
Dodatek č. 3 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS 

Brána Písecka pro období 2014 – 2020 

Do Programového rámce PRV byla přidána Fiche CLLD 1.5.2 s názvem Základní služby a obnova ve 

venkovských oblastech, kde se vzhledem k proběhlému dotazníkovému šetření a semináři se starosty obcí, 

kde jsme ověřovali zájem o danou Fichi, zaměříme na 3 oblasti: 

a) Veřejná prostranství v obcích. 

e) Vybrané kulturní památky. 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 

 

V rámci Fiche Spolupráce s partnerskými MAS v rámci ČR nebo v rámci EU byl nastaven indikátor 92501 

Celkové veřejné výdaje na cílovou hodnotu 29 591 EUR. Tyto finanční prostředky, spolu se zbylými 

prostředky z Lesnické infrastruktury přesouváme do nově vzniklé Fiche 1.5.2 Základní služby a obnova ve 

venkovských oblastech. 

Tyto změny vyplývají z Evaluační zprávy k mid-term evaluaci, str. 63, kde jsou shrnuty klíčové závěry a 

poznatky a je již nastíněn zmíněný přesun finančních prostředků.  

 

Odkaz na Evaluační zprávu k mid-term evaluaci: 

https://www.branapisecka.cz/download/Evaluacni_zprava_MAS_Brana_Pisecka.pdf 

Všechny výše zmíněné změny byly schváleny Valnou hromadou MAS Brány Písecka z.s. dne 6. 12. 2019, 

usnesením č. 3b/2019. 

 

3.4.2 Programový rámec pro PRV 
 

Fiche CLLD 1.5.2 

 

 

Název Fiche Základní služby a obnova ve venkovských oblastech 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 

článek 20 Základní služby a obnova ve venkovských oblastech 

a) Veřejná prostranství v obcích 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

  

Vymezení fiche 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech 

Vazba na cíle SCLLD 
Podporovat sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve 

venkovských oblastech 

  

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje obnovu veřejných prostranství, obnovu a zhodnocení nemovitého 

kulturního dědictví venkova a investice do staveb a vybavení pro kulturní a 

spolkovou činnost včetně obecních knihoven 

  

Definice příjemce 

dotace 

a) Veřejná prostranství v obcích 

Obec nebo svazek obcí 

 

e) Vybrané kulturní památky 

https://www.branapisecka.cz/download/Evaluacni_zprava_MAS_Brana_Pisecka.pdf


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) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, 

nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a 

náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby 

  

Výše způsobilých 

výdajů 

min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, 

oprava). 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

Preferovány budou projekty dle velikosti obce. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 9 27 02 

Název Počet podpořených operací (akcí) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 5 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 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 CLLD 3.1.1 



 

 

Název Fiche Podpora zemědělství 

Vazba na článek 

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

  

Vymezení fiche 

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

podniku 

Vazba na cíle SCLLD 
Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurenceschopné a životaschopné 

zemědělství 

  

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. 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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty mající pozitivní vliv na životní prostředí.      

Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, 

nová výstavba či nový stroj, technologie). 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místo. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 
 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců (podniky) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
3 

Cílový stav 26 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 9 48 00 



Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (FTE) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0,5 

Cílový stav 1 

 

 

 

Fiche CLLD 3.1.2 

 

 

Název Fiche Podpora zemědělské infrastruktury 

Vazba na článek 

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

  

Vymezení fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 

rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k 

zemědělské půdě. 

Vazba na cíle SCLLD 
Podporovat diverzifikované, ekologické, konkurenceschopné a životaschopné 

zemědělství 

  

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a 

budování zemědělské infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 

polních cest. Obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického 

vybavení. 

  

Definice příjemce 

dotace 
Obec nebo zemědělský podnikatel 

  

Výše způsobilých 

výdajů 

min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty řešící napojení na síť silnic, místních komunikací, 

lesních cest nebo jiných účelových komunikací. 

Preferovány budou projekty řešící vyloučení zemědělské dopravy ze silnice. 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

Preferovány budou projekty řešící obnovu (rekonstrukce, modernizace, nová 

výstavba). 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců (podniky) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 3 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+  vlastní indikátor MAS 

Název Celková délka polních cest (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 1,84 

  
 

 

 

 

 

Fiche CLLD 3.2.1 

 

 

Název Fiche Podpora lesnictví 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 

článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 

jejich mobilizace a uvádění na trh 

  

Vymezení fiche 

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 

Podporovat investice do infrastruktury související s modernizací a rozvojem sítě 

lesních cest, podporovat pořízení popř. obnovu lesnické technologie či strojů 

vedoucí k modernizaci a větší efektivitě zpracování dřeva. 

  



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. 

  

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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

 

 
 
 
 

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle připravenosti projektového záměru. 

Preferovány budou projekty řešící obnovu (rekonstrukce, modernizace, nová 

výstavba či nový stroj, technologie). 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místo. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců (podniky) 

Výchozí stav 0 



Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 5 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (FTE) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fische CLLD 3.2.2 

 

 

Název Fiche Podpora lesnické infrastruktury 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 
článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura 

  

Vymezení fiche 

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 

Podporovat investice do infrastruktury související s modernizací a rozvojem sítě 

lesních cest, podporovat pořízení popř. obnovu lesnických technologií či strojů 

vedoucí k modernizaci a větší efektivitě zpracování dřeva. 

  

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. 

  

Definice příjemce 

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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  



Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních 

kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty řešící obnovu (rekonstrukce, modernizace, nová 

výstavba). 

Preferovány budou projekty řešící napojení na síť silnic, místních komunikací, 

lesních cest nebo jiných účelových komunikací. 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupů 

Kód NČI2014+ 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců (podniky) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 2 

Indikátory výsledků 

Kód NČI2014+ 9 43 02 

Název Celková délka lesních cest (km) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 1,3 

 

 

 

 

 

Fiche CLLD 3.3.1 

 

 

Název Fiche Podpora zpracovatelů zemědělských produktů 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 

článek 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. 

Vazba na cíle SCLLD Podporovat místní produkty a služby drobných zemědělských podnikatelů 

  

Oblasti podpory 
Podpora místních produktů, propagace, výstavba a rekonstrukce budov, nákupy 

strojů a vybavení 

  

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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty podporující certifikované místní produkty. 

Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místo. 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

Preferovány budou projekty využívající stávající objekt. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupů 

Kód NČI2014+ 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců (podniky) 

Výchozí stav 0 



Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 6 

Indikátory výsledků 

Kód NČI2014+ 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (FTE) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 0 

 

 

 

 

Fiche CLLD 3.4.1 

 

 

Název Fiche Podpora činnosti nezemědělských podnikatelů a diverzifikace na venkově 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 

článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností 

  

Vymezení fiche 

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

Vazba na cíle SCLLD 
Podporovat založení nebo stávající podnikatelskou činnost v nezemědělském 

sektoru 

  

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. 

  

Definice příjemce 

dotace 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských 

oblastech, jakož i zemědělci. 

  

Výše způsobilých 

výdajů 

min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty dle míry navýšení ubytovací kapacity. 

Preferovány budou projekty řešící obnovu (rekonstrukce, modernizace, nová 

výstavba či nový stroj, technologie). 

Preferovány budou projekty realizovány subjektem, který dosud nediverzifikoval. 

Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místo. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

  

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupů 

Kód NČI2014+ 9 37 01 

Název Počet podpořených podniků/příjemců (podniky) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 4 

Indikátory výsledků 

Kód NČI2014+ 9 48 00 

Název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (FTE) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 2 

 

 

 

 

Fiche CLLD 4.1.1 

 

 

Název Fiche Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 
článek 25 Neproduktivní investice v lesích 



  

Vymezení fiche 

Stručný popis Fiche 

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních 

a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 

potenciálu lesů. 

Vazba na cíle SCLLD Zlepšovat vybavenost, infrastrukturu a služby cestovního ruchu 

  

Oblasti podpory 

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 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 

min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

  

Preferenční kritéria 

(jedná se o principy 

pro stanovení 

preferenčních kritérií) 

Preferovány budou projekty dle projektové připravenosti. 

Preferovány budou projekty řešící více aktivit najednou. 

Preferovány budou projekty řešící obnovu (rekonstrukce, modernizace, nová 

výstavba). 

Preferovány budou projekty s nižší finanční náročností. 

Preferovány budou projekty vytvářející pracovní místo. 

 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 

 

 
 
 
 
 

Kvantifikované a měřitelné indikátory 

Indikátory výstupů 

Kód NČI2014+ 9 27 02 

Název Počet podpořených operací (akcí) (akce/operace) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0 

Cílový stav 1 



  

Kód NČI2014+ 9 30 01 

Název Celková plocha (ha) 

Výchozí stav 0 

Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
0  

Cílový stav 2  

  
 

 

 

 

 

Fiche CLLD 5.2.1 

 

 

Název Fiche Spolupráce s partnerskými MAS v rámci ČR nebo v rámci EU 

Vazba na článek 

Nařízení PRV 
článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

  

Vymezení fiche 

Stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na projekty spolupráce. 

Vazba na cíle SCLLD 
Zajistit spolupráci s partnerskými MAS v ČR i v EU, podpořit spolupráci s regiony 

mimo EU 

  

Oblasti podpory 
Společné projekty s českými MAS, spolupráce MAS v rámci EU, možnost 

spolupráce s regiony mimo EU 

  

Definice příjemce 

dotace 

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

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena 

z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat se: 

a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 

která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském 

území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

  

Výše způsobilých 

výdajů 

min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

 


