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5.2.1 Integrované a inovativní prvky strategie 

Rozdíl této strategie oproti Strategickému plánu Leader 2007-2013 spočívá především ve způsobu zpracování 

jednotlivých kapitol. Tvorba dokumentu závisela na sběru podkladů ze setkání jednotlivých pracovních skupin 

MAS a z veřejných projednávání. Dále je pro další období počítáno s širším zapojením veřejnosti a strategie bude 

více orientována na spolupráci s ostatními MAS, jak tuzemskými, tak zahraničními. 

 

MAS Vizovicko a Slušovicko již dlouhodobě spolupracuje s okolními MAS, a to především Luhačovským Zálesím, 

MAS Ploština, MAS Partnerství Moštěnka a na základě projektu spolupráce EMI 6 z roku 2015 navázala 

spolupráci také s MAS Moravská cesta, MAS Regionu Poodří, MAS Moravská brána a Střední Haná. 

 

V rámci inovace bude v období 2014-2020 využíváno především: 

- Pravidelné schůzky orgánů MAS, na nichž budou partneři informováni o aktuálních úspěších 

a problémech 

- Pravidelné schůzky Pracovních skupin MAS, v jejichž rámci budou představeny vyhlášené 

či připravované dotační výzvy, proběhne koordinace společných postupů či zprostředkování rad 

v daných oblastech 

- Každoroční Svatomartinský trh, díky němuž budou propagování místní prodejci a také bude veřejnost 

seznámena s existencí a činností MAS 

Na základě těchto jednání získá MAS podněty, názory a nápady z různých skupin partnerů, kteří svým jednáním 

budou ovlivňovat směřování MAS ke zlepšení situace v území v MAS ve všech oblastech.  

 

Příklady možných inovací u strategických cílů: 

 
 

 

• multifunkční využití nemovitostí k různým veřejným účelům 
• budování kvalitní zdravotní a sociální vybavenosti vč. nabízejících služeb 
• efektivní opatření na úsporu energií, nové zdroje vytápění a čištění 

odpadních vod (solární panely, kořenové čističky, kotle na biomasu a 
štěpky) 

• zavádění a rozvoj alternativních forem dopravy a sdílení dopravních 
prostředků. 

• podpora ekonomicky ohrožených skupin obyvatel (vybudování 
komunitních center, poradenství, semináře, rekvalifikace) 

 

Zajistit kvalitní občanské 
vybavení a služby 

• zavádění nových modelů dodavatelsko-odběratelských a tržních vztahů – 
podpora místní výroby a spotřeby (farmářské trhy, propagace místních 
producentů) 

• diverzifikace nezemědělského podnikání směrem k podpoře tradičních 
řemesel (řemeslné jarmarky, pořádání seminářů) 

• zavádění nových služeb a produktů cestovního ruchu 
• zvýšení propagace ekologického zemědělství a agroturistiky 
• inovace výrob, lesnických technologií a potravinářských postupů vedoucí 

ke zvýšení produktivity 

 

 

Rozvíjet na území zdravou 
konkurenceschopnou 

ekonomiku tvořící pracovní 
místa, založenou na 

regionálním průmyslu, 
službách, zemědělství a 

lesnictví a cestovním ruchu 
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Integrační prvky strategie budou v období 2014-2020 především v následujících oblastech: 

- Podpora zemědělských podnikatelů → podpora drobného podnikání → zvýšení zaměstnanosti a mezd 

- Podpora sociálních organizací → zlepšení nabídky služeb pro občany MAS 

- Podpora školských zařízení → koordinace a spolupráce školských zařízení, zřizovatelů a podniků → 

zvýšení zájmu dětí o technické vzdělání 

- Podpora obecních záležitostí → spolupráce obcí na platformě MAS v dotační oblasti a plánování 

společných aktivit pro rozvoj celého území MAS, nikoliv jen konkrétní obce 

 

Příklady integračních prvků: 

 

 
 

 

Vzájemné vazby integrace mezi programovými rámci a jednotlivými opatřeními SCLLD jsou vyobrazeny 

v následujícím diagramu. Jedná se o pouze o přímé (silné) vazby, které daly základ jednotlivým programovým 

 

 

 
Posílit péči o krajinu a životní 

prostředí 

 
Podporovat partnerství a 

spolupráci 

 

 
Hledisko časové 

 Hledisko věcné 

 

 Hledisko územní 

 Hledisko finanční 

• propagace obcí regionu, místních producentů, neziskových organizací a 
místních firem 

• podpora spolupráce regionálních mateřských a základních škol 
• spolupráce k vybudování cyklostezek a cyklotras a naučných stezek 
• spolupráce se zahraničními partery, předávání příkladů dobré praxe 
• větší zapojení veřejnosti do dění v obci (veřejná projednávání) 
• podpora zaměstnanosti mladých (podnikatelské inkubátory, start-upy) 
• Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích 

• multifunkční využití nemovitostí k různým veřejným účelům 
• budování kvalitní zdravotní a sociální vybavenosti vč. nabízejících služeb 
• efektivní opatření na úsporu energií, nové zdroje vytápění a čištění 

odpadních vod (solární panely, kořenové čističky, kotle na biomasu a štěpky) 
• zavádění a rozvoj alternativních forem dopravy a sdílení dopravních 

prostředků. 

 

Integraci z hlediska časového lze demonstrovat na příkladu vybavení nové učebny 
ICT, která bude sloužit jak žákům, tak mimo vyučování také ekonomicky 

ohroženým skupinám obyvatel (matky po rodičovské dovolené, nezaměstnaní). 
Čímž se bude přispívat ke zvyšování jejich kvalifikovanosti a uplatnitelnosti na 

trhu práce. 

Propojení lze sledovat např. ve školství a projektů inkluzivního vzdělávání. Díky 
IROP budou podpořeny projekty řešící bezbariérovost zařízení. Z OP VVV je pak 
možno naopak financovat projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v této oblasti. 

Toto hledisko je nejlépe popsatelné na projektu vybudování přestupního 
terminálu v obci či městě. Díky projektu se sníží emise škodlivých látek, dojde k 

úpravě vzhledu obce a zlepšení dopravní dostupnosti. V návaznosti na tento 
dopravní terminál se mohou občané lépe pohybovat mezi bydlištěm a 

zaměstnáním, což může vést ke snížení nezaměstnanosti. Dopad projekt tak 
ovlivňuje širší území ne jen jedné obce. 

Spolupráce obcí může být vhodnou formou pro finanční hledisko. Příkladem je 
např. společné výběrové řízení na zajištění svozu komunálního odpadu s cílem 

minimalizovat náklady a zlepšit separaci odpadu. 
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rámcům, které jsou popsány v kapitole 5.4. Vazby opatření, které nejsou přímo naplňovány programovými 

rámci, ale přesto se jich alespoň částečně dotýkají, jsou uvedeny v kapitole 5.4.2. 

 
Obr. 3 Vazby programových rámců a opatření SCLLD 
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Zdroj: vlastní zpracování 

5.4 Akční plán 

Akční plán je tvořen programovými rámci, které slouží k využívání integrovaného nástroje komunitně 
vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2014 -2020. Programové rámce jednotlivých 
programů obsahují definice konkrétních opatření CLLD (resp. fiche v PRV) pro naplnění stanovených cílů. 

5.4.1 Programové rámce programů 

Struktura programového rámce je odvozena od závazných dokumentů MMR a jednotlivých řídících orgánů. 
MAS Vizovicko a Slušovicko bude využívat dvou operačních programů pro implementaci své SCLLD – 
Integrovaný regionální operační program a Program rozvoje venkova. 
 
Obr. 4 Schematické zobrazení programových rámců 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Programový rámec IROP 

Programový rámec IROP vychází z předpokládané alokace 25 992 180,63 Kč. Výběr indikátorů a výchozí a 
cílové hodnoty byly stanoveny odborným odhadem vycházejícím z parametrů plánovaných aktivit a srovnáním 
se nastavenými cílovými hodnotami v příslušných specifických cílech IROP. 
 
Vazba na OP:  
PO4: Komunitně vedený místní rozvoj 
Investiční priorita 9d: Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje 
SC 4.1:Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a akvizice místního potenciálu 
Prioritní osa navazuje na všechny tři předchozí za použití metod komunitně vedeného místního rozvoje. 
Smyslem je vytváření a rozvoj místních partnerství a místních rozvojových strategií na principu 
decentralizovaných aktivit, vedených zdola nahoru. Pro osu platí pravidla všech uvedených priorit s tím, že jsou 
za využití místního partnerství a spolupráce zpracované do strategie komunitně vedeného místního rozvoje.  
Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně specifické cíle 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
3.1 a 3.3. 
Jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD. Realizované aktivity jsou v souladu s věcným 
a územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP. Vybrané aktivity obsahují 
monitorovací indikátory uvedené ve specifických cílech IROP a přispívají k jejich naplňování. Vždy je uveden 
minimálně jeden monitorovací indikátor výsledku a výstupu.  
Cílem je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské oblasti a přispěly k vytváření pracovních 
příležitostí, rozvoji místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech.  

 
OP CLLD 1 

Název 
specifického cíle 
SCLLD 

SC 1.3: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a volnočasové 
aktivity a rozvoj školského a celoživotního vzdělávání a zájmové činnosti  

Název opatření 
Zvyšování kvality infrastruktury škol a organizací poskytujících neformální, 
zájmové a celoživotní vzdělávání 

Vazba na 
specifický cíl IROP 

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
  

Popis opatření 

Primárním cílem je přispět k rozvoji občanské vybavenosti v regionu v oblasti 
základního zájmového a neformálního, celoživotního vzdělávání. Opatření se vztahuje 
na bezbariérovost a podporu rozvoje v oblasti klíčových kompetencí (komunikace v 
cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a podpora 
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi) s cílem lepší uplatnitelnosti na trhu 
práce. 
Řešený problém:  
V regionu se nachází zařízení v nevyhovujícím technickém stavu, s potřebou investic 
do rekonstrukce, rozšíření či vybavení, zařízení s nedostatečnou kapacitou. 
Provazba se SWOT analýzou: 
- SWOT 4.3.2.5. Zastaralé vybavení škol a budov školských zařízení 
- SWOT 4.3.2.5. Způsob financování školství 
- SWOT 4.3.2.2. Ohrožená existence venkovských škol 
- SWOT 4.3.2.2. Permanentní adaptace školského systému 
- SWOT 4.3.2.5. Možnost středoškolského vzdělávání 
- SWOT 4.3.2.5. Vysoká úroveň školství 
- SWOT 4.3.2.5. Dostatečná kapacita venkovských škol 
- SWOT 4.3.2.5. Zapojení mládeže do veřejného dění 
- SWOT 4.3.2.5. Mládež zachovává tradice 
- SWOT 4.3.2.5. Mládež v pohybu 
- SWOT 4.3.2.5. Potenciál místních spolků 
- SWOT 4.3.2.5. Nedostatek kvalitních víceúčelových dětských hřišť 
- SWOT 4.3.2.5. Špatná výchova mládeže, vzestup agresivity, neúcta k životu 
- SWOT 4.3.2.1. Technická infrastruktura obcí – rekonstrukce budov v majetku obce, 

budov občanské vybavenosti 
- SWOT 4.3.2.2. Pracovitost a manuální zručnost obyvatel 
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- SWOT 4.3.2.2. Vzdělávání seniorů 
- SWOT 4.3.2.2. Systém celoživotního vzdělávání 
- SWOT 4.3.2.2. Ohrožení určitých  

Typy projektů 

- Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání ve školách (Stavební úpravy, 
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových 
kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a 
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi; 
rozšiřování kapacit škol; podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních 
úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť; pořízení vybavení a 
kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP; zajištění 
vnitřní konektivity škol a připojení k internetu) 

- Podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání (Stavební 
úpravy a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí, včetně 
zabezpečení bezbariérovosti zařízení) 

- Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy venkovního prostranství, zeleň 
v okolí budov a na budovách. 

Pozn.  V SO ORP Zlín (výskyt SVL) je možnost rozšiřování kapacit ZŠ i mimo vazbu na 
klíčové kompetence IROP (tj. kmenových tříd). 
  

Příjemci podpory 

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání  
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit  
- kraje  
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 
- obce  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
- nestátní neziskové organizace  
- církve  
- církevní organizace  
- organizační složky státu  
- příspěvkové organizace organizačních složek státu 
  

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů bude 
upřesněna ve výzvě MAS 

Principy 
preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS 

Indikátory 

Indikátory výsledku 
Kód NČI 2014+ Název indikátoru 

5 00 30 
Podíl osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém  

Indikátory výstupu 
Kód NČI 2014+ Název indikátoru 
5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

5 00 01 
Kapacita podporovaných zařízení péče o 
děti nebo vzdělávacích zařízení   

 

OP CLLD 2 
Název 
specifického cíle 
SCLLD 

SC 1.4: Zlepšení zdravotní a sociální péče 

Název opatření 
Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vybavení – sociální 
služby a sociální začleňování 

Vazba na 
specifický cíl IROP 

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu 
2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 
  

Popis opatření 
Primárním cílem je zvýšení dostupnosti sociálních služeb v regionu, vytvoření zázemí 
pro terénní a ambulantní služby, podpora infrastruktury pro komunitní centra. Cílem 
také je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské oblasti a přispěly 
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k vyšší dostupnosti a kvalitě služeb, vedoucích k sociální inkluzi,  a snížení počtu osob 
sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.  
Provazba se SWOT: 
- SWOT 4.3.2.2. Zkvalitňování sociálních a zdravotních potřeb 
- SWOT 4.3.2.5. Senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel – chybí služby v obci a 

zdravotní péče 
- SWOT 4.3.2.5. Základní zabezpečení pro rodiny s malými dětmi 
- SWOT 4.3.2.5. Služby pro seniory 
- SWOT 4.3.2.5. Podpora bydlení seniorů 
- SWOT 4.3.2.5. Nedostatek lůžek v zařízení pro seniory 

Typy projektů 

- Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (Nákup objektů, zařízení 
a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb, které jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické 
základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami; vybudování zázemí 
pro terénní služby; prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, 
rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba či nákup objektů pro 
realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, vybudování zázemí pro 
hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukce objektu a jeho adaptace 
např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových 
prostorách domu; podpora pobytových sociálních služeb; rekonstrukce a úprava 
menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.) 

- Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního 
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. (stavby, stavební úpravy, 
pořízení vybavení za účelem vytvoření prostoru, kde se setkávají členové komunity 
za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem 
zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Cílem není budovat 
kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.) 

Příjemci podpory 

Sociální služby: 
- obce 
- dobrovolné svazky obcí 
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
- církve a církevní organizace 
- nestátní neziskové organizace 
- organizační složky státu 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu 
- organizace zřizované nebo zakládané kraji 

  
Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimální a maximální výše podpory budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory 

Indikátory výsledku 
Kód NČI 2014+ Název indikátoru 
6 75 10  Kapacita služeb a sociální práce   
Indikátory výstupu 
Kód NČI 2014+ Název indikátoru 

5 54 01 
Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci  

5 54 02 
Počet poskytovaných druhů sociálních 
služeb  

 

OP CLLD 3 
Název 
specifického cíle 
SCLLD 

SC 1.5: Zvyšování kvality a dostupnosti technické infrastruktury 

Název opatření 
Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, zastávek a 
parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy 
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Vazba na 
specifický cíl IROP 

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
  

Popis opatření 

Cílem je zvýšit bezpečnost dopravy v regionu a současně tak zlepšit občanskou 
vybavenost v obcích. V tomto opatření jde především o zajištění komfortnosti a 
bezpečnosti dopravy a to zlepšení stavu a bezpečnosti v dopravě a zastávek veřejné 
hromadné dopravy, jejich vybavení, okolí, dostupnosti i s ohledem na potřeby 
specifických skupiny obyvatel v dopravě a zajištění návaznosti na další druhy 
dopravy. Podpora těchto projektů by měla přinést nejen vyšší bezpečnost a komfort 
služeb pro uživatele veřejné dopravy, ale také její širší využívání, což by mělo dopad 
na snížení ekologické zátěže (snížení emisí, vibrací, hluku). 
Provazba se SWOT analýzou: 
- SWOT 4.3.2.1. Nedostatek parkovacích ploch 
- SWOT 4.3.2.1. Nedostatečná kvalita a bezbariérovost chodníků 
- SWOT 4.3.2.1. Podpora rozvoje hromadné dopravy 
- SWOT 4.3.2.1. Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 
- SWOT 4.3.2.1. Nedostatečná ochrana a bezpečnost obyvatelstva 
- SWOT 4.3.2.1. Nedostatečná propojenost dopravní infrastruktury 

  

Typy projektů 

- Bezpečnost dopravy (Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových 
komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, 
silniční, cyklistické a pěší dopravy; bezbariérové chodníky podél silnic a místních 
komunikací včetně přechodů, přístup k zastávkám veřejné hromadné dopravy, 
podchody a lávky pro chodce a související veřejné osvětlení, prvky inteligentních 
dopravních systémů). 

- Jako doplňková aktivita budou podporovány úpravy venkovního prostranství, zeleň 
v okolí budov a na budovách.  

Příjemci podpory 

- kraje  
- obce  
- dobrovolné svazky obcí  
- organizace zřizované nebo zakládané kraji  
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  
- provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách  
  

Minimální a 
maximální výše 
způsobilých 
výdajů 

Minimální a maximální výše podpory budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS. 

Principy 
preferenčních 
kritérií 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory 

Indikátory výsledku 
Kód NČI 2014+ Název indikátoru 

7 51 20 
Podíl veřejné osobní dopravy na 
celkových výkonech v osobní dopravě 

Indikátory výstupu 
Kód NČI 2014+ Název indikátoru 

7 50 01  
Počet realizací vedoucích ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě  
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5.4.1.2 Programový rámec PRV 

Programový rámec vychází z předpokládané alokace pro konečné žadatele vypočtené dle územní působnosti 
stanovené v rámci standardizace. Je tvořen fichemi, z nichž jedna je určena pro projekty spolupráce místních 
akčních skupin. 
 
Rozdělení alokace programového rámce PRV 
Programový rámec PRV vychází z předpokládané alokace: 
Operace 19.2.1 – 16 688,42 tis. Kč 
Operace 19.3.1 - 0 tis. Kč 
 
Přehled Fichí PRV: 
Fiche 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby 
Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 
Fiche 3 - Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů 
Fiche 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – 
nezemědělské činnosti 
Fiche 5 - Projekt Spolupráce - fiche zrušena 
Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
Zvolené fiche, v rámci kterých budou realizovány jednotlivé projekty, vzešly z potřeb regionu MAS Vizovicko a 
Slušovicko. Ty byly definovány během komunitních projednávání, jednáních pracovních skupin, osobních 
jednání a na základě vyhodnocení projektových záměrů a jsou popsány v analytické části a SWOT analýze. 
 
Na základě střednědobého hodnocení (Evaluační zpráva str. 36, 58) a vzhledem k nesouladu mezi potřebami 
MAS (příp. dalšími partnery) a nastavením pravidel pro projekty spolupráce byla zrušena Fiche 5 – Projekt 
Spolupráce. Zrušení této Fiche bylo také komunitně projednáno v rámci jednání nejvyššího orgánu MAS dne 25. 
2. 2020, který toto zrušení odsouhlasil. Zároveň byl navržen přesun alokace v následující výši: 
502,760 tis.Kč (alokace zrušené Fiche 5) do Fiche 6 
500 tis. Kč (část navýšené alokace programového rámce PRV) do Fiche 1 
500 tis. Kč (část navýšené alokace programového rámce PRV) do Fiche 4 
4 648,170 tis. Kč (část navýšené alokace prograového rámce PRV) do Fiche 6 
 
 
Z provedené střednědobé evaluace (Evaluační zpráva str. 33, 37) zveřejněné na www.masvas.cz/strategie-
clld/strategie/  vyplynula potřeba zařazení nové Fiche 6 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských 
oblastech dle čl. 20, a to v oblasti - E) Vybrané kulturní památky, F) Kulturní a spolková zařízení včetně 
knihoven, D) Obchody pro obce. Výběr těchto oblasti vychází z požadavku stanoveném v rámci střednědobé 
evaluace (Evaluační zpráva str. 33) a zároveň byla potřeba identifikována, komunitně projednána a schválena 
na jednání nejvyššího orgánu MAS - Valné hromady dne 25. 2. 2020.  
Finanční prostředky do Fiche 6 - byly převedeny ze zrušené Fiche 5 a z navýšené alokace získané díky 
splněnému limitu 50% vyčerpaných financí. 
 
V rámci činnosti MAS byla ustanovena pracovní skupina Zemědělci, která se zabývala zemědělstvím a 
lesnictvím. Na jednání této pracovní skupiny byly jednoznačně navrženy výše uvedené fiche, které byly 
vyhodnoceny s nejvyšší prioritou a jsou předmětem programového rámce. Při následném projednávání 
strategie širokou veřejností nebyl ani zde identifikován zájem aktérů místního rozvoje o zařazení fiche týkající 
se lesnictví do programového rámce SCLLD. Lesnická témata jsou jedním ze specifických cílů naší strategie, ale 
nebudou naplňovány ve strategii vlastní Fichí, ale tato oblast bude podporována prostřednictvím jiných 
programů a dotačních titulů, které bude MAS monitorovat. Potenciální žadatelé v lesnických opatření v rámci 
diskusí podpořili čerpaní finančních prostředků prostřednictvím MAS s možností zapojení se do fiche 3, která 
se zabývá sdílením strojů a technologií. 
Jako důvody nízkého zájmu (resp. nezájmu) o lesnická opatření v SCLLD byly identifikovány následující 
skutečnosti: 

- Celková výše alokace pro PRV v MAS VaS na programové období 2014–2020 je relativně nízká (projekty 

zaměřené na výstavbu lesnické infrastruktury, nebo pro opatření v lesích jsou finančně náročné a 

„vyčerpaly“ by tímto celou alokaci PRV pro programové období 2014–2020); např. celkové náklady 

rekonstrukce či výstavby lesní cesty se průměrně pohybují v rozmezí 2 – 6 mil. Kč (dle délky a použitého 

materiálu). 

- Možnost čerpání ve výzvách z (velkého) PRV 2014 – 2020 (finančně nákladné projekty mohou získat dotaci 

z výzev PRV, ve kterých je mnohonásobně větší alokace, než ve výzvách MAS).  

http://www.masvas.cz/strategie-clld/strategie/
http://www.masvas.cz/strategie-clld/strategie/
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- Nízký zájem (resp. nezájem) potencionálních žadatelů o realizaci opatření dle čl. 25 z důvodů: realizace 

projektů v minulém programovém období, zajištění realizace projektů vlastními finančními prostředky a 

neochoty žadatelů realizovat tyto projekty v programovém období 2014-2020. 

FICHE 1 

Název Fiche Investice do rostlinné a živočišné výroby 

Vazba na čl. 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a 

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na hmotné i nehmotné investice v rostlinné a živočišné výrobě. 

Vazba na cíle SCLLD SC 3.1  Zvýšení konkurenceschopnosti místního zemědělství 

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

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena 
na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a 
pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů 
pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 
spotřebu v zemědělském podniku. 
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 

min. 50 000 Kč      

 50 % (max. 70 % =  
+ 10 % mladí 
zemědělci + 10 % 
LFA)  

max. 5 000 000 Kč 

 Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou 
upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení 
preferenčních kritérií: 0 
- budou preferovány projekty, jejichž realizací nedojde k záboru zemědělské půdy  
-   budou preferovány projekty realizované mladými zemědělci do 40 let 
- budou zohledněny projekty, které vytvoří pracovní místo 
- budou hodnoceny dle celkové výše způsobilých výdajů projektu (MAS bude referovat 

projekty s nižšími CZV v rámci stanovené min. a max. výše CZV Pravidly PRV) 
- budou preferovány podniky s menším počtem zaměstnanců 
- projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
- budou podporovány projekty realizované ekologickými podnikateli dle zákona č. 

242/2000 Sb. 
-  budou preferovány projekty žadatelů, kteří v programovém období 2014-2020 

nečerpali finanční prostředky z žádné výzvy MAS 

Preferenční 
kritéria 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 9 37 01  

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

 4 

- cílový stav 17 

Indikátory 
výsledků 

 

- číslo 9 48 00 

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

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

0  

- cílový stav 1 

 
FICHE 2 

Název Fiche Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche  

Stručný popis 
Fiche 

Podpora hmotných i nehmotných investic do zpracování, uvádění na trh nebo vývoj 
zemědělských produktů (s výjimkou produktů rybolovu) uvedených v příloze I Smlouvy 
o fungování EU nebo bavlny, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na 
nějž se uvedená příloha nevztahuje. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

SC 3.1  Zvýšení konkurenceschopnosti místního zemědělství 

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

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) 

- investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin vznikajících při zpracování,  

- investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 
- investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh 

(včetně investic do marketingu) 
- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu. 

V rámci Fiche nelze podpořit: 
- investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu 
- 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. 

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  

min. 50 000 Kč 

Podpora 50 %  max. 5 000 000 Kč 

Preferenční 
kritéria 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou 
upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení 
preferenčních kritérií:  
- budou zohledněny projekty, které vytvoří pracovní místo (MAS bude monitorovat 

pracovní místa i nad rámec pravidel PRV) 
- budou hodnoceny dle celkové výše způsobilých výdajů (MAS bude preferovat 

projekty s nižšími CZV v rámci stanovené min. a max. výše CZV Pravidly PRV) 
- projekty budou hodnoceny dle délky podnikání žadatele v oboru 
- projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu  
- budou preferovány projekty žadatelů, kteří v programovém období 2014-2020 

nečerpali finanční prostředky z žádné výzvy MAS 

Indikátory výstupů  

- číslo  9 37 01 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

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

0 

- cílový stav 2 

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 

 
FICHE 3 

Název Fiche Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) 

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche 
Podpora spolupráce min. 2 subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů s cílem 
efektivního využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu 
nemohlo být dosaženo. 

Vazba na cíle SCLLD SC 3.3 Zlepšení podmínek pro spolupráci a vytváření sítí a trhů mezi podnikateli 

Oblasti podpory 

Výsledky spolupráce jsou přínosem do odvětví zemědělství, potravinářství nebo 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. 
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. 

Definice příjemce 
dotace 

Uskupení min. 2 subjektů, přičemž min. 1 musí prokázat podnikatelskou činnost 
v odvětví zemědělství nebo potravinářství, v případě lesnictví se jedná o subjekt 
hospodařící v lesích. Každý subjekt musí splňovat kategorii mikropodniku. Může se 
jednat o následující subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekt 
hospodařící v lesích. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč        

 Podpora 45 % max. 5 000 000 Kč 

 Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou 
upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení 
preferenčních kritérií:  
- budou hodnoceny dle celkové výše způsobilých výdajů projektu (MAS bude 

preferovat projekty s nižšími CZV v rámci stanovené min. a max. výše CZV Pravidly 
PRV) 

- projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
- budou podporovány projekty se zapojením více spolupracujících subjektů 
- budou podporovány projekty, které zavedou či inovují poskytované služby  
- budou preferovány projekty žadatelů, kteří v programovém období 2014-2020 

nečerpali finanční prostředky z žádné výzvy MAS 

Preferenční 
kritéria 
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Indikátory výstupů  

- číslo 9 31 02  

- název Počet podpořených kooperačních činností 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 1 

Indikátory výstupů  

- číslo 9 37 01  

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 2 

Indikátory 
výsledků 

Ze strany ŘO není stanoven 

- číslo Vlastní 

- název Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 1 

 

FICHE 4 

Název Fiche 
Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh – nezemědělské činnosti 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche 
Investice na založení nebo rozvoj vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností. 

Vazba na cíle SCLLD SC 2.1. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků  

Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE): 
- C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v 

odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba 
zbraní a střeliva),  

- F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  
- G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 

46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných 
prodejnách),  

- I (Ubytování, stravování a pohostinství), 
- J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  
- M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  
- N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby),  
- N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  
- N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  
- N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  
- N 82.92 (Balicí činnosti),  
- P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  
- R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  
- S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost)  
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- 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; zemědělci. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč         

Podpora 45 % mikro 
a malé podniky  
Podpora 35 % střední 
podniky 
Podpora 25% velké 
podniky 

max. 5 000 000 Kč 

 

Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou 
upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení 
preferenčních kritérií:  
- budou zohledněny projekty, které vytvoří pracovní místo (MAS bude monitorovat 

pracovní místa i nad rámec pravidel PRV) 
- budou hodnoceny dle celkové výše způsobilých výdajů projektu projektu (MAS bude 

preferovat projekty s nižšími CZV v rámci stanovené min. a max. výše CZV Pravidly 
PRV) 

- projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
- budou preferovány projekty realizované v obcích s menším počtem obyvatel 
- budou preferovány projekty dle velikosti podniku 
- budou preferovány projekty, které využívají existující stavbu/stavby nebo projekt, 

jejichž realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu 
- budou preferovány projekty žadatelů, kteří v programovém období 2014-2020 

nečerpali finanční prostředky z žádné výzvy MAS 

Preferenční 
kritéria 

 

Indikátory výstupů  

- číslo 93701 

- název Počet podpořených podniků/příjemců 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

1  

- cílový stav 11 

Indikátory 
výsledků 

 

- číslo 94800 

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

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 1,5 
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FICHE 5 

Název Fiche  Projekt Spolupráce 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

 Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche  

Stručný popis Fiche 
Projekt spolupráce mezi dvěma a více MAS vykazující přidanou hodnotu pro MAS a jí 
svěřené území 

Vazba na cíle SCLLD 7.2. Příprava a realizace SCLLD a podpora animační činnosti  

Oblasti podpory 

V rámci projektu lze realizovat: 
- měkké akce (propagační, informační, vzdělávací, volnočasové) – pořádání 

konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenos příkladů správné praxe, 
včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.) zaměřená na 
témata, která jsou řešena v SCLLD (např. Vzdělávání, Cestovní ruch, Podpora odbytu 
místní produkce a zemědělství) 

- Jako hmotné a nehmotné investice vč. stavebních úprav lze realizovat výdaje na: 
- investice týkající se zajištění odbytu místní produkce vč. zavedení značení 

místních výrobků a služeb 
- investice související se vzdělávacími akcemi 
- investice do informačních a turistických center 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány 
spolupracujícími subjekty.  
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu 
lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. 
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy 
MAS 
musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou 
technickou podporu projektů spolupráce může MAS využít maximálně 10 % z alokace 
přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce 
dotace 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV 
či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která 
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském 
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč      

Podpora 90 %  max. 5 000 000 Kč 

 
Preferenční kritéria budou stanovena v jednotlivých výzvách dle Pravidel pro operaci 
19.3.1. 

Preferenční kritéria 

 

 Indikátory výstupů  

 - číslo 92501 

 - název Celkové veřejné výdaje V EUR 

 - výchozí stav 0 

 - hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

0 

 - cílový stav 0 
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FICHE 6 

 
 
 

 

Název Fiche  Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Vazba na čl. 
Nařízení PRV 

Článek 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. 

Vazba na cíle 
SCLLD 

SC 1.1 Zlepšení občanské vybavenosti a služeb (hlavní cíl pro MS 2014+) 

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

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 
(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci 
této Fiche bude zahrnovat následující oblasti: 
d) Obchody pro obce 
e) Vybrané kulturní památky 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle 
plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a 
jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje. 

Definice příjemce 
dotace 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, nestátní 
neziskové organizace, církve apod. dle specifikace jednotlivých oblastí. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč      

Podpora 80% max. 5 000 000 Kč 

 Preferenční kritéria budou upřesněna v jednotlivých výzvách. Obecně budou 
upřednostňovány projekty, které budou naplňovat následující principy pro určení 
preferenčních kritérií:   
- budou hodnoceny dle celkové výše způsobilých výdajů projektu (MAS bude 

referovat projekty s nižšími CZV v rámci stanovené min. a max. výše CZV 
Pravidly PRV) 

- projekty budou hodnoceny z hlediska délky realizace projektu 
- budou zohledněny projekty, které vytvoří pracovní místo (MAS bude 

monitorovat pracovní místa i nad rámec pravidel PRV) 
- budou preferovány projekty realizované v obcích s menším počtem obyvatel 
- budou preferovány projekty žadatelů, kteří v programovém období 2014-

2020 nečerpali finanční prostředky z žádné výzvy MAS 

Preferenční 
kritéria 

 

Indikátory 
výstupů 

 

- číslo 92702 

- název Počet podpořených operací (akcí) 

- výchozí stav 0 

- hodnota pro 
mid-term (r. 
2018) 

0 

- cílový stav 12 

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 
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5.4.2 Propojenost opatření a fichí 

Oblast podpory Integrační prvek – spojená opatření /fiche 

Lidé 

O1 Zvyšování kvality infrastruktury škol a organizací poskytujících neformální, zájmové 

a celoživotní vzdělávání 

O2 Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vybavení – sociální služby 

a sociální začleňování 

O3 Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, zastávek a 

parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy 

F6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Ekonomika 

O2  Modernizace a výstavba objektů sociální vybavenosti, jejich vybavení – sociální 

služby a sociální začleňování 

O3 Rekonstrukce, údržba a budování místních komunikací, chodníků, zastávek a 

parkovišť a zvyšování bezpečnosti dopravy 

F1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

F2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

F3 Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů 

F4 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění 

produktů na trh – nezemědělské činnosti 

F6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Spolupráce Průřezová oblast 

Životní prostředí 

F1 Investice do rostlinné a živočišné výroby 

F2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 

F3 Podpora spolupráce při sdílení zařízení a strojů 
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V rámci realizace strategie dojde ke vzájemnému a cílenému působení jednotlivých individuálních / dílčích 

projektů na vybrané oblasti a tím se jejich dopad na rozvoj území ještě zesílí a posílí se i trvalost a udržitelnost 

působení těchto projektů. 

 

 

Díky realizaci opatření IROP a fichí PRV dojde k ovlivnění i několika dalších opatření SCLLD. Jsou však i taková 
opatření SCLLD, která by bylo vhodné podpořit, ale není to možné. V následujícím grafu jsou proto vyobrazeny 
opatření SCLLD, která jsou částečně ovlivňována programovými rámci a uvedena i taková, které jsou bez vazeb. 

Integrační přístup mezi 
opatřeními 

programových rámců  
MAS Vizovicko a 

Slušovicko 
 
+ slabá integrační vazba 
++ silná integrační vazba 
+++ velmi silná integrační 
vazba 
 

Zvyšování 
kvality 
infrastruktu
ry škol a 
organizací 
poskytujícíc
h 
neformální, 
zájmové a 
celoživotní 
vzdělávání 

Modernizac
e a 
výstavba 
objektů 
sociální 
vybavenosti
, jejich 
vybavení – 
sociální 
služby a 
sociální 
začleňování 

Rekonstruk
ce, údržba 
a budování 
místních 
komunikac
í, chodníků, 
zastávek a 
parkovišť 
…. 

Investice 
do 
rostlinné 
a 
živočišn
é výroby 

Podpora 
zpracová
ní 
zeměděl
ských 
produkt
ů a jejich 
uvádění 
na trh 

Podpora 
spolupráce 
při sdílení 
zařízení a 
strojů 

Podpora 
investic do 
zakládání a 
rozvoje 
místních 
podniků a 
služeb a 
uvádění 
produktů na 
trh  

Základní 
služby a 
obnova vesnic 
ve 
venkovských 
oblastech  

Zvyšování kvality 
infrastruktury škol a 
organizací poskytujících 
neformální, zájmové a 
celoživotní vzdělávání 

 + +    

 

++ 

Modernizace a výstavba 
objektů sociální vybavenosti, 
jejich vybavení – sociální 
služby a sociální začleňování 

+ 

 +    

 

 

Rekonstrukce, údržba a 
budování místních 
komunikací, chodníků, 
zastávek a parkovišť a 
zvyšování bezpečnosti 
dopravy 

+ 

+   ++  

+++ 

 

Investice do rostlinné a 
živočišné výroby 

    ++ +++  
 

Podpora zpracování 
zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh 

 
 ++ ++  +++ 

+ 

 

Podpora spolupráce při 
sdílení zařízení a strojů 

   +++ +++  ++ 
 

Podpora investic do 
zakládání a rozvoje místních 
podniků a služeb a uvádění 
produktů na trh – 
nezemědělské činnosti 

 

 +++  + ++ 

 

+ 

Základní služby a obnova 
venkova ve venkovských 
oblastech 

++      + 
 


