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Programový rámec (dále PR) tvoří fiche, které definují jednotlivé oblasti podpory a integraci 
prioritních os a specifických cílů v rámci jednoho dotačního programu podporovaného 
z fondů EU s uvedení typu projektů, které budou v následujícím období 2014 – 2020 
realizovány. 

Na základě rozhodnutí aktérů na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byl zpracován 
samostatný programový rámec pro 

I. Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020 a 

II. Program rozvoje venkova 2014 – 2020. 

I. Programový rámec IROP 
Vnitřní strategie IROP je založená na zvyšování regionální konkurenceschopnosti, která 
nastane stimulací tří hlavních faktorů jejího rozvoje, kterými jsou infrastruktura, lidé 
a instituce. K dosažení cíle IROP přispějí tři základní prioritní osy, a to 

− Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, 

− Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu a  

− Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí. 

Na tyto tři výše uvedené prioritní osy navazuje prioritní osa založená na komunitně vedeném 
místním rozvoji. Pro tuto osu platí pravidla všech výše uvedených priorit s tím, že jsou 
za využití místního partnerství a spolupráce zpracované do strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje. 

Programový rámec IROP (dále PR IROP) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. tvoří čtyři fiche, 
v následujících oblastech: 

− Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

− Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

− Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

− Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny 
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Fiche F1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Popis 

Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování 
osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž 
životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví. 

Tato fiche je zaměřena na nemotorovou dopravu, jako je například cyklistická a pěší 
doprava. Cílem je přispět ke zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy, a to rekonstrukcí 
nebo výstavbou infrastruktury pro nemotorovou dopravu. 

 

Podopatření 1.1.1 Bezpečnost 

Podopatření 1.1.2 Cyklodoprava 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Slabými stránkami jsou silná tranzitní doprava přes obce na území MAS, nedokončená síť 
cyklostezek a jejich doprovodná infrastruktura. 

- Hrozby představuje nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj infrastruktury, 
nárůst intenzity dopravy a sním související hluk a emise a preference individuální dopravy 
na úkor veřejné hromadné dopravy. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území zlepšením dopravní vybavenosti 
území včetně dopravní obslužnosti, zatraktivněním veřejné dopravy, obnovou a rozvojem 
dopravní infrastruktury (místní komunikace, mostky, propustky), podporou a zvýšením 
bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy. 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 4.2 Rozvoj dopravní infrastruktury 

- Opatření 4.2.1 Zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti železniční, silniční, cyklistické 
a pěší dopravy 

- Opatření 4.2.2 Modernizace a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 

Strategického cíle 2.4 Rozvoj služeb pro cestovní ruch 

- Opatření 2.4.2 Doprovodná infrastruktura k cyklostezkám, naučným stezkám a turistickým 
trasám 

Identifikace programu 

IROP 

Investiční priorita 7c Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu 
prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových 
dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, 
přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem 
podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. 

Prioritní osa 1  Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
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Podporované aktivity: 

Bezpečnost 

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám 
s omezenou pohyblivostí nebo orientací. 

Cyklodoprava 

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením 
vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. 

Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, 
např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. 

Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, 
úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. 

Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, například zelené pásy a liniové výsadby 
u cyklostezek a cyklotras. 

Podpořeny mohou být například cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, 
škol a za službami. 

Specifická kritéria přijatelnosti 

- Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014 - 2020 

- Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu 
s principy udržitelné mobility 

- Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí 

- Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti 

- Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

- Obce 

- Dobrovolné svazky obcí 

- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 

Indikátory výstupu CLLD 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

7 50 01 
Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti 
v dopravě 

realizace  

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km  
7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras km  

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 



5 

 

Fiche F1.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

Popis 

Předmětem této fiche je podpora vzniku, rozvoje, rozšiřování kapacit a inovativních řešení 
v sociálních podnicích. Sociální podnikání přispívá k řešení nepříznivé situace sociálně 
vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob. Podpora sociálního podnikání má 
výrazný sociálně integrační potenciál tím, že působí na otevřeném trhu a zaplňuje mezeru 
mezi státem a jím garantovanými sociálními službami a službami zaměstnanosti 
a podnikatelským sektorem. 

Sociální podniky nabízí pracovní příležitosti znevýhodněným osobám, které by se jen obtížně 
uplatnily na trhu práce, a přispívá tak ke snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj 
sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, ale ve svém důsledku celé 
společnosti. 

Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 
55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé 
sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové. 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Slabými stránkami jsou obtížné získání zaměstnání na území MAS, obtížný přístup 
nezaměstnaných k službám zaměstnanosti v okrajových oblastech, nevhodná oborová 
a odvětvová struktura zaměstnanců. 

- Hrozby představují růst nezaměstnanosti na území MAS, včetně růstu počtu osob 
dlouhodobě nezaměstnaných. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou místního podnikání 
a podporou vytváření nových pracovních příležitostí. 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

- Opatření 2.1.3 Rozvoj sociálního podnikání 

Identifikace programu 

IROP 

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu 

Investiční priorita 9c Poskytování podpory sociálním podnikům 

Specifický cíl 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

Podporované aktivity 

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 

Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně 
vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce 
a do podnikatelského prostředí. 
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Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří 
podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace 
na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu 
vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet 
koncept a principy sociálního podnikání.  

Vznik nového sociálního podniku - sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby 
ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, 
které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.  

Rozšíření kapacity podniku - rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální 
podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby 
cílových skupin. Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor 
a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou 
aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy 
počet zaměstnaných osob z cílových skupin. 

Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání - osoba samostatně 
výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy 
sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde 
k rozšíření nabízených produktů a služeb. 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:  

- sociální prospěch  

     - podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového 
počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin 

     - vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování  

- ekonomický prospěch  

     - zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku 

- environmentální a místní prospěch  

     - uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje 
environmentální aspekty 

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:  

-  rozšíření nabízených produktů a služeb 

- rozšíření prostorové kapacity podniku 

- zavedení nových technologií výroby 

- zefektivnění procesů v podniku 

- zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

- Osoby samostatně výdělečné činné  

- Malé a střední podniky  

- Obce  

- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  

- Dobrovolné svazky obcí  
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- Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí  

- Nestátní neziskové organizace  

- Církve 

- Církevní organizace 

Indikátory výstupu CLLD 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

CO01 Počet podniků pobírajících podporu podniky  

CO05 Počet nových podniků, které dostávají podporu podniky  

CO08 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 
podnicích 

FTE  

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F1.3 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Popis 

V rámci této fiche budou podporovány vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další 
zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu 
formálního vzdělávání (předškolního, základního a středního), zájmového a neformálního 
vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. 

Důraz bude kladen na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které 
žáci využijí v praxi. Účelem je odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce a zohlednění specifik regionální ekonomiky. Budou tedy podporovány aktivity 
zaměřené na zkvalitnění výuky technických a řemeslných dovedností, výuky cizích jazyků 
a výuku oblasti digitálních technologií. Dále bude podporována infrastruktura pro celoživotní 
vzdělávání v klíčových kompetencích.  

Fiche se dále zaměřuje na zajištění vnitřní konektivity škol, kvalitní připojení k internetu 
a pořízení digitálních vzdělávacích zdrojů výuky za účelem zvýšení kvality výuky na školách. 

 

Podopatření 1.4.1 Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení 
péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 

Podopatření 1.4.2 Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

Podopatření 1.4.3 Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší 
odborné vzdělávání 

Podopatření 1.4.4 Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání 

Podopatření 1.4.5 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Slabými stránkami jsou nízká gramotnost obyvatel MAS, nevhodná oborová a odvětvová 
struktura zaměstnanců, neexistence systému celoživotního vzdělávání v obcích. 

- Hrozby představují nezájem o celoživotní vzdělávání, riziko nezájmu mladých o technické 
obory. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou vzdělávání 
(předškolního, základního, středního a celoživotního). 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 1.1 Rozvoj celoživotního vzdělávání 

- Opatření 1.1.1 Zajištění nabídky celoživotního vzdělávání 

Strategického cíle 3.1 Zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb 

- Opatření 3.3.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

Strategického cíle 4.1 Rozvoj technické infrastruktury 

- Opatření 4.1.1 Výstavba a revitalizace datových a telekomunikačních systémů 
a rozvodných sítí 
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Identifikace programu 

IROP 

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu 

Investiční priorita 10 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy 
pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání 
a odbornou přípravu 

Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Podporované aktivity: 

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti 
do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 

Podporovány budou například stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem 
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě 
na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení 
rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební 
úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství 
(zeleň, herní prvky).  

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních 
prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, 
nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

 

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových 
kompetencích:  

- v oblastech komunikace v cizích jazycích,  

- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  

- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 
sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze 
na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám. 

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách 
škol a školských zařízení a připojení k internetu. 

 
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech 
komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd 
a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky 
na regionálním trhu práce.  
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Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové 
kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP 
se sociálně vyloučenou lokalitou.  

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního 
vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám.  

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách 
škol a školských zařízení a připojení k internetu. 

 

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání 

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:  
- v oblastech komunikace v cizích jazycích,  
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího 
vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. 

 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 
zájmového a neformálního vzdělávání:  
- v oblastech komunikace v cizích jazycích,  
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,  
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.  

Jako doplňková aktivita bude podporováno v projektech zahrnutí zeleně v okolí budov 
a na budovách v rámci výše uvedených aktivit. 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 
na období 2015 - 2020. 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

Projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání. 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

- Zařízení péče o děti do 3 let 

- Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání  

- Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

- Obce 

- Organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

- Nestátní neziskové organizace 

- Církve 

- Církevní organizace 
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Indikátory výstupu CLLD 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

CO35 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

osoby  

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení  

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F1.4 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Popis 

Dokumenty územního rozvoje vytváří předpoklady pro výstavbu a zajišťují udržitelný rozvoj 
území a koordinaci veřejných a soukromých zájmů. 

Cílem této fiche je komplexní přístup k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska 
veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také 
na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. 

Podporováno bude například pořízení územních plánů, regulačních plánů, nenahrazujících 
územní rozhodnutí a územních studií, například územních studií zaměřených na veřejnou 
technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu, na veřejná prostranství, 
nebo na řešení krajiny. Cílem je vyhledat silné stránky území a aplikovat v nich principy 
udržitelného a vyváženého rozvoje. 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Hrozby představují nepřipravenost obcí na řešení brownfields, neexistence zemědělské 
strategie, úbytek zemědělské půdy. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou strategického 
plánování na úrovni MAS a obcí (vytvoření a aktualizace rozvojových dokumentů – ÚP, 
strategické plány, dílčí rozvojové dokumenty např. v oblasti zemědělství, sociální oblasti) 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.5 Zvýšení efektivity strategického rozvoje a plánování 

- Opatření 2.5.1 Tvorba a aktualizace územních a strategických plánů 

Identifikace programu 

IROP 

Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Investiční priorita 11 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy 
a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro 
posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících 
s prováděním EFRR, jež přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti 
institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy  

Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje 

Podporované aktivity 

- Pořízení územních plánů 

- Pořízení regulačních plánů 

- Pořízení územních studií 

Specifická kritéria přijatelnosti 

Územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu, musí splňovat alespoň jedno z těchto 
kritérií:  
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- územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě 
na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP 

- územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě 
na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP 

- územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství, v souladu s územními plány 
pro vybrané území správního obvodu ORP.  

 

Územní studie, zaměřené na řešení krajiny, musí splňovat následující kritérium: 

- územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou 
infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu 
o krajině na území správního obvodu ORP 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

- Obce s rozšířenou působností 

Indikátory výstupu CLLD 

ID Název 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

9 02 00 
Počet územních plánů, regulačních plánů 
a územních studií 

dokumenty  

 

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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II. Programový rámec PRV 
 

Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů 
závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále 
investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu 
mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program podporuje diverzifikaci 
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit 
hospodářský rozvoj. Za účelem lepšího zacílení podpory na místní potřeby venkovského 
území a rozvoje spolupráce aktérů na místní úrovni je podporován komunitně vedený místní 
rozvoj, resp. metoda LEADER. 

Programový rámec PRV (dále PR PRV) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. tvoří šest fichí, 
v následujících oblastech: 

− Investice do hmotného majetku 

− Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

− Investice do lesních oblastí a životaschopnosti lesů 

− Investice do lesnických technologií a techniky 

− Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů 

− Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny 
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Fiche F2.1 Investice do hmotného majetku 

Popis 

Fiche má za cíl usnadnit restrukturalizaci a modernizaci zemědělských podniků a posílit tak 
jejich orientaci na trh, zvýšit míru účasti na trhu a zemědělskou diverzifikaci a zlepšit 
životaschopnost podniku. Tento cíl bude naplňován podporou stavebních a technologických 
investic do podniků působících v zemědělsko-potravinářském odvětví, které povedou k jejich 
restrukturalizaci a modernizaci. Podpora bude zároveň zaměřena na vývoj a zavádění 
výrobkových nebo procesních inovací.  

Fiche je dále zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic 
do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků 
na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních 
technologií. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení 
dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení 
pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování 
i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí 
budov.  

 

Podopatření 2.1.1 Investice do zemědělských podniků 

Podopatření 2.1.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Jako slabé stránky byla identifikována neexistence zemědělské strategie a negativní 
vnímání tradičního způsobu obhospodařování půdy v návaznosti na rekreační funkci území. 

- Hrozby představuje nezájem o produkty místních podnikatelů a farmářů. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou místního podnikání 
zemědělství a potřebou zvýšit konkurenceschopnost území 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

- Opatření 2.1.2 Udržitelné zemědělství 

Identifikace programu 

PRV 

Tematický cíl 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF) a 

Tematický cíl 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Prioritní osa 2  Zvýšení životaschopnosti podniků a konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 
technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků 
a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení míry účasti 
na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností 
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Opatření M04  Investice do hmotného majetku 

 

Prioritní osa 3  Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat 
a řízení rizik v zemědělství 

Prioritní oblast 3A  Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším 
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, 
přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých 
dodavatelských řetězců, seskupení producentů a mezioborových organizací 

Opatření M04  Investice do hmotného majetku 

 

Podporované aktivity 

Investice do zemědělských podniků 

- Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci 
nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů 

- Zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým 
technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další 
činnost 

- Podpora ustájovacích a chovatelských zařízení 

- Podpora skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné 
produkty živočišné výroby 

- Investice do nosných konstrukcí trvalých kultur 

- Investice do staveb pro zahradnictví 

- Pořízení speciálních mobilních strojů 

- Budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku. 

Nebudou podporovány stavební náklady na skladování obilovin a olejnin. 

Nebudou podporovány jiné než speciální zemědělské stroje.  

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh, a to:  

- 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)  

- investice související 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 
marketingu)  

- investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 

Zpracování a uvádění na trh se nesmí týkat produktů rybolovu a medu. 
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Podmínky způsobilosti 

Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením 
přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova. 

Pokud půjde o projekt založený na spolupráci ve výzkumu a vývoji (v rámci opatření 16), je 
podpora podmíněna prokázáním využití těchto výsledků spolupráce. 

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

Pokud půjde o projekt vyžadující posouzení vlivu záměru na životní prostředí, žadatel 
předloží stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí. 

Hlavním cílem projektu nesmí být zateplení budovy za účelem snížení konečné spotřeby 
energie. 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Investice do zemědělských podniků 

Podniky všech velikostních kategorií: 

- zemědělský podnikatel  

- skupina zemědělců, tj. podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn 
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo 
služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky 
nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.  

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Mikro, malý nebo střední podnik: 

- zemědělský podnikatel 

- výrobce potravin 

- výrobce krmiv  

Indikátory výstupu CLLD 

ID 
Typ 

indikátoru 
Název 

Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

93702 
Výstup 

Počet podniků podpořených v rámci 
investic do zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů (bez 
vícenásobného započítání) 

Počet 
podniků 

 

O.3 
(92702) 

Počet podpořených operací 
Počet 

operací 
 

 

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F2.2 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

Popis 

Fiche je zaměřena na činnosti a investice směřující k diverzifikaci příjmů zemědělských 
podniků a jejich nezemědělské činnosti, a to 

- na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů 
zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického 
potenciálu ve venkovských oblastech. Mimo jiné bude podporována výroba potravinářských 
výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, skleněných 
výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu 
a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány budou jak stavební 
výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti. 

- investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí 
k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, 
k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.  

- investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských 
činností vedoucí k diverzifikaci příjmů (projekt nesmí sloužit pouze ke krytí energetických 
potřeb žadatele) a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického 
hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných 
zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).  

 

Podopatření 2.2.1 Investice do nezemědělských činností 

Podopatření 2.2.2 Podpora agroturistiky 

Podopatření 2.2.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Jako slabé stránky byla identifikována neexistence zemědělské strategie, negativní vnímání 
tradičního způsobu obhospodařování půdy v návaznosti na rekreační funkci území 
a omezený počet drobných podnikatelů. 

- Hrozby představuje nezájem o produkty místních podnikatelů a farmářů a úbytek 
zemědělské půdy (prodej pro developerské projekty). 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou místního podnikání 
zemědělství a potřebou zvýšit konkurenceschopnost území 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

- Opatření 2.1.1 Rozvoj drobného podnikání 

- Opatření 2.1.2 Udržitelné zemědělství 

Strategického cíle 4.5 Snížení energetické náročnosti 

- Opatření 4.5.2 Využití obnovitelných zdrojů energie 

Identifikace programu 

PRV 
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Tematický cíl 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě 
ENRF) 

Tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a 

Tematický cíl 8 Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst 
a mobility pracovních sil  

 

Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti podniků a konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Prioritní oblast 2B Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví 
zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví  

Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora 
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech 

Prioritní oblast 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních 
míst  

Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských 
surovin pro účely biologického hospodářství  

Opatření M06  Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 

 

Podporované aktivity 

Investice do nezemědělských činností 

- Stavební obnova jako je přestavba, modernizace, statické zabezpečení nebo nová 
výstavba provozovny. 

- Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost. 

- Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných 
stání). 

- Nákup nemovitostí. 

Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) 
č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. 

Podpora agroturistiky 

- Stavební obnova jako je přestavba, modernizace, statické zabezpečení nebo nová 
výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch v 
rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí  

- Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných 
stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, nákup zařízení, vybavení, hardware, software). 

Podporován nebude spotřební materiál, příjezdové cesty, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) 
č. 1305/2013 a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
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- Nová výstavba či stavební obnova jako je přestavba, modernizace, statické zabezpečení 
provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv. 

- Nová výstavba bioplynové stanice. 

- Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost 
v souvislosti s projektem. 

- Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných 
stání). 

Podporován nebude spotřební materiál, obecné náklady dle čl. 45 NK (EU) č. 1305/2013 
a další výdaje, které s realizací projektu přímo nesouvisí. Podporovány nebudou projekty 
na podporu výroby biokapalin.  

Podmínky způsobilosti 

Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat pouze jednu žádost  

Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením 
přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova  

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace. 

Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům 
za poslední účetně uzavřené období nebo chová minimálně 0,3 VDJ na 1 ha 
obhospodařované zemědělské půdy nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 3 ha. 

 

Investice do nezemědělských činností 

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci 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 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 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), 

- M 72 (Výzkum a vývoj)  

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). Bude tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém 
jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde 
neuvedené. 

V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny 
v příloze I Smlouvy o fungování EU. 

 

Podpora agroturistiky 
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- Veškeré výdaje musí být realizovány ve vazbě na malokapacitní ubytovací zařízení 
(malokapacitním ubytovacím zařízením se rozumí zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, 
maximálně však 40 lůžek). 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

Většina vyrobené energie či paliva žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být 
využita pro nezemědělskou činnost  

V případě výstavby BPS je po dobu udržitelnosti projektu roční vstup surovin do BPS min. 
z 30 % celkové hmotnosti v tunách tvořen kejdou prasat nebo prasečím hnojem  

Způsobilé výdaje jsou v souladu s Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 807/2014, článek 13 c)  

V případě výstavby BPS je Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, 
čl. 13 d) požadováno účelné využití minimálně 10 % disponibilního tepla z celkové 
předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní 
technologická spotřeba zařízení)  

V případě výstavby BPS tvoří roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny 
a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci 
bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20 %  

V případě výstavby BPS je podmínkou zpracování studie Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (EIA)  

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Zemědělský podnikatel. 

Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení 
organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle 
článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a ruší nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 

Indikátory výstupu CLLD 

ID 
Typ 

indikátoru 
Název Měrná jednotka 

Cílová 
hodnota 

Investice do nezemědělských činností 
O.3 

(92702) 
Výstup 

Počet podpořených operací Počet operací  

O.4 
(93701) 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců 

Počet 
podniků/příjemců 

 

R21/T20 
(94700) 

Výsledek 
Pracovní místa vytvořená 
v rámci projektu 

Přepočtené 
pracovní místo 

 

Podpora agroturistiky 
O.3 

(92702) 
Výstup 

Počet podpořených operací Počet operací  

O.4 
(93701) 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců 

Počet 
podniků/příjemců 

 

R21/T20 
(94700) 

Výsledek 
Pracovní místa vytvořená 
v rámci projektu 

Přepočtené 
pracovní místo 

 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 
O.3  Počet podpořených operací Počet operací  
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(92702) 

O.4 
(93701) 

Počet podpořených 
zemědělských 
podniků/příjemců 

Počet 
podniků/příjemců 

 

 

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F2.3 Investice do lesních oblastí a životaschopnosti lesů 

Popis 

Fiche podporuje obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami 
a katastrofickými událostmi. Dále je fiche zaměřena na podporu zvyšování odolnosti 
a ekologické hodnoty lesních ekosystémů. 

 

Podopatření 2.3.1 Zavádění preventivních opatření v lescích 

Podopatření 2.3.2 Obnova lesních porostů po kalamitách 

Podopatření 2.3.3 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

Podopatření 2.3.4 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Podopatření 2.3.5 Neproduktivní investice v lesích 

Podopatření 2.3.6 Přeměna porostů náhradních dřevin 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Hrozby představují především extrémní výkyvy počasí, povodně, ohrožení zemědělské 
a lesní půdy působení klimatickými podmínek. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou lesnictví, zlepšení 
kvality životního prostředí, ekologická stabilita krajiny, budování protipovodňových opatření. 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň, ochrana přírody 

- Opatření 4.3.1 Rozvoj spolupráce v oblasti protipovodňové ochrany a krizového řízení 

- Opatření 4.3.2 Realizace systémových opatření odstraňujících následky krizových situací 

- Opatření 4.3.4 Péče o zeleň na území MAS 

Identifikace programu 

Vazba na: 

Tematický cíl 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů  

Tematický cíl 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich 
řízení, a jeho účelem je přispět k dosažení udržitelného hospodaření 
s přírodními zdroji  

 

Tematický cíl 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě 
ENRF) 

PRV 

Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 
na zemědělství a lesnictví  
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Prioritní oblast 4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí 
sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské 
krajiny 

Prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 

Prioritní oblast 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 

 

Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských 
surovin pro účely biologického hospodářství  

 

Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti podniků a konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství 

 

Opatření M08  Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 

 

Podporované aktivity 

Zavádění preventivních opatření v lesích 

V rámci preventivních opatření v lesích bude podporována: 

- výstavba a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin  

- preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např. 
zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení břehů  

- protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např. hrazení 
a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh  

- a projektová dokumentace 

Obnova lesních porostů po kalamitách 

V rámci snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi bude podporováno 

- odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených 
k rekonstrukci 

- příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových 
koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy)  

- umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách  

- ochrana založených porostů  

- a projektová dokumentace  
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Odstraňování škod způsobených povodněmi 

V rámci snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými 
událostmi bude podporováno: 

- odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích - 
sanace břehových nátrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, 
průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních 
toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází)  

- odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení 
a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech  

- a projektová dokumentace  

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Podpora hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby 
výsadby do stádia zajištění, a to formou částečné úhrady nákladů na hromadnou 
mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu a projektové 
dokumentace. 

Neproduktivní investice v lesích 

V rámci zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa je podporována 

- opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek 
pro turisty do šíře 2 metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných 
prvků, fitness prvků  

- opatření 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  

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů  

- projektová dokumentace  

Přeměna porostů náhradních dřevin 

Podporována je rekonstrukce porostů náhradních dřevin se zacílením na lesní pozemky 
s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha lesa) 
stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, 
případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem nebo předpisem (více 
než 20 tis. ha lesa). Způsobilé jsou pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce 
porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období.  

Podporovanými aktivitami jsou: 

- snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem 
obnovy  

- příprava ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně 
rozhrnování valů 

- umělá obnova sadbou 

- hnojení lesních dřevin při výsadbě 

- ochrana založeného porostu  

- projektová dokumentace  
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Podmínky způsobilosti 

Zavádění preventivních opatření v lesích 

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků.  

Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má 
uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním 
standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují 
udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě 
v roce 1993  

Způsobilé operace musí být v souladu s plánem na ochranu lesů, který vypracují členské 
státy. 

Pro žadatele s vlastnictvím nad 500 ha je podpora podmíněna předložením informací 
s rozvedením cílů v oblasti prevence  

Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP. 

Obnova lesních porostů po kalamitách 

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích.  

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má 
uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním 
standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují 
udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě 
v roce 1993. 

Při obnově nelze využít výjimku odst. 3 § 10 vyhlášky č. 84/1996 Sb., podle které lze 
v určitých případech u obnovy po nahodilých těžbách snížit minimální podíl MZD. 

Při integrované ochraně před škůdci lze použít pouze přípravky na ochranu rostlin z registru 
povolených přípravků na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči. 

Odstraňování škod způsobených povodněmi 

Projekt lze realizovat na PUPFL včetně vodních toků.  

Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má 
uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním 
standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují 
udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě 
v roce 1993  

Podpora je podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné 
nezávislé instituce a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 % 
příslušného lesního potenciálu; předmětem posuzovaní povodňových škod budou lesní 
cesty, vodní toky a příčné a podélné objekty na nich, strže a sesuvy; v praxi budou měřeny 
délky, plochy, počty, případně bude popsán aktuální stav posuzovaného objektu; u cest bude 
posuzováno poškození povrchu cesty/odplavení povrchu, poškození 
krajnice/odplavení/odtržení krajnice, zanesení svodnic, zanesení propustků, poškození 
mostu/podemletí křídel, základů/, zničení/odplavení svodnic, zničení/odplavení propustků, 
zničení/odplavení mostu.; u toků bude posuzováno poškození břehů, zanesení koryta toků 
splaveninami, úplná změna průběhu koryta, poškození částí podélných a příčných objektů, 



27 

 

zničení/odplavení podélných a příčných objektů; u strží a sesuvů bude posuzováno 
poškození vlastního povrchu porostů nebo pozemků a poškození objektů v bezprostřední 
blízkosti takto poškozených ploch - zdí, cest, toků apod.  

Jedná se o kalamity způsobené abiotickými vlivy, tj. klimatickými a dalšími faktory 
(povodňové situace). 

Žadatel doloží potvrzení vodoprávního úřadu o výskytu povodně; v dokumentu musí být 
uvedena časová identifikace povodně; datum průběhu povodně nesmí být starší 2 let od data 
podání žádosti o dotaci. 

Žadatel doloží souhlasné stanovisko MŽP. 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD) 

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má 
uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním 
standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují 
udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě 
v roce 1993.  

Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních 
a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem zalesnění.  

V době realizace je zastoupení MZD na ochráněné ploše podle projektu 100 %. 

Neproduktivní investice v lesích 

Projekt lze realizovat na PUPFL na území České republiky s výjimkou ZCHÚ, oblastí Natura 
2000 a území hl. města Prahy . 

Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má 
uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním 
standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují 
udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě 
v roce 1993.  

Přeměna porostů náhradních dřevin 

Projekt lze realizovat na lesních pozemcích na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Žadatel na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy, které má 
uložené v digitální formě v datovém skladu (IDC) ÚHÚL v souladu s informačním 
standardem lesního hospodářství pro plány a osnovy; tyto dokumenty mimo jiné zajišťují 
udržitelné obhospodařování lesů podle ministerské konference o ochraně lesů v Evropě 
v roce 1993.  

Pozemky, na kterých je projekt realizován, se nacházejí v pásmu ohrožení imisemi A nebo B 
dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí nebo jsou 
jinak vymezeny navazujícím právním předpisem nebo předpisem MZe.  

Porostní skupina, na které lze realizovat projekt splňuje následující kritéria:  

- o zastoupení náhradních dřevin nad 40 % (Picea pungens, Betula spp., Larix spp., Pinus 
mugo spp.)  

- aktuální věk maximálně 45 let  
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Žadatel doloží standardizované stanovisko potvrzující splnění dvou výše uvedených kritérií. 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Zavádění preventivních opatření v lesích 

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci, pachtýři a vypůjčitelé lesa a jiné soukromoprávní 
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. V případě projektů zaměřených na 
odstraňování škod způsobených povodněmi nemohou být žadateli státní podniky. 

Indikátory výstupu CLLD 

ID 
Typ 
indikátoru 

Název 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 
Podopatření 2.2.1 Zavádění preventivních opatření v lescích 

O.4 
(93701) 

Výstup 
Počet podpořených příjemců pro 
preventivní opatření 

Počet 
příjemců 

 

Podopatření 2.2.2 Obnova lesních porostů po kalamitách 
Podopatření 2.2.3 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

O.4 
(93701) 

Výstup 
Počet podpořených příjemců 
s podporou v rámci obnovních akcí 

Počet 
příjemců 

 

Podopatření 2.2.4 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Podopatření 2.2.5 Neproduktivní investice v lesích 

Podopatření 2.2.6 Přeměna porostů náhradních dřevin 

O.5 
(93001) 

Výstup 

Celková plocha – oblast, které se týkají 
investice zvyšující odolnost a 
ekologickou hodnotu lesních 
ekosystémů 

Plocha 
v ha 

 

O.3 
(92702) 

Počet podpořených akcí/operací 
(investice zvyšující odolnost a hodnotu 
lesních ekosystémů) 

Počet akcí  

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F2.4 Investice do lesnických technologií a techniky 

Popis 

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují 
hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů 
při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií 
určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem 
racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.  

Dále se fiche zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování 
dřeva. Podpora je zaměřena na investice, jejichž výsledkem bude modernizace 
dřevozpracujícího provozu, a to zejména prostřednictvím technologického vybavení.  

 

Podopatření 2.4.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Podopatření 2.4.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Jako slabá stránka byla identifikována neexistence zemědělské strategie a negativní 
vnímání tradičního způsobu obhospodařování půdy v návaznosti na rekreační funkci území. 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou místního podnikání 
v oblasti zemědělství a lesnictví s cílem zvýšit konkurenceschopnost území. 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

- Opatření 2.1.1 Rozvoj drobného podnikání 

Strategického cíle 4.3 Zajištění péče o krajinu, zeleň, ochrana přírody 

- Opatření 4.3.4 Péče o zeleň na území MAS 

Identifikace programu 

Vazba na: 

Tematický cíl 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů  

Tematický cíl 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich 
řízení, a jeho účelem je přispět k dosažení udržitelného hospodaření 
s přírodními zdroji  

 

Tematický cíl 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě 
ENRF) 

PRV 

Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 
na zemědělství a lesnictví  



30 

 

Prioritní oblast 4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí 
sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské 
krajiny 

Prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 

Prioritní oblast 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 

 

Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských 
surovin pro účely biologického hospodářství  

 

Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti podniků a konkurenceschopnosti všech 
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů 

Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství 

 

Opatření M08  Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů 

 

Podporované aktivity 

Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Podporováno je pořízení: 

- stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování  

- stroje ke zpracování těžebních zbytků 

- stroje pro přípravu půdy před zalesněním  

- stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost 

 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

Podporována je: 

- modernizace dřevozpracujícího provozu, tedy stavba a technologické vybavení (zejména 
strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování 
masivního dřeva)  

- nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů  

Podmínky způsobilosti 

Místo realizace projektu na území MAS – Frýdlantsko – Beskydy z.s. 

Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost  

Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením 
přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova. 
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Technika a technologie pro lesní hospodářství 

Žadatel je vlastníkem, nájemcem, pachtýřem nebo výpůjčitelem lesních pozemků 
a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní 
hospodářské osnovy (tzn., má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské 
osnovy), a to na minimální výměře 3 ha; tato podmínka se nevztahuje na způsobilý výdaj kůň 
a vyvážecí vlek za koně  

Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména 
z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu) – budou 
definovány v národním prováděcím dokumentu  

Pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, 
podporovány mohou být jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují 
školkařskou činnost na PUPFL  

Pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, žadatel 
je evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel 
školkařské činnosti. 

Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na lesních 
pozemcích. 

Pokud jde o investice do pořízení koně, jedná se o plemeno chladnokrevných koní, které má 
v ČR vedenou plemennou knihu a uznané chovatelské sdružení; podpora se vztahuje jen 
na koně, který absolvoval výkonnostní zkoušky. 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

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). 

Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně. 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Zavádění preventivních opatření v lesích 

Fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky, 
střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob 
nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků.  

V případě způsobilého výdaje kůň a vyvážecí vlek za koně může být příjemcem rovněž 
fyzická nebo právnická osoba poskytující služby v lesnictví. 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují 
definici mikro nebo malého podniku. 

Indikátory výstupu CLLD 

ID 
Typ 
indikátoru 

Název 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 
Podopatření 2.2.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 

 

93902 
Výstup 

Počet subjektů s podporou na investice do 
lesnické techniky a technologie 

Počet 
subjektů 

 

O.3 
(92702) 

Počet podpořených operací na investice 
do lesnické techniky a technologie 

Počet 
operací 
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Podopatření 2.2.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

93903 

Výstup 

Počet subjektů s podporou na investice do 
lesnických technologií pro 
zpracování/marketing lesnických produktů 

Počet 
subjektů 

 

O.3 
(92702) 

Počet podpořených operací s podporou 
na investice do lesnických technologií pro 
zpracování / marketing lesnických 
produktů 

Počet 
operací 

 

 

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F2.5 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

Popis 
Fiche je zaměřena na podporu spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření 
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.  

Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, spolupráce na tvorbě studií, 
podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace (včetně právního poradenství). 
Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci 
KDŘ nebo místního trhu.  

Formou takovéto spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej 
ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). 

Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává 
jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. 

Podporovány budou také stávající skupiny spolupracujících subjektů při realizaci nového 
společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají.  

Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze dodavatelského řetězce, který zahrnuje 
maximálně jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.  

Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že činnosti zpracování 
a prodeje konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 50 km od zemědělského podniku, 
z něhož produkt pochází.  

Účelem podpory je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich 
konkurenceschopnosti. 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Příležitost pro další rozvoj území je spatřován v rozšiřující se nabídce produktů malých 
farmářů na území MAS frýdlanstko - Beskydy z. s. a dále v podpoře zdravého životního stylu. 

- Jako slabé stránky byla identifikována neexistence zemědělské strategie, negativní vnímání 
tradičního způsobu obhospodařování půdy v návaznosti na rekreační funkci území 
a omezený počet drobných podnikatelů. 

- Jako slabá stránka byla identifikována nízká úroveň vazeb mezi zemědělci a spotřebiteli.  

- Hrozby představuje nezájem o produkty místních podnikatelů a farmářů a úbytek 
zemědělské půdy (prodej pro developerské projekty). 

- Místními aktéry je vnímána potřeba dalšího rozvoje území podporou místního podnikání 
zemědělství a potřebou zvýšit konkurenceschopnost území 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského prostředí 

- Opatření 2.1.1 Rozvoj drobného podnikání 

Identifikace programu 

Vazba na: 

Tematický cíl 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací  
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Tematický cíl 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví 
zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě 
ENRF) 

PRV 

Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií 
a udržitelného obhospodařování lesů 

Prioritní oblast 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků 
a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména 
za účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož 
i diverzifikace zemědělských činností  

 

Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství  

 

Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním 
do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů 
jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů, a podporou 
místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení 
a organizací producentů a mezioborových organizací  

 

Priorita 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví 
a ve venkovských oblastech  

 

Prioritní oblast 1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny 
ve venkovských oblastech 

Prioritní oblast 1B Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím 
a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení 
v oblasti životního prostředí a environmentálního profilu  

 

Priorita 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení ekosystémů závislých 
na zemědělství a lesnictví 

Prioritní oblast 4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti (včetně oblastí 
sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stavu evropské 
krajiny 

Prioritní oblast 4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy 

Prioritní oblast 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 
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Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství 
a lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských 
surovin pro účely biologického hospodářství  

 

Opatření M16  Spolupráce 

 

Podporované aktivity 

V rámci horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů je možné podpořit: 

 

činnosti spojené s koordinací spolupráce účastníků, a to konkrétně: 

- studii proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem 

- provozní náklady - právní služby nezbytné pro nastavení spolupráce mezi subjekty 

 

náklady vyplývající z realizace projektu:  

- přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu, jako 
jsou např.: 

   - společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem 

   - stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci prodejních prostor 

   - náklady na pořízení hardware a software související s projektem 

- náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se vznikem nebo rozvojem 
krátkého dodavatelského řetězce nebo místního trhu  

 

Podmínky způsobilosti 

Projekt lze realizovat na území MAS – Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Podpora je podmíněna předložením podnikatelského plánu, kde je uveden cíl spolupráce, 
konkrétní aktivity, identifikováni partneři spolupráce a jejich role; podnikatelský plán dále 
stanoví harmonogram a rozpočet spolupráce; musí být popsán očekávaný přínos 
a vysvětlena přidaná hodnota spolupráce. 

Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty, přičemž minimálně jeden musí 
prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství. 

Výsledky spolupráce směřují do venkovských oblastí. 

Výsledky projektů spolupráce budou zveřejněny a bude zajištěno jejich šíření. 

Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, které již probíhají. 

Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč způsobilých výdajů, 
ze kterých je stanovena dotace. 



36 

 

V případě vytváření nebo rozvoje KDŘ je podpora poskytována pouze v případě, že 
do dodavatelského řetězce mezi zemědělcem a spotřebitelem není zapojen více než jeden 
zprostředkovatel (mezičlánek). 

V případě vytváření nebo rozvoje místního trhu lze projekt realizovat za podmínky dodržení 
definice místního trhu žadatelem. 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, subjekty 
podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, nevládní neziskové organizace 
zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou 
zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.  

Příjemcem nemůže být organizace producentů uznaná podle článku 152, sdružení 
organizací producentů uznané podle čl. 156 nebo mezioborová organizace uznaná podle 
článku 157 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují 
nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 

Indikátory výstupu CLLD 

ID 
Typ 

indikátoru 
Název 

Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

O. 17 
(93102) 

Výstup 

Počet podpořených kooperačních 
činností 

Počet 
činností 

 

O.9 
(93104) 

Počet zemědělských podniků 
zapojených do spolupráce krátkých 
dodavatelských řetězců/místních trhů 

Počet 
podniků 

 

 

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 
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Fiche F2.6 Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny 

Popis 
Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována předběžná technická podpora, vlastní 
realizace projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují 
hranice území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Technická příprava projektu spolupráce 
v první řadě umožní ověřit myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit 
dohodu o spolupráci. Budou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci 
členského státu, tak projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika 
členských státech či ve třetích zemích.  

MAS může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze 
výdaje realizované MAS, jejíž strategie byla schválena z PRV. 

Zdůvodnění podpory 

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly identifikovány v rámci analytické části tyto 
jevy, trendy: 

- Zkušenosti jednotlivých členů MAS Frýdlanstko – Beskydy s regionálním rozvojem  

- Dobré zkušenosti z oblasti spolupráce s ostatními územními samosprávnými celky 

Vazba na SCLLD MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění: 

Strategického cíle 2.2 Rozvoj spolupráce a partnerství 

- Opatření 2.2.1 Rozvoj nových partnerství  

- Opatření 2.2.3 Rozvoj mezinárodní spolupráce, sdílení dobré praxe 

Identifikace programu 

Vazba na: 

Tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci.  

 

PRV 

Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech  

Prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech  

Opatření M19  Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER 

 

Podporované aktivity 

V rámci projektů spolupráce bude podporována 

- předběžná technická podpora projektů 

- řízení projektu a výdaje s ním spojené 

- vlastní realizace projektů 

Seznam způsobilých výdajů pro projekty spolupráce bude součástí Pravidel, která budou 
zveřejněna nejpozději do dvou let po schválení PRV.  



38 

 

Podmínky způsobilosti 

Projekt je v souladu se SCLLD příslušných MAS. 

Projekt vykazuje přidanou hodnotu spolupráce. 

Relevantní příjemci v rámci MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. 

Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV, tj. MAS Frýdlantsko – 
Beskydy z. s. 

Indikátory výstupu CLLD 

ID 
Typ 

indikátoru 
Název 

Měrná 
jednotka 

Cílová 
hodnota 

O.1 
92501  

Výstup 
Příprava a provádění činnosti 
spolupráce místní akční skupiny 

Počet 
činností 

 

 

Harmonogram realizace 

2016 - 2023 

Finanční alokace 

X mil. Kč 

 

 

 

 


