PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
pro období 2014 – 2020
(aktuální verze PRV č. 1.3 – schváleno k 12.5.2015)

MOŽNOST ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS)

Projektové opatření M19 - Podpora pro místní rozvoj iniciativy LEADER
(komunitně vedený místní rozvoj)
→ podopatření 19.2 / operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně
vedeného místního rozvoje:
 Příjemci – koneční žadatelé z území MAS
 Podporovány aktivity/projekty připravené a realizované konečnými příjemci, splňující cíle SCLLD, vybrané
danou MAS a zároveň financovatelné dle nařízení EU č.1305/2013 (návaznost - viz. text v tabulce níže)
 Preferovány strategie, které jsou zejména v souladu s potřebami území, přináší ekonomický rozvoj území
(např. tvorba prac.míst), naplňují cíle PRV (konkurenceschopnost v zemědělství, potravinářství a lesnictví)
 Maximální výše podpory závisí na konkrétním typu opatření – max. 85 % způsobilých výdajů, výše
způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. Kč do 5 mil Kč
Prostřednictvím MAS NEBUDOU podporovány:



















Režimy jakosti zemědělských produktů, potravin
Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a zavedení vhodných
preventivních opatření
Nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech, rozvoj malých zemědělských podniků a roční nebo
jednorázové platby zemědělcům způsobilým pro režim pro malé zemědělce stanovený hlavou V nařízení EU č.
1307/2013, kteří trvale převedou svůj podnik na jiného zemědělce
Zavádění zemědělsko-lesnických systémů
Řízení rizik
Vytváření klastrů, sítí
Zřizovaní seskupení a organizací producentů
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – lze přes IROP
Zalesňování a zakládání lesů – platba na plochu
Agroenviromentálně-klimatické opatření – platba na plochu
Poradenské, řídící, pomocné služby pro zemědělství
Pozemkové úpravy
Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
Ekologické zemědělství – platba na plochu
Platby v rámci sítě Natura 2000 a dle rámcové směrnice o vodě
Lesnicko-enviromentální a klimatické služby, ochrana lesů – platba na plochu
Platby za dobré životní podmínky zvířat
Platby pro oblasti s přírodními a jinými zvláštními omezeními

→ podopatření 19.3/ operace 19.3.1 – Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
 Příjemci – MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV
 Podporována spolupráce na národní i nadnárodní úrovni; aktivity – vlastní realizace projektů, náklady na
řízení projektů, předběžná technická pomoc
 Podporovány projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci, projekty ekonomicky efektivní, mezisektorové
a víceodvětvové
 Maximální výše podpory - 80 % způsobilých výdajů; výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. Kč
do 5 mil Kč

PŘEHLED PODPOROVANÝCH AKTIVIT/PROJEKTŮ
VYMEZENÍ

PODPORY

OBLAST

(přesné dotační podmínky budou dále upřesněny Pravidly pro operaci 19.2.1 a 19.3.1, v současné době nejsou ještě vydána)

PODPORY

PŘÍJEMCI

NELZE

Předávání znalostí, informační
akce
Činnosti v oblasti odborného
vzdělávání, získání dovedností,
informační akce
(článek 14)
Investice do zemědělských
podniků
Zvýšení celkové výkonnosti a
udržitelnosti zemědělských podniků
(článek 15, odst. 1., písmeno a) )

Podpora určena pro osoby pracující
v zemědělství, potravinářství,
lesnictví, uživatele půdy a jiné
hospodářské subjekty z řad MSP

Kurzy, workshopy, které směřují ke
zvyšování kvalifikace v oblasti
zemědělství, potravinářství, lesnictví; lze i
exkurze pořádané v souvislosti
s projektem

Subjekty zajišťující odborné vzdělávání
nebo jiné předávání znalostí a informační
akce (musí mít k plnění úkolu příslušné
kapacity – kvalifikované zaměstnance,
pravidelnou odbornou přípravu)

Vzdělávací kurzy a kurzy
odborné přípravy, které tvoří
součást běžných vzdělávacích
programů, systému středního
a vyššího vzdělávání

Podpora hmotný a nehmotných
investic v zemědělské výrobě
(živočišné i rostlinné)

Zemědělský podnikatel

Pořízení kotlů na biomasu;
živočišná výroba týkající se
včel a rybolovu, obnova
nosných konstrukcí vinic,
oplocení vinic, oplocení sadů

Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Zaměřeno na investice týkající se
zpracování, uvádění na trh či vývoje
zemědělských produktů uvedených
v příloze I Smlouvy o fungování EU
(článek 157 odst. 1., písmeno b) )

Podpora hmotných a nehmotných
investic při zpracování
zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin
nebo krmiv

Zpracování produktů rybolovu,
vinných hroznů, medu

Lesnická infrastruktura
Zaměřeno na investice do
infrastruktury související
s rozvojem, modernizací či
přizpůsobením se lesnictví
(článek 17, odst. 1., písmeno c) )

Podpora hmotných, nehmotných
investic souvisejících s budováním,
rekonstrukcí lesnické infrastruktury
(zlepšení kvality, zvýšení hustoty
lesních cest)

Investice do/související s:
 zemědělské stavby
 technologie pro živočišnou i
rostlinnou výrobu (včetně skladů
obilnin, olejnin)
 školkařské produkce
 pořízení mobilních strojů
 pořízení peletovacích zařízení pro
vlastní spotřebu
Investice do/související s:
 výstavba a rekonstrukce budov
včetně manipulačních ploch
 pořízení strojů (na zpracování
zem.produktů,finální úpravu)
 skladování surovin, výrobků
 s uváděním zemědělských,
potravinářských produktů na trh
(včetně marketingu)
 zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu
Investice do/související s:
 výstavba a rekonstrukce lesních cest
 obnova nebo nová výstavba
souvisejících objektů a technického
vybavení

Fyzické osoby, právnické osoby
hospodařící v lesích, které jsou ve
vlastnictví soukromých osob nebo jejich
sdružení, spolků s právní subjektivitou,
krajů, obcí nebo jejich svazků

VYMEZENÍ

PODPORY

Zemědělská infrastruktura
Zaměřeno na investice do
infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství
(článek 17, odst. 1., písmeno c) )
Pozemkové úpravy
Zaměřeno na investice do
infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a
lesnictví, včetně přístupu
k zemědělské a lesní půdě a
pozemkových úprav
(článek 17, odst. 1., písmeno c) )
Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
Zaměřeno na podporu vybraných
nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností
(CZ-NACE)
(článek 15, odst. 1., písmeno b) )

OBLAST

PŘÍJEMCI

PODPORY

Podpora hmotných a nehmotných
investic souvisejících s budováním,
rekonstrukcí zemědělské
infrastruktury (zlepšení kvality či
zvýšení hustoty polních cest)

Investice do/související s:
 výstavba a rekonstrukce polních cest
 obnova nebo nová výstavba
souvisejících objektů a technického
vybavení

Obec nebo zemědělský podnikatel

Podpora zahrnuje realizaci plánů
společných zařízení

Investice do/související s:
 zpřístupněním zemědělských
pozemků, lesních pozemků
 opatření k ochraně ŽP a zachování
krajinného rázu
 zvýšení ekologické stability krajiny
 protierozní, protipovodňová opatření
 vodohospodářská opatření

Obec nebo zemědělský podnikatel

Podpora investic do vybraných
nezemědělských činností, včetně
agroturistiky

Investice do/související s:
 vybranými nezemědělskými
činnostmi
 stavební obnova (přestavba,
modernizace, statické zabezpečení)
či nová výstavba provozovny nebo
malokapacitního ubytovacího
zařízení (včetně stravování dalších
budov, ploch v rámci turistické
infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí)
 pořízení strojů, technologií a dalšího
vybavení soužícího pro
nezemědělskou činnost

Podnikatelské subjekty (FO, PO) mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech; zemědělci

NELZE
V intravilánu obce; na území,
kde nebyly dokončeny
pozemkové úpravy

Maloobchod s PHM ve
specializovaných prodejnách
CZ-NACE 47.30;
Velkoobchod, kromě
motorových vozidel CZ-NACE
oddíl 46; Kombinované
pomocné činnosti CZ-NACE
81.1; Činnosti vedení podniků;
poradenství v oblasti řízení
CZ-NACE-oddíl 70; Tvorba
programů a vysílán CZ-NACE
60; Telekomunikační činnosti
CZ-NACE 61; a další

VYMEZENÍ

PODPORY

OBLAST

PŘÍJEMCI

PODPORY

NELZE

Zavádění preventivních
protipovodňových opatření
v lesích
Zaměřeno na podporu realizací
preventivních opatření před
povodňovými situacemi
(článek 24, odst. 1., písmeno a) )

Podpora projektů a investic, které
předcházejí povodňovým situacím,
obnova, zlepšení a zachování
ekosystémů závislých na
zemědělství a lesnictví

Investice do/související s:
 výstavbou/opravou retenčních nádrží
a hrazení bystřin
 preventivní protipovodňová
opatření/protierozní opatření na
drobných vodních tocích a v jejich
povodích (stabilizace koryta,
zabezpečení břehů, zábrany sesuvů
půdy apod.)

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich
soukromoprávní či veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení

Mimo území PUPFL

Ochrana melioračních a
zpevňujících dřevin
(článek 25)

Podpora investic ke zvyšování
environmentálních a společenských
funkcí lesa podporou ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin
Podpora investic ke zvyšování
environmentálních a společenských
funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského
potenciálu lesů

Investice do/související s:
 hromadnou mechanickou ochranou
melioračních a zpevňujících dřevin
(od doby výsadby do stádia zajištění)
Investice do/související s:
 opatřením k posílení rekreační
funkce lesa – značení,
výstavba/rekonstrukce stezek pro
turisty do šíře 2 metrů
 herní, naučné, fitness prvky v lesích
 odpočinková stanoviště, přístřešky,
informační tabule, závory (a další
opatření usměrňování návštěvnosti
území)
 zařízení k údržbě lesního prostředí –
k odkládání odpadků
 opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa – mostky, lávky,
zábradlí apod.

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich
soukromoprávní či veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení

Mimo lesní pozemky

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich
soukromoprávní či veřejnoprávní
subjekty a jejich sdružení

Mimo území PUPFL (s
výjimkou zvláště chráněných
území oblastí Natura 2000)

Neproduktivní investice v lesích
(článek 25)

VYMEZENÍ

PODPORY

OBLAST

PŘÍJEMCI

PODPORY

Investice do lesnických
technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Zaměřeno na investice do
lesnických technologií a do strojů a
technologií vedoucích k efektivnímu
zpracování dřeva
(článek 26)

Podpora investic na pořízení strojů
a technologií určených pro
hospodaření na lesních pozemcích

Sdílení zařízení a zdrojů
Zaměřeno na podporu spolupráce
minimálně dvou subjektů při
společném sdílení zařízení a zdrojů
(článek 35, odst. 2., písmeno c) )

Podpora efektivního využití zdrojů a
dosažení úspor, kterých by při
individuálním postupu nemohlo být
dosaženo – v zemědělství,
lesnictví, potravinářství nebo ve
venkovských oblastech

Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců
a místních trhů
Zaměřeno na podporu spolupráce
minimálně dvou subjektů vedoucí
k vytváření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců (KDŘ) a
místních trhů.
(článek 35, odst. 2., písmeno d) )

Podpora investic na začlenění
prvovýrobců do dodavatelských
řetězců a posílení jejích
konkurenceschopnosti

Investice do/související s:
 stroje, technologie na obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů
(včetně přibližování – lze i koně)
 stroje ke zpracování potřebních
zbytků
 stroje pro přípravu půdy před
zalesněním
 stroje, technologie, zařízení pro lesní
školkařskou činnost
 výstavba, modernizace
dřevozpracujících provozoven
(včetně technologií)
Společné investice do/související s:
 pořízení konkrétní technologie či
stroje k výkonu činnosti
spolupracujících subjektů
 modernizace, nová výstavba
skladovacích a výrobních prostor
 vzniku a koordinace spolupracujících
subjektů (spolupráce na tvorbě
studií, podnikatelského plánu apod.)
Společné investice do/související s
 vzniku, rozvoje, propagace KDŘ
nebo místního trhu
 pořízení strojů, technologie,
vybavení
 stavební náklady na novou výstavbu
či modernizaci nemovitého majetku
 pořízení PC SW, propagační činnost,
studie, podnikatelské plány

NELZE

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky
obcí, MSP – zaměřené na zvýšení
lesnického potenciálu nebo souvisejí se
zpracováním, mobilizací lesnických
produktů a jejich uváděním na trh

Uskupení minimálně dvou subjektů,
každý subjekt musí splňovat kategorii
mikropodniku (jeden ze subjektu –
činnost v zemědělství, potravinářství,
lesnictví)

Zpracování produktů rybolovu,
vinných hroznů, medu

Uskupení minimálně dvou subjektů,
minimálně jeden musí prokázat
podnikatelskou činnost v zemědělství,
potravinářství. Jedná se o tyto subjekty –
zemědělský podnikatel, výrobce potravin,
nevládní neziskové organizace
zastupující zemědělce nebo zpracovatele
potravin, obce nebo svazky obcí

Dodavatelské řetězce s více
než jedním
zprostředkovatelem mezi
zemědělcem a spotřebitelem;
jiné než místní trhy (místní trh
→ okruh 50 km, v němž se
nachází zemědělský podnik,
z něhož produkt pochází)

VYMEZENÍ

PODPORY

Činnosti spolupráce v rámci
iniciativy LEADER
Zaměřeno na podporu spolupráce příprava a provádění kooperačních
činností MAS
(článek 44)

OBLAST

PŘÍJEMCI

PODPORY

Podpora měkkých investičních
projektů, částečně také hmotné a
nehmotné investice

Investice do/související s:
 z hmotných a nehmotných investic
včetně stavebních úprav lze
uskutečnit pouze – investice
související se vzdělávacími
aktivitami, do informačních
center/turistických center, zajištění
odbytu místní produkce (včetně
zavedení značení místních
výrobků/služeb)
 předběžná technická podpora
projektů (max. 10 % z alokace)
 náklady na řízení projektů
 vlastní realizace projektů
 konference, workshopy, exkurze,
výstavy

Poznámka – žlutě označeny možnosti podpory, kde jsou příjemci obce/veřejnoprávní subjekty

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV

NELZE

