
4.3 Programový rámec PRV 

Cíl Strategie se zaměřuje na oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství a další podnikání 
nezemědělské povahy (diverzifikace). Vzhledem k výši alokovaných prostředků PR 
PRV, databázi projektových záměrů a k prioritám území budou v rámci tohoto PR 
podporovány projektové záměry v oblasti zemědělství, lesnictví a další podnikání 
nezemědělské povahy. 
V případě významného navýšení alokace bude zvážena možnost podpory aktivit pro zvýšení 
konkurenceschopnosti potravinářství. 
Na základě výsledků střednědobého hodnocení (Evaluační zpráva) bylo ke dni 27. 6. 2019 
Radou MAS schváleno zrušení Fiche 3.4 Zemědělská infrastruktura a Fiche 3.7 Spolupráce 
MAS. Dále bylo schváleno zařazení nové Fiche 3.8 Podpora venkovských oblastí a přesunutí 
veškeré zbývající alokace z ostatních Fichí na tuto Fichi novou. S uvedenými změnami souvisí 
také úprava cílových hodnot/přidání indikátorů. Těmto změnám předcházelo dotazníkové 
šetření, které bylo členům MAS i veřejnosti zpřístupněno na webových stránkách MAS.  
Nová Fiche 3.8 Podpora venkovských oblastí zahrnuje oblasti – Veřejná prostranství pro obce 
a Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Preferovány byly pouze uvedené dvě oblasti 
z osmi možných, jelikož zbývající alokace z ostatních Fichí není v dostatečné výši pro podporu 
většího množství projektových záměrů. Podkladem pro rozhodování o výběru dvou oblastí 
byly výsledky dotazníkového šetření mezi členy MAS – mapování zájmu členů o oblasti čl. 20.  
Uvedené změny se opírají o údaje ze schválené Evaluační zprávy (str. 76-77, 84, 86, 112, 116, 
134). 
V souvislosti s průběhem administrace Žádostí o dotaci byla dne 13. 2. 2020 schválena Radou 
MAS další změna Programového rámce PRV, která zahrnovala zrušení Fiche 3 Lesnická 
infrastruktura (na základě výsledků veřejného projednání), přesun volných finančních 
prostředků na Fichi 8 Podpora venkovských oblastí a v návaznosti na to také úpravu cílových 
hodnot indikátorů v dotčených Fichích. 

Tabulka č. 4.5: Programový rámec PRV 

Fiche č. 1 

Název Fiche 3.1 Investice do nezemědělské činnosti 

Vymezení Fiche 
Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských 
činností. 

Název opatření 
SCLLD 

2.1.1 Rozvoj nezemědělského podnikání  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

 Článek 19, odstavec 1, písmeno b) 

Strategický cíl 
SCLLD 

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na 
Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

2.1 Rozvoj podnikatelských aktivit a jejich zázemí 

Oblasti podpory 
Investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) - obnova, výstavba, pořízení vybavení 
provozoven 



Definice 
příjemce dotace 

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

Min, max CZV 
na projekt v Kč 

Min 50 tis. Kč 
Max. 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 
- finanční náročnost 
- vytvoření nového pracovního místa 
- využití stávající budovy či stavby 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(LEADER) (FTE = 1 plný pracovní úvazek) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018        0    
Cílová hodnota       0 

MI výstupu 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky) 
Vstupní hodnota      0 
Hodnota 2018          1 
Cílová hodnota         4  

 
Fiche č. 2 

Název Fiche 3.2 Investice do zemědělských podniků 

Vymezení Fiche 
Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. 

Název opatření 
SCLLD 

2.2.1 Rozvoj zemědělství na Broumovsku 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a). 

Strategický cíl 
SCLLD 

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na 
Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví 

Oblasti podpory 

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

Definice 
příjemce dotace 

Zemědělský podnikatel 



Min, max CZV 
na projekt v Kč 

Min 50 tis. Kč 
Max 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 
- finanční náročnost 
- vytvoření nového pracovního místa 
- využití stávající budovy či stavby nebo nová výstavba 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (LEADER) 
(FTE = 1 plný pracovní úvazek) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         1,5 
Cílová hodnota       4,3 

MI výstupu 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018        2 
Cílová hodnota       9  

 
 

Fiche č. 3 

Název Fiche 3.3 Lesnická infrastruktura 

Vymezení Fiche 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k 
lesní půdě. 
K datu 13. 2. 2020 se ruší Fiche 3.3 Lesnická infrastruktura. MAS ruší tuto 
Fichi z důvodu nezájmu žadatelů realizovat projekt v rámci lesnické 
infrastruktury. 

Název opatření 
SCLLD 

2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1, písmeno c) 

Strategický cíl 
SCLLD 

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na 
Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví 

Oblasti podpory 

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

Min, max CZV na 
projekt v Kč 

Min 50 tis. Kč 
Max 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 
- vliv na životní prostředí 
- finanční náročnost 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

94302 Celková délka lesních cest (km) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota        0  

MI výstupu 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       0  

 
 

Fiche č. 4 

Název Fiche 3.4 Zemědělská infrastruktura 

Vymezení Fiche 

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

K datu 27. 6. 2019 se ruší Fiche 3.4 Zemědělská infrastruktura. MAS ruší 
tuto Fichi, jelikož nebyl evidován dostatek poptávky ze strany žadatelů 
kvůli nízké alokaci na danou oblast. 

Název opatření 
SCLLD 

2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě  

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1, písmeno c) 

Strategický cíl 
SCLLD 

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na 
Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví 

Oblasti podpory 

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



Definice 
příjemce dotace 

obec nebo zemědělský podnikatel 

Min, max CZV na 
projekt v Kč 

 Min 50 tis. Kč 
Max 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 
- vliv na životní prostředí 
- finanční náročnost 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

Celková délka polních cest (km) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       0 

MI výstupu 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       0 

 
 

Fiche č. 5 

Název Fiche 3.5 Pozemkové úpravy 

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

Název opatření 
SCLLD 

2.2.3 Obnova a zvyšování hustoty cestní sítě 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1, písmeno c) 

Strategický cíl 
SCLLD 

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na 
Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně 
přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. Realizace plánů 
společných zařízení, opatření zajišťující zpřístupnění zemědělských a lesních 
pozemků. 

Definice 
příjemce dotace 

obec nebo zemědělský podnikatel 

Min, max CZV na 
projekt v Kč 

 Min 50 tis. Kč 
Max 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 



preferenčních 
kritérií 

- vliv na životní prostředí 
- finanční náročnost 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

94301 Celková délka cest zajišťující zpřístupnění pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci (km) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       0,395 

MI výstupu 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       1 

 
 

Fiche č. 6 

Název Fiche 3.6 Investice do lesnických technologií 

Vymezení Fiche 
Podpora je zaměřena na investice do lesnických technologií a do strojů a 
technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. 

Název opatření 
SCLLD 

2.2.2 Rozvoj lesnictví na Broumovsku 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 26 

Strategický cíl 
SCLLD 

2 Rozvoj podnikání, zemědělství, potravinářství a zaměstnanosti na 
Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

2.2 Modernizace a rozvoj zemědělství a lesnictví 

Oblasti podpory 

Podpora je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro 
hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke zpracování 
potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, 
technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost). Podpora se může týkat 
též výstavby či modernizace dřevozpracujících provozoven včetně 
technologického vybavení. Investice související s používáním dřeva jako 
suroviny nebo zdroje energie jsou omezeny na všechny pracovní operace 
před průmyslovým zpracováním; za průmyslové zpracování se nepovažuje 
mechanické zpracování dřeva na různé polotovary (např. výroba řeziva a jeho 
základní opracování). Investice související se zvyšováním ekonomické 
hodnoty lesů musejí být odůvodněné ve vztahu k očekávanému zlepšení lesů 
v jednom nebo více podnicích a mohou zahrnovat investice do strojů pro 
lesní těžební práce a postupů těžby, které jsou šetrné k půdě a zdrojům. 
Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy 
– nevztahuje se na dřevozpracující provozovny. 
 



Definice příjemce 
dotace 

 Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené 
na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, 
mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh 

Min, max CZV na 
projekt v Kč 

Min 50 tis. Kč       
Max. 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 
- vytvoření pracovního místa 
- finanční náročnost 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
(FTE = plný pracovní úvazek) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       0 

MI výstupu 

93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (podniky) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018        0 
Cílová hodnota       4 

 
 

Fiche č. 7 

Název Fiche 3.7 Spolupráce MAS 

Vymezení Fiche 

Tato Fiche je zaměřena na projekty spolupráce, které musí vykazovat 
hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této 
spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými 
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované 
MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV.  

K datu 27. 6. 2019 se ruší Fiche 3.7 Spolupráce MAS. MAS neeviduje žádný 

záměr na podporu rozvíjení partnerství a spolupráce, který by bylo možné 

realizovat na základě aktuálně platných podmínek Pravidel PRV. 

Název opatření 
SCLLD 

4.4.1 Podpora projektů regionální a mezinárodní spolupráce 
 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44 

Strategický cíl 
SCLLD 

4 Posílení cestovního ruchu a obnova kulturního dědictví Broumovska 
 

Specifický cíl 
SCLLD 

4.4 Rozvoj regionální a mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu a 
obnovy a interpretace kulturního dědictví 



Oblasti podpory 

Budou podporovány takové projekty spolupráce, které jsou v souladu se 
schválenou SCLLD, zejména s opatřením SCLLD 4.4.1 Podpora projektů 
regionální a mezinárodní spolupráce a aktivitou Aktivní spolupráce mezi 
jednotlivými aktéry v cestovním ruchu v regionu včetně přeshraniční 
spolupráce. 
 
Spolupráce bude zaměřena na opatření ve strategii, zejména na propagační 
a informační aktivity v oblasti cestovního ruchu a zajištění odbytu místní 
produkce, dále na vzdělávací aktivity např. přenos příkladů správné praxe. 
Vhodní partneři pro spolupráci jsou například polská LGD Sowiógorskie, která 
bude taktéž zapojena do nového programovacího období, české MAS 
(například sousedící MAS Stolové hory, se kterou navázala MAS 
Broumovsko+ 17. 10. 2013 spolupráci), DSO Broumovsko, Společnost pro 
destinační management Broumovska a další.  
 
V rámci této Fiche budou podporovány projekty spolupráce s následujícími 
tématy:  

- podpora ochrany, interpretace a propagace místního kulturního a 
přírodního dědictví 

- zajištění odbytu místní produkce 
- podpora výměny zkušeností a předávání poznatků, vzdělávací 

aktivity.  
 
Tato témata jsou v souladu se schválenou SCLLD.  
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, 
vzdělávací a volnočasové) a jako hmotné a nehmotné investice včetně 
stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje (budou-li pro 
projekt relevantní):  

- 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, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Min, max CZV na 
projekt v Kč 

Min 50 tis. Kč       
Max. 643 769 Kč 

MI výstupu 

92501 Celkové veřejné výdaje (0.1) (EUR) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018        0 
Cílová hodnota       0 

 

Fiche č. 8 

Název Fiche 3.8 Podpora venkovských oblastí 

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

Název opatření 
SCLLD 

1.1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejné služby a volný čas 
1.1.3 Obnova veřejných prostranství 

Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 20 

Strategický cíl 
SCLLD 

1 Zvyšování kvality života na Broumovsku 

Specifický cíl 
SCLLD 

1.1 Rozvoj infrastruktury pro občanskou vybavenost, technické 
infrastruktury a obnova veřejných prostranství 

Oblasti podpory 

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury. 
Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat následující oblasti: 
a) Veřejná prostranství v obcích – obnova veřejných prostranství včetně 
herních prvků. 
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – investice do staveb a 
vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven. 

Definice příjemce 
dotace 

a) Obec nebo svazek obcí. 
f) Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem 
obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o. p. s.), registrované 
církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby. 

Min, max CZV na 
projekt v Kč 

Min 50 tis. Kč       
Max. 5 000 tis. Kč 

Principy pro 
určení 
preferenčních 
kritérií 

Principy preferenčních kritérií:  
- doba realizace 
- finanční náročnost 
- velikost obce 
- soulad s principem LEADER 

Preferenční kritéria budou stanovené až v konkrétní výzvě MAS 

MI výsledku 

94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 
(FTE = plný pracovní úvazek) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018         0 
Cílová hodnota       0 



MI výstupu 

92702 Počet podpořených operací (akcí) 
Vstupní hodnota     0 
Hodnota 2018        0 
Cílová hodnota       10  

 


