit a kvality škol a školek 
Strategický cíl 7 – Podpora volnočasových aktivit a cestovního ruchu 
Specifický cíl 7.1. – Podpora činnosti zájmových spolků a organizací      
Opatření  7.1.1. Podpora aktivit místních spolků          

 
 

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  

Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství (náměstí, návsi, 
tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, 
železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce), a to včetně herních prvků.  

 
b) Mateřské a základní školy  

Podpora zahrnuje investice do mateřských a základních škol nenavyšující 
kapacitu zařízení.  

 
c) Hasičské zbrojnice  

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo 
souvisejících s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce.  
 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  
Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou 
činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, 
koncertní a divadelní sály kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně 
obecních 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 

 
 

Principy pro určení 
preferenčních kriterií 
(Bude případně doplněno 
a upřesněno po vyhlášení 
konkrétní výzvy) 

 Nepodpořený žadatel 

 Tvorba nových pracovních míst  

 Preference projektů realizovaných v menších obcích 

 Preference projektů zajišťujících větší spádovost využití předmětu 
projektu 

 Celkové náklady projektu (projekty s menšími způsobilými výdaji 
budou preferovány, za účelem podpory více žadatelů a širšího 
naplnění strategie  

 Zkrácená doba realizace projektu 

 Finanční náročnost projektu vzhledem k výstupům  

 Počet uživatelů předmětu/výsledku projektu 

 Počet podaných žádostí ve výzvě – zvýhodněn bude žadatel s méně 
podanými žádostmi 

 
 

 
 

Indikátor výsledku   

Číslo 92702 

Název Počet podpořených operací (akcí)  
Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term  
(r. 2018) 

0 

Cílový stav 10 

  

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 

 

 



Jedná se o podkapitolu Struktura programových rámců a ostatních opatření SCLLD 

Opatření SCLLD MAS Rokytná mimo programové rámce 

 

Opatření programového rámce PRV MAS 
Rokytná 

 1.1.1. Investice do pitné vody a čištění odpadních vod 

  
 1.2.1. Modernizace základních veřejných sítí a technologií pro veřejnou správu 

   1.2.2. Investice do akceschopnosti složek IZS 

   1.3.1. Investice do přípravy pozemků pro stavební využití 

   2.1.1. Zkapacitnění a modernizace silnice I/38 

   2.2.1. Investice do silniční sítě regionu 

   2.3.1. Zlepšování bezpečnosti silnic a budování chodníků 

   2.4.1. Podpora udržitelnosti nemotorové a veřejné dopravy 

  
 3.1.1. Investice do zateplování a efektivních zdrojů vytápění veřejných budov 

   3.2.1. Investice do zateplování a efektivních zdrojů vytápění soukromých budov 

  
 3.3.1. Investice do sportovišť a dalšího zázemí pro volný čas spolkovou činnost → 

3.3.1. A Investice do sportovišť a dalšího 
zázemí pro volný čas spolkovou činnost 

 3.4.1. Investice do revitalizace hmotných památek 

   3.5.1. Revitalizace veřejných prostranství 

   4.1.1. Zvyšování zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů 

   4.2.1. Veřejná podpora podmínek pro nárůst zaměstnanosti 

   4.2.2. Podpora pro-rodinných opatření 

  
 4.3.1. Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských podnikatelů → 

4.3.1.A. Zvyšování konkurenceschopnosti 
nezemědělských podnikatelů 

 4.3.2. Investice do znalostní ekonomiky 

   4.4.1. Investice do nabídky v oblasti cestovního ruchu 

   4.5.1. Podpora zázemí sociálních podniků 

   4.5.2. Podpora činností vedoucích k rozvoji sociálních podniků 

   4.5.3. Zvyšování dopadu činnosti místních neziskových organizací 

   4.5.6. Podpora inovativních metod spolupráce v zemědělství, lesnictví a 
potravinářství 

  
 4.6.1. Podpora konkurenceschopnosti místních zemědělců → 

4.6.1.A. Podpora konkurenceschopnosti 
místních zemědělců 

 4.6.2. Podpora konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických 
produktů → 

4.6.2.A. Podpora konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství a lesnických produktů 

 4.6.3. Podpora konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů 

   4.6.4. Zlepšování lesnické infrastruktury 
 

 

 4.6.5. Zlepšování zemědělské infrastruktury 

   5.1.1. Investice do ochrany životního prostředí a prostupnosti krajiny 

   5.1.2. Podpora rekreačních funkcí lesa 

   5.2.1. Zlepšování vodního režimu v zemědělské krajině a v intravilánu 

   5.2.2. Zlepšování vodního režimu v lesích 

   5.3.1. Podpora hospodárného nakládání s odpady 

   6.1.1. Investice do kapacit a kvality škol a školek 

   6.2.1. Podpora modernizace a dostupnosti zdravotní péče 

   6.3.1. Investice do infrastruktury pro služby vedoucí k sociální inkluzi 

   6.3.2. Podpora poskytování sociálních a inkluzivních služeb 

  



 6.4.1. Zkvalitňování služeb pro občany 

   6.4.2. Snižování administrativní zátěže pro obce 

   6.5.1. Podpora komunitně vedeného místního rozvoje 
 

 

 6.5.2. Investice do územního plánování 

   6.6.1. Zajištění kvalitního pokrytí území veřejnou dopravou 

   7.1.1. Podpora aktivit místních spolků 

   7.2.1. Investice do turistické atraktivity regionu 

   7.3.1. Podpora konání akcí pro veřejnost 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jedná se o podkapitolu Integrovaný přístup napříč programovými rámci 

Důležitým prvkem jednotlivých operačních programů a jejich specifických cílů, ze kterých vychází 

jednotlivá opatření SCLLD, je jejich vzájemná provázanost. V procesu tvorby této strategie bylo na 

všechny OP nahlíženo jako na komplexní celek. Pro představu o integraci cílů jednotlivých opatření 

byla vybrána ta opatření, kde bylo identifikováno nejvíce průmětů s těmi ostatními.  

Příklad integrovaného přístupu- tabulka 1 

Operační program IROP OPZ OPZ 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem 

dopravy 

2. Sociální služby a 
sociální začleňování 

3. Slaďování rodinného a 
profesního života 

Opatření SCLLD 

2.4.1. Podpora 
udržitelnosti 

nemotorové a veřejné 
dopravy 

6.3.2. Podpora 
poskytování sociálních a 

inkluzivních služeb 

4.2.2. Podpora pro-
rodinných opatření 

Integrovaný přístup 

Příklad integrovaných cílů IROP-OPZ 2: Vybudování nového chodníku či 
autobusové zastávky může lépe propojit centrum města s jeho periferií. 
Prostorové vyloučení je jeden z faktorů sociálního vyloučení - opatření na 
propojení sociálně vyloučených lokalit s nevyloučenými částmi obce umožní 
lepší dostupnost služeb, usnadní docházku do školy i do zaměstnání. 
IROP-OPZ 3: Investice do udržitelných forem dopravy může mít pozitivní dopad 
také na lepší dostupnost pracovních příležitostí v regionu, což podpoří 
především rodiny s dětmi. Projekty z oblasti dopravy mohou být 
spolufinancovány ze zdrojů OPZ určených na slaďování rodinného a profesního 
života.  

 

Příklad integrovaného přístupu- tabulka 2 

Operační program IROP IROP OPZ OPZ 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 

inkluzi 

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnost 

infrastruktury pro 
vzdělávání a 

celoživotní učení 

2. Sociální služby a 
sociální začleňování 

1. Podpora 
zaměstnanosti 

Opatření SCLLD 

6.3.1. Investice do 
infrastruktury pro 
služby vedoucí k 
sociální inkluzi 

6.1.1. Investice do 
kapacit a kvality škol a 

školek 

6.3.2. Podpora 
poskytování sociálních 
a inkluzivních služeb 

4.2.1. Veřejná podpora 
podmínek pro nárůst 

zaměstnanosti 

Integrovaný přístup 

Výše uvedená opatření směřují ke zvyšování kvality veřejných služeb a jejich zázemí, vč. služeb 
sociálních a dále na cíle zaměřené na prevenci sociálního vyloučení. Příkladem takového projektu je 
komunitní centrum, kde bude probíhat pracovní poradenství a mentoring společně se službami 
péče o předškolní děti. 

 

 

 

 



Příklad integrovaného přístupu- tabulka 3 

Operační program IROP OPZ PRV 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

 2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských aktivit v 
oblasti sociálního 
podnikání 

4. Sociální podnikání 
7. Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Opatření SCLLD 
4.5.1. Podpora zázemí 
sociálních podniků 

4.5.2. Podpora činností 
vedoucích k rozvoji 
sociálních podniků 

4.3.1. Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelů 

Integrovaný přístup 

Cílem výše uvedených opatření je na území MAS podpořit vznik a rozvoj 
podnikatelské činnosti. První skupina podniků, které budou podpořeny, jsou 
sociální podniky, jakožto důležití aktéři při řešení problému sociálního 
vyloučení na trhu práce, popř. dalších sociálních a environmentálních 
problémů. Druhou skupinou cílů, které daná opatření sledují, je rozvoj místní 
ekonomiky z lokálních zdrojů a podpora malého a středního podnikání. 
Propojení se nabízí, protože malé a střední podniky na venkově již často jsou 
významnými zaměstnavateli osob se sníženým pracovním uplatněním. Díky 
provázanosti těchto opatření lze provázat také finanční podporu na realizaci 
projektů v rámci daných opatření. Nejen, že bude možné podnik lépe vybavit, 
ale také transformovat na podnik sociální a díky podpoře, která se na tento 
krok váže, moci zaměstnat více osob znevýhodněných na trhu práce. 

 

Příklad integrovaného přístupu- tabulka 4 

Operační program IROP PRV IROP OPZ 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

3.1 Zefektivnění 
prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje 
kulturního a 
přírodního dědictví 

7. Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

 2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

4. Sociální podnikání 

Opatření SCLLD 
3.4.1. Investice do 
revitalizace hmotných 
památek 

4.3.1. Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
nezemědělských 
podnikatelů 

4.5.1. Podpora 
zázemí sociálních 
podniků 

4.5.2. Podpora 
činností vedoucích k 
rozvoji sociálních 
podniků 

Integrovaný přístup 

Projekty, jejichž cílem je  "zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví" mohou být provedeny integrovaným přístupem skrze OP IROP, PRV i OPZ. 
Příkladem takového projektu je oživení pivovaru ve staré památkové budově. Památkový 
objekt je zde zázemím pro podnikatelské aktivity i objektem podnikatelských aktivit. Proces 
rekonstrukce lze hradit z IROP a navíc může umožnit rozvoj místní stavební firmě. Údržba 
památky a provoz pivovaru, prodej produktů a další aktivity v objektu mohou být financovány z 
PRV a celý podnik může fungovat v módu sociální firmy, které může pomoci rozběhnout 
podnikání intervence z OPZ i IROP. 

 

 

 

 

 



Příklad integrovaného přístupu- tabulka 5 

Operační program OPZ IROP PRV OPZ 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

1. Podpora 
zaměstnanosti 

2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi   

7. Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

4. Sociální 
podnikání 

Opatření SCLLD 
1.4.1. Zvyšování 
zaměstnanosti a 
rozvoj lidských zdrojů 

4.2.2. Podpora 
sociálního bydlení a 
infrastruktury služeb 
pro sociální inkluzi 

1.3.1. Podpora 
nezemědělského 
podnikání 

1.4.3. Podpora 
činnosti sociálních 
podniků 

Integrovaný přístup 

Tam, kde chybí nebo nejsou dostatečně kvalitní a dostupné služby vedoucí k sociální inkluzi by 
mohla pomoci podpora investic na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v této oblasti. Ať již 
půjde o podnikání v oblasti služeb sociální inkluze nebo přímo o sociální podnik v této oblasti, 
předmětem podnikání může být provozování domu s pečovatelskou službou nebo služeb pro 
seniory v domácnosti. Další oblast podnikání v sektoru sociální inkluze jsou služby zaměřené na 
osoby na rodičovské dovolené a usnadnění jejich integrace mezi pracující (jako například 
alternativní školky, jesle, komunitní školy pro děti v režimu domácího vzdělávání). Výše 
uvedené příklady budou mít pozitivní dopad na zaměstnanost v místě. Projekty tedy mohou 
být financovány napříč operačními programy. 

 

Příklad integrovaného přístupu- tabulka 6 

Operační program OPZ IROP OPZ 

Specifický cíl/ fiche 
operačního programu 

3. Slaďování rodinného a 
profesního života 

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnost infrastruktury 
pro vzdělávání a 
celoživotní učení  

1. Podpora zaměstnanosti 

Opatření SCLLD 
4.2.2. Podpora pro-
rodinných opatření 

6.1.1. Investice do kapacit 
a kvality škol a školek 

4.2.1. Veřejná podpora 
podmínek pro nárůst 
zaměstnanosti 

Integrovaný přístup 

Cílem opatření je vytvořit dostatek možností a kapacit pro hlídání dětí a péče o ně 
a to za účelem snazšího pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce. Opatření je 
provázáno cíli SCLLD zaměřenými na zvyšování zaměstnanosti v regionu a dále s 
cíli, které se týkají zlepšování kvality a kapacit vzdělávací soustavy a její 
infrastruktury na území MAS. 

 

Příklad integrovaného přístupu- tabulka 7 

Operační program PRV PRV 

Specifický cíl / fiche 
operačního programu 

4. Lesnická infrastruktura 
11. Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich 

mobilizace a uvádění na trh 

Opatření SCLLD 
4.6.4. Zlepšování lesnické 

infrastruktury 

4.6.2. Podpora konkurenceschopnosti 
lesního hospodářství a lesnických 

produktů 

Integrovaný přístup 

Potřeba podpory Lesnické infrastruktury je v návaznosti na konkurenceschopnost 
drobných podnikatelů v lesním hospodářství. Podpořením opatření SCLLD 4.6.4 – 
Zlepšování lesnické infrastruktury se pozitivně projeví nejen v tomto cíli, ale také 
kladně ovlivní navazující oblastí jako je opatření SCLLD 4.6.2. Podpora 
konkurenceschopnosti lesního hospodářství a lesnických produktů, a také obecně 
podpoří zaměstnanost, která je jednou z hlavních strategických cílů celé SCLLD. 

 



Příklad integrovaného přístupu – tabuka 8 

Operační 
program 

PRV IROP OPZ 

Specifický cíl / 
fiche operačního 
programu 

15. Mateřské a základní 
školy 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnost 
infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení 

3. Slaďování rodinného a 
profesního života 

Opatření SCLLD 
3.3.1. A Investice do sportovišť 
a dalšího zázemí pro volný čas 

spolkovou činnost 

6.1.1. Investice do kapacit a 
kvality škol a školek 

4.2.2. Podpora prorodinných 
opatření 

Integrovaný 
přístup 

Cílem opatření je na území MAS podpořit rozvoj základních škol a prodloužení doby péče o 
děti, a to za účelem snazšího pracovního zapojení jejich rodičů na trh práce. Opatření je 
provázáno cíli SCLLD zaměřenými na zvyšování zaměstnanosti v regionu a dále s cíli, které se 
týkají zlepšování kvality a kapacit vzdělávací soustavy a její infrastruktury na území MAS. 
Pokud jde pro projekty financované přes MAS z ESF, aktivity v rámci tohoto opatření mohou 
být provázány na podporu z OPZ a to v oblasti slaďování rodinného a profesního života. Z PRV 
může být toto opatření navázáno na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve 
venkovských oblastech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jedná se o tabulku - vzájemné integrační vazby mezi všemi opatřeními strategie a specificky opatřeními programových rámců 

 

 

 

X Odvozená opatření (opatření PR podmnožinou opatření strategie) 

  
A_STPR Slabá integrační vazba - synergie mezi opatřeními strategie a opatřeními programových rámců 

  
B_STPR Silná integrační vazba - podmíněnost mezi opatřeními  strategie a opatřeními programových rámců (věcná, časová, prostorová) 

 

Obrázek - Vzájemné integrační vazby mezi všemi opatřeními strategie a specificky opatřeními programových rámců 

 

3.3.1.A Investice do sportovišť a dalšího 

zázemí pro volný čas spolkovou činnost
B_STPR04 X B_STPR05 A_STPR07 A_STPR7 A_STPR27 B_STPR25 B_STPR10 A_STPR12 A_STPR23 B_STPR13 A_STPR10 B_STRP21


