Konference pro starosty měst a obcí
24. února 2015, Ostrava

Role Místních akčních skupin při
rozvoji venkova v období 2014 - 2020
Komunitně vedený místní rozvoj

Základní pojmy
Místní akční skupina (MAS)
 nezisková organizace nezávislá na politickém rozhodování
 společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a
získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region,
metodou LEADER
 základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech
Komunitou vedený místní rozvoj (CLLD)
 nástroj pro zapojení občanů na místní úrovni
 za relativně malé finanční investice může mít podstatný vliv na vytváření
nových myšlenek a společné zavadění těchto nápadů do praxe
Strategie komunitou vedeného místního rozvoje (SCLLD)
 ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území MAS, který propojuje
subjekty, záměry a zdroje

LEADER – jedna z hlavních metod pro rozvoj
regionu
Základní principy metody LEADER
1) existující strategie místního rozvoje
2) partnerství na místní úrovni tvořící MAS
3) přístup „zdola – nahoru“
4) integrované a vícesektorové akce
5) inovační přístup
6) spolupráce
7) vytváření sítí

Územní působnost MAS
Počet MAS k 15. 1. 2015

178 MAS

Počet obcí v území působnosti MAS

5 807

Porovnání počtu obcí v ČR

93 %

Počet obyvatel obcí v území působnosti MAS

5 994 707

Porovnání počtu obyvatel vůči ČR

57 %

Porovnání počtu obyvatel vůči VENKOVU*

93 %

Výměra obcí v území působnosti MAS

70 626 km2

Porovnání výměry vůči ČR

90 %

Porovnání výměry vůči VENKOVU*

95 %

Územní působnost MAS
 území MAS je celistvé
 velikost 10 tis. – 100 tis. obyvatel
 bez měst nad 25 tis. obyvatel (k 1. 1. 2014)

 mezi MAS nejsou překryvy
 obce schválí zařazení do území působnosti MAS
 partneři na území MAS prokazatelně působí
 otevřené partnerství
 podmínky pro přistoupení jsou součástí stanov, statutu či zakládací listiny a
jsou zveřejněny

Možnosti zapojení subjektu do MAS
subjekt v orgánech MAS = aktivní partner
 zapojení partnera je dobrovolné
 možnost ovlivnit chod MAS a zapojit se do dění v regionu
 MAS může mít stanoveny členské/partnerské příspěvky
subjekt jako žadatel = realizace SCLLD
 možnost podání individuálních projektů do výzev MAS k
realizaci SCLLD
 není podmíněno členstvím/partnerstvím v MAS

Strategie komunitou vedeného místního
rozvoje (SCLLD)
 spolu se Standardizací MAS nutnou podmínkou pro čerpání z
Evropských strukturálních a investičních fondů
 Strategie a její částí
 analytická a strategická část SCLLD
 implementační část SCLLD formou Programových rámců a
jejich vazeb
 případně Akční plán pro vlastní zdroje – pro projekty a aktivity
naplňující SCLLD, které budou zajištěné z místních zdrojů

CLLD dle Dohody o partnerství
 CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale
i prostřednictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF

 Integrovaný regionální operační program (IROP)
 OP Životní prostředí (OP ŽP)
 OP Zaměstnanost (OP Z)
 Program rozvoje venkova (PRV)
 z EZFRV bude vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova
 z EFRR bude indikativně pro CLLD využito 4,95 %
 z ESF indikativně 2,17 %

Alokace CLLD 2014 – 2020 (stav k září 2014*)
OP

Přímé využití
CLLD

Nepřímé využití
CLLD

Plánovaná alokace (mil. Kč)

IROP

10 206,7

OPŽP

500,0

OPZ

1 729,9

PRV

3 080,0

(OPPIK)
(OPVVV)
Celkem

0
300**
15 816,5

Integrovaný regionální operační program

IROP
Přímé využití CLLD
 SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 SC 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem
zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Podporované aktivity
 veřejná doprava a multimodalita
 zmírnění negativních dopadů v dopravě
 zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, projekty
rozvíjející cyklodopravu
 výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu a systémů
pro přestup na veřejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné
dopravy a multimodality
 nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro přepravu osob ve vazbě na
principy udržitelné městské mobility
Příjemci

 kraje
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo
zakládané kraji
 organizace zřizované nebo
zakládané obcemi

 organizace zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
 provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy
 dopravci ve veřejné linkové dopravě
 Ministerstvo dopravy
 subjekty zajišťující dopravní obslužnost

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální
inkluzi
Podporované aktivity
 deinstitucionalizace, infrastruktura komunitních center za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
 infrastruktura pro sociální služby
 sociální bydlení
Příjemci
 kraje
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo
zakládané kraji
 organizace zřizované nebo
zakládané obcemi

 organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky
obcí
 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace
organizačních složek státu
 církve, církevní organizace

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání
Podporované aktivity
 výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
 vznik a rozvoj sociálních podniků
 rozšíření kapacity podniku
 podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných
Příjemci

 kraje
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo
zakládané kraji
 organizace zřizované nebo
zakládané obcemi

 organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky
obcí
 nestátní neziskové organizace
 osoby samostatně výdělečně činné
 malé a střední podniky
 církve, církevní organizace

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních
služeb a péče o zdraví
Podporované aktivity
 zvýšení kvality vysoce specializované péče
 zvýšení kvality návazné péče
 deinstitucionalizace psychiatrické péče
Příjemci
 kraje
 obce
 dobrovolné svazky obcí
 organizace zřizované nebo
zakládané kraji
 organizace zřizované nebo
zakládané obcemi

 organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky
obcí
 nestátní neziskové organizace
 subjekty poskytující veřejnou
službu v oblasti zdravotní péče
 příspěvkové organizace zřizované
MZ ČR

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Zvýšení kvality a dostupnosti
vzdělávání a celoživotní učení

infrastruktury

pro

Podporované aktivity
 podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
 podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ
 podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro SŠ a VOŠ
 podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
 podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Příjemci
 kraje
 obce
 organizace zřizované nebo zakládané
kraji
 organizace zřizované nebo zakládané
obcemi
 školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního
vzdělávání a vyšší odborné školy

 nestátní neziskové organizace
 organizační složky státu
 příspěvkové organizace organizačních
složek státu
 zařízení péče o děti do 3 let

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního a přírodního dědictví
Podporované aktivity
 revitalizace souboru vybraných památek
 zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů
a jejich zpřístupnění
Příjemci
 vlastníci kulturního a přírodního dědictví nebo subjekty s právem
hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických
osob nepodnikajících

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního
rozvoje
Podporované aktivity
 pořízení územních plánů
 pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí
 pořízení územních studií zaměřených na
 veřejnou dopravní infrastrukturu ve vazbě na TEN-T
 veřejnou technickou infrastrukturu ve vazbě na TEN-E
 veřejná prostranství vymezená v územních plánech
 řešení krajiny ve vazbě na síť TEN-G
Příjemci
 obce
 kraje

SC. 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech
a aktivizace místního potenciálu
Podporované aktivity
 aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD a zároveň jsou v souladu
s věcným, územním zaměřením a podmínkami uvedenými ve
specifických cílech IROP
 MAS vybírá projekty k realizaci na základě kritérií, schválených
Monitorovacím výborem IROP
 podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Příjemci
 subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií
komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS

SC. 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS

Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje
za účelem zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS
Podporované aktivity
 přípravné a podpůrné činnosti MAS
Příjemci
 v přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se
schválenou strategií

Operační program životní prostředí
OPŽP
Přímé využití CLLD

 SC. 4.2: Posílit biodivezitu

SC. 4.2: Posílit biodiverzitu

Posílit biodiverzitu
 opatření je určeno pouze pro vybraný počet MAS, které ve svých
strategiích (SCLLD) budou mít zařazenu problematiku níže uvedených
dvou témat
1. likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin
(bolševník velkolepý, druhy rodu křídlatka)
o výše alokované částky: 300 mil. Kč

2. výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány
péče
o výše alokované částky: 200 mil. Kč
 míra spolufinancování: 95 %

Operační program zaměstnanost
OPZ
Přímé využití CLLD
 Investiční priorita 2.3: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Investiční priorita 2.3: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

SC 2.5: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
Podporované aktivity
 podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
 podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti,
zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
 podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
 vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení
lokální zaměstnanosti
 podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci
sociálního vyloučení osob
 podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
Příjemci
 subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií
místního rozvoje

Program rozvoje venkova
PRV

Opatření 1: Předávání znalostí a informační akce

Podopatření 1.1: Podpora odborného vzdělávání a
získávání dovedností
Podporované aktivity
 podpora činností v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností (např.
vzdělávací kurzy, workshopy, odborné vedené atd.)
 podpora demonstračních činností a informačních akcí.
 podpora krátkodobé výměny řídicích pracovníků zemědělských a lesnických
podniků, podpora návštěv zemědělských a lesnických podniků
 podpora výdajů na vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce, podpora výdajů
spojené s činností lektorů
 podpora technického zabezpečení
 cestovní výdaje, náklady na ubytování a denní diety
 výukové materiály a pomůcky
Příjemci
 subjekt, který zajišťuje odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační
akce a který je akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství ČR

Opatření 1: Předávání znalostí a informační akce

Podopatření 1.2: Podpora demonstračních činností a
informačních akcí
Podporované aktivity
 podpora činností v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností (např.
vzdělávací kurzy, workshopy, odborné vedené atd.)
 podpora demonstračních činností a informačních akcí
 podpora krátkodobé výměny řídicích pracovníků zemědělských a lesnických
podniků, podpora návštěv zemědělských a lesnických podniků
 podpora technického zabezpečení
 cestovní výdaje
 výukové materiály a pomůcky
 podpora výdajů spojených s činností lektorů
 podpora výdajů na vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce
Příjemci
 subjekt, který zajišťuje odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační
akce a který je akreditovaný k této činnosti Ministerstvem zemědělství ČR

Opatření 2: Investice do hmotného majetku

Podopatření 2.1: Podpora investic v zemědělských
podnicích
Podporované aktivity
 investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (chov
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní)
 investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
 investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
(způsobilé není pořízení traktorů)
 investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní
biomasy pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku (např. kotelny na biomasu
či peletárny)
 investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky
odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů
Příjemci
 zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují
definici zemědělského podnikatele

Opatření 2: Investice do hmotného majetku

Podopatření 2.2: Podpora investic, týkající se
zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů
Podporované aktivity
 hmotné a nehmotné investice, týkající se zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh
 výstavba, modernizace 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)
 investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
surovin vznikajících při zpracování
 investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
 investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh
(včetně marketingu)
Příjemci
 zemědělský podnikatel
musí splňovat definici mikro,
 výrobce potravin
malého nebo středního podniku
 výrobce krmiv

Opatření 2: Investice do hmotného majetku

Podopatření 2.3: Podpora investic do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením
se zemědělství a lestnictví
Pozemkové úpravy
 geodetické projekty
 realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových
úprav (např. opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu
půdního fondu,…)
 příjemci: Státní pozemkový úřad – pobočky krajských pozemkových úřadů
Lesnická infrastruktura
 investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou lesních cest včetně
souvisejících objektů a technického vybavení
 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých
výdajů
 podpora budování protierozních opatření
 příjemci: fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce
nebo jejich svazky, střední školy, školní statky, hospodařící v lesích

Opatření 3: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelských činností

Podopatření 3.1: Podpora investic na založení nebo
rozvoj nezemědělských činností
Investice do nezemědělských činností
 stavební obnova či nová výstavba provozovny
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou
činnost
 vybrané ekonomické činnosti
 výroba potravinářských produktů, nápojů, textilií, papíru
 činnosti v oblasti stavebnictví, výzkumu, vývoje
 maloobchodní činnosti
 příjemci: zemědělský podnikatel
Podpora agroturistiky
 podpora stavební obnovy
 doplňující výdaje jako součást projektu
 podpora vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly ve
venkovských oblastech
 příjemci: zemědělský podnikatel

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 podpora stavební obnovy (přestavba, modernizace, statické zabezpečení)
či nová výstavba provozovny
 podpora výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů
energie – investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a do
budování bioplynových stanic
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro
nezemědělskou činnost
 doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na
výstavbu odstavných stání)
 příjemci: zemědělský podnikatel

Opatření 4: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 4.1: Podpora předcházení poškozování lesů
lesními
požáry,
přírodními
katastrofami
a
katastrofickými událostmi
Podporované aktivity
 výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin
 preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich
povodích, např. zkapacitnění koryta vodního toku, stabilizace koryta,
zabezpečení břehů
 protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích – např.
hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvů půdy, sanace erozních rýh
 projektová dokumentace
Příjemci
 soukromí a veřejní držitelé lesů
 nájemci a pachtýři lesů
 další soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty, jejich sdružení a spolky

Opatření 4: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 4.2: Podpora obnovy poškozených lesů
lesními
požáry,
přírodními
katastrofami
a
katastrofickými událostmi
Obnova lesních porostů po kalamitách
 projektová dokumentace
 podpora odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených
k rekonstrukci
 příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových
koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy)
 podpora ochrany založených porostů
 příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů, nájemci a pachtýři lesů, další soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty, jejich sdružení a spolky
Odstraňování škod způsobených povedněmi
 projektová dokumentace
 podpora odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich
povodích
 podpora odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a
hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech
 příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů, nájemci a pachtýři lesů, další soukromoprávní a
veřejnoprávní subjekty, jejich sdružení a spolky

Opatření 4: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 4.3: Podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 projektová dokumentace
 podpora hromadné mechanické ochrany melioračních a zpevňujících dřevin při
založení porostu (částečná úhrada nákladů)
 příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů, nájemci a pachtýři lesů, další
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty, jejich sdružení a spolky
Neproduktivní investice v lesích
 opatření k posílení rekreační funkce lesa
 opatření k usměrňování návštěvnosti území
 opatření k údržbě lesního prostředí
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
 nákupu pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých
výdajů
 projektová dokumentace
 příjemci: soukromí a veřejní držitelé lesů, nájemci a pachtýři lesů, další
soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty, jejich sdružení a spolky

Přeměna porostů náhradních dřevin
 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního
porostu za účelem obnovy
 přípravy ploch před zalesněním (mechanická a chemická příprava
půdy včetně rozhrnování valů)
 umělé obnovy sadbou
 hnojení lesních dřevin při výsadbě
 ochrany založeného porostu
 projektová dokumentace
 příjemci: zemědělský podnikatel

Opatření 4: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 4.4: Podpora investic do lesnických
technologií a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh
Podporované aktivity
 pořízení strojů a technologií (včetně koní) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních
porostů včetně přibližování, které jsou šetrné k půdě a zdrojům
 pořízení strojů ke zpracování potěžebních zbytků
 pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním
 pořízení strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost
Příjemci
 fyzické nebo právnické osoby
 sdružení s právní subjektivitou
 obce nebo jejich svazky
 střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví
 soukromých osob nebo jejich sdružení
 spolků s právní subjektivitou
 krajů
 obcí nebo jejich svazků

Opatření 5: Spolupráce

Podopatření 5.1: Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií
Podporované aktivity
 provozní náklady spolupráce
 přímé náklady na konkrétní projekty (včetně investic, pokud nebudou
dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku)
Příjemci
 uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí
prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo
potravinářství a minimálně jeden musí být výzkumnou institucí
 zemědělský podnikatel
 výrobce potravin
 výrobce krmiv

Opatření 5: Spolupráce

Podopatření 5.2: (Ostatní) spolupráce mezi malými
hospodářskými subjekty při organizování společných
pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj
služeb cestovního ruchu
Podporované aktivity
 studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu
 provozní náklady spolupráce
 přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského
plánu (včetně investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investic do
hmotného majetku)
Příjemci
 zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku
 výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku
 subjekt hospodařící v lesích splňující kategorii mikropodniku
 subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství, potravinářství a lesnictví
splňující kategorii mikropodniku

Opatření 5: Spolupráce

Podopatření 5.3: Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů a propagačních činností
v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Podporované aktivity
 studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu
 provozní náklady spolupráce
 přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu (včetně
investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření Investice do hmotného majetku)
 náklady na propagační činnost v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
Příjemci
 zemědělský podnikatel
 výrobce potravin
 subjekty podnikající v oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství
 nevládní neziskové organizace zatupující zemědělce nebo zpracovatele potravin
 obce nebo svazky obcí
 místní akční skupiny

Opatření 5: Spolupráce

Podopatření 5.4: Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi
subjekty v dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování
biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie a
průmyslových procesech
Podporované aktivity
 studie proveditelnosti a náklady na vypracování podnikatelského plánu
 provozní náklady spolupráce
 přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského
plánu
Příjemci
 zemědělský podnikatel
 výrobce potravin
 podnikatelský subjekt
 obce
 svazky obcí

Nepřímé využití CLLD
 nepřímé využití CLLD budou MAS realizovat v těchto operačních
programech
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
 nepřímé vyžití CLLD budou moci MAS realizovat i ve zbylých částech
představených operačních programů

• Integrovaný regionální operační program (IROP)
• Operační program Životní prostředí (OPŽP)
• Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Krist
předseda MAS Opavsko
tel: 724 790 088
email: krist.jiri@gmail.com

