
 

Programový rámec PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 
 

Název Fiche  PŘEDÁVÁNÍ ZNALOSTÍ A INFORMAČNÍ AKCE 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 14 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 
Podpora je zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností a informační akce. Určena je 
pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, jež 
jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.  

Vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl 1: Vytvořit na území MAS vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité 
pracovní příležitosti 

Specifický cíl 1.4: Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství 

Oblasti podpory 

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

Činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností mohou zahrnovat vzdělávací kurzy a workshopy. 

Definice příjemce dotace Subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  

(Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

(pro účely 19.2.1 se jedná  
o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty, které: 

– budou zaměřeny převážně na vzdělávání  
- Informační akce budou realizovány pro větší počet účastníků 
- vzdělávací akce využívají aktivačních metod výuky a mají návaznost na již realizované projekty 



Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 92301 

Název Počet účastníků vzdělávání1 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 5 

Cílový stav 10 

Indikátory výsledků (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 92030 

Název Celkový počet vyškolených účastníků podle čl. 14 nařízení EU č. 1305/2013 (Vzdělávací akce) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 5 

Cílový stav 10 

 

 

Název Fiche  INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 

Vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl 1: Vytvořit na území MAS vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité 
pracovní příležitosti 

Specifický cíl 1.4: Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství 

                                                           
1 Týká se pouze vzdělávacích akcí (nikoliv informačních akcí). 



Oblasti podpory 

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

Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií pro 
živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. 

Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro 
vlastní spotřebu v zemědělském podniku 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria  

(Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

(pro účely 19.2.1 se jedná  
o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty, které: 

- vytvoří pracovní místa, 
-  vzhledem k potřebám území podporují převážně živočišnou výrobu 
- podporují spíše malé a střední podniky 
- preference rekonstrukce stávajících budov (revitalizace brownfields) 
- podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod zemědělského hospodaření 
- rozvíjí již funkční provoz/aktivitu 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

Cílový stav 4 

Indikátory výsledků (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 



Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0,5 

Název Fiche  ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 
Investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloha I 
Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být 
produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 

Vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl 1: Vytvořit na území MAS vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité 
pracovní příležitosti 

Specifický cíl 1.4: Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství 

Specifický cíl 1.1: Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 

Oblasti podpory 

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

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
 
Výstavba 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. 
 
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. 

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 

max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferenční kritéria  Preferovány budou projekty, které: 



(Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

(pro účely 19.2.1 se jedná  
o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

- podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod hospodaření, 
- podporují spíše malé a střední podniky 
- rozvíjí již funkční provoz / aktivitu 
- podpora zaměstnanosti – vytvoří pracovní místa 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 1 

Cílový stav 4 

Indikátory výsledků (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0,5 

Název Fiche  PODPORA INVESTIC NA ZALOŽENÍ NEBO ROZVOJ NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností. 

Vazba na cíle SCLLD 
Strategický cíl 1: Vytvořit na území MAS vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité 
pracovní příležitosti 



Specifický cíl 1.1: Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 

Specifický cíl 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých 

Strategický cíl 2: Zatraktivnit Královédvorsko z pohledu cestovního ruchu - region přitažlivý pro návštěvníky, nabízející 
pracovní příležitosti jeho obyvatelům 

Specifický cíl 2.1: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu 

Specifický cíl 2.2: Podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu 

Oblasti podpory 

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

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) – oddíl I 56 (Stravování a pohostinství) a jeho jednotlivé skupiny – realizace 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu 

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) – realizace pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu 

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) 

S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb) 

Definice příjemce dotace 
Podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, 
zemědělci. 

Výše způsobilých výdajů min. 50 000,- Kč 



max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria  

(Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

(pro účely 19.2.1 se jedná  
o principy pro stanovení 
preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty, které: 

- podporují zaměstnanost v území – vytvoří pracovní místa 
- preference využití stávajících budov 
- podporují spíše malé a střední podniky 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

 

Indikátory výstupů (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

Cílový stav 7 

Indikátory výsledků (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,5 

Cílový stav 1 

 

 

 

 



 

Název Fiche  NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 
Podpora je zaměřena na investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. 

Vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl 1:Vytvořit na území MAS vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité 
pracovní příležitosti 

Strategický cíl 2: Zatraktivnit Královédvorsko z pohledu cestovního ruchu - region přitažlivý pro návštěvníky, nabízející 
pracovní příležitosti jeho obyvatelům 

Specifický cíl 1.4: Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství 

Specifický cíl 2.1: Zvýšit kvalitu infrastruktury cestovního ruchu 

Specifický cíl 2.2: Podpořit rozvoj nových forem cestovního ruchu 

Oblasti podpory 

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

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). 

Aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území (např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních 
tabulí, závory). 

Opatření k údržbě lesního prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků). 

Opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (např. mostky, lávky, zábradlí, stupně). 

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

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

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

 

Preferovány budou projekty, které: 



Preferenční kritéria  

(Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

(pro účely 19.2.1 se jedná  

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

- snižují negativní působení na přírodu a krajinu 

- jsou realizovány na větší ploše 

- jsou realizované v lesích s určitou převažující funkcí 

- realizace projektu má dopad na více obcí 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 92702 93001 

Název Počet podpořených operací (akcí) Celková plocha (ha) 

Výchozí stav 0 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 2 

Cílový stav 5 3,5 

Indikátory výsledků (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo Závazný indikátor není stanoven. 

Název  

Výchozí stav  

Hodnota pro mid-term (r. 2018)  

Cílový stav  

Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován. 

Název Fiche  
INVESTICE DO LESNICKÝCH TECHNOLOGIÍ A ZPRACOVÁNÍ LESNICKÝCH PRODUKTŮ, JEJICH 
MOBILIZACE A UVÁDĚNÍ NA TRH 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 26 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 



Vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl 1: Vytvořit na území MAS vhodné podmínky pro podnikatelské aktivity, které nabídnou rozmanité 
pracovní příležitosti 

Specifický cíl 1.1: Vytvořit nová pracovní místa a zvýšit míru zaměstnanosti 

Specifický cíl 1.2: Zvýšit počet podnikatelských subjektů a konkurenceschopnost stávajících i nově vzniklých 

Specifický cíl 1.4: Podpořit udržitelnost a konkurenceschopnost primárního sektoru hospodářství 

Oblasti podpory 

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

Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích jako např. stroje a technologie pro 
obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro 
přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost.  
Podpora se může týkat též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení. 
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní 
operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na 
různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování). 
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému 
zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro lesní těžební práce a postupů 
těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům. 
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné 
lesní hospodářské osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 

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

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Preferenční kritéria  

(Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

(pro účely 19.2.1 se jedná  

o principy pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty, které: 

- přispívají k zaměstnanosti v regionu 

- podporují uplatnění moderních a k přírodě šetrných metod lesního hospodaření 

- snižují negativní působení na přírodu a krajinu 

Preferenční kritéria budou stanovena v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 93701 

Název Počet podpořených podniků/příjemců 



Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 2 

Cílový stav 4 

Indikátory výsledků (Platí pouze pro operaci 19.2.1) 

Číslo 94800 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

Cílový stav 0,5 

Název Fiche  ČINNOSTI SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací – výstupy projektu by bez této spolupráce v takové podobě 

nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje 

realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Oblasti podpory 

(Popis podporovaných aktivit dle 

SCLLD a jednotlivých specifických 

cílů/článků Nařízení PRV 

vycházející z potřeb území) 

V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s následujícími tématy:   

 - podpora lokální ekonomiky, tradic a řemesel v rámci rozvoje regionálních produktů a propagace tradičních řemesel 

- podpora výměny zkušeností a předávání poznatků. 

Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD. 

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, 

která jsou řešena v SCLLD.  

Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů 

příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). 

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje: 

 investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb, 



 investice související se vzdělávacími aktivitami, 

 investice do informačních a turistických center. 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty. 

Investice mohou být realizovány pouze takové, které bude provozovat sama MAS po celou dobu lhůty vázanosti 

projektu na účel. 

Definice příjemce dotace 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

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

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního 

rozvoje v rámci EU či mimo ni 

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii 

místního rozvoje v rámci EU 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 000,- Kč 

max. 5 000 000,- Kč 

Indikátory výstupů   

Číslo 92501 

Název Celkové veřejné výdaje 

Měrná jednotka EUR 

Hodnota 31.12.2023 14325 

Výsledkový indikátor pro tuto fichi není ze strany ŘO vyžadován. 

 


