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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Lípa pro venkov z.s.

Lípa pro venkov i pro město
Programový rámec PRV a oblasti podpory (fiche)
Název fiche CLLD 7:

Zemědělství

Vazba na článek Nařízení PRV:
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Stručný popis fiche:
Investice do vzniku a rozvoje zemědělského podniku. Podpora je zaměřena na zvýšení celkové
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl CLLD:
Zajistit podporu venkovského podnikání včetně moderního lesního hospodářství a produktivního
zemědělství zaměřeného na regionální produkci a wellfare zvířat.
Specifický cíl CLLD:
Zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských podniků a jejich konkurenceschopnost.
Aktivita: 4.2.1 Rozvoj zemědělského podniku
Aktivita: 4.2.4 Podpora obnovitelných zdrojů
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.
Příjemce dotace:
zemědělský podnikatel
Výše způsobilých výdajů:
min: 50 000,- Kč
max: 5 000 000,- Kč
Preferenční kritéria:
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na potřebnost projektů
k naplňování cílů SCLLD.
Preferovány budou projekty:
- tvořící pracovní místa
- zlepšující kvalitu produkce nebo snižující energetickou náročnost produkce
- s nižší finanční náročností projektu
- se zaměřením na živočišnou výrobu (v souladu s potřebou tvorby nových pracovních míst –
viz opatření 4.2)
- zahrnující modernizaci stávajících staveb a technologických linek
- realizované v menších obcích
- s místem realizace v hospodářsky problémových regionech/ LFA regionech
- které budou realizovány určitými typy žadatelů (dle věku žadatele, dle doby podnikání
v daném oboru atd.)
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Výsledky:
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
93701

název
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

8

20

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

2

5

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
94800

název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů
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Název fiche CLLD 8:

Podpora regionální produkce

Vazba fiche na článek Nařízení PRV:
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Stručný popis fiche:
Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh
nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl:
Zajistit podporu venkovského podnikání včetně moderního lesního hospodářství a produktivního
zemědělství zaměřeného na regionální produkci a wellfare zvířat.
Specifický cíl:
Zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských podniků a jejich konkurenceschopnost.
Aktivita 4.2.2 Podpora místní produkce
Oblasti podpory:
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.
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:
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na potřebnost projektů
k naplňování cílů SCLLD.
Preferovány budou projekty:
- zlepšující kvalitu produkce nebo snižující energetickou náročnost produkce
- s nižší finanční náročností projektu
- s vazbou na agroturistiku
- zahrnující modernizaci stávajících staveb a technologických linek
- realizované v menších obcích
- s místem realizace v hospodářsky problémových regionech/ LFA regionech
- spojené s uváděním nového produktu na trh
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Výsledky:
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
93701

název
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

2

4

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
94800

název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

0

0
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Název fiche CLLD 9 :

Lesní cesty

Vazba fiche na článek Nařízení PRV:
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura
Stručný popis fiche:
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací
nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl CLLD:
Zajistit podporu venkovského podnikání včetně moderního lesního hospodářství a produktivního
zemědělství zaměřeného na regionální produkci a wellfare zvířat.
Specifický cíl CLLD:
Zlepšit lesnickou infrastrukturu a zvýšit bezpečnost návštěvníků lesa
Aktivita 4.1.1 Modernizace lesní dopravní sítě a účelových komunikací
Oblasti podpory:
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním
lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce
a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a
technického vybavení.
Příjemci dotace:
Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo
jejich sdružení nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
Výše způsobilých výdajů:
min: 50 000,- Kč
max: 5 000 000,- Kč
Preferenční kritéria:
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na potřebnost projektů
k naplňování cílů SCLLD.
Preferovány budou projekty:
- spojující hospodářské a společenské funkce lesa
- s nižší finanční náročností projektu
- zahrnující protierozní opatření
- zahrnující rekonstrukci stávajících cest
- realizované subjekty s vyšší celkovou obhospodařovanou výměrou lesních pozemků
- které realizují subjekty zaměstnávající sociálně či zdravotně znevýhodněné zaměstnance
- navazující na jiný již realizovaný projekt lesnické infrastruktury
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Výsledky
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
93701

název
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

2

4

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

1 km

2 km

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
94302

název
Celková délka lesních cest
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Název fiche CLLD 10 : Lesní technika
Vazba fiche na článek Nařízení PRV:
Článek 26, Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh
Stručný popis fiche:
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl CLLD:
Zajistit podporu venkovského podnikání včetně moderního lesního hospodářství a produktivního
zemědělství zaměřeného na regionální produkci a wellfare zvířat.
Specifický cíl CLLD:
Zlepšit lesnickou infrastrukturu a zvýšit bezpečnost návštěvníků lesa.
Aktivita 4.1.4

Moderní stroje a technologie pro hospodaření v lesích

Oblasti podpory:
Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně
přibližování, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním,
stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora se může týkat též výstavby či
modernizace dřevozpracujících provozoven včetně technologického vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny
pracovní operace před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho základní opracování).
Investice související se zvyšováním ekonomické hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu
k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů
pro lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy - nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
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 kriteria:
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na potřebnost projektů
k naplňování cílů SCLLD.
Preferovány budou projekty:
- které realizují subjekty s větší celkovou rozlohou obhospodařovaných lesních pozemků
- s nižší finanční náročností
- tvořící nová pracovní místa
- s nižším poměrem investice k celkové obhospodařované výměře lesních pozemků
- které realizují subjekty zaměstnávající sociálně či zdravotně znevýhodněné zaměstnance
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Výsledky:

Monitorovací indikátory výstupů
číslo
93701

název
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

2

4

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

0

0

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
94800

název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
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Název fiche CLLD 11:

Podpora podnikání

Vazba fiche na článek Nařízení PRV:
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností
Stručný popis fiche:
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Vazba na cíle SCLLD:
Strategický cíl CLLD:
Zajistit podporu venkovského podnikání včetně moderního lesního hospodářství a produktivního
zemědělství zaměřeného na regionální produkci a wellfare zvířat.
Specifický cíl CLLD:
Zlepšit infrastrukturu pro nezemědělské podnikání na venkově.
Aktivita 4.2.3
Aktivita 4.3.1

Diverzifikace zemědělské výroby
Infrastruktura pro venkovské podnikání

Oblasti podpory:
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických
činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném
průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č.
651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F
(Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami
ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou
oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti
související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a
kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti),
P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy
počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních
osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I
Smlouvy
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Příjemce dotace:
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i
zemědělci.
Výše způsobilých výdajů:
min: 50 000,- Kč
max: 5 000 000,- Kč
Preferenční kritéria:
Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až ve výzvě MAS s ohledem na potřebnost projektů
k naplňování cílů SCLLD.
Preferovány budou projekty:
- tvořící pracovní místa
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-

realizované v menších obcích
s nižší finanční náročností projektu
které budou realizovány určitými typy žadatelů (podle zaměření CZ-ŃACE, dle věku žadatele,
dle doby podnikání v daném oboru atd.)
subjektů, jejichž výrobky jsou charakterizované jako místní produkce (držitelé regionální
značky)
realizované menšími podnikatelskými subjekty
řešící malokapacitní ubytovací zařízení a doplňkové služby cestovního ruchu
zahrnující rekonstrukci stávajících staveb a vznik nového mikropodniku

Výsledky:
Monitorovací indikátory výstupů
číslo
93701

název
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

4

10

výchozí stav

hodnota pro
mid-term

cílový stav

0

2

5

Monitorovací indikátory výsledků
číslo
94800

název
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

