
Dodatek č. 1 ke STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY RADBUZA 2016 – 2023 

 
Dodatek č. 1 ke STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ 
SKUPINY RADBUZA 2016 – 2023 se týká úpravy kapitoly č. 3.10.3 Programový rámec PRV, 
kapitoly 3.10.4 Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci a kapitoly 3.10.6 
Struktura programových rámců a vazeb na opatření mimo programové rámce.  

 

3.10.3. Programový rámec PRV 

 

V první polovině roku 2019 byla provedena mid-term evaluace Strategie CLLD, z níž vyplynula 
potřeba změny SCLLD tak, aby lépe reflektovala problémy a potřeby území. Nejvýznamnější 
potřebnou změnou je zavedení nové Fiche 3.12 Podpora obnovy a rozvoje obcí, která je 
založena na článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech Pravidel 
19.2.1 (viz str. 37, 40-42 a 47 Evaluační zprávy). V rámci možností článku 20 byly vybrány pro 
Fichi 3.12 prostřednictvím jednání Focus Group a přímým dotazováním potenciálních žadatelů 
a následně schváleny Valnou hromadou čtyři oblasti, které budou zavedeny do SCLLD. Jedná 
se o oblast a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy, e) Vybrané kulturní 
památky a f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Změna Strategie CLLD dále vychází 
ze zjištěného nezájmu o některé Fiche PR PRV, které jsou zcela zrušeny, nebo je z nich 
odebrána část alokace (viz str. 37, 41-43, 47 Evaluační zprávy). Fiche, u kterých byla snížena 
alokace: Fiche 3.1 Podpora zemědělského podnikání, 3.2 Zpracování zemědělských produktů, 
3.5 Zemědělská infrastruktura, 3.10 Podpora lesnického podnikání. Fiche zrušené, u kterých 
byla zcela odebrána alokace: 3.6 Pozemkové úpravy (vyhlášena ve výzvě MAS Radbuza č. 1, 
2), 3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích (vyhlášena ve výzvě MAS Radbuza č. 2), 
3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích (vyhlášena ve výzvě MAS Radbuza č. 1, 2). Naopak 
u jiných Fichí PR PRV byl v území zjištěn zájem přesahující alokaci MAS, do těchto Fichí jsou 
tedy redistribuovány finanční prostředky z Fichí, u nichž byla alokace odebrána či snížena (viz 
str. 37, 41-43, 47 Evaluační zprávy). Jedná se o Fiche 3.4 Lesnická infrastruktura a 3.9 
Neproduktivní investice v lesích. 
Evaluační zpráva je dostupná na webu MAS Radbuza pod odkazem https://www.mas-
radbuza.cz/wp-content/uploads/dotace-mas/SCLLD/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-
zpr%C3%A1va-verze-1.0.pdf. 
Konkrétně dojde k následujícím změnám alokace u jednotlivých fichí: 
       původní alokace  nová alokace 
3.1 Podpora zemědělského podnikání   5 500 000   4 071 474 
3.2 Zpracování zemědělských produktů  1 500 000      100 000 
3.3 Podpora nezemědělského podnikání    beze změny 
3.4 Lesnická infrastruktura     2 000 000   4 428 526 
3.5 Zemědělská infrastruktura   1 000 000      900 000 
3.6 Pozemkové úpravy     2 500 000       0 
3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích  1 000 000       0 
3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích      500 000       0 
3.9 Neproduktivní investice v lesích   2 759 780   4 259 780 
3.10 Podpora lesnického podnikání   1 500 000      379 418 
3.11 Projekty spolupráce     beze změny 

https://www.mas-radbuza.cz/wp-content/uploads/dotace-mas/SCLLD/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-verze-1.0.pdf
https://www.mas-radbuza.cz/wp-content/uploads/dotace-mas/SCLLD/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-verze-1.0.pdf
https://www.mas-radbuza.cz/wp-content/uploads/dotace-mas/SCLLD/Evalua%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-verze-1.0.pdf


3.12 Podpora obnovy a rozvoje venkova   0   4 120 582 
 
Veškeré změny v programovém rámci PRV byly schváleny Valnou hromadou dne 17.9.2019. 
 

Název fiche 3.1 Podpora zemědělského podnikání  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 17.1.a Investice do zemědělských podniků  

Vymezení fiche:   

- stručný popis 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.  

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a 
rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a 
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou 
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích 
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.  
V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu 
týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí 
týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. 
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.  

Definice příjemce 
dotace 

zemědělský podnikatel  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny zejména následující 
skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu. 
5) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 



6) Uplatnění inovačních přístupů. 
 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců  

0 1 3 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů  

0 0 1 

 

Název fiche 3.2 Zpracování zemědělských produktů  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 17.1.b Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů  

Vymezení fiche:  

- stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice týkající se 
zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU 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.  

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského  

Oblasti podpory Podporovány budou hmotné i 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 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. 

Definice příjemce 
dotace 

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 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

 max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu. 
5) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
6) Uplatnění inovačních přístupů. 

 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců  

0 0 1 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů  

0 0 0,25 

 

 

Název fiche 3.3 Podpora nezemědělského podnikání  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 19.1.b Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností  

Vymezení fiche:   

- stručný popis 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.  

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského  

Oblasti podpory Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností 
dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)4: C (Zpracovatelský 
průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v 
odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 
písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba 
tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví 



s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a 
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 
46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve 
specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a 
pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 
60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 
70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační 
služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s 
výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské 
činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 
82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 
(Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a 
výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) 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.  

Definice příjemce 
dotace 

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

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu. 
5) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
6) Uplatnění inovačních přístupů. 

 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců  

0 0 8 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 



94800 Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů  

0 0 3 

 

Název fiche 3.4 Lesnická infrastruktura  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 17.1.c Lesnická infrastruktura  

Vymezení fiche:   

- stručný popis Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, 
včetně přístupu k lesní půdě. 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.  

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke 
zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a 
výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba 
souvisejících objektů a technického vybavení.  

Definice příjemce 
dotace 

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  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
6) Uplatnění inovačních přístupů. 
7) Délka lesních cest dotčených projektem. 
8) Realizace projektu na území dvou a více obcí. 

 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců   

0 0 4 



Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94302 Celková délka lesních cest 
(km)  

0 0 3 

 

Název fiche 3.5 Zemědělská infrastruktura  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 17.1.c Zemědělská infrastruktura  

Vymezení fiche:   

- stručný popis Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 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.  

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí 
s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke 
zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest. Kromě rekonstrukce a 
výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba 
souvisejících objektů a technického vybavení. Polní cesty musí být 
realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a 
mimo intravilán obce.  

Definice příjemce 
dotace 

obec nebo zemědělský podnikatel  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
6) Uplatnění inovačních přístupů. 
7) Délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků. 



8) Realizace projektu na území dvou a více obcí. 
 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců   

0 0 1 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94301 Celková délka cest 
zajišťující zpřístupnění pozemků, 
zvýšení prostupnosti krajiny a 
její diverzifikaci (km)  

0 0 1,2 

 

Název fiche 3.6 Pozemkové úpravy  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 17.1.c Pozemkové úpravy  

Vymezení fiche:   

- stručný popis Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury 
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a 
pozemkových úprav. 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.  

- vazba na cíle SCLLD 5.3 Péče o krajinu regionů MAS  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření 
zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, 
opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, 
zvýšení ekologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová 
opatření pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. 
Realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými 
návrhy pozemkových úprav.  

Definice příjemce 
dotace 

obec nebo zemědělský podnikatel   

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 



2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
6) Uplatnění inovačních přístupů. 
7) Délka cest zajišťujících zpřístupnění pozemků. 
8) Realizace projektu na území dvou a více obcí. 

 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců   

0 0 0 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94301 Celková délka cest 
zajišťující zpřístupnění pozemků, 
zvýšení prostupnosti krajiny a 
její diverzifikaci (km)  

0 0 0 

 

Název fiche 3.7 Preventivní protipovodňová opatření v lesích  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 24.1.a Zavádění preventivních protipovodňových opatření v 
lesích 

Vymezení fiche:   

- stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje realizaci preventivních 
opatření před povodňovými situacemi. 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.  

- vazba na cíle SCLLD 5.2 Zajištění kvalitního nakládání s vodou v intravilánech i 
extravilánech obcí  

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 nad 500 ha je podpora 
podmíněna předložením informací s rozvedením cílů v oblasti 
prevence.  

Definice příjemce 
dotace 

soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Uplatnění inovačních přístupů. 
6) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
7) Velikost zasažené plochy. 
8) Realizace projektu na území dvou a více obcí. 

   

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců 
93001 Celková plocha (ha)    

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

není stanoven     

 

Název fiche 3.8 Meliorační a zpevňující dřeviny v lesích  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  

Vymezení fiche:   

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

- vazba na cíle SCLLD 5.3 Péče o krajinu regionů MAS  

Oblasti podpory 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.  

Definice příjemce 
dotace 

soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Uplatnění inovačních přístupů. 
6) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
7) Velikost zasažené plochy. 
8) Realizace projektu na území dvou a více obcí. 

 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

92702 Počet podpořených 
operací (akcí) 
93001 Celková plocha (ha)  

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

není stanoven      

 

Název fiche 3.9 Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 25 Neproduktivní investice v lesích  

Vymezení fiche:   

- stručný popis Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice ke zvyšování 
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora přispívá k 



naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, zejména prioritní 
oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, 
podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a 
posílení biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, 
oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství 
vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny.  

- vazba na cíle SCLLD 2.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu  

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.  

Definice příjemce 
dotace 

soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a 
veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Uplatnění inovačních přístupů. 
6) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
7) Velikost zasažené plochy lesa/délka lesní cesty. 
8) Realizace projektu na území dvou a více obcí. 
9) Výukový a osvětový charakter akce. 

 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

92702 Počet podpořených 
operací (akcí) 
93001 Celková plocha (ha)  

0 
 

0 

0 
 

0 

7 
 

419,61 



Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

není stanoven      

 

Název fiche 3.10 Podpora lesnického podnikání 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických 
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vymezení fiche:   

- stručný popis Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do 
strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 
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.  

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského  

Oblasti podpory 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).  
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.  

Definice příjemce 
dotace 

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  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 



zvýhodnění budou uvedeny až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Uplatnění inovačních přístupů. 
6) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

93701 Počet podpořených 
podniků / příjemců  

0 1 2 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů  

0 0 0 

 

Název fiche 3.11 Projekty spolupráce  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  

Vymezení fiche:   

- stručný popis V rámci Fiche se budou realizovat měkké akce (propagační, 
informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata navazující 
na aktivity uvedené v této strategii případně hmotné a nehmotné 
investice do informačních a turistických center, investice týkající se 
zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, či investice související se vzdělávacími aktivitami. 
MAS bude spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak způsobilé pro 
podporu budou pouze výdaje realizované podpořenými MAS. 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 
budou realizovány pouze takové, které bude provozovat po celou 
dobu lhůty vázanosti projektu na účel sama MAS. 

- vazba na cíle SCLLD 1.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně 
zemědělského 
2.1 Zkvalitnění kulturního zázemí regionu 
2.4 Efektivní propagace atraktivit regionu a zvýšení kvalifikačních 
předpokladů subjektů v cestovním ruchu 
3.1 Investice do vzdělávací soustavy a rozšíření nabídky školních 
vzdělávacích i volnočasových aktivit  

Oblasti podpory Projekty mohou být zaměřeny na rozšíření aktivit spojených se 
vzdělávacími projekty, na aktivity vedoucí ke zvýšení prezentačních 



aktivit v oblasti kulturního dědictví, na aktivity spojené se zvýšením 
prezentace regionálních produktů a na aktivity ve vazbě na Plzeň, 
EHMK 2015.  

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.  

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedena až v rámci vyhlášené výzvy MAS. 
Preferenční kritéria u tohoto opatření jsou stanovena Pravidly 
z centrální úrovně.  

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

92501 Celkové veřejné výdaje 
(EUR)  

0 0 40148 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

není stanoven      

 

 

Název fiche 3.12 Podpora obnovy a rozvoje obcí   

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

Vymezení fiche:   

- stručný popis Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve 
venkovských oblastech.  
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního 
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení místního 
rozvoje ve venkovských oblastech. 

- vazba na cíle SCLLD 2.1 Zkvalitnění kulturního zázemí regionu (hlavní cíl pro MS2014+) 
3.1 Investice do vzdělávací soustavy a rozšíření nabídky školních 
vzdělávacích i volnočasových aktivit  
4.2 Zkvalitnění vzhledu obcí a kulturního i sportovního zázemí 
6.1 Zkvalitnění zázemí pro spolkovou činnost  

Oblasti podpory Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné 
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou 



infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat 
následující oblasti:  
a) Veřejná prostranství v obcích  
b) Mateřské a základní školy  
e) Vybrané kulturní památky  
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven  
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace 
prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských 
oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou 
strategií místního rozvoje. 

Definice příjemce 
dotace 

Zejména obce, svazky obcí, případně jejich příspěvkové organizace, 
nestátní neziskové organizace, církve apod. dle specifikace 
jednotlivých oblastí. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Obecně budou použita preferenční kritéria OP pro hodnocení kvality 
projektu. Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry 
zvýhodnění budou uvedeny až v rámci vyhlášené výzvy MAS. V rámci 
hodnocení Fiche budou bodově zvýhodněny následující skutečnosti:  

1) Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa. 
2) Integrace projektu na ostatní opatření. 
3) Celková výše způsobilých nákladů projektu. 
4) Soulad projektu s rozvojovou strategií města/obce/ 

mikroregionu a s ostatními strategickými dokumenty. 
5) Uplatnění inovačních přístupů. 
6) Projekt prokazatelně navazuje nebo rozvíjí již funkční 

aktivitu/provoz. 
 

Indikátory výstupu číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

92702 Počet podpořených 
operací (akcí) 

0 0 6 

Indikátory výsledku číslo a název výchozí 
stav 

hodnota pro 
mid-term 

cílový 
stav 

94800 Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

0 0 0 

 

3.10.4.Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci 

Z jednotlivých rámců operačních programů vyplývá, že opatření CLLD nesou mezi sebou 

navzájem prvky integrovaného přístupu. Je zřejmý přesah jednotlivých řešených témat mezi 

danými operačními programy a v popisu programových rámců jsou tyto vazby blíže popsány. 

Smyslem všech opatření a fichí CLLD je zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v území MAS 

Radbuza. Programový rámec IROP je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury sociální, kulturní a 

vzdělávací oblasti regionu. Programový rámec OP Z vytváří prostor pro posílení lidských zdrojů 



využívající výše uvedené infrastrukturní zázemí. Programový rámec PRV posiluje ekonomickou 

soběstačnost obyvatel území MAS a zvyšuje kvalitu péče o životní prostředí. Všechny tři 

uvedené programové rámce se tak vhodně doplňují a společně vytvářejí základnu 

udržitelného rozvoje regionu. Přehled integrací napříč programovými rámci zobrazuje 

následující tabulka. 

 

Tab. 57: Opatření – integrace napříč programovými rámci 

PR Opatření PR 

IROP OPZ  PRV  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 

IR
O

P
 

1.1 Péče o 
národní kulturní 
památky MAS 
Radbuza X a a a a a a a a a 

 
 

a a a a a a a a a a b 
1.2 Zkvalitnění 
infrastruktury 
pro vzdělávání a X a a a a a a c a a a a a a a a a a a c 
1.3 Sociální 
bydlení a a X a a b b b a a a a a a a a a a a a a 
1.4 Zkvalitnění 
infrastruktury 
pro 
bezmotorovou 
dopravu a 
zvýšení 
bezpečnosti 
dopravy a a a X a a a a a a a a b b b a a b a a a 
1.5  Zkvalitnění 
infrastruktury 
pro sociální 
podnikání a a a a X a c b a b b b a a a a a a b a a 

O
P

Z 

2.1 Podpora 
zaměstnanosti a a b a a X b c a c c c a a a a a a c a a 
2.2 Sociální 
podnikání a a b a c b X a a c c c a a a a a a c a a 
2.3 Podpora 
sociálních a 
návazných služeb a a b a b c a X a a a a a a a a a a a a a 
2.4 Prorodinná 
opatření a c a a a a a a X a a a a a a a a a a b a 

P
R

V
 

3.1 Podpora 
zemědělského 
podnikání  a a a a b c c a a X c a c c b a a a a a a 

3.2 Zpracování 
zemědělských 
produktů a a a a b c c a a c 

 
 

X a c c b a a a a a a 
3.3 Podpora 
nezemědělského 
podnikání  a a a a b c c a a a a X a a a a a a a a a 
3.4 Lesnická 
infrastruktura  a a a b a a a a a c c a X a a b b b c a a 

3.5 Zemědělská 
infrastruktura  a a a b a a a a a c c a a X c a a a a a a 
3.6 Pozemkové 
úpravy  a a a b a a a a a b b a a c X a a a a a a 

3.7 Preventivní 
protipovodňová 
opatření v lesích  

a a a a a a a a a a a a b a a X c c b a a 
3.8 Meliorační a 
zpevňující 
dřeviny v lesích  a a a a a a a a a a a a b a a c X c b a a 



3.9 
Neproduktivní 
investice v lesích a a a b a a a a a a a a b a a c c X b b a 
3.10 Podpora 
lesnického 
podnikání a a a a b c c a a a a a c a a b b b X a a 
3.11 Projekty 
spolupráce  a a a a a a a a b a a a a a a a a b a X a 
3.12 Podpora 
obnovy a rozvoje 
obcí 

b c a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
X 

X  shodná opatření PR         

a  žádná integrační vazba napříč PR         

b  slabá integrační vazba - synergie napříč PR         

c 
 silná integrační vazba - podmíněnost (věcná, časová, prostorová) 

napříč PR        

 

3.10.6. Struktura programových rámců a vazeb na opatření mimo programové rámce 

V následující tabulce je vizualizována vazba mezi jednotlivými opatřeními/fichemi 

programových rámců a opatřeními jednotlivých cílů SCLLD. Z tabulky je zřejmé, že některá 

opatření/fiche programových rámců a opatření SCLLD jsou v úzké vazbě a realizace 

opatření/fiche programového rámce bude mít přímý vliv na realizaci daného opatření SCLLD. 

Tyto buňky tabulky jsou označeny velkým X. Malým x jsou pak označeny takové vazby, kdy 

realizace opatření/fiche programového rámce může částečně přispět k naplnění opatření 

SCLLD, ačkoli pro to není hlavním nástrojem. Širší vazby ještě dokresluje následující obrázek. 

Tab. 58: Opatření – integrace mimo programové rámce 

Programový rámec IROP OP Z  PRV 

opatření SCLLD / opatření PR 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 
 

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 

1.1.1 Podpora podnikání včetně 
zemědělského 

    x  x   X X X X X     X X  

1.1.2 Certifikace a propagace místních 
produktů 

         x x         x  

1.1.3 Podpůrné aktivity rozvoje 
podnikání 

    x  x   x x x x x     x x  

1.2.1 Přenos informací 
k  podnikatelským subjektům 

      x   x x x x x     x   

2.1.1 Rozšiřování sítě kulturních akcí a 
center kulturního života 

x                   X x 

2.2.1 Rekonstrukce a obnova památek X                    X 

2.2.2 Podpůrné aktivity v péči o 
kulturní dědictví 

X                   x x 

2.3.1 Sítě stezek a tras                  X    

2.3.2 Ubytovací a stravovací zařízení x                     

2.4.1 Propagace v  cestovním ruchu x                   X  

3.1.1 Rekonstrukce a vybavování škol  X       x            X 

3.1.2 Vzdělávací a volnočasové aktivity  X      x x           X x 

3.1.3 Prorodinná opatření         X             

3.2.1 Sociální péče a služby   x   X  X              

3.2.2 Sociální bydlení   X                   

3.2.3 Zdravotní péče   x                   

3.2.4 Sociální podnikání     X x X               

4.1.1 Místní komunikace    x                  

4.1.2 Inženýrské a jiné obecní sítě                      

4.1.3 Dopravní infrastruktura    X                  



4.2.1 Veřejná prostranství    x                 X 

4.2.2 Obecní budovy  x                   x 

4.2.3 Kulturní a sportovní zázemí x                 x   x 

4.2.4 Péče o obce    x           x x x    x 

4.3.1 Projektové a další technické 
dokumentace 

                     

5.1.1 Vytápění budov                      

5.1.2 Nakládání s odpady                      

5.2.1 Nakládání s  vodou a vodními 
zdroji 

               X      

5.3.1 Krajinná opatření    x           X x X     

5.4.1 Environmentální výchova                  x    

5.5.1 Podpůrné aktivity v  oblasti 
životního prostředí 

      x        x x x x    

6.1.1 Infrastruktura pro spolkovou 
činnost 

x                    X 

6.2.1 Podpora a vzdělávání spolků                     x 

 

Obr. 10: Struktura programových rámců a vazeb na opatření mimo programové rámce 
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