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3.8.2 Programový rámec PRV 

Programový rámec PRV byl na základě Mid-term evaluace realizace strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS Litomyšlsko (viz kapitola 3 Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní 
implementace SCLLD tohoto dokumentu, konkrétněji mimo jiné str. 69) změněn v duchu vytvoření 
Fiche na základě čl. 20 PD PRV a přesunu zbytkových alokací všech ostatních Fichí na tento článek, 
a to včetně adekvátních úprav hodnot indikátorů i finančního plánu. Tyto kroky byly schváleny 
Nejvyšším orgánem Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. 30. 9. 2019. 

Opatření/Fiche identifikované jako vhodné k podpoře z PRV45, a tedy začleněné do programového 
rámce PRV: 

1.2.6 Lesní cesty (Fiche zrušena po střednědobé evaluaci. Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě 

PRV.) 

1.2.7 Polní cesty  (Fiche zrušena po střednědobé evaluaci. Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě 

PRV.) 

1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, protipovodňová opatření (Fiche zrušena po střednědobé 

evaluaci. Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě PRV.) 

1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů  (Fiche zrušena po střednědobé evaluaci. Byla 

vyhlášena v 1. a 3. výzvě PRV.) 

1.4.1 Podnikání (Fiche zrušena po střednědobé evaluaci. Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě 

PRV.) 

1.4.2 Zemědělství (Fiche zrušena po střednědobé evaluaci. Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě 

PRV.) 

1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce (Fiche zrušena po střednědobé evaluaci. 

Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě PRV.) 

1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, prodej produkce (Fiche zrušena po střednědobé 

evaluaci. Byla vyhlášena v 1. a 3. výzvě PRV.) 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity (Fiche zrušena po 

střednědobé evaluaci. Byla vyhlášena ve  3. výzvě PRV.) 

2.2.4 Spolupráce mimo území MAS 

Občanská vybavenost: 

1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům a změnám klimatu 

1.1.7 Památky 

1.1.8 Kulturní a společenské akce 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, kultura (hlavní opatření) 

45
 Program rozvoje venkova 
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1.2.1 Infrastruktura v obcích 

1.2.2 Veřejná prostranství 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní dopravu 

1.2.4 Veřejné budovy a společenské prostory 

1.2.5 Místní komunikace 

1.3.7 Zeleň v obcích 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje a regionální identity  
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Název Fiche Investice do lesních cest 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická 

infrastruktura 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche se zaměřuje na zvýšení dostupnosti 
lesních pozemků formou rekonstrukce nebo 
budování sítě lesních cest v regionu, a tím 
ke zvýšení kvality péče lesních porostů, zvýšení 
efektivity hospodaření v lesích apod. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.2 Kvalitní infrastruktura 
1.2.6 Lesní cesty 

Oblasti podpory 
 

· Hmotné nebo nehmotné investice, které 
souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
lesnické infrastruktury vedoucí 
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 
lesních cest 

· Výstavba a rekonstrukce lesních cest 
· Výstavba a rekonstrukce 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 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. délka 
komunikací) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů) 

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity, 
např. napojení nové lesní cesty na jinou 
již existující komunikaci) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
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nad rámec povinné publicity) 
· Efektivnost projektu (např. délka 

komunikace nebo rozloha 
zpřístupněných pozemků ve vztahu 
k nákladům) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 1 

Indikátory výsledků 

-  číslo     94302 

-  název    Celková délka lesních cest (km) 
-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 1,394 
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Název Fiche Investice do polních cest 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská 

infrastruktura 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche se zaměřuje na podporu zvyšování 
dostupnosti zemědělsky obhospodařovaných 
pozemků, a to formou rekonstrukce nebo 
budování prvků sítě polních cest v regionu, a tím 
ke zvýšení kvality péče o zemědělské porosty 
a plodiny, zvýšení efektivity hospodaření apod. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.2 Kvalitní infrastruktura 
1.2.7 Polní cesty 

Oblasti podpory 
 

· Hmotné nebo nehmotné investice, které 
souvisejí s rekonstrukcí a budováním 
zemědělské infrastruktury vedoucí 
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty 
polních cest 

· Výstavba a rekonstrukce polních cest 
· Výstavba a rekonstrukce souvisejících 

objektů a technického vybavení 
 

· Polní cesty musí být realizovány 
na území, kde byly dokončeny 
pozemkové úpravy (kromě projektů, kdy 
je žadatelem/ příjemcem dotace obec), 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 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity, 
např. napojení nové polní cesty na jinou 
již existující komunikaci) 

· Propagace MAS (preference projektů 
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se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

· Efektivnost projektu (např. délka 
komunikace nebo rozloha 
zpřístupněných pozemků ve vztahu 
k nákladům) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0 
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Název Fiche Podpora protipovodňových opatření v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění 
preventivních protipovodňových opatření v lesích 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche podporuje prevenci povodní a jejich 
následků včetně ztrát na obhospodařované půdě, 
a to formou opatření realizovaných na lesních 
pozemcích, čímž dojde k eliminaci rizika vzniku 
povodňových škod nejen na lesních pozemcích, 
ale také na níže položených zemědělských 
pozemcích a intravilánech obcí.  

 Vazba na cíle SCLLD 1.3 Kvalitní životní prostředí 
1.3.4 Vodní toky a plochy v lesích, 
protipovodňová opatření 

Oblasti podpory 
 

· Projekty na retenci vody nebo opatření 
na zpomalení odtoku vody a snížení 
odnosu splavenin zpomalením rychlosti 
vody prostřednictvím hrazení bystřin 
nebo stabilizací strží 

· Preventivní protipovodňová opatření 
na drobných vodních tocích a v jejich 
povodích 

· Protierozní opatření na drobných vodních 
tocích a v jejich povodích 
 

· Projekty musí být realizovány na PUPFL 
včetně vodních toků 

· Projekty musí být v souladu s plánem 
na ochranu lesů 

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 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. celková 
plocha) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 
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· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

· Dopad projektu (preference projektů 
zabraňujícím potenciálně vyšším škodám 
– např. podle velikosti zaplavené plochy 
v daném místě během posledních 10 let 
či zda je realizováno v rizikovém povodí 
IV. řádu z pohledu možného výskytu 
přívalových srážek) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93001 

-  název    Celková plocha (ha) 
-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0 
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Název Fiche Podpora lesních stezek 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Smyslem Fiche je podpora využití potenciálu 
jedinečných lesů v regionu zvýšením jejich 
dostupnosti a přístupnosti návštěvníkům. Měly by 
tak vzniknout lesní turistické stezky včetně 
mobiliáře a nezbytných informačních, 
bezpečnostních a dalších prvků. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.3 Kvalitní životní prostředí 
1.3.5 Turistické využití potenciálu místních lesů 

Oblasti podpory 
 

· Projekty zaměřené na posílení rekreační 
funkce lesa 

· Aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území 

· Opatření k údržbě lesního prostředí 
· Opatření k zajištění bezpečnosti 

návštěvníků lesa 
 

· Projekty musí být realizovány na PUPFL 
s výjimkou zvláště chráněných území a 
oblastí Natura 2000 

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 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. celková 
plocha) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 



Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. byl podpořen z OP TP 2007–2013 

Identifikační číslo EIS: CZ.1.08/3.2.00/14.00295 

· Efektivnost projektu (např. rozloha 
zpřístupněných pozemků ve vztahu 
k nákladům) 

· Dopad projektu (preference projektů, 
jejichž výstupy jsou např. bezbariérově 
dostupné, přizpůsobené rodinám s dětmi 
– např. vybavení odpočívadly, herními a 
vzdělávacími prvky) 

· Rozvoj cestovního ruchu v regionu (např. 
preference projektů, které zpřístupní 
nějakou přírodní či kulturně-historickou 
atraktivitu, preference projektů s vazbou 
na regionální tématiku) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     92702 

-  název    Počet podpořených akcí/operací 
-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 1 

-  číslo     93001 

-  název    Celková plocha (ha) 
-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0,33 
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Název Fiche Podpora podnikání 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1, písmeno b) Podpora 

investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 
činností 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu živnostníků, 
mikropodniků a malých podniků v regionu. 
Podpora bude směřována do movitého 
i nemovitého majetku sloužícímu k výkonu 
podnikatelské činnosti. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.4 Silná místní ekonomika 
1.4.1 Podnikání 

Oblasti podpory 
 

· Investice do vybraných nezemědělských 
činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE): 

 

· C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou 
činností v odvětví oceli, v uhelném 
průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví 
výroby syntetických vláken dle čl. 13 
písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále 

s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových 
výrobků a 25.40 Výroba zbraní a 
střeliva),  

· F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 
Developerská činnost),  

· G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel s výjimkou 
oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod 
s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách),  

· I (Ubytování, stravování a pohostinství),  
· J (Informační a komunikační činnosti 

s výjimkou oddílů 60 a 61),  
· M (Profesní, vědecké a technické 

činnosti s výjimkou oddílu 70),  
· N 79 (Činnosti cestovních 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 
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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 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. vytvoření 
pracovních míst) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 6 



Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. byl podpořen z OP TP 2007–2013 

Identifikační číslo EIS: CZ.1.08/3.2.00/14.00295 

Indikátory výsledků 

-  číslo     94800 

-  název    Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 4,01 
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Název Fiche Podpora zemědělství 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice 

do zemědělských podniků 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Smyslem je podpora investic do movitého 
i nemovitého majetku zemědělských podnikatelů 
a podniků sloužícího zemědělské činnosti. Tyto 
investice přispívají modernizaci, rozšíření, rozvoji 
nebo zvýšení efektivity zemědělských podniků 
a podnikatelů. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.4 Silná místní ekonomika 
1.4.2 Zemědělství 

Oblasti podpory 
 

· Hmotné a nehmotné investice 
v živočišné a rostlinné výrobě, a to:  

· Investice do zemědělských staveb a 
technologií pro živočišnou a rostlinnou 
výrobu a pro školkařskou produkci,  

· Pořízení mobilních strojů 
pro zemědělskou výrobu,  

· 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 týkající se 

obnovy nosných konstrukcí vinic, 
oplocení vinic a oplocení sadů,  

· Pořízení kotlů na biomasu. 
Definice příjemce dotace Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů Min.: 50 000 Kč 

Max.: 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. vytvoření 
pracovních míst) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Zapojení mladých lidí (preference 
žadatelů-mladých zemědělců) 
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· Podíl příjmů/výnosů ze zemědělské 
prvovýroby (preference žadatelů 
s vyšším podílem příjmů/výnosů 
ze zemědělské prvovýroby) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

· Efektivnost projektu (např. výše investice 
ve vztahu k celkové obhospodařované 
výměře) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 6 

Indikátory výsledků 

-  číslo     94800 

-  název    Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 1,01 
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Název Fiche Podpora zpracování a prodeje zemědělské 
produkce 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche podporuje investice do segmentu 
zpracování výstupů zemědělské prvovýroby 
a následného prodeje. Investice mohou být 
hmotné i nehmotné, směřované do movitého 
i nemovitého majetku. Tímto by mělo dojít 
ke zvýšení podílu činností v regionu s vyšší 
přidanou hodnotou. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.4 Silná místní ekonomika 
1.4.3 Zpracování a prodej zemědělské produkce 

Oblasti podpory 
 

· Výstavba a rekonstrukce budov (včetně 
nezbytných manipulačních ploch) 

· Pořízení strojů, nástrojů a zařízení 
pro zpracování zemědělských produktů, 
finální úpravu, balení, značení výrobků 
(včetně technologií souvisejících 
s dohledatelností produktů) 

· Investice související se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících 
při zpracování 

· Investice vedoucí ke zvyšování a 
monitorovaní kvality produktů,  

· Investice související s uváděním 
zemědělských a potravinářských 
produktů na trh (včetně marketingu),  

· Investice do zařízení na čištění 
odpadních vod ve zpracovatelském 
provozu 
 

· V rámci této Fiche nelze podpořit:  
· Investice týkající se zpracování produktů 

rybolovu a výroby medu  
· V případě zpracování vinných hroznů 

technologie, které obsahují: dřevěný sud 
nebo uzavřenou dřevěnou nádobu 
na výrobu vína o objemu nejméně 600 
litrů, speciální kvasnou nádobu 
s aktivním potápěním matolinového 
klobouku pro výrobu červených vín nebo 
cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno 
přiváděno na membránu tangenciálně a 
určitý objem vína prochází membránou 
jako filtrát a zbývající pokračuje podél 
membrány s odfiltrovanými nečistotami 

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 
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Preferenční kritéria 
 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. vytvoření 
pracovních míst) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 2 

Indikátory výsledků 

-  číslo     94800 

-  název    Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0,26 
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Název Fiche Podpora lesnictví, zpracování produktů lesnictví 
a prodeje produkce 

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 Fiche Fiche podporuje investice do hospodaření 
v lesích a následné zpracování produktů lesního 
hospodářství. Investice mohou být 
do nemovitého majetku i movitých technologií 
(tzn. provozoven, strojů, technologií ...).  

 Vazba na cíle SCLLD 1.4 Silná místní ekonomika 
1.4.4 Lesnictví, zpracování produktů lesnictví, 
prodej produkce 

Oblasti podpory 
 

· 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 

· Výstavba 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 

· 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 

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 Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace indikátorů (např. vytvoření 
pracovních míst) 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
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projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

· Efektivnost projektu (např. výše investice 
ve vztahu k celkové obhospodařované 
výměře) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 4 

Indikátory výsledků 

-  číslo     94800 

-  název    Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 1,25 

 

  



Projekt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Litomyšlsko o.p.s. byl podpořen z OP TP 2007–2013 

Identifikační číslo EIS: CZ.1.08/3.2.00/14.00295 

Název Fiche Podpora společného regionálního prodeje 
a regionální identity 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální 
a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu vzniku kanálů 
odbytu pro skupinu/y spolupracujících subjektů 
v regionu, a to zejména lokálně působících 
zemědělských podnikatelů a podniků. Smyslem 
je vytvoření prodejních kanálů ve formě krátkých 
dodavatelských řetězců nebo místních trhů, aby 
se lokální produkty snáze dostaly ke konečnému 
spotřebiteli. 

 Vazba na cíle SCLLD 1.4 Silná místní ekonomika 
1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje 
a regionální identity. 

Oblasti podpory 
 

· Spolupráce minimálně dvou subjektů, 
která vede ke vzniku, rozvoji a společné 
propagaci krátkých dodavatelských 
řetězců (KDŘ) a místních trhů 

· Společné investice na aktivity jako např. 
společné pořízení strojů, technologie a 
vybavení, stavební náklady na novou 
výstavbu nebo modernizaci nemovitého 
majetku, pořízení počítačového softwaru, 
propagační činnost, tvorba studií a 
podnikatelského plánu, společná 
organizace přímého prodeje spotřebiteli, 
společný prodej v místní prodejně či 
ze dvora 

· Spolupracující subjekty musí mít 
uzavřenou Smlouvu o spolupráci, žádost 
o dotaci podává jeden subjekt, který 
nese zodpovědnost za projekt jako celek 

· Lze podpořit:  
· Pouze KDŘ, které zahrnují nejvýš 

jednoho zprostředkovatele mezi 
zemědělcem a spotřebitelem,  

· Pouze trhy splňující definici místního 
trhu,  

· Stávající skupinu spolupracujících 
subjektů při realizaci nového společného 
projektu, ale podporovány nebudou 
společné aktivity, které již probíhají. 

Definice příjemce dotace Uskupení minimálně dvou subjektů, přičemž 
minimálně jeden musí prokázat podnikatelskou 
činnost v odvětví zemědělství nebo 
potravinářství. Může se jednat o následující 
subjekty: zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, nevládní neziskové organizace 
zastupující zemědělce nebo zpracovatele 
potravin, obce nebo svazky obcí. 

Výše způsobilých výdajů Min.: 50 000 Kč 

Max.: 5 000 000 Kč 
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Preferenční kritéria Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších obcích) 

· Naplňování principů horizontálních témat 
(např. preference žadatelů podporujících 
zaměstnávání osob znevýhodněných 
na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či aktivity) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

Indikátory výstupů 

-  číslo     93102 

-  název    Počet podpořených kooperačních činností 
-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0 

-  číslo     93701 

-  název    Počet podpořených podniků/příjemců 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0 
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Název Fiche Spolupráce mezi MAS 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 
LEADER 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Protože každá MAS i regiony v působnosti 
jednotlivých MAS disponují specifickým 
kapitálem (hmotným i nehmotným), je efektivní 
jeho sdílení nebo předávání, což přispěje 
k rozvoji všech spolupracujících MAS i území.  

 Vazba na cíle SCLLD 2.2 Efektivní využívání společného kapitálu 
2.2.4 Spolupráce mimo území mezi MAS 

Oblasti podpory 
 

Realizace neinvestičních i investičních projektů 
spolupráce s dalšími místními partnerstvími 
v rámci ČR, v jiných členských státech EU, příp. 
ve třetích zemích, a to na základě geografické 
blízkosti, podobného charakteru území či 
podobných řešených témat. 
Propagační, informační, vzdělávací a 
volnočasové akce (především konference, 
festivaly, workshopy, exkurze, výstavy, přenosy 
příkladů správné praxe ad., a to včetně produktů 
s tím spojených - publikace, brožury, letáky 
apod.) zaměřené na témata, která jsou řešena 
v SCLLD MAS Litomyšlsko: 

· podpora infocenter, propagace historie i 
současnosti území – hmotného a 
nehmotného přírodního a kulturního 
dědictví, aktivit v oblasti přírody a 
v kulturně-společenské oblasti, lokálních 
tradic, řemesel a regionální identity 

· podpora rozvoje cestovního ruchu 

· podpora místních organizací, rozvoje 
volnočasových aktivit a vzdělávání 

· podpora regionálních výrobců a místní 
produkce, jejího prodeje a propagace 

· podpora rozvoje zemědělství a mladých 
zemědělců 

· podpora rozvoje drobného podnikání a 
chybějících služeb v území. 

 
Pokud jde o hmotné a nehmotné investice včetně 
stavebních úprav lze realizovat pouze 
následující: 

· 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. 

Investice mohou být realizovány pouze takové, 
které budou provozovat po celou dobu lhůty 
vázanosti projektu na účel samy MAS a jsou 
způsobilé pouze za předpokladu, že jsou 
společně provozovány spolupracujícími subjekty. 
Lze podpořit i přípravnou fázi projektů spolupráce 
(předběžná technická podpora) v případě, že 
MAS prokáže, že plánovala provedení 
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konkrétního projektu (podpora činí maximálně 
10 % z alokace přidělené MAS na realizaci 
projektů spolupráce). 

Definice příjemce dotace MAS 

Výše způsobilých výdajů Min.: 50 000 Kč 

Max.: 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupů 

-  číslo     92501 

-  název    Celkové veřejné výdaje 

-  výchozí stav    0 EUR 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    N/A 

-  cílový stav 0 EUR 
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Název Fiche Občanská vybavenost 
Vazba na článek Nařízení PRV Článek 20 Základní služby a obnova vesnic 

ve venkovských oblastech: 

 

Vymezení Fiche 

 Stručný popis Fiche Fiche je zaměřena na podporu občanské 
vybavenosti se zaměřením na malé obce, 
které tvoří většinu území MAS 

a) Veřejná prostranství v obcích 

b) Mateřské a základní školy 

c) Hasičské zbrojnice  

d) Obchody pro obce 

e) Vybrané kulturní památky 

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

g) Stezky 

h) Muzea a expozice pro obce 

 Vazba na cíle SCLLD 1.1. Silná místní soudržnost a sounáležitost 
1.1.2 Podmínky pro místní vzdělávání 

1.1.6 Podmínky pro čelení přírodním vlivům 

a změnám klimatu 

1.1.7 Památky 

1.1.8 Kulturní a společenské akce 

1.1.9 Volný čas, spolková činnost, sport, 

kultura (hlavní opatření) 

 

1.2. Kvalitní infrastruktura 

1.2.1 Infrastruktura v obcích 

1.2.2 Veřejná prostranství 

1.2.3 Podmínky pro bezpečnou alternativní 

dopravu 

1.2.4 Veřejné budovy a společenské 

prostory 

1.2.5 Místní komunikace 
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1.3. Kvalitní životní prostředí 

1.3.7 Zeleň v obcích 

1.4. Silná místní ekonomika 

1.4.6 Podpora regionální produkce, prodeje 

a regionální identity 

Oblasti podpory 
 

· Podpora je zaměřena na obnovu 
veřejných prostranství 
specifikovaných níže, a to včetně 
herních prvků. Veřejným 
prostranstvím se pro účely těchto 
Pravidel rozumí veřejné prostranství 
definované v § 34 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní 
řízení), ve znění pozdějších právních 
předpisů. Podpořena budou pouze 
tato veřejná prostranství: náměstí, 
návsi, tržiště, bezprostřední okolí 
obecního úřadu, pošty, kostela, 
hřbitova, železniční stanice a dalších 
objektů občanské vybavenosti, které 
jsou ve vlastnictví obce. 

· Podpora zahrnuje investice do 
mateřských a základních škol 
nenavyšující kapacitu zařízení. 

· Podpora zahrnuje investice do 
staveb a vybavení hasičských 
zbrojnic přímo souvisejících s 
výkonem služby jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obce. 

· Podpora zahrnuje investice do 
obchodu zejména se smíšeným 
zbožím (prodejny, mobilní i stabilní 
stánky). 

· Podpora zahrnuje obnovu a 
zhodnocení nemovitého kulturního 
dědictví venkova. Nemovitým 
kulturním dědictvím venkova se 
rozumí nemovité památky uvedené 
ve veřejně dostupném Ústředním 
seznamu kulturních památek České 
republiky. 

· Podpora zahrnuje investice do 
staveb a vybavení pro kulturní a 
spolkovou činnost (obecní, kulturní, 
spolkové a víceúčelové domy, 
společenské, koncertní a divadelní 
sály, kina, klubovny, sokolovny a 
orlovny) včetně obecních knihoven. 

· V rámci tohoto záměru jsou 
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podporovány projekty v oblasti 
veřejně přístupných pěších a 
lyžařských stezek, hippostezek a 
dalších tematických stezek mimo 
území lesa. 

· Podpora je zaměřena na výstavbu a 
obnovu výstavních expozic a muzeí 
s nabídkou místních kulturních a 
historických zajímavostí s vazbou na 
místní historii, kulturní a umělecké 
aktivity a tradiční lidovou kulturu. 

Definice příjemce dotace a)  
 

Definice žadatele/příjemce dotace je stanovena 
na základě článku Nařízení PRV a platí  pro 
celou Fichi. Definice žadatele/příjemce dotace 
bude dále upřesněna Pravidly pro  operaci 
19.2.1 a 19.3.1. MAS nemůže být v rámci 
operace 19.2.1 příjemcem dotace.  MAS může 
cílit na konkrétní typy příjemců prostřednictvím 
preferenčních kritérií. 
 

Výše způsobilých výdajů Min.: 50 000 Kč 

Max.: 5 000 000 Kč 

Preferenční kritéria Principy pro stanovení preferenčních kritérií, 
které budou v rámci výzvy MAS upřesněny 
do konkrétních preferenčních kritérií: 

· Optimalizace harmonogramu čerpání 
(preference projektů s kratší dobou 
realizace/dřívější dobou dokončení) 

· Plnění principů LEADER (preference 
projektů se zapojením více subjektů, 
zájmových skupin, sektorů)  

· Rovnoměrnost čerpání v území (např. 
preference dosud nepodpořených 
žadatelů či žadatelů, kteří dosud 
nepředložili žádnou žádost, preference 
projektů realizovaných v menších 
obcích) 

· Naplňování principů horizontálních 
témat (např. preference žadatelů 
podporujících zaměstnávání osob 
znevýhodněných na trhu práce) 

· Velikost projektu (preference projektů 
s nižšími způsobilými výdaji) 

· Velikost žadatele (preference menších 
žadatelů) 

· Rozvoj stávajícího potenciálu území 
(např. preference projektů, které 
využívají či navazují na stávající 
infrastrukturu, objekty, zařízení či 
aktivity; preference projektů s vyšším 
vlastním přínosem žadatele) 

· Propagace MAS (preference projektů 
se závazkem publicity MAS a projektu 
nad rámec povinné publicity) 

Indikátory výstupů 
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-  číslo     92702 

-  název    Počet podpořených operací (akcí) 
-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 14 

Indikátory výsledků 

-  číslo     94800 

-  název    Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

-  výchozí stav    0 

-  hodnota pro mid-term (r. 2018)    0 

-  cílový stav 0 

 
  


