
Zápis č. 2 z jednání Výboru MAS Blaník, z. s. 
Datum 19. 10. 2015 

Místo: Kancelář MAS 

Čas: 17:00 – 19:40   

Účast Přítomen Nepřítomen Omluven 

1.  Mgr. Zuzana Klímová Vaňková 
(předsedkyně MAS Blaník, OSVČ) 

  

2.  Mgr. Renata Vondráková 
(místopředsedkyně MAS Blaník, OSVČ) 

  

3. Mikroregion Český Smaragd, 
zastoupen MgA. Evou Vrzalovou 
(místopředsedkyně MAS Blaník) 

  

4.   Městys Louňovice pod 
Blaníkem, zastoupen Ing. 
Růženou Kučerovou (starostka) 

5. Pavel Duda (člen, soukromý 
zemědělec) 

  

6. Město Vlašim (zastoupeno Evou 
Lupačovou) 

  

7.   Město Trhový Štěpánov, 
zastoupeno Josefem Kornem 
(starosta) 

8. Diakonie ČCE – středisko Střední 
Čechy, zastoupena Bc. Věrou 
Janoušovou (delegovaný zástupce) 

  

9. Farní charita Vlašim, zastoupena Bc. 
Danielou Laloučkovou (ředitelka) 

  

10. Blaník- svazek obcí, zastoupen Ing. 
Eliškou Švejdovou (manažerka) 

  

11. TJ Blaník Načeradec, zastoupena Ing. 
Jiřím Jelínkem 

  

Celkem 9 0 2 

Poznámka: Výbor je usnášeníschopný v počtu 9 členů. 

Hosté: Mgr. Jitka Fialová (zaměstnankyně MAS Blaník) 
 

Shrnutí hlavních bodů – Výbor MAS Blaník: 

 Pro efektivní distribuci finančních prostředků a efektivní administraci programu bylo vybráno 6 fiší, které 

budou pro PRV rozpracovávány 

 Výbor projednal námět na projekt spolupráce. Členům bude poslána výzva, aby podávali další návrhy na 

projekty spolupráce. Termín: 15. listopadu 2015.  

 Výbor souhlasí se zpracováním žádosti „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“  v SO ORP Vlašim 

 Výbor souhlasí s návrhy aktivit ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (školení - pozemkové úpravy, 

exkurze) 

 

Prohlášení o usnášeníschopnosti:  Jsme usnášeníschopní v počtu 8 (pozn. v úvodu jednání nebyla přítomna E. 

Vrzalová). 

 

 



Předsedkyně Zuzana Klímová Vaňková seznámila členy Výboru s navrženým programem: 

Program: 

1. Informace o činnosti kanceláře 

2. PRV – výběr fiší a projekty spolupráce 

3. Místní akční plány vzdělávání 

4. Celostátní síť pro venkov – akce MAS Blaník 2016 

5. Další / jiné 

a. Studenti pro venkov mezinárodně – příprava žádosti 2016  - Erasmus+  

 

Hlasování: Kdo souhlasí s navrženým programem? 

Pro:      8,  Proti: 0, Zdržel se: 0 

Předsedkyně Zuzana Klímová Vaňková navrhuje jako zapisovatele Jitku Fialovou 

Hlasování: Kdo je pro zapisovatele Jitku Fialovou? 

Pro:  8, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Předsedkyně Zuzana Klímová Vaňková navrhla paní Věru Janoušovou jako ověřovatelku zápisu. 

Hlasování: Kdo je pro ověřovatele paní Věru Janoušovou? 

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1 

1) Zpráva o činnosti kanceláře 

 Přes technické potíže se podařilo podat doplnění žádosti o standardizaci MAS. 

 Celostátní síť pro venkov (CSV) – setkání s panem Bendou, krajským koordinátorem CSV. MAS se 

stala členem CSV (více viz další body schůze) 

 Projekt MAP – setkání se zřizovateli a řediteli MŠ a ZŠ – bude předmětem jednání (bod 2) 

 Setkání zástupců obcí v okolí VN Švihov (Želivka) s ministrem zemědělství – za MAS Blaník se 

zúčastnila předsedkyně Z. Klímová Vaňková a místopředsedkyně E. Vrzalová.   

 Smlouva s účetní – v současné době je v jednání. Řeší se budoucí placení služeb. 

 Mimořádná dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro MAS – čekáme na rozhodnutí Rady 

Středočeského kraje o návrhu změn ve smlouvě mezi Středočeským krajem a MAS Blaník, z. s., 

v současné době je smlouva na právním oddělení. 

 Dotace z rozpočtu Středočeského kraje na Podporu malého a středního podnikání – bude rozeslána 

poptávka. 

 IROP – výzva na podporu MAS – pravidla. Statutární zástupce je jako uznatelný náklad.  

 Informace o výzvě na opravdu silnic II. a III. třídy. Starostům byl zaslán informační e-mail o tom, jak 

mají postupovat v případě, že by chtěli nějakou silnici přidat na mapu prioritní regionální silniční sítě. 

  Informace o příspěvku pro MAS – Obec Dolní Kralovice příspěvek schválila. Obec Mnichovice zvou 

zástupce MAS Blaník na jednání zastupitelstva. Další informace nejsou známy. 

2) PRV 

Dne 1. 10. 2015 byla vydána tzv. Metodika pro zpracování fiší Programu rozvoje venkova. Tato metodika říká, co MAS 

může z Programu rozvoje venkova dotovat a za jakých podmínek. Bylo navrženo 13 opatření. (odkaz zde: 

http://nsmascr.cz/ostatni/2015/metodika-pro-tvorbu-fichi-mas-do-programoveho-ramce-prv/  - obsahem je i 

šablona fiše a informace k projektům spolupráce) 

http://nsmascr.cz/ostatni/2015/metodika-pro-tvorbu-fichi-mas-do-programoveho-ramce-prv/


 Současně bylo zveřejněno, kolik peněz budou MAS do roku 2020 z tohoto programu rozdělovat. Pro MAS Blaník 

vychází částka 23, 5 milionu Kč a 1,1 milionu Kč na projekty spolupráce. Navíc momentálně vyjednává NS MAS její 

navýšení.  

Hlavním důvodem, proč se mimořádně svolával Výbor MAS je tato Metodika pro tvorbu fiší z Programu rozvoje 

venkova. Je třeba vyřešit, zda z MAS podporovat všech 14 fiší (včetně spolupráce) a tedy celkovou alokaci pro MAS 

Blaník rozdělit na drobnější částky, nebo vybrat 5 až 6 fiší a do nich dát více peněz.   

 

Na www.masblanik.cz byl zveřejněn dotazník k výběru fiší pro území MAS Blaník a současně o něm byli informováni 

členové MAS a příjemci newsletteru MAS Blaník. Jitka Fialová informovala Výbor o výsledcích šetření: 

Celkem dotazník vyplnilo 18 osob. Z toho 10 jsou členy MAS Blaník, 7 osob není členem a 1 osoba se nevyjádřila.  

Pořadí Název opatření Počet hlasů 

1. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 15 

2. – 3. Zemědělská infrastruktura  10 

2. -3. Pozemkové úpravy 10 

4. Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů 

8 

5. – 6. Předávání znalostí a informační akce 7 

5. – 6. Lesnická infrastruktura 7 

7. – 8. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 6 

7. – 8. Investice do ochrany meliorizačních a zpevňujících dřevin 6 

9. Investice do zemědělských podniků 5 

10. Neproduktivní investice v lesích 4 

11. Zavádění preventivních protipovodňových opatření v lesích 3 

12. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 

uvádění na trh 

2 

13. Sdílení zařízení a strojů 2 

 

V případě, že respondent vybral opatření „Založení a rozvoj nezemědělských činností“, mohl ještě vybrat dílčí 

činnost, které by měly být v rámci tohoto opatření podporovány. 

Pořadí Název opatření Počet hlasů 

1. Ostatní vzdělávání 10 

2. – 3. Informační a komunikační činnosti 8 

2. -3. Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 8 

http://www.masblanik.cz/


4. – 5. Ubytování, stravování a pohostinství 7 

4. - 5.  Sportovní, zábavní a rekreační činnost 7 

6. Pořádání konferencí a hospodářských výstav 6 

7. Poskytování dalších osobních služeb 4 

8. – 10. Zpracovatelský průmysl (s vyjmenovanými výjimkami) 3 

8. – 10. Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (s vyjmenovanými 

výjimkami) 

3 

8. – 10. Administrativní a kancelářské činnosti 3 

11. – 13. Stavebnictví s výjimkou skupiny developerská činnost 2 

11. – 13. Činnost cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby 2 

11. – 13. Balicí činnost 2 

14. – 15. Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70 1 

14. – 15. Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 1 

 

17:23 – příchod Eva Vrzalová. Počet členů 9. 

Programový rámec PRV zpracovává R. Vondráková, která sdělila Výboru doplňující informace. Peněz na rozdělování 

není mnoho, bude důležitá i animační role MAS, takže můžeme žadatelům i pomoci se žádostí přímo do PRV, mimo 

CLLD. V tuto chvíli máme metodiku, ale chybí nám specifická pravidla. V tabulce (viz příloha č. 1) jsou vypsané fiše, 

kdo je způsobilý žadatel, popis, na co lze čerpat a dále soulad s našimi opatřeními ze Strategie. Můžeme v rámci 

výzev MAS vypsat všech 13 fiší, ale pak tu celkovou sumu peněz rozdělíme na malé částky. Např. víceúčelové cesty, 

to máme i ve Strategii, ale pak se nám sejde 20 žádostí a my budeme moci financovat 2, takže tím bychom mohli 

žadatele demotivovat. Dnes bychom se měli dohodnout, jak tedy dále postupovat. Vysvětlení jednotlivých fiší: 

1)Předávání znalostí a informační akce – zajímavé, ale může se stát, že tam budou nějaká specifická pravidla pro 

příjemce dotace (např. určitý typ akreditace), která nesplní nikdo z regionu. 

2) Investice do zemědělských podniků – je na zvážení, když je dotační titul dostupný v klasickém PRV, tak ho dávat i 

do našich opatření. Jak to rozdělit, kdo by si mohl sáhnout do klasického PRV a kdo do CLLD. 

3) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – stejné téma jako výše, otázkou je jak to správně nastavit. 

4) Lesnická infrastruktura – zda podporovat lesní cesty, podobný dotační titul neproduktivní investice v lesích-

doprovodné aktivity/vybavení. 

5) Zemědělská infrastruktura – polní cesty, zjistit, jak moc je to dostupné v normálním PRV. 

6) Pozemkové úpravy – hodně peněz v OPŽP, takže může dojít k překryvům. 

7) Nezemědělské činnosti – u tohoto opatření je velká snaha Ministerstva zemědělství na vytvoření pracovních míst.  

Zatím však není jasné, na jaký úvazek bude nutné smlouvu uzavřít a další bližší informace. 

8) Zavádění preventivních protipovodňových opatření. 

9) Investice do ochrany meliorizačních a zpevňujících dřevin -nemáme ve Strategii, takže není důvod podporovat tuto 

fiši. 

10) Neproduktivní investice v lesích – to jsou např. turistické trasy, herní a naučné prvky. 

11) Investice do lesnických technologii 

12) Sdílení zařízení a zdrojů – např. obdělávání mezí, spolupráce dvou subjektů. Toto by šlo dobře animovat přes 



MAS , ale není jisté, zda bude o tuto fiši zájem. 

13) Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - vždy je 

třeba to detailně konzultovat s MZE, co lze do fiše dát. 

Diskuze  

Proběhla diskuze nad výběrem fiší – zda podpořit všechny, nebo vybrat část a jakým způsobem.  

Renata Vondráková doplnila, že původní informace byla, že vše, co půjde přes MAS, bude respektovat obecná 

pravidla. Máme metodiku tvorby fiší , zatím nemáme obecná a specifická pravidla. S obecnými hýbat nepůjde, se 

specifickými dle informací ano, MAS bude moci nějak upravovat preferenční kritéria.   

Výbor se během diskuze shodl, že pro efektivní distribuci finanční prostředků a efektivní administraci programu bude 

vybráno maximálně 6 fiší, které budou pro PRV rozpracovávány.  

Hlasování o jednotlivých fiších: 

1) Je v operačním programu Zaměstnanost. To zvládneme z animační role. Všichni pro škrtnutí. 

2) Ano, nechat podmíněně. Zjistí se, jaké jsou podmínky pro pracovní místo, a uvidíme.  Diskuze, co lze z tohoto 

opatření pořídit. Můžeme si stanovit výši, jakou bychom si podpořili, např. 400 tis.  

3)Stejný způsob jako výše. 

4) Lesní cesty – ano. 

5) Polní cesty – ano. 

6) Pozemkové úpravy – ne. Cesty jsou příliš drahé. 

7) Ano. Opět vazba na pracovní místo.  Jediná cesta MAS, jak podpořit podnikatele.   

8)Ne. 

9) Ne. 

10)Ano.  

11) Ne. 

12) Ne. 

13) Ne. 

 

Dohoda na šesti fiších. 

Renata Vondráková začne pracovat na jednotlivých fiších a až bude mít další informace, pošle je emailem.  

Hlasování: Výbor souhlasí s navrženým postupem? 

Pro:   9      Proti: 0, Zdržel se: 0 

Projekt spolupráce MAS v PRV 

MAS má nárok na cca 1,1 mil Kč. Zuzana Klímová Vaňková informuje o projektech spolupráce, na co lze čerpat, jaké 

aktivity (viz příloha č. 2)   

Každá MAS dostane určitou sumu na spolupráce.  Napsal by se konkrétní projekt, který by byl podán. Pokud by 

čerpalo na měkké věci, jsou zde finance na pořádání vzdělávacích a informačních akcí (konference, workshopy apod.)  

Investice jsou omezené jen do určitých oblastí.  

Členové výboru byli vyzváni k podání návrhů a námětů na projekty spolupráce. Žádný konkrétní námět nezazněl. 

 Renata Vondráková popsala svůj nápad na projekt spolupráce – síť informačních středisek a informačních bodů. 

Smyslem projektu je propojovat lidi. Páteřní informační centra by měla na starost informační body, došlo by tak ke 

zvýšení dostupnosti kvalitních informačních služeb. Mohly by se pořídit automaty, vývěsky apod. 

Výše dotace je 80 %. Je to poměrně složité, např. řešení dílčích problémů (pracovní místo, udržitelnost, spoluúčast 

apod.) Cílem není rozdělení peněz na měkké věci.  Bylo by lepší, aby vzniklo něco, co pomůže obyvatelům regionu 

nebo např. podpoří cestovní ruch. 

 



Výbor se shodl, že návrh bude zaslán členům a budou vyzváni k dalším nápadům.  Je nutné zjistit územní působnost 

projektu. V textu fiše jsou dvě věci, které se vylučuji. Kdo to má provozovat (MAS x dva subjekty). Návrh – Lenka 

Roschelová by byla vedoucí osobou projektu.  

Členům bude poslána výzva, aby podávali další návrhy na projekty spolupráce. Termín: 15. listopadu 2015.  

 

18:43 – Eliška Švejdová -  odchod, 18:46 - příchod 

 

3) MAP 

14. 10. 2015 zorganizovala MAS ve spolupráci s Městem Vlašim setkání zřizovatelů a ředitelů škol ORP Vlašim. 

Členům Výboru byl rozdán zápis ze setkání.  Zápis i další podklady ze setkání jsou ke stažení na www.masblanik.cz 

v Aktualitách. 

Účastníkům setkání byla představena MAS Blaník, cíle ve strategii MAS pro oblast výchova a vzdělávání, cíle strategie 

meziobecní spolupráce v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Dále byla představena výzva na Místní akční 

plány rozvoje vzdělávání (MAP). V rámci projektu má být vytvořen dokument obsahující plán aktivit škol, aktivit 

spolupráce a rozvoj infrastruktury. Cílem je podpora škol za účelem zlepšení kvality s pomocí spolupráce různých 

subjektů z území. Nositel projektu může být obec, DSO, mikroregion, MAS. Souhlas se zapojením školy do MAPu 

dává zřizovatel. Potřeba doložit zapojení 70 % škol území. Řešilo se, kdo bude nositelem projektu, zda ho na území 

realizovat, jak zpracovat žádost a v jakém termínu, kdo bude mít zájem se zapojit.  

Výstupy z jednání: zúčastnění byli pro zapojení území do projektu, žadatelem a realizátorem byla navržena MAS 

Blaník, žádost by se podávala v únoru 2016. Zřizovatelům a školám bude zaslán formulář k zapojení se do MAP, který 

bude nutné doručit podepsaný zřizovatelem a ředitelem školy do konce listopadu do kanceláře MAS.  

Podmínky pro MAS na zpracování žádosti – MAS nemá ve svém rozpočtu finance na zpracování žádosti MAP, návrh 

pro zřizovatele – MAS vypracuje žádost a zřizovatelé škol přispějí finančně (navrženo 50.000Kč za žádost o dotaci ve 

výši 2 mil. Kč, 70.000Kč za žádost o dotaci ve výši 4 mil. Kč).  

Hlasování: Výbor souhlasí se zpracováním žádosti MAP 

Pro:  9   Proti: 0, Zdržel se: 0 

4) CSV (Celostátní síť pro venkov) 

MAS se stala členem CSV dne 9. 10. 2015. Odkaz na CSV zde: http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/o-celostatni-

siti-pro-venkov/ 

Proběhla schůzka s panem Bendou, koordinátorem středočeské CSV ohledně zapojení do aktivit CSV.  Na rok 2016 

jsou plánována školení na pozemkové úpravy – cca 20 školení v rámci Středočeského kraje, jedno školení by 

proběhlo na území MAS. Návrh na průběh školení organizovaným MAS Blaník - formou workshopu, práce nad 

mapou, diskuze s odborníky. Byli by pozváni všichni zájemci z území MAS. 

19:19 – odchod Eva Lupačová. Počet členů 8. Výbor je usnášeníschopný. 

19: 24 – Odchod Eliška Švejdová. Počet členů 7. Výbor je usnášeníschopný. 

Diskuze nad školením k pozemkovým úpravám.  Zkušenosti z Pravonína představil Pavel Duda (cca hodinové setkání, 

250 účastníků, zůstalo jich 20). Zkušenosti z Pravětic a Horní Lhoty představil Jiří Jelínek. 

Další aktivity ve spolupráci s CSV – exkurze – za úspěšnými projekty z PRV 2007-2013 –pro starosty z okolí Želivky. 

Hlasování: Výbor souhlasí s návrhy aktivit ve spolupráci s CSV (školení - pozemkové úpravy, exkurze) 

Pro:  6  Proti: 0, Zdržel se: 1 

http://www.masblanik.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/o-celostatni-siti-pro-venkov/
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/o-celostatni-siti-pro-venkov/


5) Další 
- Studenti pro venkov mezinárodně – lesnictví a rozvoj venkova – podpora z programu Erasmus + 

Osvědčila se spolupráce s Finskem, příští rok by se udělal projekt spolupráce s Finskem (únor, 

květen), ve spolupráci s Evou Hájkovou a Veronikou van der Ent. Bylo by dobré zapojit studenty 

z okolí (oslovit děti - Laloučková, Janoušová).  

 

     19:40 – konec jednání 

 

 

Zapsala: Mgr. Jitka Fialová 

    

Ověřila: Bc. Věra Janoušová 



Příloha č. 1 

  
Výtah z Metodiky pro tvorbu fichi   

    http://eagri.cz/public/web/file/424363/Metodika_pro_tvorbu_Fichi.pdf    

    Název Možní žadatelé Stručný popis Vazba na cíle MAS 

1 ne 

Předávání znalostí 
a informační akce 

Subjekt zajišťující 
odborné vzdělávání či jiné 
předávání znalostí a 
informační akce 

Podpora činnosti v odborném vzdělávání (workshopy,kurzy), 
získávání dovedností, pořádání informačních akcí. Zacíleno na 
osoby pracující v zemědelství, potravinářství, lesnictví nebo 
uživatele půdy a další hospodářské subjekty. 

Může se jednat pouze o akce, které váží na uvedené 
dotační tituly PRV - týká se témat PRV. Možné tituly v MAS 
-  B-1-1 - Podpora pořádání odborných exkurzí; B-1-7 - 
Spolupráce s praxí, experty a školami navzájem; B-7-1 - 
Vzdělávání dospělých; A-3-1 - Podpora limitovaných 
(znevýhodněných) území: Poradenství a informovanost v 
oblasti zvláštních podmínek území ve vztahu k omezením z 
důvodů –  vodního díla Želivka, přírodní a památkové 
ochrany v regionu; C-2-4 - Mezinárodní akce subjektů, 
inspirace, výměny zkušeností... sem nepatří propagace v 
cestovním ruchu (musí se ověřit) 

2 
ano, ale 
konzultovat 
místa 

Investice do 
zemědělských 
podniků 

Zemědělský podnikatel 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. Podpora zahrnuje hmotné a 
nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na 
investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a 
rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány 
budou též investice na pořízení mobilních strojů pro 
zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení 
pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. 

F - 2 - 1: Podpora diverzifikace a tradičních 
zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných 
postupů a činností: Pěstování původních plodin; Pasení 
dobytka; Vybavení, rekonstrukce, zařízení pro diversifikaci 
činností; Výsadba a vybavení na pletení košíků, či jiné 
aktivity; Pletení svetrů; vč. související propagace či 
internetových stránek (portál – informace, inzerce (ve 
stylu prodám maso, králíka, vejce… sháním maso na 
neděli, zajdu na web, najdu prodejce, domluvím, 
vyzvednu) Dále také (ale moc obecně) - A-1-1 - Podpora 
drobného podnikání v regionu; A-1-2 - Podpora vzniku 
pracovních míst na venkově 

3 
ano, ale 
konzultovat 
místa 

Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 
produktů 

Zemědělský podnikatel, 
výrobce potravin, výrobce 
krmiv nebo jiné subjekty 
aktivní ve zpracování, 
uvádění na trh a vývoji 
zemědělských produktů 

Podpora pro hmotné i nehmotné investice, které se týkají 
zpracování zemědělských prodůktů a jeho uvedení na trh. Je 
možná výstavba i rekonstrukce budov,pořízení strojů,nástrojů 
(balení, značení výrobku) apod. Způsobilé jsou i investice do 
zjiťšotvání kvality produktů a s uváděním produktu na trh. Nezlze 
podpořit produkty z rybolovu, včelařské produkty a další) 

F - 2 - 1: Podpora diverzifikace a tradičních 
zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných 
postupů a činností: Pěstování původních plodin; Pasení 
dobytka; Vybavení, rekonstrukce, zařízení pro diversifikaci 
činností; Výsadba a vybavení na pletení košíků, či jiné 
aktivity; Pletení svetrů; vč. související propagace či 
internetových stránek (portál – informace, inzerce (ve 
stylu prodám maso, králíka, vejce… sháním maso na 
neděli, zajdu na web, najdu prodejce, domluvím, 
vyzvednu) Dále také (ale moc obecně) - A-1-1 - Podpora 
drobného podnikání v regionu; A-1-2 - Podpora vzniku 
pracovních míst na venkově 

http://eagri.cz/public/web/file/424363/Metodika_pro_tvorbu_Fichi.pdf


4 ano 

Lesnická 
infrastruktura 

Fyzické nebo právnické 
osoby hospodařící v 
lesích, které jsou ve 
vlastnictví soukromých 
osob nebo jejich sdružení 
nebo spolků s právní 
osobností, vysokých škol, 
obcí nebo jejich svazků. 

Podpora zvýšení počtu lesních cest. Zlepšení kvality lesnické 
infrastruktury (výstavba souvisejících objektů, technické 
vybavení) 

F-1-1 - Úpravy a opravy lesních cest (vč. Zeleně, zázemí a 
mobiliáře); muselo by se ověřit do jaké míry - F-1-4 - 
Vybavení cest – mobiliář, zeleň 

5 ano 

Zemědělská 
infrastruktura 

Obec nebo zemědělský 
podnikatel. 

Podpora výstavby a rekonstrukce polních cest. Dále podpora 
obnovy či výstavby souvisejích objektů a technického vybavení. 
Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny 
pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

F-1-2 - Víceúčelové cesty (vč. Zeleně, zázemí a mobiliáře): 
Mimo hlavní komunikace; Polní cesty, hippostezky, 
cyklostezky- spojeno více účelů; Se zohledněním zájmů 
více uživatelů; Vč. Zeleně (po jedné straně – zvážit 
preferenci jižní strany); Vč. Vybavení mobiliářem (pro 
cyklisty, koně – napajedla, vodní zdroje); Čistící pásy, 
přejezdy na pole; Preferovat tzv. Holandské typy škarp (tj. 
Pozvolné s rozlivem, zelené); Vč. Značení (pro cyklisty, 
turisty či jiné inovativní značení); A-1-3 - Podpora 
realizace komplexních pozemkových úprav - Realizace 
plánu společných zařízení 

6 ne 

Pozemkové 
úpravy 

Obec nebo zemědělský 
podnikatel. 

Podpora realizace společných plánů, a to v zpřístupnění 
zemědělských a lesních pozemků, opatření k ochraně životního 
prostředí a zachování krajinného rázu a ekologické stability. 

F-4-1 (musí se ověřit, jeslti lze samostatně dotovat projekt. 
dokumentaci nebo jako součást projektu nebo vůbec) - 
Podpora zpracování projektových dokumentací pro 
krajinu, životní prostředí a zemědělství: Řešení 
vlastnických vztahů, historických záležitostí a problémů 
(př. Stavby na cizím pozemku vč. Jejich odstranění atp.); 
Opravy melizoračních sítí a nové jejich budování přírodě 
blízkou metodou (tj. kamenováním) – nepřípustné jsou 
tradiční trubkové betonové meliorace; Narovnání 
historických problémů (se týká typicky např. Meliorací), 
dotace jak na stavby, tak na plány demolic … plán 
demolice v extravilánu - např. Stará vodárna na cestě; 
Projektové dokumentace cest; Projektové dokumentace 
na rybníky; Meliorace (vč. demolice), protierozní opatření; 
Krajinotvorná opatření; Jiné stavby a zařízení pro přírodu a 
krajinu;  A-1-3 - Podpora realizace komplexních 
pozemkových úprav; Zpracování KPÚ; Realizace plánu 
společných zařízení; F-3-1 - Voda: péče o vodu v krajině – 
zadržení vody v krajině: Rybníky; Přírodní koupací 
biotopy; Mokřady; Tůně; Protipovodňová opatření v 



extravilánu (suché poldry); Drobné revitalizace vodních 
toků; Protierozní opatření; Protipovodňová opatření; F-3-2 
- Voda: zdroje vody v krajině: Studánky; Sdílené studny v 
krajině (soukromé i veřejně přístupné), pozn. Soukromé 
mohou být zejména pro zemědělské účely pro sdílení více 
uživatelů; Budování veřejně přístupných obecních studen; 
F-3-3 - Biodiversita: krajinotvorná opatření: Aleje; 
Remízy; Solitéry; Stromy pro včely; Biopásy různýho typu 
(nektarodárné, krmnéatp.); Sady, výsadby zeleně v 
souladu (pokud relevantní tak v souladu s plánem CHKO), 
nutno konzultovat, zda-li cesty budou spadat také sem. 
 
 
 

7 
ano - ale 
konzultovat 
místa 

Podpora investic 
na založení nebo 
rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Podnikatelské subjekty 
(FO a PO) - mikropodniky 
a malé podniky ve 
venkovských oblastech, 
jakož i zemědělci 

Podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností 
ve vybraných odvětvích: Zpracovatelský průmysl s výjimkou 
činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby 
lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, s výjimkou tříd 12.00 
Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva; 
Stavebnictví s výjimkou skupiny  Developerská činnost; 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s 
pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách); 
Ubytování, stravování a pohostinství; Informační a komunikační 
činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61; Profesní, vědecké a technické 
činnosti s výjimkou oddílu; Činnosti cestovních kanceláří a 
agentur a ostatní rezervační služb; Činnosti související se 
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny; Administrativní a 
kancelářské činnosti; Pořádání konferencí a hospodářských 
výstav; Balicí činnost; Ostatní vzdělávání; Sportovní, zábavní a 
rekreační činnosti; Opravy počítačů a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro domácnost; Poskytování ostatních 
osobních služeb 

A-1-1 - Podpora drobného podnikání v regionu; A-1-2 - 
Podpora vzniku pracovních míst na venkově; E-1-1 - 
Výstavba, obnova, rekonstrukce ubytovacích, 
sportovních a stravovacích zařízení, kempů a tábořišť vč. 
vybavení;  E-1-4 - Vybavení turistických cílů pro specifické 
cílové skupiny - rodiny s dětmi, cyklisty a hendikepované, 
seniory a další specifické skupiny; E-1-5 - Budování 
vyhlídkových a odpočinkových míst či jejich zařízení a 
obnova; E-1-6 - Pořízení vybavení na pořádání akcí; A-1-5 
- Podpora zázemí a vybavení venkovských služeb: 
Pojízdné prodejny; Knihovny; zařízení služeb péče o děti 
(musí se ověřit); Pošty nebo alternativní služby (musí se 
ověrit); Muselo by se ověřit, jestli také bude přijatelné - E-
1-3 - Výstavba nebo obnova parkovacích a odpočívacích 
ploch kturistickým cílům vč. vybavení; E-1-2 - Budování a 
značení turistických cílů a tras; 



8 ne 

Zavádění 
preventivních 
protipovodňových 
opatření v lesích 

Soukromí a veřejní 
držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

Podpora preventivních opatřeních opatření před povodňovými 
situacemi. Podpora výstavby retenčních nádrží, opatření na 
zpomalování vody, zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace 
koryta, zabezpečení břehů apod. 

F-3-1 (poznámka nemáme úzce vztažené jenom na lesy ani 
vyloučené lesy) - Voda: péče o vodu v krajině – zadržení 
vody v krajině: Rybníky; Přírodní koupací biotopy; 
Mokřady; Tůně; Protipovodňová opatření v extravilánu 
(suché poldry); Drobné revitalizace vodních toků; 
Protierozní opatření; Protipovodňová opatření 

9 ne 

Investice do 
ochrany 
meliorizačních a 
zpevňujících 
dřevin 

Soukromí a veřejní 
držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

Podpora je směřována na ochranu melioračních a zpevňujících 
dřevin při založení porostu. Projekty lze realizovat lesnách 
pozemcích. 

nemáme uvedeno ve strategii 

10 ano 

Neproduktivní 
investice v lesích 

Soukromí a veřejní 
držitelé lesů a jiné 
soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a 
jejich sdružení. 

Podpora bude směřována na posílení rekreační funkce lesa, tzn. 
Podpora půjde na výstavbu turistických tras, značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných 
prvků, bezpečnostní prvky -mostky, zábrádlí apod. 

 E-1-2 - Budování a značení turistických cílů a tras; E-1-4 - 
Vybavení turistických cílů pro specifické cílové skupiny - 
rodiny s dětmi, cyklisty a hendikepované, seniory a další 
specifické skupiny; E-1-5 - Budování vyhlídkových a 
odpočinkových míst či jejich zařízení a obnova; F-1-4 - 
Vybavení cest – mobiliář, zeleň; F-2-2 - Stabilní vybavení 
a mobiliář pro pobyt v přírodě a krajině vč. Možnosti 
přenocování; Přístřešky na pozemcích se zázemím (př. 
Krb, ohniště, posezení, lehátka); Zázemí rybářů v přírodě 
(př. Přístřešky, altány, atp.; Přístupné veřejnosti; Muselo 
by se ověřit - E-1-3 - Výstavba nebo obnova parkovacích a 
odpočívacích ploch kturistickým cílům vč. vybavení;  E-1-
7 - Technické dokumentace, příprava projektů ve 
veřejném zájmu: Studie zpřístupnění, památkové 
posudky, poradce…, měření návštěvnosti 

11 ne 

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

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 

Podpora bude směřována na efektivnější zpracování dřeva. V 
rámci projektu půjde zakoupit 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. 

F - 2 - 1: Podpora diverzifikace a tradičních 
zemědělských, lesnických, potravinářských a řemeslných 
postupů a činností: Pěstování původních plodin; Pasení 
dobytka; Vybavení, rekonstrukce, zařízení pro diversifikaci 
činností; Výsadba a vybavení na pletení košíků, či jiné 
aktivity; Pletení svetrů; vč. související propagace či 
internetových stránek (portál – informace, inzerce (ve 
stylu prodám maso, králíka, vejce… sháním maso na 
neděli, zajdu na web, najdu prodejce, domluvím, 
vyzvednu) Dále také (ale moc obecně) - A-1-1 - Podpora 
drobného podnikání v regionu; A-1-2 - Podpora vzniku 
pracovních míst na venkově 



12 ne 

Sdílení zařízení a 
zdrojů 

Uskupení minimálně dvou 
subjektů. Každý subjekt 
musí splňovat kategorii 
mikropodniku. Může se 
jednat o následující 
subjekty: zemědělský 
podnikatel, výrobce 
potravin, subjekt 
hospodařící v lesích. 

Cílem je vytvoření spolepráce a sdílení zařízení a zdrojů a tím 
dosažení úspor, ke kterým by nedošlo individuální cestou. 
Podporovány budou společné investice, tzn. pořízení konkrétní 
technologie či stroje k výkonu činnosti spolupracujících subjektů. 
Modernizace nebo nová výstavba skladovacích a výrobních 
prostor nebo provedení stavebních prací potřebných k umožnění 
efektivního využití zdrojů . Opět nelze využít na zpracování 
rybolovu a medu. 

F-5-1 - Inovativní projekty pro přírodu a krajinu a 
projekty provázené s vědou a výzkumeme Př.: Spojování 
pracovních operací; F-1-3 - Údržba cest, okrajů polí (př. 
Při lesu) a údržba neobdělávaných a neobdělávatelných 
částí pozemků vč. Vybavení na údržbu těchto prvků: 
Mechanizace pro údržbu; Náklady na údržbu; Přechody 
pro zvířata (např. žáby); Údržba škarp; Údržba mobiliáře; 
Cílem je dlouhodobá péče (minimálně 2 roky) 

13 ne 

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

Uskupení minimálně dvou 
subjektů (zemědělství či 
potravinářství). Může se 
jednat o následující 
subjekty: zemědělský 
podnikatel, výrobce 
potravin, nevládní 
neziskové organizace 
zastupující zemědělce 
nebo zpracovatele 
potravin, obce nebo 
svazky obcí. 

Spolupráce dvou subjektů, která vede k vytvoření či rozvoji 
krátkého dodavatelského řetězce. V rámci projektu lze pořídit  
stroje, technologie a vybavení, stavební náklady na novou 
výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku, pořízení 
počítačového softwaru, propagační činnost, tvorba studií a 
podnikatelského plánu 

F-2-3 - Podpora uplatnění výstupů ze zemědělství 
(prvoprodukce) v místě a nejbližším regionu: Krátké 
dodavatelské řetězce; Místní trhy; Vybavení na prodej – 
př. Auta (př. chladící), automaty, stánky, balící linky; 
Vybavení na prodej ze dvora (př. Linka na zpracování 
masa, zrající komory na maso); Sušárna, palírna, 
zpracování ovoce, zeleniny, atp.; Vč. Souvisejícího 
marketingu, propagace, vytvoření distribuční sítě, 
reklamy; či internetových stránek; A-1-5 - Podpora zázemí 
a vybavení venkovských služeb: Pojízdné prodejny 

14 
ano - 
konzultovat 
záměr 

Činnosti 
spolupráce v 
rámci iniciativy 
LEADER 

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

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, 
informační, vzdělávací a volnočasové): Za měkké akce lze 
považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, 
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně 
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). 
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou 
provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy 
MAS. Jako investice včetně stavebních úprav je možné realizovat 
pouze následující výdaje: investice týkající se zajištění odbytu 
místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a 
služeb; investice související se vzdělávacími aktivitami;  investice 
do informačních a turistických center. 

Musíme konzultovat. Pravděpodobně zde by mohla být 
také: E-2-1 - Akce v cestovním ruchu; E-3-1 - Propagace v 
cestovním ruchu převážně dovnitř regionu; E-3-2 - 
Propagace regionu v cestovním ruchu převážně navenek; 
E-3-3 - Balíčky v cestovním ruchu; G-5-4 Propagace 
cestovního ruchu - Vývěsní tabule a systém jejich 
aktualizace v rámci MAS, Sklářská stezka, Spící hory; G-5-
5 Regionální produkty; G-5-8 Společná propagace kempů;  

 

 

 



Příloha č. 2 
Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  
 
a) Vymezení 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 pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  
 
b) Oblasti podpory  
 
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které musí být v souladu se SCLLD 
MAS. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) 
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  
Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:  

služeb,  

 

 
 
Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími 
subjekty.  
Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, 
přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). 
Investice mohou být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti 
projektu na účel samy MAS.  
Způsobilá pro podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce, kdy MAS musí prokázat, že 
plánovala provedení konkrétního projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může 
MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce.  
 
c) Definice příjemce dotace  
 
Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  
Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) 
může MAS spolupracovat se:  
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii 
místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;  

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci EU.  
 
d) Výše způsobilých výdajů  
 
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou 

podporu) do 5 mil. Kč, resp. dle stanovené alokace MAS. 


