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Zdůvodnění změn v programovém rámci PRV 

 

V programovém rámci PRV bylo původně možné využít 13 článků. Vzhledem k charakteru, potřebám a 
absorpční kapacitě území MAS byly do SCLLD původně zařazeno 9 Fichí a Fiche zaměřená na projekty 
spolupráce MAS.  
Od doby 2015 - 2016, kdy byla zpracována SCLLD 2020 je blízko Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, která 
byla ze strany ŘO schválena v roce 2017, prošlo území MAS vývojem. Zároveň byla postupně 
upřesňována pravidla pro realizaci projektů a MAS bylo umožněno do svých SCLLD zařadit aktivity tzv. 
čl. 20. Již ve schválené SCLLD je potřeba podpory rozvojových projektů, které svým zaměřením 
odpovídají aktivitám čl. 20, zakotvena.  
V rámci střednědobé evaluace byly veřejným projednáním aktualizovány analýza SWOT a APP, které 
potřebnost podpory uvedených aktivit podpořily: 
viz. evaluační zpráva (EZ), zejména, kap. B, APP: 
Malá turistická atraktivita regionu 
Problémy Pasivita obyvatel o komunitu v obci, 
Nedostatečné technické vybavení škol 
Malá turistická atraktivita regionu 
Nevyhovující stav objektů, kde se může setkávat komunita, někde chybí zcela 
EZ Str.48 
 

V území MAS Nad Orlicí se jedná konkrétně o změnu místní společenské atmosféry v důsledku přesunu 
pracovních sil do podniků vyrábějících díly pro automobilový průmysl („automotive“, zde konkrétně 

ŠkodaAuto, a.s., závod Kvasiny, který se nachází v blízkosti území MAS Nad Orlicí a silně jej ovlivňuje). 

Další změnou je celkový nárůst počtu cizinců (projevuje se např. ve školách).  

Dále str. 51, 54,60. 
 
V rámci evaluace a z důvodu výše dostupné alokace a blížícího se konce programového období byl 
proveden průzkum absorpční kapacity území s cílem zmapovat rozvojové projekty  ve vysokém stupni 
připravenosti. Finanční alokace jednotlivých Fichí je upravena vzhledem k poptávce po dotační 
podpoře. 
Po vyhodnocení výsledků Programový výbor MAS dne 1.7.2019, rozhodl o změnách alokací na 
jednotlivé Fiche a zrušení Fichí PRV 1,4, 8 a 9. Tímto není popřena odůvodněnost zařazení zrušených a  
krácených Fichí do SCLLD. V končícím programovém období je pouze přesunuta priorita podpořit 
záměry, které mají schopnost efektivněji přispět k rozvoji území. Následně úpravy finančních alokací 
schválila valná hromada dne 22.10.2019, viz příloha. 
V rámci článku 20 schválila Valná hromada podpořit projekty v oblastech a), b), c), e), f) a g). 
 
Zrušení/ponížení jednotlivých fichí bylo veřejně projednáno na valné hromadě 22.10.2019. 
FICHE 1 – byla vyhlášena 1x v červenci 2018 - není zájem, nejsou žadatelé, nebyl podán žádný projekt 
– ZRUŠENÍ FICHE 
FICHE 4 – byla vyhlášena 2 x v květnu 2018 a květnu 2019 - není zájem, nejsou žadatelé, nebyl podán 
žádný projekt – ZRUŠENÍ FICHE 
FICHE 5 – byla vyhlášena 5x, vyčerpáno 38 % alokace, podpořeno 10 projektů, malý zájem dle info od 
žadatelů z důvodu nízké míry podpory k poměru administrativní náročnosti, PONÍŽENÍ FICHE o 
1 530 000,-Kč. 



FICHE 7 – byla 1x vyhlášena, podpořeny 3 projekty, zbývají alokace 392.572,-Kč, se přesune na jinou 
Fichi - PONÍŽENÍ FICHE o 392 572,-Kč. 
FICHE 8 – byla vyhlášena 3x v květnu 2018, v lednu 2019 a v květnu 2019 - není zájem, podmínky 
nepřispívají, byly podány 2 žádosti, obě staženy žadatelem, realizovali projekty v jiných opatřeních, kde 
bylo vyšší procento dotace  – ZRUŠENÍ FICHE 
FICHE 9 - byla vyhlášena 2 x v květnu 2018 a červenci 2019, není zájem, nejsou žadatelé, nebyl podán 
žádný projekt – ZRUŠENÍ FICHE 
FICHE 10 – projekty spolupráce – díky pravidlům k této Fichi se nám nepodařilo připravit a dobře 
nastavit parametry projektu, který bychom byli schopni předložit.  
 
 

Navýšení:  

FICHE 2 – vyčerpáno 97% alokace, v zásobníku další projekty za cca 10  mil., schváleno navýšení alokace 
o 2 466 592,-Kč. 

FICHE 3 – vyčerpáno 92% alokace, v zásobníku další projekty za cca 3 mil., schváleno navýšení alokace 

o 510 000,-Kč. 

FICHE 6 - vyčerpáno 88% alokace, v zásobníku další projekty za cca 6 mil., schváleno navýšení alokace 

o 1 100 000,-Kč. 

FICHE 11 – na základě absorpčního kapacity ve výši 15 mil. byla schválena alokace 6 700 000,-Kč. 

Obce jsou připraveny nabídnuté prostředky využít např. i na volnočasové vyžití obyvatel, podpora 

spolkové činnosti (dětská hřiště, sportovní hřiště) či péči o svěřené sakrální památky (kapličky, křížky). 

V řadě obcí je toto aktuálně řešeno a nedostává se finančních prostředků z rozpočtu daných obcí. 

Prostředky na alespoň částečné uspokojení těchto potřeb je možné alokovat ze zrušených fichí.  

Návaznost na SWOT analýzu  k Fichi 11 je uvedena ve strategii str. 114 – 116 – Tab. 35 SWOT analýza - 

Společenský, kulturní a sportovní život, Tabulka č. 36: SWOT analýza – Služby, školství a vzdělávání 

v regionu, Tabulka č. 38: SWOT analýza - Prostor pro život v regionu, krajina, komunikace, propojení, 

Tabulka č. 37: SWOT analýza - Místní ekonomika a zdroje jejího rozvoje  

 
Oblasti vyhlašovaní v článku 20 byly schváleny Programovým výborem 1.7.2019 a následně projednány 

a schváleny Valnou hromadou MAS 22.10.2019.  

 
Odkaz na Evaluační zprávu http://www.nadorlici.cz/data/dokumenty/1023_evaluacni-
zprava_final.pdf 
 
 
 

FICHE  PŮVODNÍ ALOKACE 

PRV 1 517 265,00 Kč 0,00 Kč 

PRV 2 4 000 000,00 Kč 6 466 592,00 Kč 

PRV 3 4 000 000,00 Kč 4 510 000,00 Kč 

PRV 4 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 

PRV 5 6 000 000,00 Kč 4 470 000,00 Kč 

PRV 6 4 500 000,00 Kč 5 600 000,00 Kč 

PRV 7 2 000 000,00 Kč 1 607 428,00 Kč 

PRV 8 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 

PRV 9 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 

PRV 10 1 336 766,00 Kč 0,00 Kč 

PRV 11   6 700 000,00 Kč 

http://www.nadorlici.cz/data/dokumenty/1023_evaluacni-zprava_final.pdf
http://www.nadorlici.cz/data/dokumenty/1023_evaluacni-zprava_final.pdf


6. Analýza problémů a potřeb 
 

Tabulka č. 40: Analýza problémů a potřeb 
 
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Problém Potřeba Specifický cíl SCLLD 

Program 
ESI 
fondů Fiche  

Nedostatek absolventů a 
zaměstnanců v 
technických a řemeslných 
oborech 

Organizace vzdělávacích 
aktivit pro zemědělce, 
lesníky a podnikatele 

3.2. Rozvoj různých forem 
zaměstnání a kvalifikace 
obyvatel PRV 

PRV 1 - 
Vzdělávání pro 
podnikání 

Nedostatečné 
poradenství pro 
zemědělce pro 
producenty a zemědělce 

Organizace vzdělávacích 
aktivit pro zemědělce, 
lesníky a podnikatele 

3.3.  Zvýšení nabídky a 
spotřeby regionálních 
produktů a služeb a jejich 
marketing PRV 

PRV 2 - Podpora 
místního 
zemědělství 

Nevyhovující stav 
zemědělských objektů a 
strojů 

Výstavba a modernizace 
zemědělských objektů a 
nákup moderních strojů 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových 
forem podnikání PRV 

PRV 2 - Podpora 
místního 
zemědělství 

Nedostatečné vybavení a 
zázemí místních 
producentů 

Podpora lokální 
produkce a 
soběstačnosti regionu 

3.3.  Zvýšení nabídky a 
spotřeby regionálních 
produktů a služeb a jejich 
marketing PRV 

PRV 3 - Rozvoj 
místní produkce 

Snížený přístup ke 
krajině, nízká kvalita 
polních cest 

Rekonstrukce či 
výstavba nových polních 
cest 

4.4. Péče o rozmanitost a 
stabilitu krajiny PRV 

PRV 4 - Cesty v 
krajině 

Nedostatečné a zastaralé 
vybavení provozoven a 
špatný stav objektů 
sloužících k podnikání 

Výstavba a modernizace 
podnikatelských objektů 
a nákup moderních 
strojů 

3.3.  Zvýšení nabídky a 
spotřeby regionálních 
produktů a služeb a jejich 
marketing PRV 

PRV 5 -Rozvoj 
venkovského 
podnikání a 
turistiky 

Snížení počtu 
podnikatelských subjektů 

Podpora začínajících 
podnikatelů 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových 
forem podnikání PRV 

PRV 5 -Rozvoj 
venkovského 
podnikání a 
turistiky 

Malá turistická atraktivita 
regionu 

Podpora aktivit 
směřujících na cestovní 
ruch 

3.4. Rozvoj šetrného a 
místně orientovaného 
cestovního ruchu a 
podnikání, zvýšení kapacit 
pro cestovní ruch v 
regionu PRV 

PRV 5 -Rozvoj 
venkovského 
podnikání a 
turistiky 
 

Nedostatečná 
prostupnost krajiny 

Podpora nových stezek 
v krajině 

4.4. Péče o rozmanitost a 
stabilitu krajiny PRV 

PRV 6 - Les pro 
odpočinek 
 

Nedostatečná 
návštěvnická 
infrastruktura v lesích 

Zajištění dostatečná 
infrastruktura 

4.2. Zlepšení využití 
krajiny a kulturního 
dědictví pro aktivní život 
obyvatel PRV 

PRV 6 - Les pro 
odpočinek 
 

Nedostatečné a zastaralé 
vybavení provozoven a 
špatný stav objektů 
sloužících k podnikání v 
lesnictví 

Výstavba a modernizace 
lesních podnikatelských 
objektů a nákup 
moderních strojů 

3.3.  Zvýšení nabídky a 
spotřeby regionálních 
produktů a služeb a jejich 
marketing PRV 

PRV 7 - Podpora 
lesnických 
technologií a 
opracování dřeva 

 

 



 

Problém Potřeba Specifický cíl SCLLD 

Program 
ESI 
fondů Fiche  

Snížení počtu 
podnikatelských subjektů 

Podpora začínajících 
podnikatelů 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových 
forem podnikání PRV 

PRV 7 - Podpora 
lesnických 
technologií a 
opracování dřeva 

Nižší 
konkurenceschopnost 
místních zemědělských a 
zpracovatelských podniků 

Podpora aktivit 
vedoucích ke spolupráci 
mezi podnikateli 

3.3.  Zvýšení nabídky a 
spotřeby regionálních 
produktů a služeb a jejich 
marketing PRV 

PRV 8 - 
Spolupráce mezi 
podnikateli 

Nefunkční spolupráce 
mezi podnikatelskými 
subjekty 

Podpora aktivit 
vedoucích ke spolupráci 
mezi podnikateli 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových 
forem podnikání PRV 

PRV 8 - 
Spolupráce mezi 
podnikateli 

Nedostačené zásobování 
prodejen v regionu 
místními produkty 

Podpora propojení mezi 
zemědělci, producenty 
a prodejci 

3.3.  Zvýšení nabídky a 
spotřeby regionálních 
produktů a služeb a jejich 
marketing PRV 

PRV 9 - Podpora 
lokálního odbytu 

Nedostatečné propojení 
místních zemědělců a 
obchodní sítě, 
restauracemi,… 

Podpora propojení mezi 
zemědělci, producenty 
samostatnosti prodejci 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových 
forem podnikání PRV 

PRV 9 - Podpora 
lokálního odbytu 

Nedostatečná spolupráce 
s místními akčními 
skupinami napříč ČR 

Spolupráce s místními 
akčními skupinami 
napříč ČR 

1.3. Posilování identity a 
sounáležitosti obyvatel s 
regionem PRV 

PRV 10 - Projekty 
spolupráce MAS 
NAD ORLICÍ 

Nevyhovující stav 
veřejných prostranství a 
informačních systémů 

Podpora vybudování  
infrastruktury veřejných 
prostranství jako místo 
pro setkávání a 
informací pro turisty 

4.1. Koncepční, moderní a 
bezpečné prostředí v 
obcích pro bydlení a 
aktivní život PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
a) 

Malá turistická atraktivita 
regionu 

Podpora aktivit 
směřujících na cestovní 
ruch 

3.4. Rozvoj šetrného a 
místně orientovaného 
cestovního ruchu a 
podnikání, zvýšení kapacit 
pro cestovní ruch v 
regionu PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
a) 

Nedostatečné technické 
vybavení škol 

Zajištění kvalitního 
technického vybavení 
škol 

2.2. Zvýšení kvality, 
diverzifikace a 
modernizace ve 
vzdělávání PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
b) 

Nedostatečné nebo 
zastaralé vybavení JPO na 
území MAS 

Zajištění kvalitního 
vybavení pro výjezdové 
jednotky JPO 

4.1. Koncepční, moderní a 
bezpečné prostředí v 
obcích pro bydlení a 
aktivní život PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
c) 

Malá turistická atraktivita 
regionu 

Podpora aktivit 
směřujících na cestovní 
ruch 

3.4. Rozvoj šetrného a 
místně orientovaného 
cestovního ruchu a 
podnikání, zvýšení kapacit 
pro cestovní ruch v 
regionu PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
e) 

Nedostatečná 
návštěvnická 
infrastruktura v obcích a  
lesích 

Zajištění dostatečná 
infrastruktura 

4.2. Zlepšení využití 
krajiny a kulturního 
dědictví pro aktivní život 
obyvatel PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
e) 



Problém Potřeba 

 
 
Specifický cíl SCLLD 

Program 
ESI 
fondů Fiche  

Nevyhovující stav 
objektů, kde se může 
setkávat komunita, někde 
chybí zcela 

Modernizace a výstavba 
komunitních center 

2.1. Lepší kvalita a 
dostupnost sociálních, 
zdravotních a 
komunitních služeb PRV 

IROP 4 – 
Komunitní centra 
PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
f) 

Pasivita obyvatel o 
komunitu v obci 

Modernizace a výstavba 
komunitních center 

1.2. Zvýšení pestrosti a 
dynamiky spolkového 
života PRV 

IROP 4 – 
Komunitní centra 
PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
f) 

Malá turistická atraktivita 
regionu 

Podpora aktivit 
směřujících na cestovní 
ruch 

3.4. Rozvoj šetrného a 
místně orientovaného 
cestovního ruchu a 
podnikání, zvýšení kapacit 
pro cestovní ruch v 
regionu PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
g)  

Nedostatečná 
prostupnost krajiny 

Podpora nových stezek 
v krajině 

4.4. Péče o rozmanitost a 
stabilitu krajiny PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
g) 

Nedostatečná 
návštěvnická 
infrastruktura v obcích a  
lesích 

Zajištění dostatečná 
infrastruktura 

4.2. Zlepšení využití 
krajiny a kulturního 
dědictví pro aktivní život 
obyvatel PRV 

PRV 11 – Rozvoj 
venkova – oblast 
g)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IROP 

 

Problém Potřeba 

 
 
Specifický cíl SCLLD 

Program 
ESI 
fondů Fiche  

Nedostatečné zajištění 
bezpečnosti silničního 
provozu 

Zajištění bezpečné 
dopravní infrastruktury 
v obcích 

4.3. Zlepšení udržitelnosti 
a bezpečnosti místní 
dopravy a dostupnosti 
služeb IROP 

IR OP 1 – 
Bezpečná cesta 
do školy i do 
práce 

Chybějící propojenost 
cyklostezek a zajištění 
bezpečné cyklodopravy 
so zaměstnání 

Budování cyklotras, 
cyklostezek a jejich 
zázemí 

4.3. Zlepšení udržitelnosti 
a bezpečnosti místní 
dopravy a dostupnosti 
služeb IROP 

IROP 2 – Na kole 
do práce a školy 

Chybějící kapacity 
terénních sociálních 
služeb v regionu 

Zvýšení dostupnosti a 
kvality sociálních služeb 

2.1. Lepší kvalita a 
dostupnost sociálních, 
zdravotních a 
komunitních služeb IROP 

IROP 3 – Kvalitní 
sociální služby 

Nevyhovující stav 
objektů, kde se může 
setkávat komunita, někde 
chybí zcela 

Modernizace a výstavba 
komunitních center 

2.1. Lepší kvalita a 
dostupnost sociálních, 
zdravotních a 
komunitních služeb IROP 

IROP 4 – 
Komunitní centra 
 

Pasivita obyvatel o 
komunitu v obci 

Modernizace a výstavba 
komunitních center 

1.2. Zvýšení pestrosti a 
dynamiky spolkového 
života IROP 

IROP 4 – 
Komunitní centra 
 

Malá aktivita občanů při 
zapojení se do 
rozhodování obce, 
regionu 

Modernizace a výstavba 
komunitních center 

1.3. Posilování identity a 
sounáležitosti obyvatel s 
regionem 

IROP 
IROP 4 – 
Komunitní centra 

Chybějící sociální bydlení 
v regionu 

Podpora přestavby či 
výstavby sociálních bytů 

2.1. Lepší kvalita a 
dostupnost sociálních, 
zdravotních a 
komunitních služeb IROP 

IROP 5 – Sociální 
bydlení 

Neznalost sociálního 
podnikání, zapojení do 
práce dlouhodobě 
nezaměstnané 

Podpora vzniku a 
vybavení či 
modernizace sociálního 
podniku 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových 
forem podnikání IROP 

IROP 6 – Zázemí 
pro sociální 
podnikání 

Nedostatečné technické 
vybavení škol 

Zajištění kvalitního 
technického vybavení 
škol 

2.2. Zvýšení kvality, 
diverzifikace a 
modernizace ve 
vzdělávání IROP 

IROP 7 – Kvalitní 
vzdělávání na 
školách 
 

Nesoulad nabídky a 
poptávky na regionálním 
trhu práce, menší zájem o 
řemeslné a technické 
obory 

Zajištění kvalitního 
vybavení škol v 
klíčových kompetencích 
pro využití v praxi 

3.2. Rozvoj různých forem 
zaměstnání a kvalifikace 
obyvatel 

IROP 

IROP 7 – Kvalitní 
vzdělávání na 
školách 

Nedostatečné zázemí pro 
celoživotní vzdělávání v 
regionu 

Podpora modernizace či 
vzniku zázemí pro 
celoživotní vzdělávání 

2.3. Podpora 
celoživotního vzdělávání 
obyvatel 

IROP 

IROP 8 – 
Zájmové a 
celoživotní 
vzdělávání v 
regionu 

Nesoulad nabídky a 
poptávky na regionálním 
trhu práce, menší zájem o 
řemeslné a technické 
obory 

Zajištění kvalitního 
vybavení zařezaní pro 
celoživotní vzdělávání v 
klíčových kompetencích 
pro využití v praxi 

3.2. Rozvoj různých forem 
zaměstnání a kvalifikace 
obyvatel 

IROP 

IROP 8 – 
Zájmové a 
celoživotní 
vzdělávání v 
regionu 



Problém 

 
 
 
Potřeba Specifický cíl SCLLD 

Program 
ESI 
fondů Fiche  

Chybějící koncepční a 
komunitně zpracované 
dokumenty pro rozvoj 
regionu 

Vznik koncepčních 
dokumentů za účastni 
veřejnosti 

1.1. Zvýšení aktivity a 
otevřenosti místní 
samosprávy 

IROP 

IROP 9 – 
Dokumenty 
územního 
rozvoje 

Chybějící kapacity 
terénních sociálních 
služeb v regionu 

Rozvoj nabídky 
sociálních služeb, 
zejména terénních a 
preventivních 

2.1. Lepší kvalita a 
dostupnost sociálních, 
zdravotních a 
komunitních služeb OP Z 

OP Z 1 – Podpora 
poskytování 
sociálních služeb 

Nedostatečná spolupráce 
mezi poskytovateli 
sociálních služeb a 
zavádění  nových metod 

Zvyšování kvalifikace a 
spolupráce 
poskytovatelů služeb 
občanům, jejich 
otevírání inovativním 
postupům a komunitní 
práci 

2.1. Lepší kvalita a 
dostupnost sociálních, 
zdravotních a 
komunitních služeb OP Z 

OP Z 1 – Podpora 
poskytování 
sociálních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1. Provázanost Strategie s akčním plánem 

Tabulka č. 44: Propojení cílů strategie a akčním plánem 

Strategické cíle Specifické cíle 
Programo
vý rámec 

Fiche v akčním plánu 

1. Posílení 
sebevědomí, 
soudržnosti a 
otevřenosti 

místního 
společenství 

1.1. Zvýšení aktivity a 
otevřenosti místní samosprávy 

IROP IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje 

1.2. Zvýšení pestrosti a 
dynamiky spolkového života 

IROP IROP 4 – Komunitní centra 

PRV PRV 11 – Rozvoj venkova 

1.3. Posilování identity a 
sounáležitosti obyvatel  
s regionem 

IROP IROP 4 – Komunitní centra 

PRV PRV 11 – Rozvoj venkova 

2. Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
komunitních 

služeb a 
vzdělávání 

2.1. Lepší kvalita a dostupnost 
sociálních, zdravotních a 
komunitních služeb 

IROP IROP 3 – Kvalitní sociální služby 

IROP IROP 4 – Komunitní centra 

IROP IROP 5 – Sociální bydlení 

OP Z 
OP Z 1 – Sociální služby a sociální 
začleňování 

PRV PRV 11 – Rozvoj venkova 

IROP IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách 

IROP 
IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání  
v regionu 

2.3. Podpora celoživotního 
vzdělávání obyvatel 

IROP 
IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání  
v regionu 

3. Posílení 
provázanosti a 
různorodosti 

místní ekonomiky 

3.1. Zvýšení ekonomické 
samostatnosti obyvatel, 
spolupráce a nových forem 
podnikání 

PRV PRV 2 - Podpora místního zemědělství 

PRV 
PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání         
 a turistiky 

PRV 
PRV 7 - Podpora lesnických technologií  
a opracování dřeva 

IROP IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání 

IROP IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách 

IROP 
IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání  
v regionu 

OP Z OP Z 2 – Zaměstnanost 

OP Z OP Z 3 – Sociální podnikání 

OP Z OP Z 4 – Prorodinná opatření 

3.3. Zvýšení nabídky a spotřeby 
regionálních produktů a služeb 
a jejich marketing 

PRV PRV 2 - Podpora místního zemědělství 

PRV 
PRV 7 - Podpora lesnických technologií   
a opracování dřeva 

PRV 
PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání   
a turistiky  

PRV PRV 3 - Rozvoj místní produkce 

3.4. Rozvoj šetrného a místně 
orientovaného cestovního 
ruchu a podnikání, zvýšení 
kapacit pro cestovní ruch v 
regionu 

PRV 
PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání  
a turistiky 

 



4. Zvýšení kvality 
životního prostoru 

4.1. Koncepční a moderní 
prostředí v obcích pro bydlení 
a aktivní život 

IROP IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje 

PRV PRV 11 – Rozvoj venkova 

PRV PRV 6 - Les pro odpočinek 

PRV PRV 11 – Rozvoj venkova 

IROP IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce 

IROP IROP 2 – Na kole do práce a do školy 

PRV PRV 6 - Les pro odpočinek 

IROP IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje 

5. Snížení 
energetické 
závislosti a 
udržitelné 

využívání místních 
zdrojů 

5.1. Snižování energetické 
náročnosti života v regionu 

  

5.2. Udržitelné využívání a 
ochrana přírodních zdrojů 

  

5.3. Zlepšení environmentální 
odpovědnosti a uplatňování 
šetrných a udržitelných 
nástrojů ve výrobě a spotřebě 

  

 

  



10.2. Přehled jednotlivých Fichí a alokací 

 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Alokace 

PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání 0,00 Kč  

PRV 2 - Podpora místního zemědělství                6 466 592,00 Kč  

PRV 3 - Rozvoj místní produkce                4 510 000,00 Kč  

PRV 4 - Cesty v krajině 0,00 Kč  

PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky                4 470 000,00 Kč  

PRV 6 - Les pro odpočinek                 5 600 000,00 Kč  

PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování 
dřeva 

               1 607 428,00 Kč  

PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli                0,00 Kč  

PRV 9 - Podpora lokálního odbytu 0,00 Kč  

PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ 0,00 Kč  

PRV 11 – Rozvoj venkova 6 700 000,00 Kč 

              29 354 020,00 Kč  

 
 

10.3. Program rozvoje venkova 

 
PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání – Fiche zrušena     

Název Fiche  PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání 

Vazba na článek Nařízení 
PRV  

Čl. 14 Předávání znalostí a informační akce 

   

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Cílem opatření je podpora aktivit v oblasti odborného vzdělávání, získání dovedností a informační akce. 
Vzdělávání by se mělo týkat především následujících oblastí: podmínky zahájení podnikání, rozvoj místní 
produkce, uvádění výrobků na trh, tvorba produktu a jeho uvedení na trh.  

Vazba na cíle SCLLD  

3.2. Rozvoj různých forem zaměstnání a kvalifikace obyvatel                                                                               

Oblasti podpory /typy projektů 

V rámci této Fiche budou podporovány činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností, které 
mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. Podpora se nevztahuje na vzdělávací kurzy a kurzy odborné 
přípravy, které tvoří součást běžných vzdělávacích programů nebo systémů středního a vyššího vzdělávání.  
Subjekty zajišťující předávání znalostí a informační služby musí mít k plnění tohoto úkolu příslušné kapacity    



v podobě kvalifikovaných zaměstnanců a pravidelné odborné přípravy. Způsobilými výdaji mohou být náklady na 
organizaci a zajištění vzdělávacích akcí (do 15 účastníků) nebo informačních akcí (15 a více účastníků), včetně 
exkurzí pořádaných v  
souvislosti s projektem.  
Témata vzdělávacích a informačních akcí musí být zaměřena na aktivity podporované v rámci PRV, zejména  
na ty, které MAS hodlá podporovat v Programovém rámci PRV. Vzdělávací a informační akce tedy musí být 
zaměřeny na:  

• investice do zemědělských podniků,  

• zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů,  

• podporu investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,  

• neproduktivní investice v lesích,  

• investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění  
na trh.  

Definice příjemce dotace  

Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce 

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:          50 000 Kč  

Maximální ZV:    5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského hospodaření, 

 vytvoří nové pracovní místo  

 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby).  

 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 23 01 Počet účastníků vzdělávání 0  0 0 

Výsledku:  

9 20 30  
T3 Celkový počet vyškolených 
účastníků podle čl. 14 nařízení EU 
č. 1305/2013 (Vzdělávací akce) 

0 0 0 

 
       

PRV 2 - Podpora místního zemědělství 

Název Fiche  PRV 2 - Podpora místního zemědělství 

Vazba na článek Nařízení PRV  Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků   

  

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Podpora je zaměřena na posílení role místní ekonomiky v oblasti zemědělství -  živočišné i rostlinné výrobě.        
V rámci podporovaných aktivit bude kladem důraz na prvovýrobu, místní produkci a rozšíření nabídky               
pro místní obyvatele. Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v živočišné a rostlinné 
výrobě.  

Vazba na cíle SCLLD  



3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing        
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání                                                                                                                 

Oblasti podpory 

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

Definice příjemce dotace  

Zemědělský podnikatel  

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského hospodaření, 

 vytvoří nové pracovní místo  

 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, veřejné 
obhajoby) 

 preference mikro a malých podniků 

 preference prvožadatelů 

 propagace MAS 

 jsou podány mladým podnikatelem. 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců  

0 6 4 12 16 

Výsledku:  

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader)  

0 0 0,5 2,5 

 
 
PRV 3 - Rozvoj místní produkce 

Název Fiche  PRV 3 - Rozvoj místní produkce 

Vazba na článek Nařízení PRV  
Čl. 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů 

 

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž 
výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Produkty by měli 
především pocházet z místních surovin nebo připravovány dle regionálních receptů. 

Vazba na cíle SCLLD 



3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing                                                                                                         

Oblasti 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 monitorovaní 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 
(tzv. vinifikátor),  

• 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 

Definice příjemce dotace  

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

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

• podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod hospodaření,  

• vytvoří nové pracovní místo, 

• podpoří regionální produkty, 

• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby), 

• jsou podány mikro a malým podnikem, 

• jsou podány prvožadatelem, 

• propagují MAS, 

• jsou podány mladým podnikatelem. 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Jednotka  Midterm  Cílový stav  

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců  

podnik  6 1 12 9 

Výsledku:  

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená                    
v rámci podpořených projektů  

FTE 0 1 

 
 
 
 
 
 



PRV 4 - Cesty v krajině – Fiche zrušena  

Název Fiche  PRV 4 - Cesty v krajině 

Vazba na článek Nařízení PRV  Čl. 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura 

   

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Cílem Fiche je obnova cest, které slouží zemědělcům. Podporovány budou u investice související s rekonstrukcí  
a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. 

Vazba na cíle SCLLD 

4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                                                                                      
4.2. Zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život obyvatel 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské 
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby polních 
cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí 
být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy je žadatelem/příjemcem 
dotace obec), a mimo intravilán obce. 
Mezi související objekty a technické vybavení patří: mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do 
recipientů, svodnice, trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště a veškeré 
bezpečnostní zařízení na polní cestě přiměřené kategorii cesty (svodidla, zábradlí, dopravní značky). 

Definice příjemce dotace  

Obec nebo zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby) 

Předpokládaná alokace 

1.000.0000,-Kč 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců  

0 1 0 3 0 

Výsledku:  

 Závazný indikátor není stanoven    

 

 

 

 

 

 

 



PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky 

Název Fiche  PRV 5 -Rozvoj venkovského podnikání a turistiky 

Vazba na článek Nařízení PRV  
Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

  

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Podpora je zaměřena na rozvoj drobného místního podnikání s cílem přispět k místní zaměstnanosti a zvýšení 
ekonomické soběstačnosti regionu. 

Vazba na cíle SCLLD 

3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing                                                                                                                                                                                                                                                    
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání   
3.4. Rozvoj šetrného a místně orientovaného cestovního ruchu a podnikání, zvýšení kapacit pro cestovní ruch  
v regionu                                                                                                     

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-
NACE). Tyto ekonomické činnosti budou specifikovány v platných Pravidlech. Podporovány budou investice  
na založení a rozvoj nezemědělských činností.  
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.  

Definice příjemce dotace  

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci 

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

 vytvoří pracovní místa,  

 podporují regionální produkty, 

 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby), 

 jsou podány prvožadatelem, 

 propagují MAS, 

 jsou podány mikro a malým podnikem. 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců  

0 1 10 

Výsledku:  

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená               
v rámci podpořených projektů   

0 0 2,5 

 
 
 
 



PRV 6 - Les pro odpočinek 

Název Fiche  PRV 6 - Les pro odpočinek 

Vazba na článek Nařízení PRV  Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 

   

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Fiche by měla přispívat ke zvýšení rekreační funkce lesa - rozvoji pěší či cykloturistiky, sportu, odpočinku. 
Podporována bude tvorba nových či rekonstrukce stávajících naučných, tematických nebo fitness stezek, včetně 
hippostezek a singletracků. Dále bude podporována výstavba či rekonstrukce mostků, lávek, lesních tělocvičen, 
altánů, apod. 

Vazba na cíle SCLLD 

4.4. Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny                                                                                                      
4.2. Zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život obyvatel 

Oblasti podpory 

Způsobilé pro podporu v rámci této Fiche 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 a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, 
např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.  
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000. Žadatel  
na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté 
platné lesní hospodářské osnovy.  

Definice příjemce dotace  

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

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

 snižují negativní působení na přírodu a krajinu,  

 jsou realizovány na větší ploše,  

 jsou realizované v lesích s určitou převažující funkcí,  

 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby) 

 jsou podány prvožadatelem, 

 jejichž součástí bude osvětová aktivita, 

 propagují MAS, 

 budou navrhovat komplexní řešení. 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 30 01 Celková plocha 0 0,09 111 

9 27 02 Počet podpořených akcí 0 1 11 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven    

 



 
PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva 

Název Fiche  PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva 

Vazba na článek Nařízení PRV  
Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vazba na cíle SCLLD  
3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich 
marketing                                                                                                                                                                           

Vazba na další cíle SCLLD 
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem 
podnikání 

  

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Předmětem fiche je podpora investicí do technologií, zařízení a budov v dřevozpracujícím průmyslu                       
se zaměřením na primární opracování dřevní hmoty. Dále je fiche zaměřena na investice do technologií a strojů   
v lesnictví včetně nákupu koně. 

Vazba na cíle SCLLD 

3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing                                                                                                                                                                           
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání 

Oblasti podpory 

Podpora je prostřednictvím této Fiche 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  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

 podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod lesního hospodaření,  

 snižují negativní působení na přírodu a krajinu a posilují konkurenceschopnost žadatele,  

 přispívají k zaměstnanosti v regionu,   

 zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby).  

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  



9 37 01 
Počet podpořených 
podniků/příjemců  

0 2 1 6 3 

Výsledku:  

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů  

0 0,5 0 1 0 

 
 
PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli – Fiche zrušena 

Název Fiche  PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli 

Vazba na článek Nařízení PRV  
Čl. 35, 
 odst. 2, písm. c) Sdílení a zařízení strojů 

 

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Cíle Fiche je podpora spolupráce mezi podnikateli v oblasti zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a dalšímu 
subjekty v regionu. V rámci podpory bude možné zakoupit společnou technologii, stroj či zbudovat či opravit 
sdílenou budovu. 

Vazba na cíle SCLLD 

3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing                                                                                                                                                                            
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání 

Oblasti podpory 

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, lesnictví nebo směřují do venkovských oblastí. 
Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu činnosti 
spolupracujících subjektů. Modernizace nebo nová výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení 
stavebních prací potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických  
či genetických zdrojů). V souvislosti s realizovanou investicí může být podpora poskytnuta též na vznik  
a koordinaci spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií a podnikatelského plánu. V případě 
spolupráce v odvětví zemědělství se projekt týká zemědělské prvovýroby nebo zpracování zemědělských 
produktů nebo uvádění zemědělských produktů na trh.  
Spolupráce je umožněna v následujících záměrech:  

 Spolupráce v oblasti výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

 Ostatní spolupráce v oblasti zemědělství a potravinářství (nespadající pod záměr a)) – spolupráce  
ve venkovských oblastech  

 Spolupráce v odvětví lesnictví  

Definice příjemce dotace  

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v oblasti 
zemědělství nebo potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt hospodařící v lesích. Každý subjekt musí 
splňovat definici mikropodniku. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, 
subjekt hospodařící v lesích. 

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

• podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod hospodaření,   

• zvyšují efektivitu technologie  

• vytvoří pracovní místa,  

• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby) 



Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 31 02 
Počet podpořených kooperačních 
činností 

0 0 0 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců  0 0 0 

Výsledku:  

 Závazný indikátor není stanoven    

 
 
PRV 9 - Podpora lokálního odbytu – Fiche zrušena  

Název Fiche  PRV 9 - Podpora lokálního odbytu 

Vazba na článek Nařízení PRV  
čl. 35, odst. 2, písm. d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 

  

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Fiche bude zaměřena na podporu propojení mezi zemědělci, potravináři a spotřebiteli. Propojení může být např. 
prostřednictvím farmářské prodejny, organizací farmářských trhů, přímého prodeje ze dvora, apod. 

Vazba na cíle SCLLD 

3.3.  Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich marketing                                                                                                                                                                         
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání 

Oblasti podpory 

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. 
Podpora je určena pro společné investice na vznik, rozvoj a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. 
Způsobilé jsou aktivity např. společné pořízení strojů, technologie a vybavení, stavební náklady na novou 
výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba 
studií a podnikatelského plánu. 

Definice příjemce dotace  

Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou činnost v oblasti 
zemědělství nebo potravinářství. Může se jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky 
obcí. 

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

• podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod hospodaření,   

• vytvoří pracovní místa,  

• jsou regionální a mají návaznost na již realizované projekty,  

• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, veřejné 
obhajoby, prvožadatele). 

Indikátor OP  

Výstupu:  



Číslo  Název Jednotka  Midterm  Cílový stav  

9 31 02 
Počet podpořených kooperačních 
činností 

podnik 0 0 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců FTE 0 0 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven    

 

 

PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ – Fiche zrušena 

Název Fiche  PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ 

Vazba na článek Nařízení PRV  Čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci LEADER 

  

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche  

Cílem fiche je realizovat projekty spolupráce s dalšími MAS v České republice, případně v zahraničí.                                                                                                 
Témata projektů spolupráce:  
- podpora šetrného cestovního ruchu při využití přírodních a kulturních hodnot regionů 
- motivace k místní sounáležitosti obyvatel regionů, podpora aktivního občanství a přístupu k životu 
- MAS rozvoj řemesel a zpracování místních produktů, podpora místní spotřeby a místního řetězce 
- Podpora prorodinných aktivit, činnosti spolků a dobrovolnictví 
Bude možné realizovat i další projekty spolupráce v souladu se Strategií. 

Vazba na cíle SCLLD 

1.3. Posilování identity a sounáležitosti obyvatel s regionem                                                                  
1.2. Zvýšení pestrosti a dynamiky spolkového života     
2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání  
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání                                                                                                           
3.4. Rozvoj šetrného a místně orientovaného cestovního ruchu a podnikání, zvýšení kapacit pro cestovní ruch v 
regionu     
4.3. Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti služeb                                                                             

Oblasti podpory 

V rámci projektů spolupráce 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 propagační činnost 

• investice související se vzdělávacími aktivitami 

• investice do informačních a turistických center. 
Způsobilými výdaji projektu mohou být: 

• předběžná technická podpora projektů investice související se vzdělávacími aktivitami 

• náklady na řízení projektů 
vlastní realizace projektů 

Definice příjemce dotace  

NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč, nebo do výše alokace stanovené Ministerstvem zemědělství 



Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferenční kritéria pro operaci 19.3.1 MAS nemusí uvádět, tato kritéria jsou stanovena centrálně z MZe. 

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Jednotka  Výchozí stav  Cílový stav  

9 25 01 Celkové veřejné výdaje  EUR 0 0 

Výsledku:  

 Závazný indikátor není stanoven    

 

 

PRV 11 – Rozvoj  venkova 

Název Fiche  PRV 11 – Rozvoj venkova 

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

 

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

Stručný popis Fiche  

Kvalitní a dostatečně vybavený venkovský prostor přispívá ke zlepšování vnímání kvality života místní komunity 
a tím i k snížení migrace obyvatelstva do velkých měst. Zároveň vykazuje potenciál aktivizace místních k zapojení 
do komunitních činností. Opatření je zaměřeno na investiční podporu drobné infrastruktury ve venkovském 
prostoru v oblastech veřejného prostoru, vzdělávání, spolkové činnosti, místního kulturního dědictví.  

Vazba na cíle SCLLD 

HLAVNÍ CÍL: 2.2 Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání 

1.2 Zvýšení pestrosti a dynamiky spolkového života 

1.3 Posilování identity a sounáležitosti obyvatel s regionem 

4.1 Koncepční a moderní prostředí v obcích pro bydlení a aktivní život 

4.2 Zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život obyvatel 

Oblasti podpory 

Podpora je cílena do aktivit následujících oblastí:  
a) Veřejná prostranství v obcích (obnova veřejných prostranství včetně herních prvků)  
b) Mateřské a základní školy (investice do MŠ a ZŠ nenavyšující kapacitu zařízení)  
c) Hasičské zbrojnice 
e) Vybrané kulturní památky 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 
– obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a 
orlovny, včetně obecních knihoven)  
g) Stezky 

Definice příjemce dotace  

Aktivita:  
a) Obec nebo svazek obcí.  
b) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby 
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.  
c) Obec nebo svazek obcí.  
e) 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. 
f) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, NNO (spolek, ústav, o.p.s.),, 
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 



Výše způsobilých výdajů  

Minimální ZV:         50 000 Kč  

Maximální ZV:   5 000 000 Kč  

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS  

Preferovány budou projekty, které:  

• zohledňují principy metody Leader a specifika stanovená MAS (velikost projektu, délka realizace, 
veřejné obhajoby), 

• mají dopad projektu v širším veřejném zájmu – např. edukativní  (napříč věkovými kategoriemi), 
estetický (vzhled obcí, zvýšení atraktivity veřejných prostranství), speciální činnosti spolků, 

• vytvoří pracovní místa,  

• mají vazbu na horizontální téma udržitelný rozvoj – (klima, životní prostředí, úspory energií, preference 
rekonstrukcí a využití stávajících objektů, potřebnost projektu apod.), 

• jsou podány prvožadatelem 

• propagují MAS 

• mají potřebnost pro území MAS (např. zaměření projektu na cílovou skupinu, místo realizace projektu, 
podané NNO).  

Indikátor OP  

Výstupu:  

Číslo  Název  Výchozí stav  Midterm  Cílový stav  

9 27 02 Počet podpořených operací (akcí) 0 0 25 

9 48 00  
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader)  

0 0 0 

Výsledku:  

 Závazný indikátor není stanoven    

 


