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PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV 
 
Programový rámec PRV je třetím programovým rámcem SCLLD MAS Moravská brána pro období 2014 
– 2020 „Společně v pohybu“. Prostřednictvím programového rámce PRV by mělo docházet k posílení 
respektive využití identifikovaných silných stránek území a to kvalitní úrodnosti zemědělské půdy, 
vysokého potenciálu zemědělců a živnostníků a dostatku volných ploch pro podnikatelskou činnost. 
S tím souvisí eliminace slabý stránek území tj. vysoký podíl intenzivního zemědělství, odliv mladého  
a vzdělaného obyvatelstva z regionu a absence koncepčního řešení a jednotného postupu v oblasti 
podpory podnikání a zaměstnanosti. 
Realizace programového rámce by také měla využívat definované příležitosti regionu, na které je 
vhodné reagovat rozvojem místní produkce, tedy prohloubení spolupráce podnikatelského 
s neziskovým sektorem, rozvoj cestovního ruchu v návaznosti na agroturistiku a existenci kvalitní 
dopravní infrastruktury v návaznosti na stavbu dálnice D1. 
 

Opatření programového rámce PRV 

Programový rámec PRV je tvořen čtyřmi opatřeními SCLLD, která byla vybrána po projednání s místními 
aktéry jako prioritní pro řešení prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR. 

Schéma 1 - Opatření programového rámce PRV 

 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 

Vazba vybraných opatření na PRV 

Opatření: M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj, článek 
35 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje  
- 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 

 19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny  
- 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

 
Opatření programového rámce jsou v souladu s doporučenými aktivitami pro podporu území z PRV 
prostřednictvím CLLD, tj. opatřením 19 a výše uvedenými dílčími podopatřeními.  

Programový 
rámec PRV

C1 Zemědělské investice

C2 Nezemědělská produkce

C3 Zemědělská produkce

C4 Spolupráce MAS
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Opatření M19 napomáhá k posílení rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím aktivit místních 
obyvatel. K naplňování priority 6 přispěje realizací operací místního rozvoje včetně integrovaných  
a více-odvětvových projektů se zahrnutím inovativních prvků, vycházejících z místních potřeb  
a potenciálu. K tomuto se předpokládá vytváření sítí, partnerství a projektů spolupráce na národní  
a nadnárodní úrovni.  

Opatření se zaměřuje na implementaci metody LEADER prostřednictvím podpory realizace strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje a realizace projektů spolupráce. MAS jsou založeny na principu 
partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni. Hlavním 
úkolem MAS je aktivizace občanů daného mikroregionu, budování partnerství, sjednocování lidí  
a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Místní akční skupiny 
nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o obnovu a rozvoj obcí a přispívají 
k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu. Koordinační role MAS vychází z detailní znalosti 
místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. Spolupráce mezi jednotlivými MAS navzájem 
pak přispívá k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe a vytváření integrovaných projektů s širokým 
dopadem.  

 
 
Vybraná opatření programového rámce podporují aktivity ze specifických opatření PRV: 

4.1 - Podpora a investice do zemědělských podniků 
4.2 - Podpora investic do zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů 
6.4 - Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělské činnosti 
19.3 - Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny  

 
Jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD a současně jsou v souladu s věcným  
a územním zaměřením a podmínkami uvedenými v opatřeních PRV. Vybrané aktivity obsahují 
monitorovací indikátory uvedené v Metodice a přispívají k jejich naplňování. Výběr indikátorů a výchozí 
a cílové hodnoty jednotlivých opatření byly stanoveny odborným odhadem vycházející z parametrů 
plánovaných aktivit a srovnáním s nastavenými cílovými hodnotami v příslušných opatřeních PRV.  

 

Rozdělení alokace programového rámce PRV 

Programový rámec PRV vychází z předpokládané alokace: 

 Operace 19.2.1 ………… 11.444.739,- Kč.  

 Operace 19.3.1………………. 546.045,-Kč. 
 

Tabulka 1 – Rozdělení alokace PRV 

Název opatření Alokace Podíl 

C1 Zemědělské investice 5.150.133,- Kč 45% 

C2 Nezemědělská produkce 5.722.369,- Kč 50% 

C3 Zemědělská produkce 572.237,- Kč 5% 

Celkem 19.2.1 11.444.739,- Kč 100% 

C4 Spolupráce MAS 546.045,-Kč 100% 

Celkem 19.3.1 546.045,-Kč 100% 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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OPATŘENÍ C1 ZEMĚDĚLSKÉ INVESTICE 
 

Specifický cíl SCLLD:  3.2  Podpora zemědělství a lesnictví 
Opatření SCLLD:             3.2.2 Modernizace zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě 
Alokace:   5.150.133,- Kč 

 
A) Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a), Investice do zemědělských podniků 

 
B) Vymezení Fiche  

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. Podpora 
přispívá k naplňování Priority 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků  
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních 
zemědělských technologií, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 
zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení 
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností. 

 
C)   Oblasti podpory 

V rámci SCLLD budou podporovány aktivity vedoucí k podpoře rozvoje malých farem, modernizaci 
zemědělských podniků v rostlinné a živočišné výrobě, podpoře obnovy zemědělské techniky  
a k zajištění odbytu zemědělských produktů v regionu. Všechny aktivity povedou ke zvýšení celkové 
výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku. 

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. 

 
D) Typy příjemců podpory  

Zemědělský podnikatel. 

Konkrétnější specifikace příjemce bude uvedena v jednotlivých výzvách.  

 
E) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Minimální: 50.000,- Kč 
Maximální: 5.000.000,- Kč.  

 
F) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
C1 bylo stanoveno 8 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 

 Veřejná prospěšnost 
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 Spolupráce, partnerství, síťování 

 Inovace 

 Integrované aktivity 

 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 

 Dlouhodobý přínos  

 Dopad projektu 

Relevantní preferenční kritéria budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 
G) Indikátory výstupů a výsledků 

Tabulka 2 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce PRV C1 
číslo  93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

cílový stav 6 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Tabulka 3 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce PRV C1 
číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,3 

cílový stav 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

  5  

SCLLD 2014-2020 

OPATŘENÍ C2 NEZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE 
 
Specifický cíl SCLLD:  3.1 Podpora rozvoje řemesel a podnikání 
Opatření SCLLD:  3.1.1 Podpora vzniku, rozvoje a konkurenceschopnosti mikro, malých  

i středních podniků 
Alokace:   5.722.369,- Kč 
 
A) Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b), Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 

 
B) Vymezení Fiche  

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora 
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění 
diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst. 

 
C)   Oblasti podpory 

V rámci SCLLD budou podporovány aktivity vedoucí k podpoře vzniku a rozvoje mikropodniků a malých 
podniků, jejich konkurenceschopnosti, modernizaci výrobních provozů a podnikatelské infrastruktury. 
Dále aktivity zaměřené na rozvoj (rozšiřování a zkvalitňování) nabídky atraktivit, základních  
a doplňkových služeb cestovního ruchu. 

Podpora zahrnuje investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických 
činností (CZ-NACE)4 : C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném 
průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU)  
č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), 
F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami 
ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační 
činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  
N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se 
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  
N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní 
vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). V případě 
uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy  
o fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU 
(převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování 
produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou 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. 

 
D) Typy příjemců podpory  

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

Konkrétnější specifikace příjemce bude uvedena v jednotlivých výzvách.  
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E) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Minimální 50.000,- Kč 
Maximální 5.000.000,- Kč.  

 
F) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
C2 bylo stanoveno 8 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 

 Veřejná prospěšnost 

 Spolupráce, partnerství, síťování 

 Inovace 

 Integrované aktivity 

 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 

 Dlouhodobý přínos  

 Dopad projektu 

Relevantní preferenční kritéria budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 

G) Indikátory výstupů a výsledků 

Tabulka 4 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce PRV C2 
číslo  92702 

název Počet podpořených akcí/operací (O.3) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 3 

cílový stav 6 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Tabulka 5 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce PRV C2 
číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0,3 

cílový stav 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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OPATŘENÍ C3 ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE 
 

Specifický cíl SCLLD:  3.2  Podpora zemědělství a lesnictví  
Opatření SCLLD: 3.2.4  Zajištění odbytu zemědělských a potravinářských produktů v regionu 
Alokace:   572.237,- Kč 

 
A) Vazba na článek Nařízení PRV 

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

 
B) Vymezení Fiche  

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských 
produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, 
přičemž výstupem procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje.  

Podpora přispívá k naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik  
v zemědělství, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším 
začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním 
hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení  
a organizací producentů a mezioborových organizací. 

 
C)   Oblasti podpory 

V rámci SCLLD budou podporovány projekty související se zajištěním odbytu zemědělských  
a potravinářských produktů trh a zkracováním dodavatelských řetězců, diverzifikaci činnosti 
zemědělských subjektů v návaznosti na potravinářství. 

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. 

 
D) Typy příjemců podpory  

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. 

Konkrétnější specifikace příjemce bude uvedena v jednotlivých výzvách.  
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E) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Minimální 50.000,- Kč 
Maximální 5.000.000,- Kč.  

 
F) Principy pro určení preferenčních kritérií  

Pro hodnocení předložených projektů a jejich dopadu na území MAS Moravská brána v rámci opatření 
C3 bylo stanoveno 8 principů pro určení preferenčních kritérií: 

 Potřebnost 

 Veřejná prospěšnost 

 Spolupráce, partnerství, síťování 

 Inovace 

 Integrované aktivity 

 Rozvoj zaměstnanosti a sociální inkluze 

 Dlouhodobý přínos  

 Dopad projektu 

Relevantní preferenční kritéria budou určeny v jednotlivých výzvách. 

 
G) Indikátory výstupů a výsledků 

Tabulka 6 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce PRV C3 
číslo  93701 

název Počet podpořených podniků/příjemců 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

Tabulka 7 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce PRV C3 
číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 0 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
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OPATŘENÍ C4 SPOLUPRÁCE MAS 
 

Specifický cíl SCLLD:  6.4.  Projekty spolupráce typu LEADER 
Opatření SCLLD:  6.4.1. Projekty spolupráce MAS  
Alokace:   546.045,-Kč 

 
A) Vazba na článek Nařízení PRV 

Článek 44, Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

 
B) Vymezení Fiche  

Fiche se zaměřuje na projekty spolupráce místních akčních skupin (případně s jinými partnerstvími). 
Projekty budou vykazovat hodnotu přidanou spolupráci. Výstupy projektu bez této spolupráce by 
v takové podobě nevznikly. Spolupráce bude preferována zejména při: 

 vzájemné výměně zkušenosti a přenosu příkladů správné praxe mezi zapojenými místními 
akčními skupinami, 

 řešení problémů společných pro zapojené místní akční skupiny, 

 realizaci projektů, jejichž realizace na větším území je dána fyzicko-geografickými, správními, 
demografickými a obdobnými aspekty (okres, správní území obce s rozšířenou působnosti, 
území CHKO, území regionálního značení, území geoparku, suburbánní zóna, charakter krajiny, 
etnografická oblast apod.). 

 
C)   Oblasti podpory 

V souladu s SCLLD budou realizovány projekty spolupráce s jinými místními akčními skupinami (či 
jinými partnerstvími) zaměřené tematicky na opatření této strategie nebo na vytváření podmínek pro 
jejich realizaci (výměna zkušenosti, příklady dobré praxe). 

Bude se jednat zejména o neinvestiční projekty (měkké akce např. workshopy exkurze, výstavy, 
zpracovávání publikací, brožur, letáků apod.). Investiční projekty zaměřené na pořízení hmotných  
a nehmotných investic týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních 
výrobků a služeb, investic souvisejících se vzdělávacími aktivitami, investic do informačních  
a turistických center nejsou vyloučeny (bude se jednat o investice související s neinvestičními 
aktivitami). Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce může být využito maximálně  
10 % z přidělené alokace. 

V rámci projektů spolupráce mohou být realizované aktivity zaměřené na následující témata: 

 Rozvoj místní produkce a lokálního trhu (vč. cestovního ruchu) 

 Podpora zaměstnanosti a práce 

 Obnova a rozvoj pospolitosti a sounáležitosti místního společenství (vč. podpory spolkové 
činnosti) 

 Obnova a zachování tradic a kulturního dědictví venkova 

 Vzdělávání a role škol na venkově 

 Podpora rodiny a sociálních jistot 

 Ochrana a tvorba tradiční venkovské krajiny 

 Rozvoj environmentálních technologií na venkově 

 Podpora samospráv a jejich spolupráce 

 Zapojování veřejnosti a podpora občanské iniciativy 
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D) Typy příjemců podpory  

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. Kromě jiných místních 
akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS 
spolupracovat se: 

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

b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci EU. 

 
E) Maximální a minimální hranice celkových výdajů 

Minimální: 50.000,- Kč 
Maximální: omezeno výši alokace na MAS 

 
F) Indikátory výstupů a výsledků 

Tabulka 8 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce PRV C4  
číslo  92501 

název Celkové veřejné výdaje 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 20 188 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
Tabulka 9 – Monitorovací indikátory výstupu pro opatření programového rámce PRV C4 

číslo  93102 

název Počet podpořených kooperačních činností 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 1 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 

 
Tabulka 10 – Monitorovací indikátory výsledku pro opatření programového rámce PRV C4 

číslo 94800 

název Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 

výchozí stav 0 

hodnota pro mid-term (r. 2018) 0 

cílový stav 0 

Zdroj: MAS Moravská brána, 2015 
 

 


