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Přehled změn řešených v Dodatku č. 1: 

Kapitola Přehled změn Zdůvodnění změn 

2.5.2 Drobné podnikání Doplnění textu o obecních prodejnách Přidání Fiche č. 6 Obecní 
prodejny 

3.4 Podnikání a inovace, 
zavádění úsporných 
technologií v obcích 

Doplnění SWOT analýzy o 
problematiku obecních prodejen 

Přidání Fiche č. 6 Obecní 
prodejny 

3.6 Zemědělství Přidání nové SWOT analýzy řešící 
problematiku zemědělství 

Přidání Fiche č. 5 Zemědělské 
podnikání 

3.7 Analýza problémů a 
potřeb 

Přečíslování kapitoly z 3.6 na 3.7 
Doplnění tabulky APP „Podnikání a 
inovace“ o téma obecních prodejen 
Přidání nové tabulky APP řešící 
problematiku zemědělství 

Posun číslování z důvodu 
přidání kapitol 
Přidání Fiche č. 6 Obecní 
prodejny 
Přidání Fiche č. 5 Zemědělské 
podnikání 

4.1 Definování mise a 
dlouhodobé vize rozvoje 
území 

Doplnění textu ve vztahu 
k zemědělství a obecním prodejnám 

Přidání nových Fichí č. 5 a 6 

4.2 Strategické a specifické 
cíle 

Přidáno Nařízení PRV, článek 17 a 20 
V tabulce doplněn text ve vztahu 
k zemědělství a obecním prodejnám 
Doplněn text u specifického cíle 4.1 
Podpora podnikání a inovací a 4.1.1 
Podnikání a inovace 

Přidání nových Fichí č. 5 a 6 
 
 

4.3 Integrační a inovativní 
prvky 

Doplněna tabulka pro strategický cíl 4 
ve vztahu k zemědělství a obecním 
prodejnám 

Přidání nových Fichí č. 5 a 6 

4.5 Akční plán obsahující 
popis programových rámců 

V úvodní tabulce a v tabulce 
programových rámců doplněn text u 
Fiche č. 4 (převod alokace), přidány 
Fiche č. 5 a 6 
Upraven původní text, doplněn popis a 
zdůvodnění změn 
Upraveny jednotlivé Fiche: 
F1 – změna hodnoty indikátoru 
výsledků 
F2 – úprava preferenčního kritéria č. 3, 
změna hodnoty indikátoru výsledku 
F3 – změny hodnot indikátorů výstupu 
a výsledku 
F4 – Fiche zrušena (uvedena nulová 
hodnota indikátoru) 
F5 – přidána celá nová Fiche 
F6 – přidána celá nová Fiche 

Zrušení Fiche č. 4 a přidání 
Fichí č. 5 a 6 na základě 
výsledků střednědobého 
hodnocení 

4.6 Grafické znázornění 
popisu integrovaného 
přístupu napříč 
programovými rámci 

Úprava tabulek 4 a) a b) včetně popisu 
integračních vazeb 

Zrušení Fiche č. 4 a přidání 
Fichí č. 5 a 6 
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2.5.2 Drobné podnikání 

Území MAS Via rustica je z průmyslového hlediska zaměřeno na strojírenský, dřevozpracující a 

kožedělný průmysl. Tento trend průmyslu v daném regionu byl nastaven již v druhé polovině 

dvacátého století. V 90. letech byla tato odvětví průmyslu výrazně redukována a obyvatelstvo pracující 

v průmyslu postupně začalo přecházet do terciální sféry (služby). 

Na území MAS Via rustica se podle statistik z roku 2013 nachází 6 707 ekonomických subjektů. 

Převážná většina z nich se dá charakterizovat jako malý podnik či mikropodnik. 

59,5 % ekonomických subjektů je bez zaměstnanců, 7,8 % ekonomických subjektů zaměstnává do 5 

zaměstnanců a 2,5 % ekonomických subjektů zaměstnává 6 až 50 zaměstnanců. U 28,5 % není uveden 

počet zaměstnanců. Pouze 1,7 % ekonomických subjektů zaměstnává více než 50 zaměstnanců. 

Drobné podnikání představuje v to to regionu velmi významný prvek posilující ekonomickou i sociální 

stabilitu a rozvoj obcí. Přispívá k zaměstnanosti, ovlivňuje nabídku a dostupnost služeb a výrobků 

v dané lokalitě, ve formě zaměstnanců a klientů přivádí nové obyvatele i návštěvníky. Pro drobné 

podnikatele působící na venkově je většinou velmi obtížné zajistit si vlastní činností dostatek 

prostředků na modernizaci či rozvoj provozu. Vzhledem ke konkurenci velkých podniků se potýkají též 

s problémem zajištění pravidelného odbytu svých produktů. Taktéž pomalé zavádění moderních 

technologií představuje značný problém. Zároveň se malé podniky a mikropodniky potýkají se značnou 

administrativou jak provozních činností, tak i nadstavbovou činností, např. čerpání dotačních 

prostředků. Z tohoto důvodu převážná část podnikatelských subjektů o dotace nežádá. 

Specifickou oblastí drobného podnikání jsou obecní prodejny v malých sídlech, jejichž provoz zajišťují 

přímo obce samotné, příp. je pronajímají místním podnikatelům. Cílem obcí, které tyto obchody 

provozují, je především zajištění základních služeb pro obyvatele přímo v místě bydliště. Jedná se 

zejména o tzv. „prodejny smíšeného zboží“ nabízející kromě potravin i základní drogistický apod. 

sortiment. Převažující skupinou zákazníků těchto obchodů jsou obyvatelé v důchodovém věku, kteří 

nevyjíždějí za prací do větších sídel a možnost nákupu základních potřeb v místě bydliště je pro ně 

důležitou službou. Současně jsou tyto prodejny místem pro vzájemný kontakt obyvatel a plní určitou 

komunitní funkci. Provoz obchodů v malých obcích je finančně náročný a často ztrátový, nedokážou 

konkurovat běžné obchodní síti, a proto těchto obchodů ubývá. Některé obce se snaží prodejny udržet 

jejich propojením s dalšími službami, jako je např. kombinace s informačním centrem, doručováním 

zásilek apod. Kraj Vysočina již několik let vyhlašuje dotační program „Venkovské prodejny“ zaměřený 

na podporu malých obchodů, kdy mezi způsobilé výdaje patří platy zaměstnanců, nájemné aj. režijní 

výdaje. Mnohé obce by však potřebovaly zajistit také obnovu samotných objektů prodejen a jejich 

vybavení, příp. přilehlých prostor (parkovišť, odstavných ploch apod.), což je vzhledem k neziskovosti 

provozu obecních obchodů problematické. 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3.4 Podnikání a inovace, zavádění úsporných technologií v obcích 

Silné stránky Slabé stránky 

• Průmyslová tradice 

• Existence strojírenství, dřevozpracující a 

kožedělný průmysl 

• Existence malých podniků a mikropodniků 

• Dobré napojení komunikací I. a II. tříd 

• Dostatek obecních nemovitostí 
využitelných pro podnikání (v oblasti 
prodeje zboží) 

• Dotace na provoz venkovských prodejen od 
kraje 

• Zájem obcí udržet venkovské prodejny v 
provozu 

• Nedostatečná podpora začínajících a malých 

podniků 

• Pomalé zavádění moderních technologií 

• Podniky nedokáží využít podpor z dotací 

v návaznosti na složitou administrativu 

• Málo ubytovacích a stravovacích zařízení 

vyšší kvality 

• Nedostatek prostředků na modernizaci a 

rozvoj provozu 

• Chátrající objekty vhodné k podnikatelské 

činnosti 

• Nízká konkurenceschopnost venkovských 

prodejen 

• Zastaralé vybavení venkovských prodejen 

Příležitosti Hrozby 

• Potenciál v oblasti průmyslu 

• Navázání podnikatelských subjektů na 

školská zařízení 

• Motivace mládeže k řemeslným oborům 

• Potenciál pro podnikání v agroturistice 

• Využití stávajících objektů pro venkovské 

prodejny 

• Budování nových a modernizace stávajících 

venkovských prodejen 

• Víceúčelové využití prodejen (poštovní a 

informační služby …) 

• Vytváření pracovních příležitostí v místě 

• Odliv vzdělaných mladých lidí do velkých 

sídel 

• Nízké mzdy 

• Nedostatečná kapacita kvalifikovaných 

pracovníků 

• Rušení venkovských prodejen 

• Slabá kupní síla 
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3.6 Zemědělství 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dostatek dobytka 

• Menší územní celky  

• Dostatek druhů pěstovaných plodin 

• Dostatek orné půdy 

 

• Nedostatečný odbyt surovin  

• Komplikovaný prodej produktů koncovému 
spotřebiteli 

• Špatný technický stav budov 

• Hospodaření na propachtované půdě 

• Špatná sebeprezentace zemědělců 

• Negativní dopady konvenčního hospodaření 
na půdu 

• Zastaralé strojní vybavení 

• Nevyužívané zemědělské objekty 

Příležitosti Hrozby 

• Zkvalitnění zázemí pro chov 

hospodářských zvířat 

• Zvýšení vlastní skladovací kapacity 

(slamníky, hnojiště, sklady plodin, 

hnojiv…) 

• Rozvoj šetrného hospodaření 

• Využití moderních strojů a technologií 

(tzv. precizní zemědělství; navigační a 

mapové systémy, řízení provozů, senzory, 

robotika, aj.) 

• Využití místních surovin ke zpracování 

• Vysoká cena zemědělské půdy 

• Klimatické podmínky 

• Rozšíření a ztížení podmínek ochranného 

pásma vodní nádrže Švihov 

• Ztráta propachtované půdy 

• Málo zaměstnanců a malý zájem o práci 

v zemědělství 

• Nevyvážená dotační politika 

• Znečištění vodních zdrojů 

• Odliv mladých lidí z regionu (nedostatek 

pracovních příležitostí) 
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3.7 Analýza problémů a potřeb 

Podnikání a inovace 

Problémy Potřeby 

• Nedostatečná podpora začínajících a 
malých podniků 

 

• Podpora začínajících a malých podniků např. 
znalostí čerpání dotací  

• Potenciál v oblasti průmyslu 

• Potenciál pro podnikání v agroturistice 

• Pomalé zavádění moderních technologií • Podpora rychlejšího zavádění moderních 
technologií  

• Podniky nedokáží využít podpor z dotací 
v návaznosti na složitou administrativu 

• Podpora podniků např. znalostí MAS s 
čerpáním financí ze státních programů a EU 

• Málo ubytovacích a stravovacích zařízení 
vyšší kvality 

• Podpora ubytovacích a stravovacích zařízení 
např. zajištěním úspornějších technologií a 
tím snížení provozních nákladů  

• Nedostatek prostředků na modernizaci a 
rozvoj provozu 

• Podpora využití finančních prostředků ze 
státních programů a EU  

• Chátrající objekty vhodné k podnikatelské 

činnosti 

• Motivace podnikatelských subjektů k využití 
tzv. brownfields  

• Nedostatečná kapacita kvalifikovaných 
pracovníků 

 
 
 

 

• Navázání podnikatelských subjektů na 
školská zařízení 

• Motivace mládeže k řemeslným oborům 

• Příprava vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů 
vzdělávacími zařízeními, mikroregiony, popř. 
MAS 

• Nízká konkurenceschopnost, zastaralé 
vybavení, zanikání venkovských prodejen 

• Optimalizace fungování venkovských 
prodejen, jejich víceúčelové využití (poštovní 
a informační služby …), budování nových a 
modernizace stávajících venkovských 
prodejen 

 

Zemědělství 

Problémy Potřeby 

• Nedostatečný odbyt surovin a 
komplikovaný prodej koncovému 
spotřebiteli 

• Nevyhovující technický stav budov 

• Hospodaření na propachtované půdě 

• Špatná sebeprezentace zemědělců 

• Negativní dopady konvenčního 
hospodaření na půdu 

• Zastaralé strojní vybavení 

• Nevyužívané zemědělské objekty 

• Lepší propojení mezi spotřebiteli a zemědělci 
(např. specializovaný obchod místních 
potravin) 

• Modernizace starších objektů 

• Prodej orné půdy zemědělcům 

• Zlepšení propagace zemědělců a jejich 
produktů 

• Rozvoj šetrného hospodaření 

• Využití moderních strojů a technologií 

• Obnova a využití stávajících zemědělských 
objektů 
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4.1 Definování mise a dlouhodobé vize rozvoje území 

Příprava strategické části Strategie MAS Via rustica vychází z: 

 

− analytických údajů zájmového území 

− z veřejných jednání 

− pracovních schůzek  

− dotazníkových šetření 

− sběru projektových záměrů  

 

V rámci tvorby SCLLD se účastnily osoby, které zastupovaly subjekty soukromého, neziskového a 

veřejného sektoru působící na území MAS.  

Dlouhodobá vize je zaměřena na řešení problémů z oblasti dopravní a technické infrastruktury pro 

zkvalitnění podmínek života obyvatel ve venkovském regionu. Rovněž chceme podporovat tvorbu a 

údržbu veřejných prostranství, zeleně, to vše přispěje k zlepšování kvality životního prostřední v 

lidských sídlech. Dalším elementem dlouhodobé vize je modernizace v lesnictví, lesní techniky a 

investice do lesů, která by měla vést k soběstačnosti a k trvale udržitelnému rozvoji venkova. V oblasti 

vzdělávání je to především nová výstavba, rozšiřování a modernizace stávajících objektů, vybavení a 

kapacit školního a předškolního vzdělávání. Oblast sociálního bydlení je zaměřena na rekonstrukce 

bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení v obcích a 

městech. Dalším tématem je podpora vzniku a rozvoje zejm. malých a mikro podniků (zemědělských i 

nezemědělských, vč. obecních prodejen) a jejich inovace, zaváděním úsporných technologií bude 

podněcován rozvoj firem v regionu. Posledním neméně důležitým tématem je podpora kvalitní 

nabídky na nejrůznější kulturní, sportovní, vzdělávací a další společenské, zájmové a volnočasové akce 

a aktivity. Součástí je hledání vhodných marketingových kanálů a propagace, včetně propagace a 

podpory agroturistiky a cestovního ruchu. 

 

Místní akční skupina Via rustica tímto dokumentem vymezuje problémy a potřeby, rozvojové cíle a 

priority tohoto území. S vědomím odpovědnosti za svěřené přírodní a kulturní dědictví chceme v naší 

části Vysočiny vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj na principech občanské společnosti zapojující 

všechny skupiny obyvatel. 
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4.2 Strategické a specifické cíle 

Cílem přípravy strategie MAS je, aby navrhované aktivity a opatření pomohly místním podnikatelským, 

neziskovým i veřejným subjektům postupně dosáhnout jisté nezávislosti na státních či evropských 

dotačních titulech. 

Strategie MAS Via rustica je výčtem všech opatření a priorit, které byly definovány při přípravě tohoto 

dokumentu, zároveň zahrnuje zásadní a důležité prvky rozvoje území korespondující s cíli a strukturou 

PRV a IROP.  

Na základě komunitního projednání stavu, problémů a potřeb na území MAS byly stanoveny následující 

strategické cíle regionu: 

1. Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v obcích 

2. Rozvoj a modernizace v lesnictví 

3. Rozvoj a modernizace ve školství a v sociálním bydlení 

4. Rozvoj a modernizace v podnikání 

5. Rozvoj kulturního dědictví, volnočasových a sportovních činností a cestovního ruchu 

6. Rozvoj spolupráce 

 

Tyto cíle korespondují s cíli Nařízení PRV a IROP, konkrétně: 

- Nařízení PRV, článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura 

- Nařízení PRV, článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo 

rozvoj nezemědělských činností 

- Nařízení PRV, článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 

produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

- Nařízení PRV, článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

- Nařízení PRV, článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

- Nařízení PRV, článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech d) 

Obchody pro obce 

- IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 

učení 

- IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
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  PRIORITA Strategický cíl Specifický cíl Opatření a aktivita 

1 

Dopravní a 
technická 
infrastruktura 
v obcích 

Zkvalitnění 
dopravní a 
technické 
infrastruktury v 
obcích 

1.1 Podpora 
dopravní 
infrastruktury 

1.1.1 Dopravní infrastruktura:  
Cílem je podpořit výstavbu a rekonstrukci v oblasti 
dopravy, včetně cyklodopravy a tím zajistit 
kvalitnější dostupnost mezi obcemi, která přispěje k 
rozvoji celého území.   
1.1.2 Cyklotrasy:  
Cílem je rekonstrukce stávajících a výstavba nových 
cyklotras, eventuálně cyklostezek, zvýšení 
bezpečnosti cyklistů oddělením páteřních cyklotras 
od silniční dopravy, zajištění bezbariérovosti na 
trase, zvýšení aktivity území pro návštěvníky, 
zefektivnění propagace území. Vytvoření zázemí pro 
odpočinek a rekonstrukce, resp. nákup 
doprovodného mobiliáře.  

1.2 Podpora 
technické 
infrastruktury 

1.2.1 Technická infrastruktura:  
Zmodernizovat technické zázemí občanské 
vybavenosti vedoucí ke zlepšení života v obcích.  
1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí:  
Cílem je rovněž podpořit údržbu veřejných 
prostranství, zelení, výsadby nových stromů, to vše 
přispěje ke zlepšování kvality životního prostřední v 
lidských sídlech.  

2 Lesnictví 
Rozvoj a 
modernizace v 
lesnictví 

2.1 Podpora 
rozvoje v 
lesnictví 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví:  
Cílem je podpořit produktivní i neproduktivní 
investice v lesích. Zvýšit tak konkurenceschopnost a 
ekonomickou soběstačnost subjektů hospodařících 
v lesích pomocí podpory projektů, jež budou měnit 
přístup k hospodaření v krajině směrem k trvale 
udržitelnému rozvoji.  

3 
Školství a 
sociální 
bydlení 

Rozvoj a 
modernizace 
ve školství a v 
sociálním 
bydlení 

3.1 Podpora 
školství 

3.1.1 Školství:  
Cílem je vytvořit kvalitnější zázemí pro předškolní, a 
základní vzdělávání se záměrem generovat příznivé 
podmínky pro moderní vzdělávací proces (inkluzivní 
vzdělávání, intuitivní a prožitkové vzdělávání, 
podpora funkční gramotnosti a rozvoj klíčových 
kompetencí, EVVO, rozvoj regionální identity, 
apod.)  

3.2 Podpora 
sociálního 
bydlení 

3.2.1 Sociální bydlení:  
Předmětem opatření je podpora budování cenově 
dostupného bydlení zejména pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel, s cílem omezit odliv obyvatel z 
území MAS.   

4 

Podnikání a 
inovace, 
zavádění 
úsporných 
technologií 

Rozvoj a 
modernizace v 
podnikání 

4.1 Podpora 
podnikání a 
inovací 

4.1.1 Podnikání a inovace 
Cílem je podpořit činnost stávajících i nových 

zemědělských a nezemědělských podnikatelů a 

živnostníků, podněcovat vznik a rozvoj 

podnikatelských nemovitostí včetně související 

infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního 

prostředí v regionu. Podporovat nákup 

technologického vybavení s cílem urychlit rozvoj 

malých a mikro podniků a rozvoj a diverzifikaci 
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zemědělských podniků. Pomocí investic do 

potřebných technologií je podněcován rozvoj 

zemědělských a nezemědělských firem na území 

MAS. Podpořit stabilizaci a konkurenceschopnost 

drobných venkovských prodejen v malých obcích 

jako specifické součásti služeb a života na venkově.   

5 

Kulturní 
dědictví, 
volnočasové a 
sportovní 
činnosti, 
včetně 
cestovního 
ruchu 

Rozvoj 
kulturního 
dědictví, 
volnočasových 
a sportovních 
činností a 
cestovního 
ruchu 

5.1 Podpora 
kulturního 
dědictví 

5.1.1 Kulturní památky:  
Cílem je podpořit historické dědictví na území MAS, 
které nepředstavuje pouze významné kulturní 
památky většího rozsahu, typu zámků či kostelů, ale 
též drobné objekty a památky jako boží muka, 
kapličky, sochy, prvky lidové architektury apod., 
které jsou právě pro venkovská sídla a jejich okolí 
typické a úzce spjaté s dějinami jednotlivých obcí a 
měst. Pro svůj menší význam a nevelkou atraktivitu 
z hlediska cestovního ruchu jsou bohužel většinou 
opomíjeny, chátrají a dokonce nenávratně zanikají.  

5.2 Podpora 
volnočasových a 
sportovních 
aktivit 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti: 
Cílem pro spokojený život v obcích a městech je 
dostatečná a kvalitní nabídka nejrůznějších 
kulturních, sportovních, vzdělávacích a dalších 
společenských, zájmových a volnočasových akcí a 
aktivit. Nedílnou součástí života na venkově je 
zároveň udržování tradic a povědomí o historii 
města, obce i celého regionu, které spolu s péčí o 
historické dědictví přispívá k posilování 
sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí.  

5.3 Podpora 
cestovního ruchu 

5.3.1 Cestovní ruch:  
Cílem je podpořit vybudování základní a doplňkovou 
turistickou infrastrukturu a tím docílit zlepšení 
cestovního ruchu. To vše může mít příznivý dopad 
na zvýšení návštěvnosti na území.  

6 Spolupráce  
Rozvoj 
spolupráce 

6.1 Podpora 
spolupráce 

6.1.1 Projekty spolupráce:                                                 
Cílem je podpořit předávání znalostí, zkušeností a 
praktických rad ve spolupráci s ostatními MAS. 
Zajistit tak rozvoj komunitního života a širší 
propagaci regionu.  
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PRIORITA 4: PODNIKÁNÍ A INOVACE, ZAVÁDĚNÍ ÚSPORNÝCH TECHNOLOGIÍ 

Strategický cíl 4: Rozvoj a modernizace v podnikání 

Specifický cíl 4.1: Podpora podnikání a inovací 

Opatření a aktivita: 

Cílem je podpořit činnost stávajících i nových zemědělských a nezemědělských podnikatelů a 

živnostníků, podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, 

a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí v 

regionu. Podporovat nákup technologického vybavení s cílem urychlit rozvoj malých podniků, mikro 

podniků a rozvoj a diverzifikaci zemědělských podniků. Pomocí investic do potřebných technologií je 

podněcován rozvoj zemědělských a nezemědělských firem na území MAS. Podpořit stabilizaci a 

konkurenceschopnost drobných venkovských prodejen v malých obcích jako specifické součásti služeb 

a života na venkově.  

 

4.1.1 Podnikání a inovace 

Jako příklad uvádíme následující aktivity: 

− Podpora nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových zemědělských a 

nezemědělských podniků 

− Výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro podnikání a pořízení strojů a 

technologií 

− Podpora podnikání v sociálních službách (např. stavební úpravy, výstavba, modernizace 

objektů, pořízení vybavení a technologií) 

− Odborné poradenství v oblasti podnikání, profesní vzdělávání 

− Tradiční podnikání (řemesla, regionální produkty) 

− Prezentace regionálních produktů 

− Podpora pořádání jarmarků a farmářských trhů 

− Rekvalifikační a do vzdělávací kurzy  

− Zlepšení elektronických komunikačních kanálů vedoucí ke zlepšení informovanosti 

− Podpora agroturistiky (stavební úpravy a modernizace stávajících objektů, včetně pořízení 

technologií a vybavení) 

− Podpora podnikání v cestovním ruchu (stavební úpravy a modernizace stávajících objektů, 

včetně pořízení technologií a vybavení) 

− Investice v zemědělských podnicích vedoucí k rozvoji rostlinné a živočišné výroby, ale i k 

diverzifikaci aktivit do dalších oblastí (nezemědělských činností) 

− Investice do výstavby, rekonstrukce a modernizace objektů malých venkovských prodejen, 

jejich vybavení a technologií, příp. pořízení pojízdných prodejen apod. 
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4.3 Integrační a inovativní prvky  

Zapojení inovačních a integračních prvků hraje zásadní roli při realizaci strategie. Inovační a integrační 

postupy přispívají ke zvýšení efektivity naplánovaných aktivit a jsou často inspirovány příklady dobré 

praxe z jiných regionů. Inovační a integrační přístupy budou zaměřeny na projekty, které budou 

zasahovat nebo mít dopady do více oblastí a bude docházet k jejich vzájemnému propojení do 

budoucna. 

 

Vezmeme‐li v potaz zájmové území spolku, daří se již dnes velmi dobře s veřejností komunikovat a v 

reálném čase pak již není tolik překážek pro realizaci projektu, jako když jde každý čistě za svým. 

Tomuto principu chování by se dalo lehce říkat komunitní plánování obyvatel v regionu a ve své 

podstatě by o všem měli rozhodovat lidé z řad veřejnosti prostřednictvím svých zástupců.  

MAS Via rustica z.s. bude nadále pracovat ve stejném postoji a to takovém, že o všem rozhoduje 

veřejnost a zástupci místních aktivních subjektů. Předpokladem je také to, že spolek Via rustica z.s. se 

nebrání novým nápadům pro jakékoliv projekty.  

 

Nejdůležitějším prvkem využití místního potenciálu pro inovace a integrace jsou samozřejmě lidé, 

veřejnost, která mluví ovšem, ale mnohdy jak tomu bylo v minulosti, byla ze hry vyřazována. Tento 

prvek bude sloužit nejen jako příklad dobré praxe, že spolupráce všech subjektů dosáhne 

nejkvalitnějšího a ve své podstatě i nejrychlejšího rozvoje území.  

Součástí inovačních a integračních prvků při realizaci jsou také spolky, které jsou nesmírným 

potenciálem pro rozvoj nových inovačních a integračních postupů a prvků. Spolková činnost je na 

tomto území velmi bohatá a sahá do mnoha oborů činnosti. 

 

Součástí prosazování nových inovačních a integračních postupů jako je dobrovolná činnost či činnost 

spolků, je nutné zajistit vhodné motivování veřejnosti a současně jim svěřit určité pravomoci pro 

samořízení projektů. Motivování obyvatel se nechá provést několika příklady, jedním je zdravá 

motivace jako je vysvětlení, jaký bude mít projekt dopady na ně samotné. Dalším příkladem motivace 

je ukázka dobré praxe, což znamená přednést a vysvětlit každému, kde se co podařilo a jak byl jaký 

projekt realizován. 

 

Inovativní prvky 

Strategický cíl 1: Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v obcích 

• Zpomalovací a bezpečnostní prvky na obecních komunikacích 

(zpomalovací a bezpečnostní prvky na obecních komunikacích, 

zajištění kvalitnějšího značení, osvětlení přechodů pro chodce, 

dynamické zpomalovací systémy, dětská dopravní hřiště, zajištění 

bezbariérovosti v obcích) 

• Energetické inovace 

(např. modernizací veřejných budov vzniká nižší energetická 
náročnost)  

Strategický cíl 2: Rozvoj a modernizace v lesnictví 

• Zavádění ekologické osvěty v lesích  
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(zavádění preventivních ekologických opatření, zajištění koordinace 

těchto opatření, pořádáním seminářů a školení v oblasti inovací pro 

vlastníky lesů, pořízením modernějších strojů a technologií)  

Strategický cíl 3: Rozvoj a modernizace ve školství a v sociálním bydlení 

• Moderní a inovativní vzdělávací materiály  

(tvorba moderních a inovativních vzdělávacích materiálů, podpora 

zavádění moderních a inovativních metod a forem pro vzdělávání, 

podpora zavádění aktuálních vzdělávacích koncepcí, oblastí a témat 

vzdělávání např. inkluzivní a polytechnické vzdělávání, funkční 

gramotnost, EVVO, klíčové kompetence, regionální identita, …) 

• Energetické inovace 

(např. modernizací budov vzniká nižší energetická náročnost)  
• Bezbariérovost v sociální sféře 

(podpora bezbariérových přístupů do veřejných objektů a objektů 

poskytujících sociální služby) 

• Energetické inovace 

(např. modernizací budov vzniká nižší energetická náročnost) 
 

Strategický cíl 4: Rozvoj a modernizace v podnikání 

• Zavádění nových technologií 

(pořízením modernějších strojů a technologií) 

• Energetické inovace 

(např. modernizací budov vzniká nižší energetická náročnost) 

• Rozšiřování podnikatelských aktivit zemědělských podniků 

(investice do technologií pro nezemědělské činnosti) 

• Zavádění takových způsobů hospodaření, opatření či technologií, 

které vedou ke snižování dopadů zemědělství na životní prostředí 

• Multifunkčnost venkovských prodejen (poskytování širšího spektra 

služeb), využití moderních technologií  
Strategický cíl 5: Rozvoj kulturního dědictví, volnočasových a sportovních 
činností a cestovního ruchu 

• Podpora bezbariérového přístupu, podpora inovačních prvků, např. 

vstupní turnikety, nákupem materiálního vybavení s regionální 

tématikou pro volnočasové, spolkové a sportovní aktivity, zaváděním 

nových kroužků pro děti s regionální tématikou (včelařství, rybářství, 

řemesla myslivost, historie, ŽP apod.) 

• Energetické inovace 

(např. modernizací budov vzniká nižší energetická náročnost)  

Strategický cíl 6: Rozvoj spolupráce 

• Spolupráce na propagaci regionu  

(např. prohloubení spolupráce a rozvoj partnerství s aktéry vzdělávání)  
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4.5 Akční plán obsahující popis programových rámců 

OP Opatření / Fiche Specifický cíl CLLD Podpora 

IROP 

Školství 3.1 Podpora školství 
PO 4 - SC 2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 

Sociální bydlení 
3.2 Podpora sociálního 
bydlení 

PO 4 - SC 2.1 Zvýšení kvality a 
dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi  

PRV 

Fiche č.1 Investice do 
lesních cest 

2.1 Podpora rozvoje  
v lesnictví 

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura                                    
 

Fiche č.2 Lesní technika 
2.1 Podpora rozvoje  
v lesnictví 

PRV 8.6.1 Technika a technologie pro 
lesní hospodářství 

Fiche č.3 Nezemědělské 
podnikání 

4.1 Podpora podnikání a 
inovací 

PRV 6.4.1 Investice do nezemědělských 
činností 

Fiche č.4 Projekty 
spolupráce 

6.1 Podpora spolupráce 

PRV 19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce MAS 
Celá alokace z Fiche č. 4 byla na 
základě výsledků střednědobého 
hodnocení přesunuta do alokace 
operace 19.2.1. 

Fiche č. 5 Zemědělské 
podnikání 

4.1 Podpora podnikání a 
inovací 

PRV 19.2.1, čl. 17, odstavec 1., 
písmeno a) Investice do zemědělských 
podniků 

Fiche č. 6 Obecní prodejny 
4.1 Podpora podnikání a 
inovací 

PRV 19.2.1, čl. 20 Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 
oblastech d) Obchody pro obce 
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Programové rámce MAS Via rustica – PRV (Fiche č.1 – Fiche č.4) 

Přehled Fichí 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest Článek 17, odstavec 1., písmeno c) 
Lesnická infrastruktura 

Fiche č. 2 Lesní technika Článek 26 
Investice do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  
Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Fiche č. 4 Projekty spolupráce Článek 44  
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 
Celá alokace z Fiche č. 4 byla na základě výsledků 
střednědobého hodnocení přesunuta do alokace operace 
19.2.1. 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 
Investice do zemědělských podniků 

Fiche č. 6 Obecní prodejny Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech d) Obchody pro obce 

Při přípravě strategie (veřejných projednáváních a pracovních skupinách) byla řešena také další témata 

typická pro venkovský region, mj. zemědělství (infrastruktura, zpracovávání zemědělských produktů a 

jejich uvádění na trh). Při dotazníkových šetřeních a sběru projektových záměrů v rámci přípravy 

strategie nebyly v regionu zjištěny konkrétní potravinářské projekty, které by bylo možné 

prostřednictvím SCLLD podpořit. Z tohoto důvodu nebyla ve strategii definována samostatná Fiche 

zaměřená na rozvoj potravinářství. Obdobně nebyly s ohledem na zjištěnou absorpční kapacitu regionu 

definovány Fiche ani z dalších podporovatelných oblastí. Situaci v zájmovém území bude MAS nadále 

sledovat a v případě zjištění konkrétních podpořitelných projektů v regionu bude tato skutečnost 

zohledněna v dalším postupu realizace strategie (aktualizace programových rámců, zavedení 

příslušných Fichí). 

Popis a zdůvodnění změn SCLLD po střednědobé evaluaci 

Při tvorbě SCLLD byla alokace programového rámce PRV rozvržena do celkem 4 Fichí zaměřených na 

rozvoj v lesnictví (lesnickou infrastrukturu, techniku a technologie pro lesní hospodářství), 

nezemědělské podnikání a projekty spolupráce. Během následné vlastní realizace a evaluace SCLLD 

získává MAS postupně další zkušenosti a poznatky, probíhají konzultace a setkání s žadateli, realizátory 

projektů a dalšími partnery v regionu, díky nimž vzešla potřeba určité skutečnosti zohlednit formou 

změn v SCLLD. Konkrétně se jedná o vytvoření nové Fiche č. 5 Zemědělské podnikání a Fiche č. 6 Obecní 

prodejny, zrušení Fiche č. 4 Projekty spolupráce (převedení její alokace na operaci 19.2.1), úpravy 

hodnot indikátorů u Fichí č. 1, 2 a 3, dále o úpravu principu preferenčního kritéria č. 3 u Fiche č. 2 (na 

základě doporučení akceptačního dopisu ŘO) a změnu finančního plánu pro jednotlivé Fiche 

v příslušných letech (viz dále). 

Evaluační zpráva byla schválena revizní komisí MAS dne 19. 6. 2019, valnou hromadou byla projednána 

dne 26. 6. 2019, ze strany řídících orgánů byla schválena dne 3. 1. 2020. Změny řešené tímto Dodatkem 

č. 1 (vč. příslušných finančních plánů) byly po konzultaci s řídícími orgány projednány a schváleny 

valnou hromadou v rámci korespondenčního jednání v termínu 19. až 26. 5. 2020. 
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Popis změn v jednotlivých Fichích 

• Přidání nové Fiche č. 5 Zemědělské podnikání (čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do 

zemědělských podniků) 

Ačkoliv MAS Via rustica z.s. má v analytické části SCLLD oblast zemědělství popsanou, do strategické 

části zahrnuta nebyla. Během vlastní realizace SCLLD byly v území MAS zjištěny konkrétní záměry 

zemědělských podnikatelů, které by bylo možné podpořit v rámci PRV, článku č. 17. Tato skutečnost 

byla řešena při zpracovávání střednědobého hodnocení, mj. v rámci setkání tzv. Focus Group v dubnu 

2019, a následně po schválení střednědobého hodnocení, při setkání se zemědělci v únoru 2020. Na 

základě těchto jednání byla do SCLLD doplněna SWOT analýza a analýza problémů a potřeb pro téma 

zemědělství a dále byl zpracován návrh celé nové Fiche (viz dále). Protože se jedná o podporu 

podnikání, Fiche byla přiřazena k strategickému cíli 4. Rozvoj a modernizace v podnikání, specifickému 

cíli 4.1 Podpora podnikání a inovací.  

Evaluační zpráva – viz str.: 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46 

• Přidání nové Fiche č. 6 Obecní prodejny (čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 

oblastech d) Obchody pro obce) 

Na základě závěrů střednědobého hodnocení a animace území byla do SCLLD přidána Fiche zaměřená 

na podporu obecních prodejen (čl. 20, písm. d). Toto téma bylo řešeno nejprve v roce 2019 při 

setkáních Focus Group a byl zjišťován zájem přímo mezi obcemi. Protože při následném průzkumu 

počátkem roku 2020 byl potvrzen nižší zájem než v roce 2019, MAS se původně rozhodla Fichi 

nepřidávat. Po další konzultaci s potenciálními žadateli (během vlastního zpracovávání změn SCLLD 

v dubnu 2020) byla Fiche přidána, ale alokace Fiche byla oproti předpokladu v Evaluační zprávě 

ponížena. Protože provoz obecních prodejen je specifickým druhem podnikání, Fiche byla přiřazena 

k strategickému cíli 4. Rozvoj a modernizace v podnikání, specifickému cíli 4.1 Podpora podnikání a 

inovací. Do analytické části SCLLD bylo téma obecních prodejen doplněno do kapitoly 2.5.2, do SWOT 

analýzy v kap. 3.4, do analýzy problémů a potřeb pro téma Podnikání a inovace. Ve strategické části 

byly v této souvislosti upraveny kapitoly 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6. 

Evaluační zpráva – viz str.: 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45 

Při střednědobé evaluaci bylo navrženo v rámci čl. 20 přidat pouze Fichi zaměřenou na obecní 

prodejny. Pro zařazení více oblastí čl. 20 by bylo nutné na tuto Fichi alokovat více finančních 

prostředků. Vzhledem k nutnosti plnění indikátoru 94800 byly finanční prostředky alokovány zejm. do 

Fichí s potenciálem tvorby pracovních míst, a to vč. Fiche zaměřené na zemědělství, k jejímuž vytvoření 

se MAS v SCLLD zavázala.  

• Zrušení Fiche č. 4 Projekty spolupráce 

V rámci střednědobého hodnocení bylo navrženo zrušení této Fiche, neboť MAS aktuálně nemá 

naplánován žádný konkrétní projekt spolupráce, který by bylo možné v rámci opatření 19.3.1 

realizovat. Převedení finančních prostředků z operace 19.3.1 na operaci 19.2.1 proto MAS považuje za 

smysluplnější a z pohledu celkového rozvoje regionu efektivnější. Projekty spolupráce MAS plánuje dle 

možností a podmínek realizovat v rámci příštího programového období. Přesun alokace z operace 

19.3.1 na operaci 19.2.1 byl schválen valnou hromadou spolku (nejvyšším orgánem MAS) při 

projednávání evaluační zprávy dne 26. 6. 2019. 

Evaluační zpráva – viz str.: 42, 44, 45, 46 
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• Změny hodnot indikátorů ve Fichi č. 1, Fichi č. 2 a Fichi č. 3 

Změny indikátorů nebyly konkrétně řešeny v rámci střednědobého hodnocení, neboť v tu dobu měla 

MAS výsledky pouze z 1. výzvy pro PRV a nebylo možné je komplexněji vyhodnotit. Změny hodnot 

indikátorů vycházejí až z informací po 2. výzvě (příjem žádostí probíhal od 3. 6.  do 1. 7. 2019). 

• Změna specifikace principu preferenčního kritéria č. 3 ve Fichi č. 2 

Na základě doporučení z akceptačního dopisu ŘO PRV byla ve Fichi č. 2 upravena specifikace principu 

preferenčního kritéria č. 3 (Komplexnost projektu). Původní znění „upřednostněny budou projekty 

realizující investice v rámci více kódů způsobilých výdajů“ bylo nahrazeno novým zněním 

„upřednostněny budou projekty realizující investice zahrnující více aktivit v rámci hospodaření v lesích 

a zpracování dřeva“. 

Popis změn finančního plánu 

Změny finančního plánu vycházejí jednak z reálně zazávazkovaných finančních prostředků v rámci 

ukončených výzev, jednak z alokací plánovaných do jednotlivých Fichí na základě změn SCLLD po 

střednědobém hodnocení. V souladu s výsledky střednědobého hodnocení byla ponížena alokace na 

Fichi č.  1 Investice do lesních cest, která byla původně značně nadhodnocena. Část této alokace tak 

byla v rámci aktualizace SCLLD přerozdělena mezi ostatní Fiche, kde byly původní alokace naopak 

nízké. Na základě střednědobého hodnocení také byla přesunuta alokace z Fiche č. 4 Projekty 

spolupráce na operaci 19.2.1. V rámci změn alokací byla tedy část prostředků použita na navýšení 

alokací u Fichí č. 2 a 3 a na nově vytvořené Fiche č.  5 a 6. Vzhledem k tomu, že v době evaluace měla 

MAS vyhodnocenu pouze 1. výzvu, návrh změn alokací na jednotlivé Fiche byl v rámci aktuálních úprav 

oproti předpokládaným alokacím uvedeným v evaluační zprávě změněn se zohledněním výsledků 2. 

výzvy a skutečností známých v roce 2020. 

Evaluační zpráva – viz str.: 45  

Identifikace Fiche 

Změna výše způsobilých výdajů u dále uvedených Fichí bude provedena při úpravě formuláře Fichí pro 

danou výzvu MAS. 

Název Fiche Fiche č. 1 Investice do lesních cest 

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.  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Podpora rozvoje v lesnictví 

 

Oblasti podpory 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. 
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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 1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Obnova či modernizace stávajících lesních cest – 
upřednostněny budou projekty řešící obnovu či 
modernizaci stávajících lesních cest před projekty 
řešícími výstavbu nových lesních cest. 

3. Délka lesních cest – upřednostněny budou projekty 
řešící delší úsek lesní cesty. 

4. Opatření pro zlepšení odtokových poměrů a 
protierozní opatření na lesních cestách – 
upřednostněny budou projekty řešící uvedená 
opatření. 

5. Vybavenost lesních cest přispívající k ochraně lesa 
(nájezdy do lesních porostů, obratiště apod.) – 
upřednostněny budou projekty řešící uvedená 
opatření. 

6. Zkrácená doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

 

Indikátory výstupu  

- číslo 9 37 01 

- název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 6 

 

Indikátory výsledku  

- číslo 9 43 02 

- název Celková délka lesních cest 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 5 
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Název Fiche Fiche č. 2 Lesní technika 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 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.  

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Podpora rozvoje v lesnictví 

 

Oblasti podpory 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  
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Preferenční kritéria 1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více 
nových pracovních míst. 

3. Komplexnost projektu – upřednostněny budou 
projekty realizující investice zahrnující více aktivit v 
rámci hospodaření v lesích a zpracování dřeva.  

4. Zkrácená doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

 

Indikátory výstupu 

- číslo 9 37 01 

- název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 6 

 

Indikátory výsledku 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 1,5 

 

Název Fiche Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání 

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. 

- vazba na cíle SCLLD Hlavní cíl: 4.1. Podpora podnikání a inovací 

 

Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných 
nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE):  
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• 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  
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Max. 5 000 000 Kč  

 

Preferenční kritéria 1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových 
pracovních míst. 

3. Podpora menších podniků – upřednostněny budou 
projekty realizované podnikatelským subjektem 
spadajícím do kategorie mikropodnik a malý podnik.  

4. Obnova a využití stávajících objektů – 
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou 
využity nebo obnoveny již existující objekty. 

5. Zkrácená doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

 

Indikátory výstupu 

- číslo 9 37 01 

- název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 5 

 

Indikátory výsledku 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 4  

 

Název Fiche Fiche č. 4 Projekty spolupráce 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44  
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 

Vymezení Fiche  

• stručný popis Fiche Fiche podporuje spolupráci mezi MAS a také spolupráci 
MAS s dalšími organizacemi. Projekty musí vykazovat 
hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu 
by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS 
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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 Hlavní cíl: 6.1 Podpora spolupráce 
Vedlejší cíle:  
4.1 Podpora podnikání a inovací 
5.2 Podpora volnočasových a sportovních aktivit 
5.3 Podpora cestovního ruchu 

 

Oblasti podpory 
 

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: 
 
1. investice týkající se zajištění odbytu místní produkce 

včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, 
2. investice související se vzdělávacími aktivitami, 
3. 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. 
 
MAS plánuje v rámci Fiche podpořit následující témata 
projektů spolupráce: 
- podpora vzdělávání v oblasti zemědělství, lesnictví a 
drobného podnikání 
- podpora tradičních řemesel  
- podpora regionálních produktů  
- propagace a rozvoj cestovního ruchu  
- volnočasové akce související s rozvojem venkova 

 

Definice příjemce dotace Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla 
schválena z PRV. Kromě jiných místních akčních skupin 
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(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  

 

Indikátory výstupu 

• číslo 9 25 01 

• název Celkové veřejné výdaje 

• výchozí stav 0 

• hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

• cílový stav 0 EUR 

 

Název Fiche Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 

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. 

- vazba na cíle SCLLD 4. Rozvoj a modernizace v podnikání 
4.1 Podpora podnikání a inovací 

 

Oblasti podpory 
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD 
a 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.  

 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel. 

 

Výše způsobilých výdajů Min. 50 000 Kč  

Max. 5 000 000 Kč  
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Preferenční kritéria 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro 
stanovení preferenčních kritérií)  
 

1. Realizace projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových 
pracovních míst. 

3. Podpora menších podniků – upřednostněny budou 
projekty realizované podnikatelským subjektem 
spadajícím do kategorie mikropodnik a malý podnik. 

4. Obnova a využití stávajících objektů – 
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou 
využity nebo obnoveny již existující objekty. 

5. Způsob hospodaření/opatření/technologie vedoucí 
ke snížení negativních dopadů zemědělské výroby 
na životní prostředí – upřednostněny budou 
projekty uplatňující/využívající takové způsoby 
hospodaření, opatření či technologie, které vedou ke 
snižování dopadů zemědělství na životní prostředí. 

6. Kratší doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

 

Indikátory výstupu 

- Číslo 9 37 01 

- Název Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 3 

 

Indikátory výsledku 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 1,25 

 

Název Fiche Fiche č. 6 Obecní prodejny 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech 

 

Vymezení Fiche  
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- stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a 
obnovy vesnic ve venkovských oblastech. 

- vazba na cíle SCLLD 4. Rozvoj a modernizace v podnikání 
4.1 Podpora podnikání a inovací 

 

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

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování 
drobné infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat 
za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche 
zahrnuje oblast d) Obchody pro obce.  

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 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená 
obcí nebo svazkem obcí. 

 

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 projektů v území menších obcí/místních 
částí – upřednostněny budou projekty realizované v 
katastrálním území obcí/místních částí s nižším 
počtem obyvatel. 

2. Tvorba pracovních míst – upřednostněny budou 
projekty vytvářející nové pracovní místo/více nových 
pracovních míst. 

3. Obnova a využití stávajících objektů – 
upřednostněny budou projekty, v jejichž rámci jsou 
využity nebo obnoveny již existující objekty. 

4. Poskytování dalších služeb pro obyvatele a 
návštěvníky obce – upřednostněny budou projekty 
řešící zajištění dalších služeb nabízených prodejnou. 

5. Kratší doba realizace projektu – upřednostněny 
budou projekty s kratší dobou realizace. 

 

Indikátory výstupů 

- číslo 9 27 02 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 2 
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Indikátory výsledků 

- číslo 9 48 00 

- název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

- výchozí stav 0 

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

- cílový stav 0,25 

 



4.6 Grafické znázornění popisu integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

Tab. 4 a: Schématické znázornění vazeb opatření/fiche na opatření mimo programové rámce 
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Legenda: 

√ přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 
  žádná integrační vazba  

b  slabá integrační vazba – synergie  

c silná integrační vazba – podmíněnost (věcná, časová, prostorová) 

 
Popis integračních vazeb 

Školství 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Doprava dětí do školy a ze školy, jejich bezpečnost (zpomalovací a bezpečnostní prvky na 
komunikacích…) 

1.1.2 Cyklotrasy 
Doprava dětí do školy a ze školy, možnost školních výletů a tělovýchovných aktivit, využití 
při dopravní výchově 

1.2.1 Technická infrastruktura 

Napojenost školních objektů na obecní infrastrukturu, doprava dětí do školy a ze školy, 
jejich bezpečnost (chodníky, parkovací plochy, autobusové zastávky, bezbariérové 
přístupy, osvětlení …), dopravní výchova (dětská dopravní hřiště) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí Technický stav školních objektů a prostranství ovlivňuje celkový vzhled obce. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů, exkurzí … 

3.1.1 Školství přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace 
Spolupráce zemědělských a nezemědělských firem a škol – možnost exkurzí, výukových 
programů, přednášek, odborné praxe, dodávání zboží a poskytování služeb školám … 

5.1.1 Kulturní památky 
Využití při výuce (seznamování s místní historií, podpora regionální identity), školní 
výlety, exkurze, výukové programy 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti 

Zájmové kroužky ve školách, spolupráce škol a zájmových spolků (společné kulturní, 
sportovní, vzdělávací aj. akce a aktivity), využití školních objektů a prostranství pro 
volnočasové aktivity veřejnosti 

5.3.1 Cestovní ruch 
Využití lokálních a regionálních turistických cílů a infrastruktury pro školní výlety a 
exkurze 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

Sociální bydlení 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Bezpečnost obyvatel v příslušné lokalitě, zajištění podmínek pro dopravní dostupnost a 
obslužnost příslušných lokalit 

1.1.2 Cyklotrasy   

1.2.1 Technická infrastruktura 
Využití obecních objektů pro účely sociálního bydlení, napojenost objektů pro sociální 
bydlení na obecní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …) 
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1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 
Stavební obnova objektů v souvislosti s budováním sociálního bydlení ovlivňuje celkový 
vzhled obce. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví   

3.1.1 Školství   

3.2.1 Sociální bydlení přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

4.1.1 Podnikání a inovace 
Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství, dostupnost 
prodejen se základními potravinami a potřebami 

5.1.1 Kulturní památky   

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti   

5.3.1 Cestovní ruch   

6.1.1 Projekty spolupráce   

Fiche č. 1 Investice 
do lesních cest 

1.1.1 Dopravní infrastruktura Návaznost lesních cest na místní komunikace 

1.1.2 Cyklotrasy Návaznost lesních cest na síť cyklotras, využití lesních cest pro rekreační cyklodopravu 

1.2.1 Technická infrastruktura 
V případě řešení odtokových poměrů a protierozních opatření na lesních cestách 
snižování rizik poškození ostatní technické infrastruktury 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí   

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.1.1 Školství Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů … 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

5.1.1 Kulturní památky   

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti Využití lesních cest pro volnočasové a sportovní aktivity (turistika, běh, cyklistika …) 

5.3.1 Cestovní ruch 
Využití lesních cest pro rekreační aktivity (turistika, cyklistika, houbaření …) a poznávání 
regionu 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty 

Fiche č. 2 Lesní 
technika 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Údržba lesních cest (vč. protierozních opatření) - snížení dopadů eroze na místní 
komunikace, péče o lesy - snížení rizika pádů větví/stromů na místní komunikace 

1.1.2 Cyklotrasy 

Údržba lesních cest (vč. protierozních opatření) - snížení dopadů eroze na místní 
komunikace využívané jako cyklotrasy, péče o lesy – snížení rizika pádů větví/stromů na 
místní komunikace využívané jako cyklotrasy, používání kvalitnější techniky pro svoz a 
těžbu dřeva - snížení negativních dopadů na stav lesních cest využívaných jako cyklotras 
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1.2.1 Technická infrastruktura   

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí   

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

3.1.1 Školství 
Udržované a bezpečné lesy – možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových 
programů. Možnost exkurzí do provozu dřevozpracujících firem. 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace Rozvoj dřevozpracujících firem, diverzifikace zemědělských činností 

5.1.1 Kulturní památky   

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti Péče o lesy – zlepšení průchodnosti lesa, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa 

5.3.1 Cestovní ruch Péče o lesy – zlepšení průchodnosti lesa, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů v sousedních 
regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy 

Fiche č. 3 
Nezemědělské 

podnikání 

1.1.1 Dopravní infrastruktura Dopravní dostupnost podnikatelských objektů  

1.1.2 Cyklotrasy 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem, volnočasovými a sportovními 
aktivitami 

1.2.1 Technická infrastruktura 
Napojenost podnikatelských objektů na obecní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …), 
dostupnost podnikatelských objektů (chodníky, parkoviště, osvětlení …) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 
Technický stav podnikatelských objektů ovlivňuje celkový vzhled obce, atraktivní vzhled 
obcí pozitivně ovlivňuje cestovní ruch – dopad na rozvoj podnikání v obci. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví Rozvoj dřevozpracujících firem 

3.1.1 Školství Spolupráce firem a škol – možnost exkurzí, odborné praxe … 

3.2.1 Sociální bydlení  Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné 

4.1.1 Podnikání a inovace přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.1.1 Kulturní památky 
Existence a atraktivita památek v obci ovlivňuje cestovní ruch – dopad na podnikání v 
obci. Obnova památek a péče o ně = pracovní příležitost pro místní podnikatele. 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti 

Obnova objektů pro volnočasové, spolkové a sportovní činnosti a péče o ně = pracovní 
příležitost pro místní podnikatele. Nákup vybavení pro sport a volný čas = příležitost pro 
vznik a rozvoj související podnikatelské činnosti. 

5.3.1 Cestovní ruch 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem (stravování, ubytování, sportovní 
aktivity, regionální produkty …) 

6.1.1 Projekty spolupráce Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 
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Fiche č. 4 
Spolupráce 

(Fiche zrušena) 

1.1.1 Dopravní infrastruktura   

1.1.2 Cyklotrasy Propagace, volnočasové akce pro veřejnost … 

1.2.1 Technická infrastruktura   

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí   

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty. 

3.1.1 Školství 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

3.2.1 Sociální bydlení   

4.1.1 Podnikání a inovace Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 

5.1.1 Kulturní památky Propagace kulturního dědictví (akce, materiály …) 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti Spolupráce zájmových spolků napříč regiony (společné akce, příklady dobré praxe …) 

5.3.1 Cestovní ruch Propagace turistických atraktivit (akce, materiály …) 

6.1.1 Projekty spolupráce přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

Fiche č. 5 
Zemědělské 
podnikání 

1.1.1 Dopravní infrastruktura Dopravní dostupnost zemědělských objektů a pozemků 

1.1.2 Cyklotrasy 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem – diverzifikace zemědělských činností, 
agroturistika, prodej zemědělských produktů ze dvora  

1.2.1 Technická infrastruktura 
Napojení zemědělských objektů na obecní infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …), 
dostupnost zemědělských objektů (chodníky, parkoviště, osvětlení …) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 
Technický stav zemědělských objektů ovlivňuje celkový vzhled obce, atraktivní vzhled 
obcí pozitivně ovlivňuje cestovní ruch – dopad na rozvoj podnikání v obci. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví 
Možnost diverzifikace zemědělských činností 
Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

3.1.1 Školství 

Spolupráce zemědělských podniků a škol – možnost exkurzí, výukových programů, 
přednášek, odborné praxe, dodávání zemědělských produktů (potravin) do školních 
jídelen … 

3.2.1 Sociální bydlení Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství 

4.1.1 Podnikání a inovace přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 
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5.1.1 Kulturní památky  

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti  

5.3.1 Cestovní ruch 
Rozvoj podnikání souvisejícího s cestovním ruchem – diverzifikace zemědělských činností, 
agroturistika, prodej zemědělských produktů ze dvora …  

6.1.1 Projekty spolupráce 
Propagace regionálních zemědělských produktů a služeb (prodej ze dvora, regionální 
prodejny, agroturistika), související vzdělávací a osvětové aktivity 

Fiche č. 6 Obecní 
prodejny 

1.1.1 Dopravní infrastruktura 
Dopravní dostupnost objektů obecních prodejen, v případě pojízdných prodejen důležitý 
předpoklad pro jejich provoz 

1.1.2 Cyklotrasy 

Příležitost pro turisty k nákupu občerstvení, suvenýrů apod., tržby z prodeje zboží 
turistům, rozvoj dalších služeb poskytovaných v prodejně (informační centrum, internet 
…) 

1.2.1 Technická infrastruktura 
Napojení objektů obecních prodejen na infrastrukturu (vodovod, kanalizaci …), 
dostupnost prodejen (chodníky, parkoviště, osvětlení …) 

1.2.2 Zlepšení vzhledu obcí 

Technický stav objektů využívaných či využitelných pro účely obecních prodejen ovlivňuje 
celkový vzhled obce, atraktivní vzhled obcí pozitivně ovlivňuje cestovní ruch – dopad na 
rozvoj podnikání v obci. 

2.1.1 Modernizace a investice v lesnictví  

3.1.1 Školství 
Spolupráce provozovatelů prodejen se školami – možnost exkurzí, odborné praxe, příp. 
dodávání zboží do škol a školních jídelen 

3.2.1 Sociální bydlení 
Dostupnost prodejen se základními potravinami a potřebami, příp.  pracovní příležitost 
pro sociálně znevýhodněné 

4.1.1 Podnikání a inovace přímá vazba Opatření/Fiche na specifický cíl/opatření Strategické části 

5.1.1 Kulturní památky 

Existence a atraktivita památek v obci ovlivňuje cestovní ruch – dopad na podnikání 
v obci, vč. obecních prodejen. Další služby poskytované prodejnami (informační centrum, 
distribuce propagačních materiálů …) mohou pozitivně ovlivnit návštěvnost památek. 

5.2.1 Volnočasové, spolkové a sportovní činnosti 
Možnost nákupu potravin (občerstvení) pro volnočasové, spolkové a sportovní akce 
přímo v obci 

5.3.1 Cestovní ruch 

Příležitost pro turisty k nákupu občerstvení, suvenýrů apod., tržby z prodeje zboží 
turistům, rozvoj dalších služeb poskytovaných v prodejně (informační centrum, internet, 
propagační materiály …) 

6.1.1 Projekty spolupráce 
Propagace a prodej regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové 
aktivity 
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Tab. 4 b: Schématické znázornění popisu integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

    IROP PRV 

PR Opatření / Fiche Školství 
Sociální 
bydlení 

Fiche č.1 
Investice 

do lesních 
cest  

  

Fiche č.2 
Lesní 

technika 

Fiche č.3 
Nezemědělské 

podnikání  

Fiche č.4 
Spolupráce 

(Fiche 
zrušena)  

  

Fiche č. 5 
Zemědělské 
podnikání 

Fiche č. 6 
Obecní 

prodejny 

IR
O

P
 Školství x 

Sociální bydlení  x 

P
R

V
 

Fiche č.1 Investice do 
lesních cest 

b  x 

Fiche č.2 Lesní technika b  b x 

Fiche č.3 Nezemědělské 
podnikání   

b b b b x 

Fiche č.4 Spolupráce 
(Fiche zrušena) 

b  b b c x 

Fiche č. 5 Zemědělské 
podnikání 

b b b b b  x 

Fiche č. 6 Obecní 
prodejny 

b b   b  b x 

 

x -  shodná opatření PR 
  žádná integrační vazba napříč PR 

b -  slabá integrační vazba – synergie napříč PR 

c - silná integrační vazba – podmíněnost (věcná, časová, prostorová) napříč PR 

Zdroj: MAS 

Popis integračních vazeb 

Školství 

Sociální bydlení  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů … 

Fiche č. 2 Lesní technika 
Udržované a bezpečné lesy – možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových 
programů. Možnost exkurzí do provozu dřevozpracujících firem. 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Spolupráce firem a škol – možnost exkurzí, odborné praxe … 
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Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 
Spolupráce zemědělských podniků a škol – možnost exkurzí, výukových programů, 
přednášek, odborné praxe, dodávání produktů (potravin) do školních jídelen … 

Fiche č. 6 Obecní prodejny 
Spolupráce provozovatelů prodejen se školami – možnost exkurzí, odborné praxe, příp. 
dodávání zboží do škol 

Sociální bydlení 

Školství  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest   

Fiche č. 2 Lesní technika   

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné 

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena)   

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství 

Fiche č. 6 Obecní prodejny 
Dostupnost prodejen se základními potravinami a potřebami, příp.  pracovní příležitost 
pro sociálně znevýhodněné 

Fiche č. 1 Investice 
do lesních cest 

Školství Možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových programů … 

Sociální bydlení  

Fiche č. 2 Lesní technika 
Snížení rizika poškozování lesní techniky v důsledku špatného stavu lesních cest, snížení 
rizika poškozování lesních cest nevyhovující lesní technikou. 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání   

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

Fiche č. 6 Obecní prodejny  

Fiche č. 2 Lesní 
technika 

Školství 
Udržované a bezpečné lesy – možnost školních výletů, tělovýchovných aktivit, výukových 
programů. Možnost exkurzí do provozu dřevozpracujících firem. 

Sociální bydlení  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest 
 Snížení rizika poškozování lesní techniky v důsledku špatného stavu lesních cest, snížení 
rizika poškozování lesních cest nevyhovující lesní technikou. 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Rozvoj dřevozpracujících firem, diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů v sousedních 
regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Možnost diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 6 Obecní prodejny  
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Fiche č. 3 
Nezemědělské 
podnikání 

Školství Spolupráce firem a škol – možnost exkurzí, odborné praxe … 

Sociální bydlení  Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest   

Fiche č. 2 Lesní technika Rozvoj dřevozpracujících firem, diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 4 Spolupráce (Fiche zrušena) Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání 
Možnost diverzifikace zemědělských činností, využití výrobků a služeb pro zemědělství 
nabízených dalšími podnikatelskými subjekty 

Fiche č. 6 Obecní prodejny Možnost spolupráce při prodeji a propagaci místních produktů a služeb 

Fiche č. 4 
Spolupráce (Fiche 
zrušena) 

Školství 
Spolupráce na úrovni neformálního a zájmového vzdělávání (mimoškolní a volnočasové 
aktivity) 

Sociální bydlení  

Fiche č. 1 Investice do lesních cest 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů/lesních cest v 
sousedních regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy a lesní cesty. 

Fiche č. 2 Lesní technika 
Vzdělávací aktivity/setkávání/výměna zkušeností mezi vlastníky lesů v sousedních 
regionech, volnočasové a osvětové aktivity ve vazbě na lesy 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Propagace regionálních produktů a služeb, související vzdělávací a osvětové aktivity 

Fiche č. 5 
Zemědělské 
podnikání 

Školství 
Spolupráce zemědělských podniků a škol – možnost exkurzí, výukových programů, 
přednášek, odborné praxe, dodávání produktů (potravin) do školních jídelen … 

Sociální bydlení Pracovní příležitosti pro sociálně znevýhodněné, sociální zemědělství 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest Provázanost některých lesních a polních cest, zpřístupnění zemědělských pozemků 

Fiche č. 2 Lesní technika Možnost diverzifikace zemědělských činností 

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání 
Možnost diverzifikace zemědělských činností, využití výrobků a služeb pro zemědělství 
nabízených dalšími podnikatelskými subjekty 

Fiche č. 6 Obecní prodejny Možnost spolupráce při prodeji a propagaci místních produktů a služeb 

Fiche č. 6 Obecní 
prodejny 

Školství 
Spolupráce provozovatelů prodejen se školami – možnost exkurzí, odborné praxe, příp. 
dodávání zboží do škol 

Sociální bydlení 
Dostupnost prodejen se základními potravinami a potřebami, příp.  pracovní příležitost 
pro sociálně znevýhodněné 

Fiche č. 1 Investice do lesních cest  

Fiche č. 2 Lesní technika  

Fiche č. 3 Nezemědělské podnikání Možnost spolupráce při prodeji a propagaci místních produktů a služeb 

Fiche č. 5 Zemědělské podnikání Možnost spolupráce při prodeji a propagaci místní zemědělské produkce 

 


