
4.12 Programový rámec Program rozvoje venkova 
 
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména 
agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace 
zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná 
infrastruktura. Program podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském 
prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. 
Podporován je také komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která 
přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a 
rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. 
MAS Vodňanská ryba, z. s. řeší v rámci PRV celkem 6 fichí z toho je pro konečné 
žadatele 5 fichí, které byly nastaveny na základě absorpční kapacity území 
jako výsledek komunitního projednávání při přípravě strategie komunitně vedeného 
regionálního rozvoje. Zpracované fiche jsou v souladu s opatřeními PRV a rovněž 
jsou v souladu se SCLLD MAS Vodňanská ryba,z. s. Fiche č. 6 je nastavena 
pro projekty spolupráce. 
V rámci SCLLD není v programovém rámci PRV nastavena Fiche, podle které by 
byly realizovány projekty dle Článku 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic 
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, a to z důvodu, že v tomto sektoru 
nebyli identifikováni potenciální žadatelé, kteří by měli zájem o podporu v rámci 
výzev MAS Vodňanská ryba, z. s. Při tvorbě SCLLD nebyla ani při opakovaných 
šetřeních a komunitních projednáváních SCLLD MAS Vodňanská ryba, z. s. ze 
strany spolupracujících aktérů území identifikována potřeba resp. zájem  o investice 
do  založení nebo rozvoje nezemědělských činností prostřednictvím CLLD MAS 
Vodňanská ryba, z. s. 
 
Po navržených změnách a navýšení alokace TO o 12 600 400 Kč je celková 
alokace 36 850 610 Kč, z toho finanční prostUedky pro operaci PRV 1ř.2.1 činí 
36 850 610 Kč a pro operaci PRV 1ř.3.1 činí 0 Kč. 
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Fiche SCLLD OpatUení dle 
PRV 

Specifický cíl dle SCLLD Alokace 

v % 

Alokace v 

Kč 

Fiche 1: 

Investice do 

zemědělských 
podniků 

čl. 17, odst. 1, 
písm. a): Investice 
do zemědělských 
podniků 

Specifický cíl IV.1:  
Zvýšení životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a 
podpora inovativních 
zemědělských technologií a 
udržitelného 
obhospodařování lesů 

20,99% 

 

7 733 510,00 

 

 

Fiche 2: 

Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů 

čl. 17, odst. 1, 
písm. b): 
Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů 

Specifický cíl IV.2: Podpora 
organizace potravinového 
řetězce, včetně zpracování 
produktů a jejich uvádění na 
trh 

1,46% 

 

 

539 850,00 

 

 

Fiche 3: 

Lesnická 
infrastruktura 

čl. 17, odst. 1, 
písm. c): Lesnická 

infrastruktura 

Specifický cíl IV.1: Zvýšení 
životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a 
podpora inovativních 
zemědělských technologií a 
udržitelného 
obhospodařování lesů 

9,94% 

 

 

3 663 774,00 

 

 

Fiche 4: 

Investice do 

lesnických 
technologií  

čl. 26:  Investice 
do lesnických 
technologií a 
zpracování 
lesnických 
produktů, jejich 
mobilizace a 

uvádění na trh 

Specifický cíl IV.1: Zvýšení 
životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a 
podpora inovativních 

zemědělských technologií a 
udržitelného 
obhospodařování lesů 

7,77% 

 

 

2 863 270,00 

 

 

Fiche 5: 

Posílení 
rekreační funkce 
lesa 

čl. 25: 
Neproduktivní 
investice v lesích 

Specifický cíl IV.1: Zvýšení 
životaschopnosti 
zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti a 
podpora inovativních 
zemědělských technologií a 
udržitelného 
obhospodařování lesů 

17,34% 

 

 

6 388 847,00 

 

 

 

Fiche 6: 

Projekty 

spolupráce 

čl. 44: Činnosti 
spolupráce 
v rámci iniciativy 

Specifický cíl IV.3: Projekty 
spolupráce 

0% 0,00 

 

 



LEADER 

Fiche 7: 

Projekty pro 

obce 

čl. 20: základní 
služby a obnova 
vesnic ve 

venkovských 
oblastech 

Specifický cíl II.3 
konkurenceschopný, 
dostupný a bezpečný region 

42,50% 15 661 359,00 

 

 

Celkem    36 850 610,- 

 

 

Fiche 1: Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek NaUízení PRV:   
17, odstavec 1, písmeno a): Investice do zemědělských podniků  

Vymezení Fiche: 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského 
podniku. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti PRV 2A Zlepšení hospodářské 
výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, 
jakož i diverzifikace zemědělských činností.  
 

Vazba na SCLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se fiche váže): 
 Prioritní oblast IV: Venkov jako místo produkce a spotřeby 

Strategický cíl 4: Podpora tradičních odvětví v území 
Specifický cíl SCLLD IV.1: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 
Opatření 1a) Rozvoj efektivního a k přírodě šetrného zemědělství, podpora 

investic v zemědělských podnicích 

 Prioritní oblast II: Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.1: Podpora malého a středního podnikání 

Opatření PO SCLLD II.1.1:Přístup podnikatelů k programům rozvoje malého a 
středního podnikání, podpora rozvoje podnikatelských aktivit 
Podopatření SCLLD II.1.1a): Vzdělávací programy pro zemědělské a nezemědělské 
podnikatele 

Podopatření SCLLD II.1.1i): Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
v zemědělství 



Podopatření SCLLD II.1.1h): Zavádění dalších způsobů prodeje ve venkovském 
prostoru  

Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje 

Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost  
Podopatření SCLLD II.2.1g): Vytváření nových pracovních míst, snižování lokální 
nezaměstnanosti v obcích např. zaměstnáváním v sociálních podnicích a u dalších 
lokálních zaměstnavatelů. 
 

Oblast podpory:  
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je 
určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na 
pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení 
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a 
rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí 
vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení 
kotlů na biomasu.  
 

PUíjemci dotace:  
Zemědělský podnikatel 
Výše způsobilých výdajů: 
 

Minimálně:  50 000,00 Kč 

Maximálně:  5 000 000,00 Kč 
 
Preferenční kritéria: 
 

1. Vytvoření trvalého pracovního místa.  
2. Preference využití stávajících zemědělských objektů včetně jejich rekonstrukcí 

a modernizací před novou výstavbou.  
3. Využití inovativní metody nebo technologie řešení.  
4. Environmentální projekt (snižování energetických nákladů, zvýšení efektivity 

výroby při zachování spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů energie, 
snížení produkce odpadů apod.)  

5. Žadatelem je začínající mladý zemědělec.  
6. Žadatelem je živnostník či malý podnik.  
7. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Vodňanská ryba.  
8. Projekty zaměřené na oblasti čelící přírodním omezením LFA  
9. Velikost obce – počet obyvatel v místě realizace projektu žadatelem 
10. Výše částky celkových způsobilých výdajů 

 
 
 



Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených zemědělských 
podniků příjemců 

0 2  12 

 
 

 
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek NaUízení PRV:  
17, odstavec 1, písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vymezení Fiche: 
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo 
vývoje zemědělských produktů uvedených v Příloze 1 Smlouvy o fungování EU nebo 
bavlny, s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, přičemž výstupem procesu 
produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení 
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do 
zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním 
hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, 
seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací.  
 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se fiche váže): 
 Prioritní oblast IV: Venkov jako místo produkce a spotřeby 

Strategický cíl 4: Podpora tradičních odvětví území 
Specifický cíl SCLLD IV.2: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně 
zpracování produktů a jejich uvádění na trh 

OpatUení PO SCLLD IV.2: Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 
lepším začleněním do zemědělsko-potravináUského Uetězce  
PodopatUení SCLLD IV.2.1a): Podpora investic, které se týkají 
zpracování/uvádění na trh, anebo vývoje zemědělských a potravináUských 
produktů 

PodopatUení SCLLD IV.2.1c): Podpora výroby a distribuce místní produkce 

Monitorovací indikátory výsledku 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (LEADER) 

0 2  

 

3 



Specifický cíl SCLLD IV.1: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Opatření PO SCLLD IV.1.1: Podpora investic v zemědělských podnicích, podpora 
investic v lesích 

Podopatření IV.1.1a): Rozvoj efektivního a k přírodě šetrného zemědělství, podpora 
investic v zemědělských podnicích 

 Prioritní oblast II Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl SCLLD II.1: Podpora malého a středního podnikání 

Opatření PO SCLLD II.1.1: přístup podnikatelů k programům rozvoje malého a 
středního podnikání, podpora rozvoje podnikatelských aktivit  
Podopatření SCLLD II.1.1a): Vzdělávací programy pro zemědělské a nezemědělské 
podnikatele 

Podopatření SCLLD II.1.1g): Regionální značení místních výrobků a služeb 

Podopatření SCLLD II.1.1h): Zavádění dalších způsobů prodeje ve venkovském 
prostoru 

Podopatření SCLLD II.1.1j): Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 
v zemědělství 
Podopatření SCLLD II.1.1n): Poradenství pro zahájení a rozvoj podnikání 
Specifický cíl SCLLD II.2: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
podpora hospodářského rozvoje 

Opatření PO SCLLD II.2.1: Sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost 
Podopatření SCLLD II.2.1g): Vytváření nových pracovních míst, snižování lokální 
nezaměstnanosti 
 

Oblast podpory:  
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice 
do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení 
strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, 
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) 
a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků 
a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice 
vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související 
s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu. 
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu 
a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které 
obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu 
nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno 
přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako 
filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.  



PUíjemci dotace:  
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve 
zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze 1 
Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt. 
 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně:  50 000,00 Kč 

Maximálně: 5 000 000,00 Kč 
 
Preferenční kritéria 

1. Vytvoření trvalého pracovního místa.  
2. Preference využití stávajících zemědělských objektů včetně jejich rekonstrukcí 

a modernizací před novou výstavbou.  
3. Využití inovativní metody nebo technologie řešení.  
4. Environmentální projekt (snižování energetických nákladů, zvýšení efektivity 

výroby při zachování spotřeby energie, využití obnovitelných zdrojů energie, 
snížení produkce odpadů apod.).  

5. Návaznost na tradici výroby a přímý prodej.  
6. Místní produkty.  
7. Podíl využívání místních surovin.  
8. Žadatelem je začínající mladý zemědělec.  
9. Žadatelem je živnostník či malý podnik.  
10. Spolupráce více subjektů. 
11. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Vodňanská ryba.  
12. Velikost obce – počet obyvatel v místě realizace projektu žadatelem 
13. Výše částky celkových způsobilých výdajů 

 
 

Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených zemědělských 
podniků /příjemců 

0 0  2 

 
 

Monitorovací indikátory výsledku 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (LEADER) 

0 0  0 

 

 
 
 



Fiche 3: Lesnická infrastruktura  
Vazba na článek NaUízení PRV: 17, odstavec 1, písmeno c) Lesnická infrastruktura  
Vymezení Fiche: 
Podpora investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 
lesního hospodářství.  
 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se fiche váže): 
 Prioritní oblast IV: Venkov jako místo produkce a spotřeby 

Strategický cíl 4: Podpora tradičních odvětví území 
Specifický cíl SCLLD IV.1: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů. 
OpatUení PO SCLLD IV.1.1: Podpora investic v zemědělských podnicích, 
podpora investic v lesích 

PodopatUení SCLLD IV.1.1c): Podpora zkvalitnění lesní cestní sítě, výstavba a 
rekonstrukce lesních cest, včetně souvisejících objektů 

PodopatUení SCLLD IV.1.1a): Rozvoj efektivního a k pUírodě šetrného 
zemědělství, podpora investic v zemědělských podnicích 

 
 Prioritní oblast II: Venkov a jeho lidé 

Specifický cíl II.3: Konkurenceschopný a bezpečný region 

Opatření PO SCLLD II.3.1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Podopatření SCLLD II.3.1a): Výstavba a rekonstrukce cyklotras a cyklostezek za 
účelem dopravy do zaměstnání, do škol a za službami 

 Prioritní oblast V: Venkov a jeho přírodní potenciál 
Specifický cíl SCLLD V.3: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Opatření PO SCLLD V.3.1: Péče o přírodu a krajinu  
Podopatření SCLLD V.3.1a): Zvýšit podíl zeleně a zlepšit její struktury 

 

Oblast 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. 
 



PUíjemci dotace:  
Fyzické a 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: 
Minimálně:  50 000,00 Kč 

Maximálně:  5 000 000,00 Kč 
 
Preferenční kritéria: 

1. Součástí projektu jsou protierozní opatření, opatření k omezení vzniku 
soustředěného odtoku vody a zvýšení retence.  

2. Projekty realizovány v hospodářských lesích.  
3. Projekty zaměřené na výstavbu nové cesty.  
4. Použití přírodních materiálů (dřeva či kamene) na všechny objekty lesní cesty.  
5. Využití inovativní metody nebo technologie řešení.  
6. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Vodňanská ryba.  
7. Preferovány budou projekty řešící havarijní stav. 
8. Velikost obce – počet obyvatel v místě realizace projektu žadatelem 
9. Výše částky celkových způsobilých výdajů  

 
 

Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků 
příjemců/příjemců 

0 0 

 

2 

 
 
Monitorovací indikátory výsledku 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový stav 

94302 Celková délka lesních cest (km) 0 0 

  

0,85 

 
Fiche 4: Investice do lesnických technologií 
Vazba na článek NaUízení PRV: PRV 26 Investice do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

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



Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti 
lesního hospodářství.  
 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se fiche váže): 
 Prioritní oblast IV: Venkov jako místo produkce a spotřeby 

Strategický cíl 4: Podpora tradičních odvětví území 
Specifický cíl SCLLD IV.1: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

OpatUení PO SCLLD IV.1.1: Podpora investic v zemědělských podnicích, 
podpora investic v lesích 

PodopatUení SCLLD IV.1.1b): Podpora nových lesnických technologií šetrných 
k životnímu prostUedí, včetně podpory strojů a zaUízení pro školkaUskou činnost 
Podopatření SCLLD IV.1.1f): Podpora technického vybavení dřevozpracujících 
provozoven, výstavba či modernizace malých a středních pilařských provozoven 

Podopatření SCLLD IV.1.1a): Rozvoj efektivního a k přírodě šetrného zemědělství, 
podpora investic v zemědělských podnicích  

 Prioritní oblast V: Venkov a jeho přírodní potenciál 
Specifický cíl SCLLD V.3: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

Opatření PO SCLLD V.3.1: Péče o přírodu a krajinu  
Podopatření SCLLD V.3.1a): Zvýšit podíl zeleně a zlepšit její struktury  

 

Oblast 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.  



PUíjemci 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 uvádění na trh. 
 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně:  50 000,00 Kč 

Maximálně:  5 000 000,00 Kč 
 
Preferenční kritéria: 

1. Vytvoření trvalého pracovního místa  
2. Inovativnost metody nebo technologie řešení.  
3. Pozitivní vliv na životní prostředí.  
4. Velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního 

majetku.  
5. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Vodňanská ryba.  
6. Velikost obce – počet obyvatel v místě realizace projektu žadatelem. 
7. Výše částky celkových způsobilých výdajů. 

 
 
Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  Výchozí stav Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový stav 

93701 Počet podpořených 
podniků/příjemců 

0 0  6 

 
 
Monitorovací indikátory výsledku 

číslo  Výchozí stav Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový stav 

94800 Pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů 
(LEADER) 

0 0  1 

 

 
Fiche 5: Posílení rekreační funkce lesa 

Vazba na článek NaUízení PRV: 25 Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche: 
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů. 



Podpora přispívá k naplňování Priority 4 PRV Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní oblasti 4C 
Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má vedlejší efekt 
na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti včetně 
oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
a zemědělství vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.   
 

Vazba na CLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se fiche váže): 
 Prioritní oblast IV: Venkov jako místo produkce a spotřeby 

Strategický cíl 4: Podpora tradičních odvětví území 
Specifický cíl SCLLD IV.1: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků 
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

OpatUení PO SCLLD IV.1.1: Podpora investic v zemědělských podnicích, 
podpora investic v lesích 

PodopatUení SCLLD IV.1.1d): Podpora neproduktivních investic v lesích, 
posílení rekreační funkce lesa 

Podopatření SCLLD IV.1.1c): Podpora zkvalitnění lesní cestní sítě, výstavba 
a rekonstrukce lesních cest, včetně souvisejících objektů 

Podopatření SCLLD IV.1.1a): Rozvoj efektivního a k přírodě šetrného zemědělství, 
podpora investic v zemědělských podnicích 

 

Oblast podpory: 
Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa 
např.:  značení   výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)   značení významných přírodních prvků   výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků  
Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území např.:   zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory  
Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí např.:   zařízení k odkládání odpadků   opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, 

zábradlí, stupně 
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a 
oblastí Natura 2000.  
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.  
 

PUíjemci dotace:  
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení.  
 



Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně:  50 000,00 Kč 

Maximálně:  5 000 000,00 Kč 
 
 
Preferenční kritéria: 

1. Inovativnost metody nebo technologie řešení.  
2. Pozitivní vliv na životní prostředí.  
3. Vazba na regionální tématiku.  
4. Bezbariérovost – přístupnost projektu pro osoby se sníženými pohybovými 

schopnostmi.  
5. Vazba na venkovskou turistiku či ekoturistiku  
6. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Vodňanská ryba. 
7. Velikost obce – počet obyvatel v místě realizace projektu žadatelem. 
8. Výše částky celkových způsobilých výdajů.  

 
 
Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový stav 

92 702 Počet podpořených operací (akcí) 0 0  3 

93 001 

 

Celková plocha (ha) 0 0  

 

0,25 

 
 
Monitorovací indikátory výsledku 

číslo  Výchozí 
stav 

Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový stav 

 Není stanoven     

 
 
Fiche 6: Projekty spolupráce 

Vazba na článek NaUízení PRV:  
44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  
Vymezení Fiche: 
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn. že výstupy projektu 
by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat s jinými 
MAS i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje 
realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV 

 



Vazba na CLLD:  
Prioritní oblast IV: Venkov jako místo produkce a spotřeby 

Specifický cíl SCLLD IV.3: Projekty spolupráce 

Opatření PO SCLLD IV.3.1: Realizace projektů spolupráce 

Podopatření SCLLD IV.3.1a): Spolupráce mezi územními celky – projekty národní 
spolupráce mezi MAS v ČR 

Podopatření SCLLD IV.3.1b): Nadnárodní spolupráce – projekty mezinárodní 
spolupráce mezi MAS Vodňanská ryba, z. s. a zahraničními MAS 

 

Oblast 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:  investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení 

místních výrobků a služeb,  investice související se vzdělávacími aktivitami,  investice do informačních a turistických center. 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 
provozovány spolupracujícími subjekty. 
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, 
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.).  
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou 
dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, 
kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na 
předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 
10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.  
 

MAS plánuje v rámci projektů spolupráce realizovat:  
organizaci měkkých akcí – propagační, informační a volnočasové akce či aktivity, 
včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky, apod.) zaměřených na: 

 podporu rozvoje místní produkce a lokálního trhu, značení místních výrobků a 
služeb,  uchovávání a obnovu tradic kulturního, duchovního a přírodního dědictví na 
venkově (tradiční řemesla, zemědělství, životní prostředí atp.),   vzdělávání (v oblasti zemědělské, lesnické, potravinářské, environmentální 
atp.). 
 

PUíjemci dotace:  
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  



Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z 
PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se:  

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;  

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.  

 

Výše způsobilých výdajů: 
Minimálně:  50 000,00 Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu) 
Maximálně:  do 5 000 000,00 Kč 
 

Preferenční kritéria: 
Preferenční kritéria jsou určena Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 
pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.  
 
 
Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  Výchozí stav Hodnota pro 

mid-term (r. 

2018) 

Cílový stav v EUR 

92501 Celkové veřejné výdaje 0 0 0 (2023) 

 
 
Fiche 7: Projekty pro obce 

Vazba na článek NaUízení PRV 

20) Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 
Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 

oblastech.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 
snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, 
zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech. 

Vazba na cíle SCLLD (tučně uveden hlavní specifický cíl, na který se fiche váže) 
 Prioritní oblast II Venkov a jeho lidé 

Strategický cíl 2: Stabilizace a rozvoj venkova 

Specifický cíl II.3 Konkurenceschopný, dostupný a bezpečný region 

 

 



Vazba na ostatní fiche/opatUení SCLLD 

Prioritní oblast SCLLD I: Udržitelný rozvoj na venkově 

Strategický cíl 1: Rozvoj území jako stabilizační prvek 

Specifický cíl I.1: Rozvoj technické infrastruktury a zvýšení kvality bydlení 
 

Prioritní oblast SCLLD III: Venkov jako kulturní a společenský prostor 
Strategický cíl 3: Dobrá správa území 
Specifický cíl III.2: Živý venkov 

 

Oblasti podpory 

a) VeUejná prostranství v obcích 

Podpora je zaměřena na obnovu veřejných prostranství specifikovaných níže, a to 
včetně herních prvků.  
Veřejným prostranstvím se pro účely těchto Pravidel rozumí veřejné prostranství 
definované v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších právních předpisů. Podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: 
náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve 
vlastnictví obce.  
 

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 zaUízení 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. 
 

Definice pUíjemce dotace 

a) VeUejná prostranství v obcích 

Obec nebo svazek obcí  
c) Hasičské zbrojnice 

Obec nebo svazek obcí 
f) Kulturní a spolková zaUízení včetně knihoven 

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

Výše způsobilých výdajů 

Minimální výše způsobilých výdajů – 50 000 Kč 

Maximální výše způsobilých výdajů – 5 000 000 Kč 



Preferenční kritéria: 
1. Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů přes MAS Vodňanská ryba.  
2. Velikost obce – počet obyvatel v místě realizace projektu žadatelem. 
3. Výše částky celkových způsobilých výdajů. 

 

Indikátory 

Monitorovací indikátory výstupu 

číslo  
výchozí 

stav 

cílový 
stav 

92702 Počet podpořených operací (akcí) 0 
0 (2018) 

10 (2023) 

 
 
 

Monitorovací indikátory výsledku 

číslo  
výchozí 

stav 

cílový 
stav 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (LEADER) 

0 
0 (2018) 

0 (2023) 

 
 
 
 
 
 


