Programové rámce
Programové rámce dvou operačních programů, s jejichž pomocí bude MAS spolufinancovat část své
SCLLD: programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu a programový rámec
Programu rozvoje venkova.

Integrovaný regionální operační program

Tematický
specifický cíl
IROP

Opatření IROP v SCLLD MAS LEADER - Loucko

SC 1.2

1.3.1.A Zvýšení kvality a bezpečnosti dopravní
infrastruktury

SC 2.4

5.1.1.A Zvyšování kvality základních škol

SC 3.1

1.4.1.A Zvyšování atraktivity památek

CELKEM

Alokace-verze území k 14. 10. 2015

Alokace MAS na
Opatření IROP

10 612,00 tis. Kč

4 200,00 tis. Kč

950,00 tis. Kč

15 762,00 tis. Kč

Specifický cíl
SCLLD
Název opatření
Vazba na
specifický cíl
IROP

1.3 Kvalitní silnice, cesty, chodníky a cyklostezky
1.3.1.A Zvyšování kvality a bezpečnosti dopravní infrastruktury
4.1
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Cílem opatření je zlepšení podmínek pro rozvoj udržitelné dopravy v regionu
MAS LEADER - Loucko. V rámci podporovaných aktivit:
Bezpečnost dopravy


Popis opatření






Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III.
třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro
přecházení
Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro
pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro
chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace a železniční
dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a
orientace a navazující na bezbarierové komunikace pro pěší.
Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční,
cyklistické a pěší dopravy

Potřeba realizace Opatření vyplývá z Analytické části, konkrétně z těchto závěrů
SWOT analýzy:
S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje):
- dostupnost dálnice D1 do 20 km pro všechny obce území,
- propojenost obcí s krajským městem silnicemi druhé třídy
- existence železniční trati (Jihlava- Brno)
- existence významných cyklotras
Provázanost na
analytickou část
SCLLD

Typy projektů

W: Slabé stránky (nutnost eliminace):
- absence chodníků a dalších bezpečnostních prvků v dopravě
- absence parkovacích míst v blízkosti autobusových zastávek
- špatný stav místních komunikací
- rozdrobená sídelní struktura s vysokým podílem malých místních částí obcí,
ze které vyplývá horší dopravní obslužnost z těchto okrajových místních částí
obcí

 Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší

Příjemci podpory obce
Minimální a
maximální
hranice
celkových
způsobilých
výdajů
Principy
preferenčních
kritérií

Výsledky

MAS předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve výzvě MAS.

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS LEADER Loucko
Indikátory výsledku
Název indikátoru
Kód NČI 2014+
7 51 20
Indikátory výstupu
Kód NČI 2014+
7 50 01

Podíl veřejné osobní dopravy na
celkových výkonech v osobní dopravě
Název indikátoru
Počet realizací vedoucích ke zvýšení
bezpečnosti v dopravě

Specifický cíl
SCLLD

5.1 Kvalitní vzdělávání na základní škole

Název opatření

5.1.1.A Zvyšování kvality základních škol

Vazba na
specifický cíl
IROP

4.1
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení
Aktivita Infrastruktura základních škol
- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol
včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení
bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
- pořízení vybavení budov a učeben
- pořízení kompenzačních pomůcek
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Popis opatření

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských
zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k
datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
- budování bezbariérovosti škol;
- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází
sociálně vyloučená lokalita (ORP Jihlava), lze rozšiřování kapacit kmenových
učeben provádět bez vazby na klíčové kompetence definované v PD IROP
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
Potřeba realizace Opatření vyplývá z Analytické části, konkrétně z těchto
závěrů SWOT analýzy:

Provázanost na
analytickou část
SCLLD

Typy projektů

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje):
- dobrá dostupnost mateřských a základních škol
- vznikající mateřská centra
- pozvolný nárůst počtu obyvatel
- nárůst dětské populace do 14 let
W: Slabé stránky (nutnost eliminace):
- ne všude je stabilní pedagogický sbor
- chybějící tělocvična při ZŠ Puklice
- nedostatek finančních prostředků na zajištění kvalitního chodu ZŠ a MŠ
(kapacita, specializované učebny, bezbarierovost)

Aktivita Infrastruktura základních škol
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v
klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na
budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde
je prokazatelný nedostatek těchto kapacit – ORP Jihlava

 obce
 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
Příjemci podpory
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Minimální a
maximální
MAS LEADER –Loucko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat
hranice celkových
ve výzvě MAS.
způsobilých
výdajů

Principy pro
určení
preferenčních
kritérií

Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS LEADER Loucko

Indikátory výsledku

Název indikátoru

Kód NČI 2014+

Výsledky

5 00 30

Podíl osob předčasně opouštějících
vzdělávací systém

Indikátory výstupu

Název indikátoru

Kód NČI 2014+
5 00 00
5 00 01

Počet podpořených vzdělávacích
zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče o
děti nebo vzdělávacích zařízení

Specifický cíl SCLLD 1.4 Opravené a využívané památky
Název opatření

1.4.1.A Zvyšování atraktivity památek

4.1
Vazba na specifický
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a
cíl IROP
přírodního dědictví
Aktivita Památky
Revitalizace a zatraktivnění:
 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,
 památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO
Popis opatření
v kategorii kulturní dědictví,
 národních kulturních památek k 1. 1. 2014,
 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních
památek k 1. 1. 2014 (Brtnice č.reg. 18806/7-4719, zámek, IdReg.
129532)
Potřeba realizace Opatření vyplývá z Analytické části, konkrétně z těchto
závěrů SWOT analýzy:
Provázanost na
analytickou část
SCLLD

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje):
- existence významných památkových objektů (kulturní památky a památky
místního významu)

W:Slabé stránky (nutnost eliminace):
- špatný stav kulturních památek

Typy projektů

Příjemci podpory

Památky
 Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků
 Restaurování části památek
 Odstraňování přístupových bariér
 Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
 Obnova parků a zahrad u souboru památek
Vlastník památek nebo subjekt s právem hospodaření (dle zápisu v katastru
nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících

Minimální a
maximální hranice MAS LEADER – Loucko předpokládá stanovení limitů a bude o nich
celkových
informovat ve výzvě MAS LEADER - Loucko.
způsobilých výdajů

Principy pro určení Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS LEADER Loucko
preferenčních
kritérií

Indikátory výsledku

Název indikátoru

Kód NČI 2014+

Výsledky

9 10 10

Počet návštěv kulturních památek a
paměťových institucí zpřístupněných za
vstupné

Indikátory výstupu

Název indikátoru

Kód NČI 2014+
9 05 01

Počet revitalizovaných památkových
objektů

9 10 05

Zvýšení očekávaného počtu návštěv
podporovaných kulturních a přírodních
památek a atrakcí

Program rozvoje venkova
Opatření PRV v SCLLD MAS LEADER - Loucko

Alokace MAS na Opatření
PRV

3.1.1.A Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských činností

1 500,00 tis. Kč

3.1.2.A Zvyšování kvality lesnické infrastruktur

2 600,00 tis. Kč

3.1.3.A Zvyšování trhu zemědělských produktů

1 100,00 tis. Kč

2.1.1.A Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských
činností

3 670,55 tis. Kč

5.6.1.A Podpora mezisektorové spolupráce a strategického
plánování
CELKEM – Alokace-verze území k 14. 10. 2015

Název Fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle jednotlivých
specifických cílů/článků

423,22 tis. Kč

9 293,77 tis. Kč

3.1.1.A Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských činností
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků
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 a udržitelného obhospodařování lesů, 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.
3.1 Konkurenceschopní zemědělci, potravináři a lesní hospodáři
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

Nařízení PRV
vycházející z potřeb
území)
Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu
v zemědělském podniku.
Zemědělský podnikatel
min. 50.000 Kč
max. 5.000.000 Kč

Principy pro určení
preferenčních kritérií

- projekty s kratší dobou realizace
- projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji
- preference rekonstrukcí před novostavbou
- zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů (zvýhodnění
mikropodniků a malých podniků)
- podpora ekologického zemědělství
- projekty související s modernizací zemědělských podniků a zavádění
inovačních prvků

Indikátor výstupů
Číslo

93701

Název

Počet podpořených podniků/příjemců

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)

0
2

Cílový stav

3

Indikátor výsledku
Číslo

94800

Název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0

Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
Cílový stav

0
0

Název Fiche

3.1.2.A Zvyšování kvality lesnické infrastruktury

Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) – Lesnická infrastruktura

Stručný popis Fiche

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví,
včetně přístupu k lesní půdě. Podpora přispívá ke zvýšení
životaschopnosti zemědělských podniků a ke konkurenceschopnosti
zemědělské činnosti. Zavádí a zlepšuje inovativní zemědělské
technologie a udržitelné obhospodařování lesů.

3.1 Konkurenceschopní zemědělci, potravináři a lesní hospodáři
Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí
Oblasti podpory
s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
(Popis podporovaných kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby
aktivit dle jednotlivých lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
specifických cílů/článků objektů a technického vybavení.
Nařízení PRV
vycházející z potřeb
území)
Vazba na cíle SCLLD

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Principy pro určení
preferenčních kritérií
Indikátor výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
Cílový stav
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
Cílový stav

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. 50.000 Kč
max. 5.000.000 Kč
- projekty s kratší dobou realizace
- projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji
- projekty s pozitivním vlivem na životní prostředí
- délka lesních cest
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
1
2
94302
Celková délka lesních cest (km)
0
1 km
2,0 km

Potřeba realizace Opatření vyplývá z Analytické části, konkrétně
z těchto závěrů SWOT analýzy:
S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): vysoký podíl
zalesnění krajiny, čisté ovzduší, udržovaný vzhled krajiny - revitalizace
rybníků, lesní školky
Provázanost na
analytickou část SCLLD

Název Fiche
Vazba na článek
Nařízení PRV

Vymezení Fiche
Stručný popis Fiche

Vazba na cíle SCLLD
Oblasti podpory

W: Slabé stránky (nutnost eliminace): Nižší koeficient ekologické
stability, Existence velkých zemědělských ploch, rozorávání remízků
vedoucí k vodní a větrné erozi, Havarijní stav lesních a polních cest,
špatná propustnost krajiny, nehospodárné, neekologické a nešetrné
zacházení v lesích (kácení, devastace lesních cest...)

3.1.3.A Zvyšování trhu zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na
trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o
fungování EU 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.
3.1 Konkurenceschopní zemědělci, potravináři a lesní hospodáři

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé
(Popis podporovaných výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně
aktivit dle jednotlivých nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro
specifických cílů/článků zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení
Nařízení PRV
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a
vycházející z potřeb
investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a
území)
druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

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.
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.
min. 50.000 Kč
max. 5.000.000 Kč

Principy pro určení
preferenčních kritérií

- projekty s kratší dobou realizace
- projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji
-žadatelem je začínající mladý zemědělec
-podpora malých podnik
-preference investic do technologií
- zpracování místní produkce (preference žadatelů zpracovávajících
vlastní produkty)
-podpora krátkého dodavatelského řetězce (preference přímého
prodeje konečným zákazníkům)

Indikátor výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
Cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
2
3

Indikátor výsledku
Číslo

94800

Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

Cílový stav

0
0
0

Provázanost na
analytickou část SCLLD

Potřeba realizace Opatření vyplývá z Analytické části, konkrétně
z těchto závěrů SWOT analýzy:

S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): existence malých a
středních podniků v zemědělství, existence velkých zemědělských ploch
a jejich využívání

W: Slabé stránky malá propagace výrobků místních podnikatelů,
pomalé zavádění zemědělských produktů na trh, pomalý rozvoj
potravinářské výroby

Název Fiche

2.1.1.A Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských činností

Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

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

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností. Podpora přispívá k sociálnímu začleňování,
Stručný popis Fiche
snižování chudoby a k hospodářskému rozvoji ve venkovských
oblastech. Usnadňuje diverzifikaci, vytváření malých podniků a tvorbu
pracovních míst.
Vazba na cíle SCLLD
2.1 Konkurenceschopní podnikatelé
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
Oblasti podpory
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
(Popis podporovaných
výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a
aktivit dle jednotlivých
maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46
specifických cílů/článků
a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
Nařízení PRV
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a
vycházející z potřeb
komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a
území)
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

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Principy pro určení
preferenčních kritérií

Indikátor výstupů
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
Cílový stav
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Hodnota pro mid-term
(r. 2018)
Cílový stav

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.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
min. 50.000 Kč
max. 5.000.000 Kč
- projekty s kratší dobou realizace
- vytvoření nového pracovního místa
- projekty s nižšími celkovými způsobilými výdaji
- využití stávající budovy či stavby
- zvýhodnění menší velikosti podniků/žadatelů (zvýhodnění
mikropodniků a malých podniků)
- zavedení inovačních prvků
93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
3
5
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
0
0
1

Potřeba realizace Opatření vyplývá z Analytické části, konkrétně
z těchto závěrů SWOT analýzy:
S: Silné stránky (nutnost udržení a dalšího rozvoje): Zvyšování počtu
subjektů poskytující základní služby, existence středních a malých
podniků, existence malých a středních podniků v zemědělství, lesnictví,
stabilizované podnikatelské prostředí mezi obcemi a místními
podnikateli, nezaměstnanost na území MAS je nižší než celorepublikový
Provázanost na
analytickou část SCLLD průměr
W: Slabé stránky (nutnost eliminace): Odliv kvalifikovaných sil do
velkých měst, vyjíždění za prací v rámci okresu, Počínající pokles
obyvatel v produktivním věku, Zastaralé provozovny ze stavebního i
technologického hlediska, Pomalé zavádění moderních technologií a
inovačních prvků, malá propagace výrobků a služeb místních
podnikatelů

Název Fiche

5.6.1.A Podpora mezisektorové spolupráce a strategického plánování

Vazba na článek
Nařízení PRV
Vymezení Fiche

Článek 44 – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS
Stručný popis Fiche
LEADER - Loucko může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak
způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD
byla schválena z PRV.
5.6. Rozvoj mezisektorové spolupráce a strategického plánování
Vazba na cíle SCLLD
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce, které
Oblasti podpory
(Popis podporovaných musí být v souladu se SCLLD. V rámci projektu lze realizovat měkké akce
aktivit dle jednotlivých (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na
specifických cílů/článků témata, která jsou řešena v SCLLD
Nařízení PRV

vycházející z potřeb
území)

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 LEADER Loucko musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního projektu.

Výše způsobilých
výdajů
Principy pro určení
preferenčních kritérií
Indikátor výsledku
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav

min. 50.000 Kč
max. 5.000.000 Kč
U operace 19.3.1 jsou stanovena pravidly

92501
Výše indikátoru
0
15 647 EUR

