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Úvod 

Důvodem změny č. 3 Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2014 – 

2020 je přidání fiche článku 20 PRV – „Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech“  

a s tím spojená změna finančního plánu SCLLD a hodnot indikátorů. Dále byly provedeny změny 

finančního plánu v souvislosti s novou fichi a drobné změny hodnot indikátorů na základě aktuálního 

stavu čerpání a podpory ve výzvách PRV MAS Jablunkovsko. 

Potřebnost podpory témat zařazených v článku 20 je v území Jablunkovska diskutována od počátku 

realizace strategie. Během celého tohoto období bylo zaznamenáno velké množství konzultací, 

zaměřených na oblast především podpory spolkové činnosti v jednotlivých obcích. Stejně tak při 

animaci školských zařízení byla častým tématem obnova nejen školních učeben, ale taky zázemí pro 

zaměstnance i žáky, stravovací zařízení a podobně. Tento fakt se potvrdil i při zpracování Mid-Term 

evaluace. Členy fokusních skupin byly potvrzeny slabé stránky týkající se podpory spolkové činnosti, 

omezené možnosti volnočasových aktivit, špatný stav nebo neexistence doprovodné zeleně 

(především v sídlech), chybějící a stárnoucí infrastruktury cestovního ruchu které se bude snažit MAS 

řešit v další polovině tohoto plánovacího období. Stejně tak jako v předchozím bodě, byly potvrzeny i 

příležitosti týkající se podpory a rozvoje místního spolkového života, rozvoj mimoškolních aktivit, 

podpora dalšího vzdělávání, které mohou být realizovány zlepšováním stavu školských zařízení, 

zvyšovaní estetických hodnot krajiny  a kulturního dědictví. Evaluační zprávu naleznete na 

https://masjablunkovsko.cz/o-nas/strategie-2014-2020/. 

V první polovině roku 2019 bylo provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření, s cílem zjištění absorpční 

kapacity regionu s ohledem na možné podporované aktivity článku 20. Z šetření vyplynul 

nezpochybnitelný zájem především o podporu školských zařízení, zázemí pro spolky včetně knihoven 

a veřejná prostranství v obcích. Zařazení článku 20 a podpora tří aktivit „a) Veřejná prostranství 

v obcích, b) Mateřské a základní školy, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven“ bylo 

definitivně schváleno Valnou hromadou MAS Jablunkovsko dne 27. 6. 2019. Se změnou strategie 

souvisí i změna znění popisu strategických cílů, změna finančního plánu a přesuny nedočerpaných 

alokací z jednotlivých opatření do zmíněného čl. 20. 

Provedené změny popisu strategických cílů: 

U opatření 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání  

a celoživotní učení, opatření 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje a opatření 3.2.4 Podpora 

aktivit na ochranu životního prostředí došlo k doplnění zdrojů financování o Program rozvoje venkova 

https://masjablunkovsko.cz/o-nas/strategie-2014-2020/
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a dále k doplnění typů možného způsobu realizace opatření o individuální projekty konečných 

příjemců. 

Provedené změny indikátorů: 

Fiche 17.1.a (evaluace str. 34) 

Změna u obou indikátorů. Indikátor 948 00 byl naplněn z více než 100%. Původní plánovaná hodnota 

- 1,5 úvazku. Indikátor je sledován za celý operační program ve všech fichích. Celkem je nutno 

vytvořit 3,5 pracovních míst. Indikátor 937 01 byl naplněn v první výzvě MAS. Do výzvy bylo přijato 

více menších projektů, než se předpokládalo při zpracování SCLLD. 

 

Fiche 17.1.b (evaluace str. 34) 

Indikátor 948 00 není v této fichi naplněn, je však sledován za celý operační program a díky novým 

pracovním místům ve fichi 17.1.a byl tento indikátor naplněn z více než 100 % do konce roku 2018.  

Fiche 19.1.b (evaluace str. 34) 

Změna u obou indikátorů. Indikátor 948 00 nebyl naplněn ze 100 %, ale pouze z 67 %. Tvorba 

pracovních míst je však sledována za celý operační program. U indikátoru 937 01 byl milník roku 2018 

splněn. Celkový počet podpořených subjektů byl překročen již v roce 2019 a dosáhl 12 subjektů. Do 

konce plánovacího období se očekává vyhlášení poslední výzvy na podporu drobných podnikatelů v 

celkovém objemu cca 1,6 mil. Kč. Vzhledem k průměrné výši CZV (dle stávající podpory) se očekává, 

že v poslední výzvě budou podpořeni 3 podnikatelé. Celková cílová hodnota indikátoru tak bude činit 

15 podpořených subjektů. Několikanásobné překročení indikátoru bylo způsobeno předložením 

vícero menších žádostí o podporu. 

Fiche 25 (evaluace str. 35) 

Změna u obou indikátorů. Indikátor 930 01 byl navýšen dle skutečného stavu - realizovaný projekt + 

projekt v hodnocení. Indikátor 927 02 byl navýšen o jednu akci. Jedná se o opravu indikátoru, který 

nebyl v souladu s popisem indikátoru. 

Fiche 44 (evaluace str. 35) 

Indikátor 925 01 byl snížen na základě stávající problematické přípravy projektů spolupráce. MAS 

Jablunkovsko zahájilo přípravy tří projektů spolupráce, z čehož jeden mezinárodní. Ovšem z důvodu 

nesouladů mezi postupy a metodikami na národní úrovni a evropské úrovni nebylo možno projekt 

realizovat. V současné době je v přípravě pouze jeden malý projekt spolupráce s MAS ČR, jehož 

finanční náročnost je mnohem menší než se očekávalo, a tudíž došlo ke snížení původní hodnoty. 

Fiche 20 (evaluace str. 31, 32, 36) 

přidání článku 20 na základě schválení Valnou hromadou MAS Jablunkovsko 

Provedené změny finančního plánu: 
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Přesun z čl. 17.1.a) – nedočerpáno 112 235,- Kč. Vzhledem k malému objemu zůstatku alokace a 

překročení indikátorů nebude již vyhlašována výzva. 

Přesun z čl. 17.1.b) – nedočerpáno 852 360, - Kč. Vzhledem k naplnění indikátorů a malému zájmu 

v území výzva nebude vyhlášena. 

Přesun z čl. 19.1.b) – přesun 1 065 018,- Kč. Vzhledem k překročení indikátorů došlo k omezení 

alokace pro výzvu MAS č. 5 PRV o uvedenou částku.  

Přesun z čl. 25 – Indikátory budou naplněny a alokace nedočerpaná o pouhých 769,- Kč. Tato částka 

byla přesunuta do čl. 20. 

Přesun z čl. 44 – nedočerpáno 683 000,- Kč. V tomto článku ponecháno pouze 100 000,- Kč. MAS 

připravuje pouze jeden malý projekt spolupráce do 100 000,- Kč 

Nová alokace čl. 20 – díky výše uvedeným přesunům byla vytvořena alokace ve výši 2 713 382,- Kč. 

Změna finančního plánu spočívající v přesunech mezi jednotlivými alokacemi a tvorbě alokace pro  

čl. 20 byla projednávaná Programovým výborem MAS Jablunkovsko a finálně schválena dne 28. 11. 

2019. 

    Změna alokací v opatřeních po mid-term evaluaci PRV 
 

 

Strategie CLLD 
Alokace finančního 

plánu schválené 
SCLLD 

Alokce finančního 
plánu ke změně 

SCLLD PRV 
Kontrolní součty 

 

Opatření Podopatření 
příspěvek 

EU  

národní 
veřejné 
zdroje 

(SR) 

příspěvek 
EU  

národní 
veřejné 
zdroje 

(SR) 

alokace 
změna 

po mid-
term 

evaluaci 

celkem 
schválená 

SCLLD 

změna 
PRV po 

mid-
term 

evaluaci 
(rozšíření 
o článek 

20) 

 

2.1.1. 

Podpora 
podnikatelských 
subjektů / fiche 

"Investice do 
zemědělských 

podniků" 4 923 900 1 641 300 4 129 897,6 2 323 067,4 6 452 965 6 565 200 -112 235 

 

2.1.2. 

Podpora 
regionální 

produkce a 
místních tradic / 

fiche 
"Zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských 

produktů" 1 233 900 411 300 507 417,6 285 422,4 792 840 1 645 200 -852 360 
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2.1.4. 

Podpora investic 
nezemědělského 

charakteru / 
fiche "Podpora 

investic na 
založení nebo 

rozvoj 
nezemědělských 

činností" 5 535 000 1 845 000 4 041 588,48 2 273 393,52 6 314 982 7 380 000 -1 065 018 

 

5.1.1. 

Ochrana lesních 
porostů / fiche 
"Neproduktivní 

investice v 
lesích" 615 000 205 000 524 307,84 294 923,16 819 231 820 000 -769 

 

3.1.1. 

Podpora 
projektů 

spolupráce a 
výměny 

zkušeností / 
fiche "Činnosti 
spolupráce v 

rámci iniciativy 
LEADER" 587 250 195 750 64 000 36 000 100 000 783 000 -683 000 

 

3.2.4. 
(1.2.1. a 
3.2.3.) 

fiche Základní 
služby a obnova 

vesnic ve 
venkovských 

oblastech 0 0 1 736 564,48 976 817,52 2 713 382 0 2 713 382 
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4. Popis strategických cílů, a opatření 

  

Specifický cíl 1.2 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení 

Opatření 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání  

a celoživotní učení  

 Cílem opatření je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup 

ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností, a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.  

 Jedná se o podporu investic do výstavby, přístavby, rekonstrukce, stavebních úprav a pořízení 

vybavení s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a podporou zkapacitnění zařízení 

pro předškolní vzdělávání. 

 Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další organizace podílející  

se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání (předškolního, 

základního, středního), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání 

pedagogů, učitelů a celoživotního vzdělávání dospělých.  

 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty zaměřené na udržení husté školské sítě a zajištění adekvátní kapacity 

školských  zařízení 

 Projekty zaměřené na zlepšení vybavenosti školských zařízení (odborné učebny, 

síťování,  apod.)  

Tab. 5: Způsob realizace opatření: 1.2.1: Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu NE 

Podpora absorpce území NE 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zdroje financování:  

 IROP – prostředky na podporu investičních projektů konečných uživatelů, zaměřené 

na zkapacitnění zařízení pro předškolní vzdělávání, dále projekty týkající se pořízení vybavení 

pro odborné učebny v rámci přírodních věd, fyziky, chemie, informační a komunikační technologie  

a projekty síťování školský zařízení.  

PRV – prostředky na podporu investičních projektů konečných uživatelů, zaměřené na drobnou 

infrastrukturu základních a mateřských škol. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Spolupráce – opatření 

3.2.2, které se soustřeďuje na neinvestiční projekty v oblasti vzdělávání a celoživotního učení. 

Specifický cíl: 3.1 Rozvoj a umocňování partnerství MAS Jablunkovsko 

Zůstává beze změn. Pouze pro účely systému MS 2014+. 

Specifický cíl 3.2 Absorpce regionu  

Opatření 3.2.1 Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb a sociálního podnikání 

 Cílem opatření je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. Opatření bude realizováno 

prostřednictvím neinvestičních projektů, které realizují organizace zabývající se problematikou 

sociálních služeb (především nestátní neziskové organizace, obce). V této oblasti budou realizovány 

projekty se zapojením MAS Jablunkovsko jako partnera projektu. Opatření směřuje k podpoře mnoha 

různých cílových skupin – začleňování osob do pracovního procesu, osob vracejících se z výkonu 

trestu, mladých rodin, osob nezaměstnaných v předdůchodovém věku, skupin ohrožených chudobou, 

OSVČ atd. 

 Role MAS je vymezena v tomto opatření jako podpůrná pro subjekty žádající o podporu 

do jednotlivých operačních programů. Jedná se o poskytování poradenství, sdílení informací  

se žadateli, pomoc s administrací projektů, koordinátor aktivit, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty zaměřené na rozvoj služeb pro jednotlivé skupiny obyvatel ohrožených sociálním 

 vyloučením 

 Projekty podporující vytváření sítí sociálních služeb (včetně bezplatného poradenství  

 a sociální rehabilitace) s využitím místního potenciálu (terénní pracoviště, hipoterapie, atd.) 
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 Projekty na podporu prorodinné politiky 

 Projekty podporující sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

 ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb 

 poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce 

 Projekty týkající se vzniku a rozvoje specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů 

 v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) 

 s využitím znalosti lokálního prostředí  

 Projekty podpory vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 Projekty zaměřené na vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 

 zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení  

 i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich 

 financování  

 Projekty k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím 

 aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech 

 Projekty zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou 

 vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku  

 Projekty pro tvorbu podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky 

 odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání 

 a spolupráce všech relevantních aktérů 

 Projekty zaměřené na podporu služeb v souvislosti se sociálním bydlením 

Tab. 12: Způsob realizace opatření 3.2.1 Podpora aktivit pro rozvoj sítě sociálních služeb  

a sociálního podnikání 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 OPZ – zapojení MAS do projektů partnerských organizací poskytujících sociální služby  

a podpora absorpce regionu. 

Synergie a komplementarita: 
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 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Lidé – opatření  

1.1.1 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury, 1.1.2 – Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální 

podnikání, 1.1.3 – zlepšení podmínek pro bydlení. 

Opatření 3.2.2 Podpora aktivit pro rozvoj regionálního školství 

 Projekty zaměřené na neinvestiční akce. V rámci tohoto doplňkového opatření  

se předpokládá realizace partnerských projektů MAS a školských zařízení. Toto opatření bude možno 

realizovat prostřednictvím vícero operačních programů, přičemž stěžejním programem bude 

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání. 

 Role MAS je vymezena v tomto opatření jako podpůrná pro subjekty žádající o podporu 

do jednotlivých operačních programů. Jedná se o poskytování poradenství, sdílení informací  

se žadateli, pomoc s administrací projektů, koordinátor aktivit, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty pro vzdělávání dospělých s důrazem na zaměstnatelnost a celoživotní vzdělávání 

 Projekty pro zajištění rovného přístupu k předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu 

 vzdělávání 

 Projekty zkvalitňování výuky na základních školách, rozvoj inkluzívního vzdělávání, podpora 

 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 Projekty vzdělávání pedagogů, využívání principů místně zakotveného učení, zavádění 

 výukových inovací 

 Projekty zaměřené na podporu komunitních škol a alternativních forem výuky 

 Podpora propagace celoživotního vzdělávání 

 Spolupráce při tvorbě plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve školských zařízeních  

 

Tab. 13: Způsob realizace opatření 3.2.2 Podpora aktivit pro rozvoj regionálního školství 

Individuální projekty konečných příjemců NE 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 OPVVV, OPZ - vlastní projekty MAS a zapojení do projektů partnerských organizací 

poskytujících sociální služby 
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Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Lidé,  

Spolupráce – opatření 1.2.1 – Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury pro vzdělávání  

a celoživotní učení. 

 

Opatření 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje  

 Tento specifický cíl je zaměřen na podporu aktivit v oblasti spolupráce hlavních aktérů 

regionálního rozvoje v území MAS Jablunkovsko.  

 Situování regionu na hranici tří států je velkou výhodou a vybízí k navazování spolupráce  

a výměnu zkušeností mezi jednotlivými subjekty. Cíl bude realizován v rámci jednoho opatření. 

 V rámci tohoto cíle se předpokládá společná propagace regionu Jablunkovska ve spojení 

s významnými subjekty v regionu.  

 Role MAS je vymezena v tomto opatření jako podpůrná pro subjekty žádající o podporu 

do jednotlivých operačních programů. Jedná se o poskytování poradenství, sdílení informací  

se žadateli, pomoc s administrací projektů, koordinátor aktivit a platforma k diskuzi k záměrům 

v regionu, apod. 

Návrh možných aktivit: 

 Projekty spolupráce obcí, podnikatelů a neziskových organizací 

 Spolupráce s regionálními aktéry v oblasti cestovního ruchu 

 Projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce v oblastech výměny zkušeností 

 Společná propagace území Jablunkovska zvyšující návštěvnost regionu 

 Podpora spolkové činnosti a tradic 

 Zapojení výstupů strategie do nabídky cestovního ruchu 

 Podpora regionální značky 

 Podpora poradenství 

 Projekty na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, 

 zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů 

 Vytváření partnerství mezi jednotlivými subjekty zapojenými do oblasti sociálních služeb, 

 sociálního podnikání s místními zemědělskými i nezemědělskými podniky 

 Projekty podporující propagaci tradičního zemědělství, místních výrobců. 
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 Projekty podporující spolupráci subjektů 

 Projekty vzdělávání, dovedností a celoživotního vzdělávání zaměřené do oblasti zemědělství, 

 podnikání v zemědělství 

 Projekty zaměřené na podporu vzniku podnikatelských zón 

Tab. 14: Způsob realizace opatření 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS NE 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 Multizdrojové financování, například Program rozvoje venkova prostřednictvím podpory 

projektů zaměřených na spolkovou činnost a tradice. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle Podnikání,  

Mobilita – opatření 2.1.1 – Podpora podnikatelských subjektů, 2.1.2 – Podpora regionální produkce  

a místních tradic, 2.1.3 – Podpora zázemí pro tvorbu nových pracovních míst na místní úrovni,  

4.1.1 – Podpora bezpečnosti a bezbariérovosti na komunikacích, 4.1.2 – Podpora provázanosti 

různých druhů dopravy, 4.1.3 – Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek. 
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Opatření 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 

 Opatření směřuje k podpoře ochrany životního prostředí v oblastech, které byly definovány 

v analytické části jako prioritní, zejména vodní hospodářství, ovzduší, krajina, odpadové hospodářství, 

sídelní zeleň. Opatření je zaměřeno na podporu přípravy projektů, prosazování společných zájmů 

území a realizaci investičních i neinvestičních projektů. Bude realizováno poskytováním poradenství 

v různých oblastech životního prostředí, podporou absorpce regionu apod. 

 Aktivity jsou úzce spjaty se závěry analytické části strategie, kdy se projevily potřeby území 

v oblasti zkvalitňování odpadového hospodářství, projekty zaměřené na separaci jednotlivých druhů 

odpadů (např. biologicky rozložitelný komunální odpad) a jeho další využití (např. kompostárna), 

zadržování vody v krajině, ochrana před povodněmi a v neposlední řadě nutnost řešení likvidace 

invazních druhů rostlin.  

Návrh možných aktivit: 

 Projekty na podporu modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 

 Spolupráce v řešení situace s nakládání s odpady (svoz odpadů, aj.) na úrovni obcí 

 Podpora projektů výstavby a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

 (kompostárna, energetické využití odpadů) 

 Podpora projektů péče o krajinu a zachování rozmanitosti krajiny  

 Podpora projektů řešení sesuvů půdy a protierozní opatření 

 Podpora projektů rekonstrukce a výstavby kanalizací a čističek odpadních vod 

 Podpora projektů řešících alternativní způsoby likvidace komunálních odpadních vod 

 Podpora projektů rekonstrukce a výstavby vodovodů 

 Podpora projektů k posílení zásobování regionu pitnou vodou 

 Podpora projektů zaměřených na zadržování vody v krajině 

 Podpora aktivit zaměřených na protipovodňovou ochranu 

 Podpora zavádění nízkoemisních technologií pro vytápění objektů určených k bydlení 

 Podpora výsadby a údržby zeleně 

 Projekty spolupráce mezi školami a dalšími vzdělávacími organizacemi v oblasti EVVO 

 Podpora organizací zabývající se výukou environmentální výchovy 

 Projekty se zaměřením na přírodovědné a environmentální témata 

 Podpora projektů informačního charakteru, pořádání besed a společenských akcí pro širokou 

 veřejnost 
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Tab. 15: Způsob realizace opatření 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí 

Individuální projekty konečných příjemců ANO 

Vlastní projekty MAS ANO 

Zapojení MAS jako partnera projektu ANO 

Podpora absorpce území ANO 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroje financování:  

 IROP – projekty spolupráce, OPŽP – podpora projektů zaměřených na revitalizaci funkčních 

ploch a prvků sídelní zeleně, PRV – podpora projektů zaměřených na veřejná prostranství v obcích 

jakožto doprovodných opatření ke zkvalitnění sídelní zeleně. 

 Další dotační zdroje EU i státní dotace. 

Synergie a komplementarita: 

 Opatření úzce souvisí se záměry, které budou realizovány v rámci cíle  

Spolupráce – opatření 3.1.1. 
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7.2   Fiche PRV 

Název Fiche Investice do zemědělských podniků 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 
Cílem tohoto článku je podpora vedoucí ke zvýšení výkonnosti  

a udržitelnosti zemědělského podniku jako celku.  

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 2 Podnikání - ekonomicky vyspělý a efektivní region 

Jablunkovska 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Opatření: 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

Oblasti podpory 

Podporovány budou hmotné a nehmotné investice v živočišné  

a rostlinné výrobě, investice do zemědělských staveb a technologií 

pro živočišnou a rostlinnou výrobu, investice ve školkařské 

produkci, investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 

výrobu, investice na pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu zemědělského podniku. Podpořit nelze investice v oblasti 

rybolovu a včel, stejně tak jako pořízení kotlů na biomasu. 

Investice rovněž nesmí zahrnovat obnovu nosných konstrukcí 

vinic, jejich oplocení i oplocení sadů. 

Definice příjemce dotace Zemědělský podnik 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Zaměstnanost - preferovány budou projekty vytvářející nová 

pracovní místa 

2. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 
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3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s 

místním regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, 

ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

4. Efektivnost vynaložených prostředků – preferovány budou 

projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace. 

Indikátory výstupu 

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018)  4 

cílový stav  7 

Indikátory výsledků 

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER) 

výchozí stav   

hodnota pro mid.term (r. 2018)  2 

cílový stav  4 
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Název Fiche Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 

Cílem tohoto článku je podpora investic ovlivňujících zpracování, 

uvádění na trh i rozvoje zemědělských produktů řazených v příloze  

I Smlouvy o fungování EU či bavlny.  

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 2 Podnikání - ekonomicky vyspělý a efektivní region 

Jablunkovska 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Opatření: 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

Oblasti podpory 

Podporovány budou hmotné a nehmotné investice týkající se 

zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

Způsobilými výdaji jsou náklady na výstavbu a rekonstrukci 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 investice souvisejících se 

skladováním zpracované suroviny, výrobků s druhotných surovin 

vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice do 

zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související 

s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh 

(včetně investice do marketingu) a investice do zařízení na čištění 

odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu. V rámci této fiche 

nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu 

a výroby medu a dále v případě zpracování vinných hroznů 

technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou 

dřevěnou nádobu na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů, 

speciální kvasnou nádob 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 
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zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o 

fungování EU jako vstupní produkt. 

Výše způsobilých výdajů 
min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Zaměstnanost - preferovány budou projekty vytvářející nová 

pracovní místa 

2. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s 

místním regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, 

ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

4. Efektivnost vynaložených prostředků – preferovány budou 

projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace. 

Indikátory výstupu  

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018) 1 

cílový stav 1 

Indikátory výsledků 

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER) 

výchozí stav  0 

hodnota pro mid.term (r. 2018) 0 

cílový stav 0 
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Název Fiche 
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 
Cílem tohoto článku je podpora investic na založení a rozvoj 

nezemědělských činností. 

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 2 Podnikání - ekonomicky vyspělý a efektivní region 

Jablunkovska 

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu 

Opatření: 2.1.1 Podpora podnikatelských subjektů 

2.1.2 Podpora regionální produkce a místních tradic 

Oblasti podpory 

Podporovány budou 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 35.40 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 oddílu 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 

(Balící 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 domácnost), 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 
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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. Činností 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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Zaměstnanost - preferovány budou projekty vytvářející nová 

pracovní místa 

2. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté  

s místním regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, 

ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 

4. Efektivnost vynaložených prostředků – preferovány budou 

projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace. 

Indikátory výstupu  

číslo 93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018) 1 

cílový stav 15 

  

Indikátory výsledků  

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER) 

výchozí stav  
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hodnota pro mid.term (r. 2018) 1  

cílový stav 1 

 

Název Fiche Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 25 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 

Cílem tohoto článku je podpora investic vedoucích ke zvyšování 

environmentálních a společenských funkcí lesa a využívání jeho 

společenského potenciálu.  

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 5 Prostředí - zdravé a funkční Jablunkovsko 

Specifický cíl: 5.1 Ochrana životního prostředí 

Opatření: 5.1.1 Ochrana lesních porostů 

Oblasti podpory 

Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce 

lesa v podobě značení, výstavby a rekonstrukce stezek pro turisty  

do šíře 2 metrů, značení  významných přírodních prvků, výstavby 

herních a naučných prvků, fitnes prvků. Podporovány budou též 

aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti (odpočinková 

stanoviště, přístřešky, informační tabule, závory). Realizovat lze také 

opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání 

odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. 

mosty, lávky, zábradlí stupně. Projekty musí být realizované na 

PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí NATURA 2000. 

Žadatel 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 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční kritéria 

1. Inovace - preferovány budou projekty, které budou nést 

charakter inovací a nových přístupů. 

2. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s místním 

regionem formou využívání místních zdrojů, partnerství, ovlivňující 

místní obyvatelstvo, životní prostředí a podobně. 
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3. Efektivnost vynaložených prostředků – preferovány budou 

projekty mimo jiné se zkrácenou dobou realizace. 

Indikátory výstupu  

číslo 92702 

název Počet podpořených operací (akcí) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018) 1 

cílový stav 2 

Indikátory výsledků  

číslo 93001 

název Celková plocha (ha) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018) 0,95 

cílový stav 1,07 
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Název Fiche Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Vazba na článek Nařízení PRV Článek 44 

Vymezení Fiche 

stručný popis Fiche 

Cílem tohoto článku je podpora projektů vykazujících hodnotu 

přidanou spoluprací. Výstupů projektu by bez této spolupráce 

nebylo možné dosáhnout. MAS může spolupracovat s různými 

partnerstvími, způsobilé výdaje vznikají ovšem pouze spoluprací  

s MAS, jejíž SCLLD byla schválena z Programu rozvoje venkova. 

vazba na cíle SCLLD 

Strategický cíl: 3 Spolupráce – stabilní a spolupracující region 

Specifický cíl: 3.1 Rozvoj a umocňování partnerství MAS 

Jablunkovsko 

Opatření: 3.1.1 Podpora projektů spolupráce a výměny zkušeností 

Oblasti podpory 

Podporována bude spolupráce zabývající se tématy definovanými  

v SCLLD MAS formou měkkých akcí, formou pořádání konferencí, 

festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné 

praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky 

apod.) Hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav lze 

realizovat pouze při zajištění odbytu místní produkce včetně 

zavedení značení místních výrobků a služeb, při činnostech 

souvisejících se vzděláváním či investice do informačních a 

turistických center. Musí být ovšem provozovány spolupracujícími 

subjekty. Investice mohou být realizovány pouze takové, které bude 

provozovat o celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samotná 

MAS. Způsobilé jsou i výdaje na technickou podporu projektů 

spolupráce, ovšem maximálně do výše 10 % z alokace přidělené 

MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce dotace 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena 

PRV. Spolupráce může být navázána s jakoukoli MAS (zahraniční,  

se schválenou SCLLD z PRV i neschválenou SCLLD z PRV), skupinou 

místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, 

která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni  

a skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než 

venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci 

EU. 

Výše způsobilých výdajů min. 50 tis. Kč 
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max. 5 mil. Kč 

Indikátory výstupu  

číslo 92501 

název Celkové veřejné výdaje (O.1) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid.term (r. 2018) není nutno stanovovat 

cílový stav 3 697,10 
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Název Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 

Vazba na 

článek 

Nařízení 

PRV Článek 20 

Vymezení Fiche 

stručný 

popis Fiche 

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských 

oblastech.  

vazba na 

cíle SCLLD 

Strategický cíl: 1 Lidé – vzdělaní a sociálně uvědomělí občané Jablunkovska 

Strategický cíl: 3 Spolupráce – stabilní a prosperující region 

Specifický cíl: 1.2 Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení 

Specifický cíl: 3.1 Rozvoj a umocňování partnerství MAS Jablunkovsko (hlavní cíl pro 

MS2014+) 

Specifický cíl: 3.2 Rozvoj absorpce regionu 

Opatření: 1.2.1 Podpora kvality a dostupnosti regionální infrastruktury ro vzdělávání a 

celoživotní učení 

Opatření: 3.2.3 Podpora aktivit řízení místního rozvoje 

Opatření: 3.2.4 Podpora aktivit na ochranu životního prostředí (hlavní cíl pro MS2014+) 

Oblasti 

podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury 

(projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou infrastrukturu). Podpora v rámci 

fiche zahrnuje následující oblasti: 

a) Veřejná prostranství v obcích 
b) Mateřské a základní školy 
f)     Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 

Definice 

příjemce 

dotace 

Obec nebo svazek obcí 

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízení obcí nebo svazkem obcí, dále 

školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které 

nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu 

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízení obcí nebo svazkem obcí, nestátní 

neziskové organizace (spolek, ústav, o. p. s.), registrované církve a náboženské 
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společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

Výše 

způsobilých 

výdajů 

min. 50 tis. Kč 

max. 5 mil. Kč 

Preferenční 

kritéria 

1. Efektivnost realizace strategie - preferovány budou projekty mimo jiné se zkrácenou 

dobou realizace. 

2. Přístup zdola nahoru - preferovány budou projekty, které byly komunitně projednány 

3. Místní soudržnost - preferovány budou projekty spjaté s místním regionem formou 

využívání místních zdrojů, partnerství, ovlivňující místní obyvatelstvo, životní prostředí a 

podobně. 

4. Udržitelný rozvoj – preferovány budou projekty zaměřené mimo jiné na zlepšení 

životního prostředí 

Indikátory výstupu  

číslo 92702 

název Počet podpořených operací (akcí) 

výchozí stav 0 

hodnota pro 

mid.term (r. 

2018)  0 

cílový stav 20 

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 

 


