Dodatek č. 6 - Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS
Frýdlantsko – Beskydy z. s.

AKTUALIZOVANÉ INTEGRAČNÍ VAZBY
Klíčová
oblast/strategický cíl

1 Lidé

Specifické cíle
1.1 Rozvoj celoživotního vzdělávání
1.2 Uchování tradic kulturního,
duchovního a přírodního dědictví
1.3 Aktiví spolková činnost
2.1 Zlepšení podnikatelského
prostředí

2.2 Rozvoj spolupráce a partnerství

Opatření
1.1.1 Zajištění nabídky celoživotního vzdělávání
1.2.1. Uchovávání kulturního, duchovního a přírodního dědictví regionu
1.3.1 Rozvoj spolkové činnosti
2.1.1 Rozvoj drobného podnikání
2.1.2 Udržitelné zemědělství
2.1.3 Rozvoj sociálního podnikání
2.1.4 Rozvoj agroturistiky a nezemědělských činností
2.2.1 Rozvoj nových partnerství
2.2.2 Podpora činnosti MAS
2.2.3 Rozvoj mezinárodní spolupráce, sdílení dobré praxe
2.2.4 Rozvoj meziregionální spolupráce, sdílení dobré praxe

4.4 Zlepšení nakládání s odpady

4.5 Snížení energetické náročnosti

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
3.1.

OPZ

4 Životní prostředí a
infarstruktura
4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň,
ochrana přírody

4.2.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce cyklistické a pěší
infrastruktury se zázemím při zvyšování bezpečnosti a bezbariérovosti
4.2.2 Rekonstrukce sítě místních komunikací pro motorovou dopravu
4.2.3 Rozšíření statické dopravy
4.3.1 Rozvoj spolupráce v oblasti protipovodňové ochrany a krizového
řízení
4.3.2 Realizace systémových opaření odstraňujících následky krizových
situací
4.3.3 Zlepšení ovzduší znečištěného vlivem lokálních topenišť v topné
sezóně
4.3.4 Péče o zeleň na území MAS
4.3.5 Investice do lesnictví
4.4.1 Předcházení vzniku odpadů a snížení vlivu jejich nebezpečných
vlastností
4.4.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadu
4.5.1 Úspory energií ve veřejných budovách včetně využití zařízení na
obnovitelné zdroje energie
4.5.2 Využití obnovitelných zdrojů energie

Opatření PR PR
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

PRV

4.2 Rozvoj dopravní infrastruktury

Akční plán

IROP

2 Rozvoj potenciálu
2.3 Využití potenciálu brownfields a
na území MAS
opuštěných objektů
2.3.1 Revitalizace brownfields a opuštěných objektů
2.4.1 Infrastruktura cestovního ruchu
2.4.2 Posílení rekreační funkce lesa
2.4 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
2.4.3 Doprovodná infrastruktura k cyklostezkám, naučným stezkám,
turistickým trasám
2.5 Zvýšní efektivity strategického
rozvoje a plánování
2.5.1 Tvorba a aktualizace územních a strategických plánů
3.1.1 Informovanost, publicita a absorpční kapacita
3.1 Zajištění informačních a
marketingových aktivit, animace
3.1.2 Animace území regionu a partnerů MAS
území MAS
3.1.3 Propagace regionu
3.2.1 Prevence kriminality
3.2 Zvýšení bezpečnosti v obcích
3.2.2 Vytvoření a modernizace zázemí složek záchranného systému
3 Obce a život v nich
3.3.1 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
3.3 Zajištění kvalitních a dostupných
3.3.2 Rozvoj zařízení poskytujících sociální služby
veřejných služeb
3.3.3 Zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení a služeb
3.4 Rozvoj zázemí a infrastruktury pro 3.4.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce zázemí a infrastruktury
pro volný čas a sportovní činnost
volný čas a sportovní činnost
4.1.1 Výstavba a revitalizace datových a telekomunikačních systémů a
4.1 Rozvoj technické infrastruktury rozvodných sítí
4.1.2 Výstavba a revitalizace technické infrastruktury

3.2.
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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.
Od doby, kdy byla zpracována SCLLD MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. která byla ze strany
ŘO schválena, prošlo území MAS vývojem. Zároveň byla postupně upřesňována pravidla pro
realizaci projektů a MAS bylo umožněno do svých SCLLD zařadit aktivity tzv. čl. 20. Již ve
schválené SCLLD je potřeba podpory rozvojových projektů, které svým zaměřením odpovídají
aktivitám čl. 20, zakotvena. V rámci střednědobé evaluace a v rámci veřejného projednání
vyplynuly nové podněty ke SWOT, které potřebnost podpory uvedených aktivit podpořily.
Na základě evaluace došlo ke zjištění, že východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT
analýzy a analýzy problémů a potřeb a analýzy rizik, jsou stále v plné míře platná. K největší
změně u východisek pro realizaci SCLLD došlo u SWOT analýzy, kde byly z výstupů jednání
Focus Group identifikovány nové externí podmínky v území MAS, a to nová příležitost Obnova a rozvoj veřejného prostranství a hrozba – Nedostatečně kvalitní vybavení a zázemí
jednotek sboru dobrovolných hasičů všech kategorií JPO. Také v analýze rizik došlo ke změně,
byla identifikována dvě nová rizika: finanční - nedostatek finančních prostředků na
spolufinancování projektových záměrů ze strany žadatelů a věcné - Problémy při realizaci
podpořených projektů ze strany příjemců podpor/dotací, která by mohla mít dopad na
úspěšnost realizace SCLLD.
Důvody krácení nevyčerpaných alokací v jednotlivých fichích a přesuny finančních prostředků
mezi jednotlivými fichemi jsou popsány v Evaluační zprávě k mid-term evaluaci zejména na
stranách 32 – 35. Změny programového rámce byly komunitně projednány na workshopu dne
12.06.2019 a následně na to výkonná rada MAS dne 22.10.2019 usnesením č. 34. VR 20194 a usnesením č. 34. VR 2019-5 schválila změnu programového rámce, konkrétně navýšení
alokace u fiche 2.1. Investice do zemědělských podniků ponížením finančního plánu u fiche
2.2 a převedením zbylých volných prostředků do fiche 2.1, ponížení finančního plánu u fiche
2.3, 2.4, 2.6 a 2.7 a převedení zbylých volných prostředků do nové fiche 2.9 Základní služby
a obnova vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně do oblastí a), b), c) a f). Dále pak
zrušení fiche 2.5 a 2.8 a převedení celé alokace do nové fiche 2.9 Základní služby a obnova
vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně do oblastí a), b), c) a f). Na základě Usnesení 34.
VR 2019-5 výkonné rady MAS ze dne 22.10.2019. uspořené finanční prostředky z fiche 2.1.
ve výši 148.800,- Kč a z fiche 2.3 ve výši 3.812,- Kč budou přesunuty do Fiche 2.9 Základní
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
Přidání nové fiche 2.9
Ve Strategii MAS identifikovala několik problémů a potřeb v území, které v tuto chvíli nejsou
řešeny ve schválených fichích a které by mohly mít negativní vliv na dosažení cílů fichí SCLLD.
První je nedostatečná podpora spolkové činnosti a nedostatečné zázemí pro jejich činnost,
dále technický stav budov a nedostatečná infrastruktura, které jsou v majetku obce, rovněž
nevyužití potenciálu území pro zimní sporty (chybějící infrastruktura), informační a
orientačních systém pro turisty, neexistence, popř. nevyhovující kapacita a vybavení areálu či
objektů pro volnočasové vyžití, nedostačená infrastruktura pro sportovní a rekreační činnost.
Všechny jmenované problémy a potřeby v území by mohly být alespoň částečně řešeny
prostřednictvím přidání do programového rámce PRV nové fiche z článku 20 PRV, jejichž
podporované aktivity jsou zaměřeny na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských
oblastech. Finanční alokace fiche 2.9 byla stanovena převodem finančních prostředků ze
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stávajících fichí. Fiche 2.9 obsahuje tyto oblasti podpory: a) Veřejná prostranství v obcích, b)
Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven (projednáno a schváleno na výkonné radě dne 22.10.2019).
Zrušení fiche 2.5
Fiche 2.5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin byla zrušena z důvodu
nezájmu v území MAS způsobeného momentální kůrovcovou kalamitou na tomto území. Tato
změna byla veřejně projednána na workshopu dne 12.06.2019 a projednána a schválena
výkonnou radou dne 22.10.2019 jako rozhodujícím orgánem MAS, na kterou převedl nejvyšší
orgán své kompetence pro schvalování změn SCLLD. Na základě jednání s potenciálními
žadateli vyplynul nezájem o tuto aktivitu. V rámci této aktivity byly vyhlášeny dvě výzvy. V první
výzvě ze dne 18.12.2017 byla u jediné předložené a následně vybrané žádosti ukončena
administrace ze strany RO SZIF, v druhé výzvě ze dne 06.02.2019 nebyly předloženy žádné
žádosti o dotaci.
Další úpravy v rámci Programového rámce PRV
Úpravy finančních alokací fichí
V Programovém rámci PRV je identifikováno sedm fichí, v rámci kterých došlo k přesunu
finančních prostředků. Jedná se o fichi 2.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů, kde z důvodu nezájmu v území byla zbylá alokace ve výši 1.215.890,- Kč přesunuta
do fiche 2.1. Investice do zemědělských podniků, kde naopak přetrvává přetlak poptávky
žadatelů. Odstoupením žadatele od Projektu ve fichi 2.1 dne 27.11.2019 a na základě
Usnesení 34. VR 2019-5 výkonné rady MAS ze dne 22.10.2019 byly uspořené finanční
prostředky z tohoto projektu ve výši 148.800,- Kč přesunuty na novou fichi 2.9. Finanční
alokace fiche 2.1 bude pak po přesunutí finančních prostředků 1.263.180,- Kč.
Další fichí, kde MAS registruje nižší zájem o finanční podporu ze strany žadatelů, je fiche 2.3
Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností, kde byly zbylé finanční
prostředky ve výši 780.529,- Kč převedeny na novou fichi 2.9. Ve fichi 2.4. Zavádění
preventivních protipovodňových opatření v lesích byla téměř vyčerpána celá finanční alokace
fiche v rámci vyhlášených dvou výzev a zbylé finanční prostředky v zanedbatelné výši 3.079,Kč byly převedeny na novou fichi 2.9. Z důvodu neidentifikování potencionálních žadatelů a
nulové poptávce po fichi 2.5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (fiche
2.5 byla vyhlášena v rámci dvou výzev) MAS převedla finanční prostředky v celé výši, tj.
901.440,- Kč na novou fichi 2.9. Ve fichi 2.6. Neproduktivní investice v lesích byla téměř
vyčerpána celá finanční alokace fiche v rámci vyhlášených dvou výzev a zbylé finanční
prostředky v zanedbatelné výši 3.572,- Kč byly převedeny na novou fichi 2.9. Z důvodu
minimálního zájmu o finanční podporu ze strany žadatelů, než byla alokována částka pro fichi
2.7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh (fiche 2.7 byla vyhlášena v rámci dvou výzev), MAS převedla zbylé finanční
prostředky ve výši 931.685,- Kč na novou fichi 2.9. Z důvodu složitosti podmínek vycházejících
z Pravidel 19.3.1 se MAS rozhodla fichi 2.8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
nerealizovat a přesunout finanční prostředky v celé výši, tj. 871.070,- Kč na novou fichi 2.9.
Finanční alokace fiche 2.9 bude 3.640.175,- Kč.
Programový rámec PRV (dále PR PRV) MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. tak tvoří devět fichí,
v následujících oblastech:







Fiche 2.1 Investice do zemědělských podniků
Fiche 2.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 2.3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Fiche 2.4 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Fiche 2.5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Fiche 2.6 Neproduktivní investice v lesích
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Fiche 2.7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Fiche 2.8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Fiche 2.1 Investice do zemědělských podniků
Název Fiche

2.1 Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti
a udržitelnosti zemědělského podniku.
Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení
životaschopnosti
zemědělských
podniků
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské
činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských
technologií
a
udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 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.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského
prostředí
Opatření 2.1.2 Udržitelné zemědělství
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
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
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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
Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

Zemědělský podnikatel
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. princip s pozitivním vlivem na zaměstnanost budou preferovány projekty s pozitivním vlivem
na zaměstnanost (např. vytvoření pracovních míst,
začínající podnikatelé)
2. princip konzultace projektového záměru s MAS budou preferovány projekty, které byly před
finálním
předložením
na
Portál
farmáře
konzultovány se zaměstnanci kanceláře MAS
3. princip inovace – budou preferovány projekty, které
budou nést charakter inovací a nových přístupů
4. princip místní soudržnosti – budou preferovány
projekty spjaté s místním regionem formou
využívání místních zdrojů, partnerství, ovlivňující
místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně
5. princip efektivnosti – budou preferovány mimo jiné
projekty s kratší dobou realizace, s nižší finanční
náročností, prvožadatelé
6. princip podpory mikropodniků a malých podniků –
budou preferovány projekty, jejichž žadatelé
spadají do kategorie mikropodniků a malých
podniků

Indikátory výstupu
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

27

Indikátory výsledků
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

3
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Fiche 2.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Název Fiche

2.2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU 1 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu,
přičemž výstupem procesu produkce může být
produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.
Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora
organizace potravinového řetězce, včetně zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik
v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení
konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělským produktům a podporou místních trhů
a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací
producentů a mezioborových organizací.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského
prostředí
Opatření 2.1.1 Rozvoj drobného podnikání
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
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které
se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do
výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných
manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů
a zařízení pro zpracování zemědělských produktů,
finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně
technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
a investic souvisejících se skladováním zpracovávané
suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při

Smlouva o fungování včetně Přílohy I je zveřejněna na internetových stránkách http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
1
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Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí
ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů,
investice související s uváděním zemědělských
a potravinářských produktů na trh (včetně investic
do marketingu) a investice do zařízení na čištění
odpadních vod ve zpracovatelském provozu.
V rámci této Fiche nelze podpořit investice týkající se
zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v
případě zpracování vinných hroznů technologie, které
obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou
nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,
speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním
matolinového klobouku pro výrobu červených vín nebo
cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno
na membránu tangenciálně a určitý objem vína
prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje
podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce
krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování,
uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako
vstupní produkt.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. princip začínajícího zemědělce a velikosti podniku
– budou preferovány projekty začínajících
zemědělců (především do 5 let od vzniku), mikro,
malý nebo střední podnik.
2. princip s pozitivním vlivem na zaměstnanost –
budou preferovány projekty s pozitivním vlivem na
zaměstnanost (např. vytvoření pracovních míst)
3. princip udržitelného rozvoje – preferovány budou
projekty zohledňující efektivitu (finanční náročnost
projektu, využití stávajících zařízení a objektů…),
pozitivní vliv na životní prostředí
4. princip inovace – budou preferovány projekty
s využíváním nových technologií
5. princip lokálního dopadu – budou preferovány
projekty s lokálním dopadem, s podporou místních
subjektů
6. princip časové náročnosti projektu - budou
preferovány projekty se zkrácenou dobou
realizace
7. princip kvality zpracování projektu – budou
preferovány
projekty
s kvantifikovanými
a
splnitelnými
cíli,
s reálným
časovým
naplánováním, se zajištěním zdrojů (finančních i
lidských) apod.

Indikátory výstupu
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

8

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

1

Indikátory výsledků
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0
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Fiche 2.3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

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

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice
na založení a rozvoj nezemědělských činností.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora
sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace,
vytváření malých podniků a pracovních míst.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 2.1 Zlepšení podnikatelského
prostředí
Opatření 2.1.4 Rozvoj agroturistiky a nezemědělských
činností
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
Podporovány budou investice do vybraných
nezemědělských
činností
dle
Klasifikace
2
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

2

Klasifikace ekonomických činností je zveřejněna na internetových stránkách
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-
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Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní
a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí
a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P
85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní,
zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů
a výrobků pro osobní potřebu a převážně
pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních
osobních služeb).
V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny
produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty
uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I
Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování
produktů jsou výstupem procesu produkty, které
nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)
a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být
realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku
a ubytovací kapacitu.
Podnikatelské subjekty (fyzické osoby a právnické
osoby)
–
mikropodniky
a
malé
podniky
ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. princip s pozitivním vlivem na zaměstnanost –
budou preferovány projekty s pozitivním vlivem na
zaměstnanost (např. vytvoření pracovních míst,
začínající podnikatelé)
2. princip udržitelného rozvoje – preferovány budou
projekty zohledňující efektivitu (finanční náročnost
projektu, využití stávajících zařízení a objektů…),
pozitivní vliv na životní prostředí
3. princip inovace – budou preferovány projekty
s využíváním nových technologií
4. princip lokálního dopadu – budou preferovány
projekty s lokálním dopadem, s podporou místních
subjektů
5. princip časové náročnosti projektu - budou
preferovány projekty se zkrácenou dobou
realizace
6. princip kvality zpracování projektu – budou
preferovány
projekty
s kvantifikovanými
a
splnitelnými
cíli,
s reálným
časovým
naplánováním, se zajištěním zdrojů (finančních i
lidských) apod.

Indikátory výstupu
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců
11

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

7

Indikátory výsledků
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0
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Fiche 2.4 Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích
Název Fiche

2.4 Zavádění preventivních protipovodňových
opatření v lesích

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 24, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci
preventivních opatření před povodňovými situacemi.

Stručný popis Fiche

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 4B Lepší
hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a
pesticidy.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň,
ochrana přírody
Opatření 4.3.2 Realizace systémových opatření
odstraňujících následky krizových situací

Vazba na cíle SCLLD

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.

Oblasti podpory

V rámci této fiche jsou podporovány projekty na retenci
vody, např. retenční nádrže nebo opatření na
zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin
zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení
bystřin nebo stabilizací strží. Podpořena budou též
preventivní protipovodňová opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích, např. zkapacitnění
koryta vodního toku, stabilizace koryta, zabezpečení
břehů. Podpora je dále určena na protierozní opatření
na drobných vodních tocích a v jejich povodích, např.
zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh.
Projekty musí být realizovány na PUPFL včetně
vodních toků, popř. jejich částí a vodních útvarů, které
se nacházejí v rámci PUPFL. Žadatel na PUPFL, na
které žádá o podporu, hospodaří podle platného
lesního hospodářského plánu, nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy.
Projekty musí být v souladu s plánem na ochranu lesů,
který vypracují členské státy. U žadatelů s vlastnictvím
13

nad 500 ha je podpora podmíněna předložením
informací s rozvedením cílů v oblasti prevence.
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. princip udržitelného rozvoje – preferovány budou
projekty zohledňující efektivitu (finanční náročnost
projektu, využití stávajících zařízení a objektů…),
pozitivní vliv na životní prostředí
2. princip inovace – budou preferovány projekty
s využíváním nových technologií
3. princip lokálního dopadu – budou preferovány
projekty s lokálním dopadem, s podporou místních
subjektů
4. princip časové náročnosti projektu - budou
preferovány projekty se zkrácenou dobou realizace
5. princip kvality zpracování projektu – budou
preferovány
projekty
s kvantifikovanými
a
splnitelnými cíli, s reálným časovým naplánováním,
se zajištěním zdrojů (finančních i lidských) apod.

Indikátory výstupu
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

1

Číslo

93001

Název

Celková plocha (ha)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

4,6

Indikátory výsledků
Číslo
Název

Závazný indikátor není stanoven

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
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Fiche 2.5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Název Fiche

2.5
Investice
do
a zpevňujících dřevin

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 25

ochrany

melioračních

Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke
zvyšování environmentálních a společenských funkcí
lesa podporou ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin.

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

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 4B Lepší
hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a
pesticidy a 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.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň,
ochrana přírody
Opatření
4.3.1
Rozvoj
spolupráce
v oblasti
protipovodňové ochrany a krizového řízení
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.
Podpora je zaměřena na hromadnou mechanickou
ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při
založení porostu, a to od doby výsadby do stádia
zajištění - oplocenky.
Projekty 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.
Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč

15

Preferenční kritéria

1. princip udržitelného rozvoje – preferovány budou
projekty zohledňující efektivitu (finanční náročnost
projektu, využití stávajících zařízení a objektů…),
pozitivní vliv na životní prostředí
2. princip inovace – budou preferovány projekty
s využíváním nových technologií
3. princip lokálního dopadu – budou preferovány
projekty s lokálním dopadem, s podporou místních
subjektů
4. princip časové náročnosti projektu - budou
preferovány projekty se zkrácenou dobou realizace
5. princip kvality zpracování projektu – budou
preferovány
projekty
s kvantifikovanými
a splnitelnými
cíli,
s reálným
časovým
naplánováním, se zajištěním zdrojů (finančních i
lidských) apod.

Indikátory výstupu
Číslo

92702

Název

Počet podpořených operací (akcí)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0

Číslo

93001

Název

Celková plocha (ha)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0

Indikátory výsledků
Číslo
Název

Závazný indikátor není stanoven

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
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Fiche 2.6 Neproduktivní investice v lesích
Název Fiche

2.6 Neproduktivní investice v lesích

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 25

Vymezení Fiche
Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke
zvyšování environmentálních a společenských funkcí
lesa podporou činností využívajících společenského
potenciálu lesů.

Stručný popis Fiche

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.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 2.4 Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Opatření 2.4.2 Posílení rekreační funkce lesa
Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly
identifikovány v rámci analytické části tyto jevy, trendy:

Vazba na cíle SCLLD

- 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.

Oblasti podpory

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na
posílení rekreační funkce lesa, např. značení,
výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2
m), značení významných přírodních prvků, výstavba
herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány
budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti
území, např. zřizování odpočinkových stanovišť,
přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze
také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení
k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti
návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí,
stupně.
Projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou
zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.
Žadatel na PUPFL, na které žádá o podporu,
hospodaří podle platného lesního hospodářského
plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské
osnovy.
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Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. princip návaznosti na stávající infrastrukturu –
budou preferovány projekty v lesích zařazených do
kategorie lesů se zvláštním určením a zároveň
projekty navazující na turisticky značené trasy,
cyklotrasy a další návštěvnickou infrastrukturu
2. princip udržitelného rozvoje – preferovány budou
projekty zohledňující efektivitu (finanční náročnost
projektu, využití stávajících zařízení a objektů…),
pozitivní vliv na životní prostředí
3. princip inovace – budou preferovány projekty
s využíváním nových technologií
4. princip lokálního dopadu – budou preferovány
projekty s lokálním dopadem, s podporou místních
subjektů
5. princip časové náročnosti projektu - budou
preferovány projekty se zkrácenou dobou realizace
6. princip kvality zpracování projektu – budou
preferovány
projekty
s kvantifikovanými
a
splnitelnými cíli, s reálným časovým naplánováním,
se zajištěním zdrojů (finančních i lidských) apod.

Indikátory výstupu
Číslo

92702

Název

Počet podpořených operací (akcí)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

3

Číslo

93001

Název

Celková plocha (ha)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

475,64

Indikátory výsledků
Číslo
Název

Závazný indikátor není stanoven

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav
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Fiche 2.7 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Název Fiche

2.7
Investice
do
lesnických
technologií
a zpracování
lesnických
produktů,
jejich
mobilizace a uvádění na trh

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 26

Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice do lesnických
technologií a do strojů a technologií vedoucích
k efektivnímu zpracování dřeva.

Stručný popis Fiche

Podpora přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení
životaschopnosti
zemědělských
podniků
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské
činnosti ve všech regionech a podpora inovativních
zemědělských
technologií
a
udržitelného
obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2C
Zlepšení
ekonomické
výkonnosti
lesního
hospodářství.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 4.3 Zajištění péče o krajinu, zeleň,
ochrana přírody
Opatření 4.3.5 Investice do lesnictví

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti 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.
Podpora je poskytována na pořízení strojů
a technologií určených pro hospodaření na lesních
pozemcích jako např. stroje a technologie pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování,
stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro
přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie
a zařízení pro lesní školkařskou činnost. Podpora
se může týkat též výstavby či modernizace
dřevozpracujících provozoven včetně technologického
vybavení.
Investice související s používáním dřeva jako suroviny
nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny
pracovní operace před průmyslovým zpracováním;
za průmyslové zpracování se nepovažuje mechanické
zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba
řeziva a jeho základní opracování).
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Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

Investice související se zvyšováním ekonomické
hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu
k očekávanému zlepšení lesů v jednom nebo více
podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro
lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné
k půdě a zdrojům.
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle
platného lesního hospodářského plánu, nebo podle
převzaté platné lesní hospodářské osnovy nevztahuje se na dřevozpracující provozovny.
Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé
a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují
lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním,
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním
na trh.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
1. princip s pozitivním vlivem na zaměstnanost –
budou preferovány projekty s pozitivním vlivem
na zaměstnanost (např. vytvoření pracovních míst,
začínající podnikatelé)
2. princip udržitelného rozvoje – preferovány budou
projekty zohledňující efektivitu (finanční náročnost
projektu, využití stávajících zařízení a objektů…),
pozitivní vliv na životní prostředí
3. princip inovace – budou preferovány projekty
s využíváním nových technologií
4. princip lokálního dopadu – budou preferovány
projekty s lokálním dopadem, s podporou místních
subjektů
5. princip časové náročnosti projektu - budou
preferovány projekty se zkrácenou dobou realizace
6. princip kvality zpracování projektu – budou
preferovány
projekty
s kvantifikovanými
a splnitelnými
cíli,
s reálným
časovým
naplánováním, se zajištěním zdrojů (finančních i
lidských) apod.

Indikátory výstupu
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců (počet
subjektů)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

4

Indikátory výsledků
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav

0

20

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0
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Fiche 2.8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Název Fiche

2.8 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vazba na článek Nařízení PRV

Článek 44

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací.
Tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v
takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i
s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu
budou jen výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla
schválena z PRV.
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 2.2 Rozvoj spolupráce a partnerství
Opatření 2.2.1 Rozvoj nových partnerství

Vazba na cíle SCLLD

Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byla
identifikována v rámci analytické části jako silná
stránka zkušenosti místních aktérů v oblasti
příhraniční spolupráce a partnerství, které bude možné
využít v rámci budoucích aktivit spolupráce. Místní
aktéři zároveň vnímají společné projekty (členů MAS,
zájmových skupin MAS, mikroregionu), jakožto nově
vzniklé MAS, jako příležitost pro navázání nových
partnerství a nové spolupráce s dalšími MAS.
Oblast podpory bude naplňována prostřednictvím
měkkých akcí či aktivit (propagačních, informačních,
vzdělávacích a volnočasových), jako jsou konference,
festivaly, workshopy, exkurze, výstavy, přenosy
příkladů dobré praxe, včetně produktů s tím
spojených, např. publikace, brožury, letáky, apod.,
zaměřených na:

Oblasti podpory

- rozvoj místního podnikatelského prostředí (místní
produkce a lokální trh včetně značení místních
výrobků a služeb),
- uchování a obnovu tradic kulturního, duchovního
a přírodního dědictví (tradiční řemesla,
zemědělství apod.),
- vzdělávání a dostupnost infrastruktury pro
vzdělávání,
- spolkovou činnost a podporu aktivit v oblasti
rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky,
podnikateli, školami a dalšími aktéry
ve venkovském prostoru,
- udržitelné zemědělství (modernizace a podpora
environmentálních technologií),
- vzdělávací akce, předávání zkušeností mezi MAS,
- regionální rozvoj, inovace, využívání příkladů
dobré praxe, spolupráce s VŠ.
Hmotné a nehmotné investice: zajišťující odbyt místní
produkce včetně zavedení značení místních výrobků
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a služeb, související se vzdělávacími aktivitami,
do informačních a turistických center.
Předběžná technická podpora projektů spolupráce.
Náklady na řízení projektů.
Vlastní realizace projektů.
Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Preferenční kritéria

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.
min. 50 tis. Kč
max. 5 mil. Kč
Nerelevantní pro operaci 19.3.1

Indikátory výstupu
Číslo

92501

Název

Celkové veřejné výdaje (O.1)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0

Indikátory výsledků
Závazný indikátor není stanoven.
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Fiche 2.9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
Název Fiche
Vazba na článek Nařízení PRV

2.9 Základní služby a
venkovských oblastech

obnova

vesnic

ve

Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve
venkovských oblastech

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

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
Realizace fiche konkrétně přispívá k naplnění:
Specifického cíle 1.2 Uchovávání tradic kulturního,
duchovního a přírodního dědictví
Specifického cíle 1.3 Aktivní spolková činnost
Specifického cíle 3.2 Zvýšení bezpečnosti v obcích
Specifického cíle 3.3 Zajištění kvalitních a
dostupných veřejných služeb
Specifického cíle 3.4 Rozvoj zázemí a infrastruktury
pro volný čas a sportovní činnost
Specifického cíle 4.3 Zajištění péče o krajinu a zeleň,
ochrana přírody – Hlavní cíl
Na území MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. byly
identifikovány v rámci analytické části tyto jevy,
trendy:
- Jako slabé stránky byla identifikována nedostatečná
podpora spolkové činnosti a nedostatečné zázemí
pro jejich činnost
- Hrozby představuje nedostatečně kvalitní vybavení
a zázemí jednotek sboru dobrovolných hasičů všech
kategorií JPO
- Místními aktéry je vnímána potřeba obnovy a
rozvoje veřejného prostranství
Podpora je cílena do aktivit následujících oblastí:
a) Veřejná prostranství v obcích (obnova veřejných
prostranství včetně herních prvků)
b) Mateřské a základní školy (investice do MŠ a ZŠ
nenavyšující kapacitu zařízení)
c) Hasičské zbrojnice (investice do staveb a vybavení
hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem
služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce)
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
(investice do staveb a vybavení pro kulturní a
spolkovou činnost – obecní, kulturní, spolkové a
víceúčelové domy, společenské a divadelní sály,
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Definice příjemce dotace

Výše způsobilých výdajů

Preferenční kritéria

(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

kina, klubovny, sokolovny a orlovny, včetně obecních
knihoven)
Aktivita:
a) Obec nebo svazek obcí.
b) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace
zřízená obcí nebo svazkem obcí, školské právnické
osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve
školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či
organizační složkou státu.
c) Obec nebo svazek obcí.
f) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace
zřízená obcí nebo svazkem obcí, NNO (spolek, ústav,
o.p.s., registrované církve a náboženské společnosti
a evidované (církevní) právnické osoby).
min. 50 tis. Kč na projekt
max. 5 mil. Kč na projekt
1. princip konzultace projektového záměru s MAS budou preferovány projekty, které byly před
finálním předložením na Portál farmáře
konzultovány se zaměstnanci kanceláře MAS
2. princip inovace – budou preferovány projekty,
které budou nést charakter inovací a nových
přístupů
3. princip místní soudržnosti – budou preferovány
projekty spjaté s místním regionem formou
využívání místních zdrojů, partnerství, ovlivňující
místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně
4. princip efektivnosti – budou preferovány mimo
jiné projekty s kratší dobou realizace, s nižší
finanční náročností, prvožadatelé

Indikátory výstupu
Číslo

92702

Název

Počet podpořených operací (akcí)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

4

Indikátory výsledků
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader)

Výchozí stav

0

Hodnota pro mid-term (r. 2018)

0

Cílový stav

0
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