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Účelem dodatku č. 3 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bobrava (dále jen 

„SCLLD“) je provést změny SLLD, které reflektují aktuální situaci a potřeby v území MAS Bobrava. 

Změny SCLLD provedené tímto dodatkem jsou následující:  

4.7 Akční plán 

4.7.1 Programové rámce 

Programový rámec PRV 

Na základě výsledků a zjištění Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS Bobrava, z.s (dále jen „Evaluace“) k 31. 12. 2018 byla do programového rámce PRV 

implementována Fiche 5 „Občanská vybavenost obcí“, na jejíž podporu vyhlásila MAS zbývající alokaci 

PRV. Na základě skutečně podaných žádostí o dotaci v rámci Fiche 5 „Občanská vybavenost obcí“, 

skutečného čerpání fin. prostředků podpořených projektů v rámci PRV a dle potenciálních 

projektových záměrů z území MAS bylo na Valné hromadě dne 23. 6. 2020 rozhodnuto o následující 

změně finančního plánu PRV:  

Název Fiche 
Investice do 
zemědělských 
podniků 

Podpora investic na 
založení nebo rozvoj 
nezemědělských 
činností 

Neproduktivní 
investice v lesích 

Projekty 
spolupráce 

Občanská 
vybavenost obcí 

Původní 
alokace 

1 323 575 Kč 2 975 492 Kč 1 880 219 Kč 0 2 157 624 Kč 

Nová 
alokace 

2 003 992 Kč 1 624 850 Kč 1 880 219 Kč 0 2 827 849 Kč 

 

MAS zvyšuje hodnotu indikátoru „93701 Počet podpořených podniků/příjemců“ u Fiche „Investice do 

zemědělských podniků“, z původní hodnoty 7 na hodnotu 9 - na základě změny fin. plánu PRV MAS 

vyhlásí další výzvu na podporu zemědělských investic, kdy předpokládá celkově vyšší počet 

podpořených příjemců. Dále v rámci Fiche „Investice do zemědělských podniků“ MAS zvyšuje hodnotu 

indikátoru „94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)“ z původních 0 na 

1,5. V rámci Fiche "Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností" nedojde k 

vytvoření prac. místa, proto MAS na základě změny fin. plánu PRV vyhlásí výzvu na podporu 

zemědělských investic, kde výrazně bodově zvýhodní žadatele, kteří prac. místo vytvoří. 

MAS snižuje hodnotu indikátoru Fiche „Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností“ z původních 10 na 8 – jeden z žadatelů odstoupil od projektu před podpisem dohody o 

poskytnutí dotace (viz níže) a druhý nesplnil podmínky dotace. MAS snižuje hodnotu indikátoru „94800 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)“ v rámci Fiche “Podpora investic na 

založení nebo rozvoj nezemědělských činností“ z původních 1,5 na 0 - jeden z žadatelů MAS se v rámci 

projektu zavázal k vytvoření 1,5 prac. místa – z důvodu aktuální situace v souvislosti s Covid 19 žadatel 

odstoupil od projektu před podpisem Dohody o poskytnutí dotace – obava za závazku vytvoření a 

udržení pracovních míst po dobu udržitelnosti. 

Dále MAS zvyšuje hodnotu indikátoru 92702 Počet podpořených operací (akcí) v rámci Fiche „Občanská 

vybavenost obcí“ z původní hodnoty 5 na hodnotu 15 - změna dle skutečného počtu podaných žádostí 

o dotaci a předpokládaného počtu podaných žádostí o dotaci ve výzvách MAS na základě aktuálních 

projektových záměrů žadatelů. 
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Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek 
PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Popis Fiche 

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, což je v souladu se specifickým cílem SCLLD 4.1 
Podpora místních podnikatelů a s opatřením 4.1.1 Podpora zemědělských 
podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 
Opatření 4.1.1: Podpora zemědělských podniků 

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 
podpory 

Zemědělský podnikatel 

Preferenční kritéria  

1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu – bodové 
zvýhodnění projektů s vyšším počtem vytvořených pracovních úvazků 
2. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší 
rozpočtu projektu 
3. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících 
na území více obcí  
4. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
5. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšší počtem navázaných partnerství v regionu 

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 
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93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

0 0 9 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 1,5 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Vazba na článek 
PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Popis Fiche 

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, což je v souladu 
se specifickým cílem SCLLD 4.1 Podpora místních podnikatelů a s opatřením 
4.1.2 Podpora nezemědělských podniků. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 
Specifický cíl 4.1: Podpora místních podnikatelů 
Opatření 4.1.2: Podpora nezemědělských podniků 

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 
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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. 
V rámci této fiche mohou být rovněž podpořeni potravinoví výrobci z 
území, kteří však splňují výše uvedené podmínky. Zařazení těchto 
podnikatelů do této fiche bylo uskutečněno na základě analýzy území, kde 
tito podnikatelé na celkovém počtu podnikatelských subjektů v území 
nepředstavují významný podíl.  

Definice příjemce 
podpory 

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

Preferenční kritéria  

1. Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektu – bodové 
zvýhodnění projektů s vyšším počtem vytvořených pracovních úvazků 
2. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší 
rozpočtu projektu 
3. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících 
na území více obcí  
4. Počet tradičních produktů, jež projekt podporuje – bodové zvýhodnění 
projektů podporujících tradiční produkty 
5. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
6. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšší počtem navázaných partnerství v regionu 

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

93701 
Počet 

podpořených 
podniků/příjemců 

0 0 8 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená v rámci 

podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 

 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 
Vazba na článek 
PRV 

Článek 25 

Popis Fiche 

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 



 

6 
 

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 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 

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 
podpory 

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

Preferenční kritéria  

1. Výše rozpočtu projektu – bodové zvýhodnění projektů s nižší výší 
rozpočtu projektu 
2. Počet obcí dopadu projektu – bodové zvýhodnění projektů dopadajících 
na území více obcí  
3. Délka realizace projektu – bodové zvýhodnění projektů s kratší délkou 
realizace projektu 
4. Počet navázaných partnerství v regionu – bodové zvýhodnění projektů 
s vyšším počtem navázaných partnerství v regionu 

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

0 0 2 

93001 
Celková plocha 

(ha) 
0 0 5,4 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

― 
Závazný indikátor 

není stanoven 
- - - 
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Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek PRV Článek 44 

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 
pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Strategický cíl 3: Spolkový život a občanská vybavenost 
Strategický cíl 4: Hospodářský rozvoj území 

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:  

• 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.  
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. 

Definice příjemce 
podpory 

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. 

Preferenční kritéria  
1. Počet navázaných partnerství – bodové zvýhodnění projektů s vyšší 
počtem navázaných partnerství  

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 
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92501 
Celkové veřejné 

výdaje (EUR) 
0 0 0 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota pro 
midterm (r. 

2018) 
Cílová hodnota 

Indikátory výsledku - 
Závazný 

indikátor není 
stanoven 

- - - 

 

Fiche pro operační 
program 

Program rozvoje venkova 

Název Fiche Občanská vybavenost obcí  
Vazba na článek 
PRV 

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Popis Fiche 

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

Vazba na cíle SCLLD 
MAS Bobrava 

Hlavním cílem SCLLD, na který má tato Fiche vazbu je: 
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.1: Spolkový život a občanská vybavenost 
Opatření 3.1.2: Infrastruktura občanského a kulturního života 
 
Hlavní cíl pro MS 2014+ je:  
Strategický cíl 3: Zvýšení kvality života na venkově 
Specifický cíl 3.2: Zlepšení podmínek pro život 
Opatření 3.2.1: Zvýšení kvality životního prostředí 
 
Dalšími cíli SCLLD s vazbou na tuto Fichi jsou:  
Strategický cíl 1: Zajištění celkové bezpečnosti v území 
Specifický cíl 1.1: Bezpečná doprava  
Opatření 1.1.2: Zvýšení kvality komunikací 
 
Strategický cíl 2: Kvalitní a odborný vzdělávací systém 
Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání 
Opatření 2.1.2: Infrastruktura mateřských a základních škol 
 
 
 

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 zahrnuje následující oblasti:  
a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Mateřské a základní školy 
c) Hasičské zbrojnice 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 
h) Muzea a expozice pro obce 
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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 
podpory 

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

Preferenční kritéria  

∙ podpora zaměstnanosti v regionu – počet nově vytvořených pracovních 
míst 

∙ soulad projektu se strategickým rozvojovým dokumentem obce 
∙ soulad s více opatřeními/cíli SCLLD 
∙ dopad projektu na území více obcí MAS 
∙ zapojení veřejnosti při přípravě projektu 
∙ využití environmentálně šetrných postupů 
∙ rozvoj partnerských vazeb v regionu 
∙ multifunkční objekt (2 a více účelů) 
∙ kvalita zpracování/připravenost projektu 
∙ doložení perspektivy a životaschopnosti projektu – harmonogram 

projektu  

Výše způsobilých 
výdajů 

Min. 50 000 Kč 

Max. 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupu 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota 
pro 

midterm (r. 
2018) 

Cílová hodnota 

92702 
Počet 

podpořených 
operací (akcí) 

0 0 15 

Indikátory výsledku 

ID Název 
Výchozí 
hodnota 

Hodnota 
pro 

midterm (r. 
2018) 

Cílová hodnota 

94800 

Pracovní místa 
vytvořená 

v rámci 
podpořených 

projektů (Leader) 

0 0 0 

 

 


