
Představení možností čerpání 
finančních prostředků na realizaci 
strategie v území MAS Hlinecko 

pro zemědělské subjekty

V HLINSKU 18. ÚNORA 2016





PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
FICHE 1 PRV: Rozvoj výroby a činností zaměřených na rozšíření 

regionálních výrobků

FICHE 2 PRV: Podpora zemědělských podniků hospodařících v 

rostlinné nebo živočišné výrobě

FICHE 3 PRV: Podpora investic na založení nebo rozvoj 

nezemědělských činností

FICHE 4 PRV: Neproduktivní investice v lesích

FICHE 5 PRV: Investice do lesnických technologií a do strojů a 

technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva



Rozvoj výroby a činností zaměřených na 
rozšíření regionálních výrobků

FICHE 1 PRV: KVALITA Z REGIONU HLINECKA - ALOKACE 2 MIL. Kč

Příjemci dotace: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiné subjekty aktivní ve 
zpracování a uvádění na trh

Výše způsobilých výdajů: od 50 000 Kč

Oblasti podpory:

 Podpora drobných regionálních výrobců, rodinných farem a podniků,

 Podpora zpracování místních surovin a jejich systematické distribuce v regionu,

 Zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky,

 Spojení výrobkové, zážitkové a gurmánské turistiky,

 Stavební úpravy a modernizace objektů, nákup technologie, pořízení strojů a zařízení vedoucí ke 
zpracování, finální úpravě, značení nebo balení produktů, skladování surovin, výrobků a 
potravinářských produktů,

 Aktivity vedoucí ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů, 
investice vedoucí k zachování kvality produktů při přepravě (dopravní prostředky, kontejnery,…).

NELZE PODPOŘIT – logistická centra, zpracování produktů rybolovu, výrobu medu a vinných hroznů



Podpora zemědělských podniků hospodařících v 
rostlinné nebo živočišné výrobě

FICHE 2 PRV: KONKURENCESCHOPNÝ ZEMĚDĚLEC - ALOKACE 2 MIL. Kč

Příjemci dotace: zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů: od 50 000 Kč 

Oblasti podpory:

 Stavení úpravy zemědělských staveb a technologie v živočišné a rostlinné výrobě a 

školkařské produkci,

 Mobilní stroje pro zemědělskou výrobu a peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v 

zemědělském podniku.

NELZE PODPOŘIT- živočišná výroba v oblasti včel a rybolovu

NELZE PODPOŘIT– rostlinná výroba - oplocení vinic a sadů, obnova konstrukcí vinic



Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností

FICHE 3 PRV: VENKOVSKÝ PODNIKATEL – ALOKACE 4,642 MIL. Kč

Příjemci dotace: zemědělci, mikropodniky, malé podniky

Výše způsobilých výdajů: od 50 000 Kč

Oblasti podpory:

Rozšíření drobného ubytování na venkově (max. 40 lůžek),

Agroturistika - spojení místní výroby a zemědělských produktů s ubytováním,

Podpora vybraných nezemědělských činností a služeb,

Spojení výrobkové, zážitkové a gurmánské turistiky,

Podpora drobných regionálních výrobců, rodinných farem a podniků,

Podpora zpracování místních surovin a jejich systematické distribuce v regionu,

Zvýšení odbytu místních výrobků jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky.



Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských 

činností

FICHE 3 PRV: VENKOVSKÝ PODNIKATEL

Podporované činnosti dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE:

C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, uhelném průmyslu, stavby lodí 
a odvětví syntetických vláken, výroby tabákových výrobků, zbraní a střeliva), 

F (stavebnictví vyjma developerské činnosti), 

G (Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou 
maloobchodu s pohonnými hmotami), 

I (Ubytování, stravování a pohostinství),

J (Informační a komunikační technologie s výjimkou oddílů 60 a 61), 

M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílů 70), 

N79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur), 

R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),

S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost). 



Neproduktivní investice v lesích
FICHE 4 PRV: ATRAKTIVNÍ LES - ALOKACE 2 MIL. Kč

Příjemci dotace: obce, soukromí a veřejní držitelé lesů, fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve 

vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků správní subjektivitou

Výše způsobilých výdajů: od 50 000 Kč 

Oblasti podpory:

 Úprava lesních cest a návazné doplňkové infrastruktury pro pobyt v lese,

 Zkvalitnění přístupu do lesa a lesem,

 Zatraktivnění rekreační funkce lesa a jeho environmentálních funkcí,

 Zvýšení informovanosti o lese naučnou formou a usměrnění pohybu i chování návštěvníků,

 Podporovány budou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa (odpočívky a přístřešky, vybudování a 

značení cest a lesních naučných stezek pro turisty (do šíře 2 m) výstavba herních i fitness prvků, značení 

významných přírodních prvků, revitalizace a zpřístupnění studánek, infotabule),

 Projekty mohou podporovat také zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa (rekonstrukce mostků a lávek, vybudování 

zábradlí, stupňů, závory apod.)

 Žadatelé musí hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle platné lesní hospodářské osnovy

 NELZE PODPOŘIT – zalesňování



Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií 
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva

FICHE 5 PRV: TECHNIKA PRO LES A DŘEVO- ALOKACE 1 MIL. KČ

Příjemci dotace: soukromí držitelé lesů, obce, zemědělci, mikropodniky (do 10 zaměstnanců), malé podniky (do 50 

zaměstnanců) zaměřující se na zvýšení lesnického potenciálu nebo zpracování dřeva a uvádění produktů na trh

Výše způsobilých výdajů: od 50 000 Kč 

Oblasti podpory:

 Pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích (stroje a technologie pro obnovu, 

výchovu a těžbu lesních porostů, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před 

zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost),

 Výstavba a 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. výroby řeziva a jeho základní opracování),

 Žadatel na lesních pozemcích hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle platné lesní 

hospodářské osnovy – nevztahuje se na dřevozpracující provozovny,

 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.



Investice do lesnických technologií a do strojů a technologií 
vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva

FICHE 5 PRV: TECHNIKA PRO LES A DŘEVO

NELZE PODOPŘIT:

Nebudou podporovány investice související s používáním dřeva jako suroviny 

nebo zdroje energie v rámci průmyslového zpracování (za průmyslové 

zpracování se nepovažuje mechanické zpracování dřeva na různé polotovary 

např. výroba řeziva a jeho základní opracování), 

Nebudou podporovány projekty, které neodůvodní očekávané zlepšení lesů 

nebo zvýšení jeho ekonomické hodnoty, 

Nebudou podporovány projekty žadatelů, kteří nehospodaří podle platného 

lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy 

(tuto podmínku nemusí splnit dřevozpracující provozovny). 



REGIONÁLNÍ ZNAČKA „KVALITA Z HLINECKA“

 Založena v roce 2014 Místní akční skupinou Hlinecko společně s Městem Hlinskem

 Smyslem regionální značky je podpora rozvoje a publicita regionálních produktů 

a služeb, zvyšování kvality regionální produkce a propagace regionu

 První certifikace v roce 2014: 12 držitelů (8 výrobců, 4 služby)

 Druhá certifikace v roce 2015: 6 držitelů (4 výrobci, 2 zážitky)

 Třetí certifikace v roce 2016: výzva 1. – 31. 3. 2016

Regionální značka je udělována v těchto oblastech:

Výrobky (potraviny a zemědělské produkty, řemeslné a přírodní produkty)

Ubytovací a stravovací služby

Zážitky (unikátní služba občanům vázaná na konkrétní lokalitu nebo aktivitu)



UDĚLENÍ CERTIFIKÁTŮ REGIONÁLNÍ ZNAČKY

Udělení značky prvním držitelům certifikátu Druhé kolo udělování certifikátů regionální značky

Den dřeva 26.7.2014 Hlinsko Svatojiřský jarmark 24.4.2015 Hlinsko



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY A PUBLICITA ZNAČKY



PROPAGACE REGIONÁLNÍ ZNAČKY

Webové stránky MAS Hlinecko

Jarmarky a selské trhy v Hlinsku

Zpravodaj MAS

Kabelová televize KIS Hlinsko

Hlinecké noviny – pravidelná rubrika

Země Živitelka

Časopis AGROvenkov

Rozhovory s držiteli značky v rádiu POHODA

Semináře, workshopy,…

Jiné (akce v rámci regionu i mimo něj,…)



VÝZVA NA UDĚLENÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY 2016

Termín podání žádostí:  1. – 31. 3. 2016 v Kanceláři MAS Hlinecko,

Máchova 1121, Hlinsko

Pravidla pro udělení značky

Žádost o udělení značky

Certifikační kritéria

www.mashlinecko.cz

záložka Kvalita z Hlinecka



ROZVOJ REGIONÁLNÍ ZNAČKY 2016-2020

Rozšíření sítě jarmarků a trhů pro regionální výrobce a dodavatele,

Vytipování a označení prodejních míst produktů v obcích,

Videoprezentace certifikovaných služeb a výrobků,

Systematická publicita Regionální značky na Kabelové televizi pro region Hlinecka,

Pomoc při rozšíření odbytu a publicitě certifikovaných výrobků v zahraničí,

Prezentace a propagace regionálních výrobků a dodavatelů služeb  prostřednictvím 

propagačních akcí MAS a posílení krátkých dodavatelských řetězců,

Stálá publicita letáků  držitelů značky v ČJ, AJ a NJ, doplnění ve FJ….tištěná i 

elektronická forma,

Postupná spolupráce při prezentaci zejména řemeslných aktivit v regionu - pro posilování 

patriotismu - tvorba časopisů pro děti s tématem výroby a řemesel anebo přestavením 

regionu. 



PROPAGACE REGIONU, REGIONÁLNÍCH VÝROBCŮ A 
SLUŽEB PRO NAŠE DĚTI (POSILOVÁNÍ VAZBY DĚTÍ NA 
REGION, VE KTERÉM ŽIJÍ)

Formou časopisu pro naše děti „Hlinecký Strakáček“

Číslo 1-3: Jaro na Hlinecku - Včelařství na Hlinecku - Pivovarnictví na Hlinecku

Čísla 4-10: Výroba hraček na Hlinecku,  Léto na Hlinecku (zaměření voda, lomy, 

těžba žuly), Hlína na Hlinecku (tradice keramiky a hrnčířství), Podzim na Hlinecku-

zaměření na tradice perníkářství, košíkářství, kovářství, drátenictví, řezbářství…,  

Zima na Hlinecku – zaměření na zimní sporty - lyže, běžky, bruslení, hokej…,

Mlékárenství na Hlinecku - velkovýroba mléka, tvarohu a sýrů versus farmářská 

výroba - seznámení s tradicí i různou formou výroby mléčných výrobků,

Jak se rodí les - zaměření na tvorbu a údržbu lesa až ke zpracování dřeva 

(od vysazené rostlinky k užitečným výrobkům ze dřeva).

Časopis 2x ročně dodáván školám, obcím, knihovnám a dětem regionu zdarma.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Kancelář: Máchova 1121, Hlinsko

Kontaktní osoba pro projekty PRV a regionální značku:

Hana Rouhová:     rouhova@mashlinecko.cz Tel: 728 728 072

Manažerka MAS pro realizaci strategie:

Olga Ondráčková: ondrackova@mashlinecko.cz Tel: 777 111 078

www.mashlinecko.cz


