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PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV 

Od doby, kdy byla zpracována a následně schválena SCLLD MAS Krkonoše, z.s. prošlo území 
MAS Krkonoše vývojem. Zároveň byla postupně upřesňována pravidla pro realizaci projektů 
spolupráce a místním akčním skupinám bylo umožněno do svých strategií zařadit podporu 
aktivit článku 20 Programu rozvoje venkova. Tento dosavadní vývoj regionu, potažmo 
dokumentu SCLLD MAS Krkonoše, z.s. je popsán ve schválené Evaluační zprávě, zveřejněné na 
webu MAS: https://www.maskrkonose.cz/downloads/evaluacni_zprava_krkonose_final.pdf.  

Doplnění nové fiche Rozvoj venkova 

V průběhu zpracování a projednávání midterm evaluace SCLLD bylo zjištěno, že na území MAS 
chybí podpora aktivit, které již byly definovány v analytické a strategické části schválené SCLLD 
- jedná se především o chybějící podporu rekonstrukce veřejných prostranství ve venkovských 
obcích a podporu výstavby a rekonstrukce pěších, lyžařských,  hippo a tématických stezek. Tyto 
oblasti podpory jsou pro region MAS Krkonoš důležité zejména s ohledem na udržitelný rozvoj 
v oblasti cestovního ruchu (kap. 4.4 analytické části SCLLD). V této oblasti je již delší dobu v 
regionu uplatňována snaha roztříštit masovou turistiku, která je v nejexponovanějších 
lokalitách Krkonoš již neudržitelná, a oslovit turisty pro návštěvu méně známých ale přesto 
zajímavých míst v regionu. Pro tyto cíle cestovního ruchu, ale i vyžití místních obyvatel je nutné 
zajistit na území potřebnou infrastrukturu a tou je právě vybavení veřejných prostranství 
mobiliářem a vybudování a rekonstrukce stezek (pro pěší, lyžařské i jiné tematické stezky) 
mimo les. 

Ve schválené SCLLD je potřeba investic do rozvoje veřejných prostranství a do stezek popsána 
v analytické části: 

- v socioekonomické analýze např. v kap. 2.2.4 Ostatní druhy dopravy a pohybu - V blízkosti 

příměstských železničních zastávek dosud není dostatečný počet cyklostojanů... Významným a 

podceňovaným dopravním odvětvím je také pěší doprava... nebo v kap. 2.7.1 Atraktivity a 
atrakce cestovního ruchu - Pokles finančních prostředků v rozpočtech obcí či Správy KRNAP 

může v budoucnu ovlivnit údržbu i výstavbu turistické infrastruktury (běžkařské tratě, 

cyklostezky apod.), která může mít negativní dopady na návštěvnost regionu a rozvoj 

cestovního ruchu)... 

- ve SWOT analýze - slabé stránky: nedostatečná doprovodná infrastruktura a služby 

cestovního ruchu jako alternativa k dominantním formám cestovního ruchu; deficity v 

doprovodné infrastruktuře stezek (značení, mobiliář) v exponovaných místech, zejména v 

podhorských oblastech; nevyhovující vybavenost infrastrukturou pro aktivní trávení volného 

času; dostupnost veřejných služeb v území limitovaná charakterem osídlení, reliéfu i dopravní 

sítě; přetrvávající bariérovost dopravní infrastruktury, veřejných prostranství i objektů 

občanské vybavenosti 

- v analýze problémů a potřeb: narušená historická cestní síť s vysokou mírou malebnosti a 

krajinotvornosti (solitérní stromy, křížky, výhledy apod.) a značným potenciálem v oblasti 

cestovního ruchu; nevyužitý potenciál přírodních a dalších výškově málo členitých koridorů 

(vodní toky, železnice) pro vedení atraktivních pěších a cyklistických cest v sídlech i volné 

krajině, zhoršená prostupnost venkovských sídel pro pěší daná zánikem některých cest a 

složitými majetkovými poměry bránícími jejich obnově; chybějící pěší a cyklistická vazba 

zastavěných částí sídel na okolní volnou krajinu mimo silniční síť; ztráta intimity, klidu, zdravých 
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a bezpečných životních podmínek v sídlech a tím snížení atraktivity pro bydlení „starousedlíků“ 

(a zvláště obyvatel starší generace) v důsledku rozvoje cestovního ruchu a s tím související 

změny charakteru a kapacit občanské vybavenosti a nárůst dopravní zátěže v některých 

horských střediscích; riziko zániku základní občanské vybavenosti a služeb v malých obcích jako 

důsledek jejich vylidňování a stárnutí obyvatel a tím i faktického postupného zániku těchto sídel 

samotných 

Ve schválené SCLLD je potřeba investic do rozvoje veřejných prostranství a do stezek popsána 
i ve strategické části: 

- v kapitole 3. Formulace cílů: specifický cíl 1. Zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost regionu, 

zvýšit bezpečnost v dopravě a minimalizovat negativní dopady dopravy na prostředí a 

specifický cíl 3. Zkvalitnit a diverzifikovat nabídku neformálního vzdělávání a kulturních, 

sportovních a volnočasových aktivit, specifický cíl 6. 6. Zajistit dlouhodobě udržitelný stav 

životního prostředí a krajiny a přiměřené využití tohoto potenciálu v územním rozvoji 

- v kapitole 4. Návrh priorit a opatření: prioritní oblast 1: občanská vybavenost, vzdělávání, 

doprava, prioritní oblast 3. kultura, památky a neformální vzdělávání, prioritní oblast 5: 

podnikání, profesní a mimoškolní vzdělávání, prioritní oblast 6: životní prostředí 

Z výše uvedených důvodů, na základě midterm evaluace a veřejného projednání MAS Krkonoše 
doplňuje do své SCLLD fichi E Rozvoj venkova. Tato fiche bude zaměřena na čl. 20 Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v oblastech podpory písm. a) veřejná 
prostranství a písm. g) stezky. 

Zrušení fiche Projekt spolupráce 

V období let 2017 - 2019 MAS Krkonoše plánovala projekty spolupráce s dalšími MAS 
Královéhradeckého a Libereckého kraje i s kolegy z polských MAS. Z důvodu složitosti 
podmínek vycházejících z Pravidel 19.3.1 a s ohledem na možnost zařazení podpory aktivit z 
článku 20 se MAS rozhodla fichi PRV D Projekt spolupráce nerealizovat a od přípravy projektů 
spolupráce MAS odstoupila. Z pohledu SCLLD MAS Krkonoše a na základě projednávání v území 
MAS a v členské základně je nasměrování podpory do článku 20 (konkrétně do podpory 
rozvoje veřejných prostranství a stezek) pro území MAS v tuto chvíli větší prioritou. Proto se 
veškerá alokace z fiche PRV D převádí do nově doplněné fiche PRV E. 

Problematika odstranění fiche PRV D Projekt spolupráce a doplnění fiche E Rozvoj venkova je 
popsána i v evaluační zprávě - v aktualizované SWOT analýze (na str. 89), v evaluačních 
otázkách B.2 (str.28), B3 (str.31), B4 (str.34) a v kapitole Manažerské shrnutí výstupů a 
výsledků dosavadní implementace SCLLD (str. 59). Evaluační zpráva je zveřejněna na 
www.maskrkonose.cz. 

Úprava indikátorového plánu 

V programovém rámci Programu rozvoje byly upraveny hodnoty indikátorů pro midterm dle 
skutečnosti k 31.12.2018 a hodnoty cílových stavů indikátorů byly upraveny na základě 
vyhodnocení skutečnosti k 31.12.2019, dle dosavadních zkušeností s implementací SCLLD a na 
základě znalosti absorpční kapacity území. 
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Úprava finančního plánu 

MAS upravuje tímto dodatkem finanční plán pro programový rámec Programu rozvoje venkova 
- alokaci pro fichi D Projekt spolupráce ve výši 1 636 280 Kč v plné výši převádí do fiche E 
Rozvoj venkova. 
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V Programovém rámci PRV není řešeno lesnictví. Důvodem je skutečnost, že většina lesních ploch na území MAS Krkonoše se nachází uvnitř 
Krkonošského národního parku, kde jsou možnosti investic v lesním hospodářství výrazně limitované požadavky na ochranu území národního parku. 
Dominantním subjektem v oblasti lesního hospodářství je zde Správa KRNAPu, pro jejíž projekty v oblasti lesního hospodářství není nástroj CLLD 
vhodný. V území byly identifikovány dílčí potřeby podpory v oblasti neproduktivních investic v lesích, ovšem platí zde výše uvedené – Správa KRNAPu 
využívá alternativní zdroje financování projektů (vůči CLLD) a u ostatních potenciálních příjemců nebyla identifikována dostatečná absorpční kapacita. 
Z hlediska strategického řízení SCLLD, jehož součástí byla snaha o koncentraci (omezených) prostředků na rozvojové priority území, došlo k rozhodnutí 
preference podpory rozvoje zemědělství na úkor lesnictví.   

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV A: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche • Opatření je zaměřené na investice do zemědělských podniků s důrazem na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělských podniků 

Vazba na cíle SCLLD  • Opatření 4.2: Zemědělství 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 

jednotlivých specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

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

• V rámci této Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou 
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora nemůže být poskytnuta 
na pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce dotace • Zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV A: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ  

Preferenční kritéria • Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Pozitivní vliv záměru na životní prostředí 
o Preference záměrů, které nepovedou k záboru zemědělské půdy  
o Podpora tvorby pracovních míst 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Podpora dříve nepodpořených žadatelů 
o Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
o Preference projektů s kratší dobou realizace  

• Konkrétní preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců podniky-
příjemci 

0  0  20  

Indikátory výsledků Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 1  

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV B: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche • Opatření je zaměřené na investice do zemědělských produktů s důrazem na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
ekonomiky venkova 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV B: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

Vazba na cíle SCLLD  • Opatření 4.2: Zemědělství 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 

jednotlivých specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

• Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, 
nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií 
souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a 
druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní 
kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do 
marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.  

• 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 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 (Investice do zemědělských 
produktů) 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 

Preferenční kritéria • Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Pozitivní vliv záměru na životní prostředí 
o Preference záměrů, které nepovedou k záboru zemědělské půdy 
o Podpora tvorby pracovních míst 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Podpora dříve nepodpořených žadatelů 
o Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
o Zvýhodnění zpracování vlastní zemědělské produkce či regionální produkce 
o Preference projektů s kratší dobou realizace 
o Preference záměrů navázaných na regionální značky 

• Konkrétní preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS. 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV B: INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ  

Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců podniky-
příjemci 

0 0 4  

Indikátory výsledků Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 2  

 

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV C: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ 

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

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche • Opatření je zaměřené na podporu diverzifikace venkovské ekonomiky prostřednictvím investic na založení a rozvoj 
nezemědělských činností   

Vazba na cíle SCLLD  • Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh 

• Opatření 4.2: Zemědělství 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV C: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 

jednotlivých specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

• 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 
25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a 
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou 
oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a 
agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 
82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí 
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků 
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

• V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování 
EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené 
v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.  

• Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány pouze ve 
vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

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

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 

Preferenční kritéria • Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Pozitivní vliv záměru na životní prostředí 
o Preference záměrů, které nepovedou k záboru zemědělské půdy 
o Podpora tvorby pracovních míst 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Podpora dříve nepodpořených žadatelů 
o Zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů 
o Preference projektů s kratší dobou realizace 
o Preference záměrů navázaných na regionální značky 

• Konkrétní preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV C: DIVERZIFIKACE ZEMĚDĚLSTVÍ 

Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců podniky-
příjemci 

0 0 5  

Indikátory výsledků Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

prac. 
místa 

0 0 2  

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Vazba na článek Nařízení PRV  • Článek 44  

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche • Opatření je zaměřeno na podporu spolupráce MAS Krkonoše s dalším partnerstvím. 

Vazba na cíle SCLLD  Projekt spolupráce bude v závislosti na zvoleném výsledném zaměření navazovat na některé z níže uvedených opatření SCLLD: 

• Opatření 1.4: Vzdělávání a školství 

• Opatření 4.1: Místní ekonomika a místní trh 

• Opatření 4.2: Zemědělství 

• Opatření 5.1: Hospodářský rozvoj a trh práce 

• Opatření 5.2: Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

• Opatření 5.3: Marketing a řízení rozvoje cestovního ruchu 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 

jednotlivých specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

Na základě článku 44 nařízení PRV předpokládá MAS realizovat minimálně jeden projekt spolupráce.  

Předpokládané téma spolupráce: 

• Projekt zaměřený na další rozvoj regionální značky Krkonoše originální produkt (další rozvoj systému regionální 
certifikace výrobků, zavedení obdobného systému certifikace služeb, prezentace certifikovaných výrobků a služeb 
obyvatelům i návštěvníkům). Touto aktivitou jsou naplňována Opatření 4.1 a 5.3 SCLLD. 

Další možná témata projektů: 

• investiční aktivity týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně rozvoje značení místních výrobků a služeb, 
související se vzdělávacími aktivitami, investice do informačních a turistických center 

Podpora musí odpovídat následujícím podmínkám: 

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 dotace • MAS Krkonoše ve spolupráci s jinými MAS, nebo dalším způsobilým partnerstvím. 

• Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS 
spolupracovat se:  

o a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního 
rozvoje v rámci EU či mimo ni;  

o b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci EU. 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV D: PROJEKT SPOLUPRÁCE 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 000 Kč 

Indikátory výstupů Číslo Název Jednotka Výchozí 
stav 

Hodnota 
pro mid-
term (r. 
2018) 

Cílový 
stav 

Zdroj informací 

92501 Celkové veřejné výdaje (O.1) EUR 0 0 0  

 

NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV E: ROZVOJ VENKOVA  

Vazba na článek Nařízení PRV  • Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - písm. a), g) 

Vymezení Fiche 

Stručný popis fiche • Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovu vesnic ve venkovských oblastech, konkrétně na veřejná 
prostranství v obcích a stezky. 

Vazba na cíle SCLLD  • realizace fiche přispívá k naplnění specifických cílů SCLLD: 

o specifický cíl 1. zkvalitnit infrastrukturu a vybavenost regionu, zvýšit bezpečnost v dopravě a minimalizovat 
negativní dopady dopravy na prostředí – hlavní cíl 

o specifický cíl 3. zkvalitnit a diverzifikovat nabídku neformálního vzdělávání a kulturních, sportovních a 
volnočasových aktivit 

Oblasti podpory  

(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a 

jednotlivých specifických cílů/článků 

Nařízení PRV vycházející z potřeb území)  

 

• Podpora je cílena do následujících oblastí: 

• a) veřejná prostranství v obcích - podpora je zaměřena na veřejná prostranství definovaná v § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích, a to včetně herních prvků; podpořena budou pouze tato veřejná prostranství: náměstí, návsi, tržiště, navazující 
prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou 
ve vlastnictví obce 

• g) stezky - podporovány jsou projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších 
tematických stezek mimo území lesa 
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NÁZEV FICHE: OPATŘENÍ PRV E: ROZVOJ VENKOVA  

Definice příjemce dotace • pro aktivitu a) veřejná prostranství: obec nebo svazek obcí 

• pro aktivitu g) stezky: obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí 

Výše způsobilých výdajů (Kč) Minimální způsobilé výdaje 50 tis. Kč 

Maximální způsobilé výdaje 5 000 tis. Kč 

Preferenční kritéria • Preferenční kritéria budou vycházet z následujících principů: 
o Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v obci (hodnoceno dle počtu přenocování  z dat ČSÚ) 
o Preference záměrů s nižšími způsobilými výdaji 
o Proaktivní přístup žadatele (konzultace projektu) 
o Publicita projektu MAS Krkonoše 
o Podpora spolupráce 
o Preference záměrů s kratší dobou realizace 

• Konkrétní preferenční kritéria budou stanovená až v konkrétní výzvě MAS. 

Indikátory výstupů Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový stav Zdroj informací 

92702 Počet podpořených operací (akcí) 0 0 4  

Indikátory výsledků Číslo Název Výchozí 
stav 

Hodnota pro mid-
term (r. 2018) 

Cílový stav Zdroj informací 

 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

0 0 0  

 


