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3.5.7 Programový rámec PRV 

Programový rámec vychází z projektového opatření Programu rozvoje venkova M19 LEADER, podopatření 19.2 

Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného rozvoje – realizace SCLLD a podopatření 19.3 

Příprava a provádění činností spolupráce místních akční skupiny – realizace projektů spolupráce. 

  

Celková alokace na operaci 19.2.1 pro MAS Boleslavsko       7 7553 000 Kč   

Celková alokace na operaci 19.3.1 pro MAS Boleslavsko                                                 0 Kč 

 

Na základě potřeb v regionu MAS a výše alokované částky byly vybrány následující Fiche, které se váží k těmto 

projektovým opatřením/operacím Programu rozvoje venkova: 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 

 

 

Naplnění cílů PRV 
 

MAS se v následujícím programovém rámci zaměřuje především na podporu pro zvýšení konkurenceschopnosti 

zemědělství (Fiche F 1), dále na podporu hospodářského rozvoje území a usnadnění diverzifikace (Fiche F 2). 

V oblasti lesnictví MAS preferuje podporu neproduktivních investicí v lesích (Fiche F 3). Potřebnost této podpory 

plyne z analýzy problémů a potřeb v území s cílem využít potenciálu lesů pro příměstský cestovní ruch. 

 

Dále MAS podporuje kvalitní a spokojený život na venkově (Fiche F5) – kromě jiného podpora rozvoje veřejných 
prostranství, spolkové činnosti, rekonstrukce drobných sakrálních památek, apod. 
 
Podpora pro zvýšení konkurenceschopnosti potravinářství není do programového rámce zahrnuta, neboť 

nevyplynula z analýzy problémů a potřeb v území. V regionu nejsou drobné potravinářské provozovny a vhodné 

podnikatelské subjekty pro tento typ podpory. Nachází se zde pouze velká nadnárodní akciová společnost Tereos 

TTD.  

 

Tabulka č. 29  Přehled fichí a jejich vazeb na aktivity SCLLD a na články Nařízení PRV 

 
Fiche Aktivity SCLLD Článek PRV 

Fiche F1 
Rozvoj a modernizace 
zemědělských podniků 

3.1.1 Podpora investic do 
zemědělských podniků 

Článek 17, odstavec 1,  
písmeno a) – Investice do 
zemědělských podniků 

Fiche F2 
Podpora podnikání na venkově 

2.1.5 Podpora investic na založení 
nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Článek 19, odstavec 1,  
písmeno b) – Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Fiche F3 
Využití společenského potenciálu 
lesů 

3.2.3 Neproduktivní investice 
v lesích, využití lesa k rekreaci, 
značení turistických cest 

Článek 25 – Neproduktivní 
investice v lesích 

Fiche F4 
Projekty spolupráce 

4.4.1 Projekty spolupráce MAS na 
národní a mezinárodní úrovni 

Článek 44 – Činnosti spolupráce 
v rámci iniciativy LEADER 

Fiche F5 
Podpora kvalitního a 
spokojeného života na venkově 

1.4 Trvale zlepšovat základní 

občanskou vybavenost a příjemný 

vzhled obcí, zejména podmínky 

pro předškolní a základní 

Článek 20 – Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských 
oblastech 
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vzdělávání a sociální služby 

v regionu 

2.3 Podpora zázemí a podmínek 

pro mnohostranné naplnění 

volného času a zájmů obyvatel 

(kultura, sport a jiná zájmová 

činnost) 

3.2 Aktivně dbát na ochranu 
krajiny a péči o ni, podporovat 
neproduktivní investice v lesích, 
provádět pozemkové úpravy 

 

 

Programový rámec PRV – Fiche F 1  

Identifikace Fiche 

Název Fiche F 1 – Rozvoj a modernizace zemědělských podniků 

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. 

Fiche F1 zahrnuje následující aktivitu SCLLD (přehled všech aktivit je 
uveden v oddílu 3.2.5): 
3.1.1 Podpora investic do zemědělských podniků 

Vazba na cíle SCLLD 

 

SC 3.1: Podporovat rozvoj a modernizaci zemědělských podniků, 

diverzifikaci zemědělských činností a investice do lesnictví 

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. 

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  
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Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

 

Principy pro určení preferenčních kritérií: 

-vznik nových pracovních míst, 

-využití stávajících budov, objektů a areálů  

- preference začínajících zemědělců, 

- doba realizace – preferovány budou projekty se zkrácenou dobou 

realizace, tzn. méně než 12 měsíců, z důvodu čerpání alokované částky 

(platí pro výzvy v roce 2017), 

- uplatňování inovačních přístupů,  

- účast žadatele na veřejné obhajobě projektu. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Indikátory výstupů  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
Cílový stav 

9 37 01 Počet podpořených podniků/příjemců. 0 0 3 

Indikátory výsledků  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
Cílový stav 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 
0 0 1 

 

 

Programový rámec PRV – Fiche F 2 

Identifikace Fiche 

Název Fiche 
 

F 2 – Podpora podnikání 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 v rámci této Fiche zahrnuje investice na založení a rozvoj 

nezemědělských činností.  

Podpora přispívá k naplňování Programu rozvoje venkova Priority 6 

Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora 

hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní 
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oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních 

míst.  

Fiche F2 zahrnuje následující aktivitu SCLLD:  
2.1.5 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
 

Vazba na cíle SCLLD 

SC 2.1 Zakládání, modernizace a rozvoj podniků místní ekonomiky, 

podpora zachování a rozvoje služeb na venkově, vznik nových pracovních 

míst, podpora sociálního podnikání 

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), 

 - 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 



 

5 

 

Preferenční kritéria 

 

Principy pro určení preferenčních kritérií: 

-vznik nových pracovních míst, 

-využití stávajících budov, objektů a areálů, 

-zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci, 

-doba realizace – preferovány budou projekty se zkrácenou dobou 

realizace, tzn. méně než 12 měsíců, z důvodu čerpání alokované částky 

(platí pro výzvy v roce 2017), 

- propojení projektu s venkovskou turistikou, 

- účast žadatele na veřejné obhajobě projektu. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Indikátory výstupů  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
Cílový stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců. 0 0 5 

Indikátory výsledků  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
Cílový stav 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 
0 0 1 

 

 

Programový rámec PRV – Fiche F 3 

Identifikace Fiche 

Název Fiche F 3 – Využití společenského potenciálu lesů 

Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 25  

Neproduktivní investice v lesích 

 

Vymezení Fiche 
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Stručný popis Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu investic ke zvyšování environmentálních a 

společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 

potenciálu lesů.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a 

zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní 

oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora 

má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení 

biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s 

přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké přírodní 

hodnoty, i stavu evropské krajiny. 

Fiche F3 zahrnuje následující aktivitu SCLLD:  
3.2.3 Neproduktivní investice v lesích, využití lesa k rekreaci, značení 
turistických cest 

Vazba na cíle SCLLD 

SC 3.2 Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ní, podporovat 

neproduktivní investice v lesích, provádět pozemkové úpravy 

SC 2.4 Rozvoj cestovního ruchu, turistické infrastruktury a služeb 

Oblasti podpory  

 

Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa: 

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 pozemcích určených k plnění 

funkce lesa (PUPFL) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 

2000. Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, musí hospodařit 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  

 

Principy pro určení preferenčních kritérií: 

- vazba na další regionální projekty, 

- podpora venkovské turistiky, 

- zapojení cílových skupin do přípravy projektu, 

- účast žadatele na veřejné obhajobě. 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  

Indikátory výstupů  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
Cílový stav 
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92702 Počet podpořených operací (akcí) 0 0 2 

93001 Celková plocha (ha) 0 0 3 

Indikátory výsledků  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-

term (r. 2018) 
Cílový stav 

 Závazný indikátor není stanoven    

 

 

Programový rámec PRV – Fiche F 4 

Identifikace Fiche 

Název Fiche F 4 – Projekty spolupráce 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vymezení Fiche 

Stručný popis Fiche 

Projekty spolupráce musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, to 

znamená, že 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 

k podpoře z PRV. 

Fiche F4 zahrnuje následující aktivitu SCLLD:  
4.4.1 Projekty spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni 
 

Vazba na cíle SCLLD SC 4.4  Rozvoj spolupráce mezi MAS na národní i mezinárodní úrovni 

Oblasti podpory  

 

Podporovány budou: 

1) Projekty zaměřené na měkké akce (např. propagační, informační, 

vzdělávací a volnočasové, a to především pořádání konferencí, festivalů, 

workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně 

produktů s tím spojených /publikace, brožury, letáky apod./) zaměřené na 

témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  

2) 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, 
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-investice do informačních a turistických center. 

 

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně 

provozovány spolupracujícími subjekty.  

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 Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.  

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Indikátory výstupů 

Číslo Název Výchozí stav Cílový stav 

92501 Celkové veřejné výdaje (EUR) 0 0 

Indikátory výsledků 

 Závazný indikátor není stanoven   

 

 

Programový rámec PRV – Fiche F 5 

Identifikace Fiche 

Název Fiche F 5 – Podpora kvalitního a spokojeného života na venkově 

Vazba na článek 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. 

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, 

snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního rozvoje ve 

venkovských oblastech. 

 

Vazba na cíle SCLLD Hlavní cíl pro MS2014+: 
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SC 1.4: Trvale zlepšovat základní občanskou vybavenost a příjemný vzhled obcí, 

zejména podmínky pro předškolní a základní vzdělávání a sociální služby 

v regionu 

Vedlejší cíle: 

SC 2.3: Podpora zázemí a podmínek pro mnohostranné naplnění volného času a 

zájmů obyvatel (kultura, sport a jiná zájmová činnost) 

SC 3.2: Aktivně dbát na ochranu krajiny a péči o ni, podporovat neproduktivní 

investice v lesích, provádět pozemkové úpravy 

Oblasti podpory  

 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné Infrastruktury. 

Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti:  

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice 

d) Obchody pro obce 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

g) Stezky 

h) Muzea a expozice pro obce 

 

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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

 

Principy pro určení preferenčních kritérií: 

- využití stávajících budov, objektů a areálů   

- zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci  

- finanční náročnost projektu pro žadatele 

- spolupráce více subjektů při přípravě záměru/projektu 

- dopad projektu v širším veřejném zájmu – edukativní dopad (přispívá  

   k osvětě, vzdělávání či plní naučnou funkci) nebo estetický dopad     

  (výsledkem projektu je zlepšení vzhledu obcí nebo veřejných    

   prostranství, zvýšení atraktivity veřejných prostranství) nebo se jedná 

  o obecně prospěšnou činnosti spolků 

- účast žadatele na veřejné obhajobě projektu 

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS.  
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Indikátory výstupů  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
Cílový stav 

9 27 02 Počet podpořených operací (akcí). 0 0 5 

Indikátory výsledků  

Číslo Název Výchozí stav 
Hodnota pro mid-term 

(r. 2018) 
Cílový stav 

9 48 00 
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 
0 0 0 

 

Tabulka č. 30a Přehled předpokládané alokace na programový rámec PRV 

Fiche 

 

Čerpání 2014-2019 

  

Přepokládaná 

alokace 2020 

Alokovaná 

částka 

(mil. Kč) 

Procento 

z alokované 

částky PRV 

(%) 

F 1  Rozvoj a 

modernizace 

zemědělských 

podniků 

0,555 1,2   1,755 23 

F 2  Podpora 

podnikání na 

venkově 

0,754 1,0  1,754 22 

F 3  Využití 

společenského 

potenciálu lesů 

0,05 0,5  0,550 7 

F5 – Podpora 

kvalitního a 

spokojeného 

života na venkově 

0 3,695 3,695 48 

Celkem 19.2.1 1,359  7,755 100 

F 4  Projekty 

spolupráce 
0,0 0,0 0 0 

Celkem 19.2.1   1,359 6,396  7,755 100 

 


