
Realizace strategie MAS Hlinecko 
(2017 a výhled)



První výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.
Programový rámec Název opatření SCLLD Popis aktivit

Alokace na celé 
období

Termín 1. výzvy 

Program rozvoje venkova

Kvalita z regionu Hlinecka
zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 1 000 000 Kč 6/2017

Konkurenceschopný 
zemědělec

investice do zemědělských 
podniků 2 000 000 Kč 6/2017

Venkovský podnikatel
diverzifikace zemědělských 
činností, řemesla, cestovní ruch 4 642 000 Kč 6/2017

Atraktivní les neproduktivní investice v lesích 1 000 000 Kč 6/2017

Technika pro les a dřevo

investice do lesnických 
technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh 3 000 000 Kč 6/2017

Operační program 
zaměstnanost Sociální a komunitní služby

prorodinné aktivity, příměstské 
tábory 3 000 000 Kč 6/2017



Další výzvy Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.
Programový rámec Název opatření SCLLD Popis aktivit

Alokace na celé 
období

Termín 1. výzvy 

Operační program 
zaměstnanost

Sociální a komunitní služby sociální služby 2 000 000 Kč 2018

Podpora sociálního podnikání
podpora existujících i nových 
sociálních podniků 6 000 000 Kč 9-12/2017

Operační program životní 
prostředí Výsadba dřevin

Výsadba dřevin v extravilánu
CHKO 7 014 000 Kč 9-12/2017

Integrovaný regionální 
operační program

Cesty domů
malé dopravní terminály v 
obcích, zlepšení bezpečnosti 10 500 000 Kč 9-12/2017

Vzdělávání pro rozvoj 
osobnosti

vybavení základních a 
středních škol a zájmových 
organizací za účelem  plnění 
klíčových vzděl. kompetencí

8 759 000 Kč 9-12/2017

Komunitní a sociální 
infrastruktura

Komunitní centra
5 952 000 Kč 9-12/2017

Program rozvoje venkova Projekty spolupráce Spolupráce s ostatními MAS 555 000 Kč 2018



Program rozvoje venkova 
1. výzva



Fiche k vyhlášení do 1. výzvy PRV: 
Název Fiche Alokace

Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka 1 000 000 Kč

Fiche PRV 2: Konkurenceschopný zemědělec 2 000 000 Kč

Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel 4 642 000 Kč

Fiche PRV 4: Atraktivní les 1 000 000 Kč

Fiche PRV 5: Technika pro les a dřevo 3 000 000 Kč



Výše způsobilých výdajů: minimálně 50 000 Kč - do výše alokace dané fiche

 Komunikační nástroj: Portál Farmář – www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz

 Potřebné informace: kancelář MAS; www.mashlinecko.cz – sekce Výzvy MAS

Vyhlášení výzvy: červen 2017

Územní vymezení: celé území MAS

 Za danou fichi v dané výzvě je možné podat pouze jednu Žádost o dotaci 
konkrétního žadatele na stejný předmět dotace. 

Délka realizace: max. 24 měsíců

http://www.eagri.cz/prv
http://www.szif.cz/
http://www.mashlinecko.cz/


Fiche PRV 1: Kvalita z regionu Hlinecka

Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv, jiné subjekty aktivní ve 

zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Míra podpory: 35% střední podniky, 45% mikro a malé podniky, 50% výstup v příloze I Smlouvy o fungování 

EU.

Oblasti podpory: 
 drobné regionální výrobci, rodinné farmy a podniky,
 zpracování místních surovin a jejich systematická distribuce v regionu,
 zvýšení odbytu místních výrobků, jak pro obyvatel, tak pro návštěvníky,
 spojení výrobkové, zážitkové a gurmánské turistiky,
 materiální podpora (např. stavební úpravy a modernizace objektů, nákup technologií,  nemovitostí, strojů a 

zařízení pro zpracování,  úpravu, značení nebo balení produktů, vybavení prodejen, reklamní tabule, atd.),
 Aktivity vedoucí ke zlepšování  kvality produktů a k zachování kvality produktů při přepravě (dopravní 

prostředky a speciální kontejnery na uchování vhodných teplot).

Nelze podpořit: 
 činnosti logistických center,  intervenční sklady, zpracování produktů rybolovu, výroby medu a zpracování 

vinných hroznů.



Příjemce dotace: zemědělský podnikatel

Míra podpory: 50%, +10% malé začínající podnikatelé, +10% oblasti LFA.

Oblasti podpory:
 stavby, stroje a technologie v živočišné, rostlinné a školkařské výrobě,
 mobilní stroje pro zemědělskou výrobu, 
 peletovací zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku,
 nákup nemovitostí. 

Nelze podpořit:
 investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu,
 investice pro rostlinou výrobu týkající se konstrukce vinic a jejich oplocení a oplocení 

sadů,
 investice na pořízení kotlů na biomasu.

Fiche PRV 2: Konkurenceschopný zemědělec



Příjemce dotace: zemědělci, mikropodniky, malé podniky.

Míra podpory: 25% velké podniky (jen zemědělci), 35% střední podniky (jen zemědělci), 45% 
malé podniky a mikropodniky.

Podporovány budou vybrané činnosti dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

Oblasti podpory:
 drobné ubytování na venkově (max. 40 lůžek), agroturistika,  činnosti spojující výrobkovou, 

zážitkovou a gurmánskou turistiku, podpora místních výrobců, rodinných farem a podniků (výroba, 
zpracování, distribuce a odbytu místních výrobků),

 stavební obnova, nová výstavba provozovny, kanceláře nebo malokapacitního ubytovacího zařízení,
 pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení pro nezemědělskou činnost, 
 nákup nemovitostí.

Nelze podpořit:
 projekty bez vazby na venkovskou turistiku a ubytovací kapacity,
 zemědělské nebo lesnické traktory, fotovoltaické panely

Fiche PRV 3: Venkovský podnikatel



Příjemce dotace: držitelé lesů, FO nebo PO hospodařící v lesích.

Míra podpory: 100%.

Oblasti podpory:
 úprava lesních cest a doplňkové infrastruktury pro pobyt v lese,
 zkvalitnění přístupu do lesa,
 údržba lesního prostředí,  
 posílení rekreační funkce lesa (přístřešky, vybudování a značení cest a naučných stezek, výstavba 

herních, naučných i fitness prvků, infotabule,  revitalizace a zpřístupnění studánek)
 aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území,
 zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa (rekonstrukce mostků a lávek, zábradlí, závory, atd.),
 nákup pozemků.

Nelze podpořit:
 zalesňování.

Fiche PRV 4: Atraktivní les



Příjemce dotace: držitelé lesů, obce, malé a střední podniky zaměřené na investice zvyšující 
lesnický potenciál (žadatel, mimo dřevozpracujících provozoven, musí hospodařit podle platného 
lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy.

Míra podpory: 50%.

Oblasti podpory:
 pořízení lesní techniky (stroje, technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, zpracování 

potěžebních zbytků, přípravu půdy před zalesněním,  pro lesní školkařskou činnost s výjimkou traktorů a 
osobních či nákladních automobilů),

 výstavba a modernizace dřevozpracujících provozoven, nákup nemovitostí,
 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest.

Nelze podpořit:
 investice související s používáním dřeva jako suroviny nebo zdroje energie v rámci průmyslového 

zpracování,
 projekty, které neodůvodní očekávané zlepšení lesů nebo zvýšení jeho ekonomické hodnoty,
 zaškolení obsluhy, CNS stroje, velkoplošné dělící a velkoplošné formátovací pily,
 fotovoltaické panely
 technologie na zpracování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin.

Fiche PRV 5: Technika pro les a dřevo



Společná Preferenční kritéria
Každá fiche musí docílit z 10 preferenčních kritérií minimálního počtu bodů 40 ze 100 bodů

Preferenční kritérium Body

Velikost obce na území, kde je projekt realizován

• Počet obyvatel 1001 a více
• Počet obyvatel 501-1000
• Počet obyvatel 1-500

1
5

10

Finanční náročnost projektu

• Výdaje 1 000 001 Kč a více
• Výdaje 500 001 Kč - 1 000 000 Kč včetně
• Výdaje do 500 000 Kč včetně

1
5

10

Délka realizace projektu

• Realizace déle než 18 měsíců + 1 den
• Realizace od 12 měsíců + 1 den do 18 měsíců včetně
• Realizace do 12 měsíců včetně

1
5

10

Veřejná obhajoba - prezentace projektu

• Žadatel se nezúčastnil veřejné obhajoby projektu
• Žadatel se zúčastnil veřejné obhajoby projektu

0
10



Společná Preferenční kritéria
Každá fiche musí docílit z 10 preferenčních kritérií minimálního počtu bodů 40 ze 100 bodů

Preferenční kritérium Body

Spolupráce s dalšími subjekty z území Místní akční skupiny Hlinecko

• Žadatel odebírá místní suroviny
• Žadatel využívá služeb místních subjektů
• Žadatel spolupracuje se subjekty v regionu MAS
• Žadatel má prodejní místo v regionu MAS
• Žadatel zaměstnává občany z regionu MAS

2
2
2
2
2

Projekt získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží přínos pro obec nebo region

• Projekt nemá přínos pro obec (region)
• Projekt má přínos pro obec (region)

0
10

Projekt vytvoří nová pracovní místa (s výjimkou Fiche PRV 2: Konkurenceschopný 
zemědělec)

• Projekt nevytvoří žádné nebo méně než 0,5 pracovního místa
• Projekt vytváří nejméně 0,5 pracovního místa
• Projekt vytváří 1,00 a více pracovních míst

0
5

10



Preferenční kritéria – fiche PRV 1 Kvalita z regionu Hlinecka

Preferenční kritérium Body

Velikost podniku - charakteristika žadatele dle právní formy

• Žadatel je velkým podnikem
• Žadatel je středním podnikem
• Žadatel je malým podnikem
• Žadatel je mikropodnikem (do 10 zaměstnanců)

0
3
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Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, 
služeb či zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění

• Žadatel není držitel ocenění ani regionální značky
• Žadatel je držitelem ocenění či regionální značky
• Žadatel je držitelem ocenění i regionální značky

0
5

10

Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již realizovaný nebo bude navazovat na 
budoucí projekt, prokazuje synergický efekt

• Žadatel nedoložil popis provázanosti a syner.efekt
• Žadatel doložil popis ale nedochází k syner.efektu
• Žadatel doložil popis provázanosti a syner. efektu

0
5

10



Preferenční kritérium Body

Velikost podniku - charakteristika žadatele dle právní formy

• Žadatel je velkým podnikem
• Žadatel je středním podnikem
• Žadatel je malým podnikem

0
3
5

Projekt vytvoří nová pracovní místa

• Projekt nevytvoří žádné nebo méně než 0,5 pracovního místa
• Projekt vytváří 0,51 - 1,0 pracovního místa
• Projekt vytváří 1,01 - 1,99 pracovního místa
• Projekt vytváří 2,0 pracovního místa a více

0
5

10
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Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, služeb či zážitků 
nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění

• Žadatel není držitel ocenění ani regionální značky
• Žadatel je držitelem ocenění či regionální značky
• Žadatel je držitelem ocenění i regionální značky

0
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Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již realizovaný nebo bude navazovat na budoucí projekt, 
prokazuje synergický efekt

Žadatel nedoložil popis provázanosti a synergického efektu
Žadatel doložil popis ale nedochází k synergickému efektu
Žadatel doložil popis provázanosti a synergického efektu

0
5

10

Preferenční kritéria – fiche PRV 2 Konkurenceschopný zemědělec



Preferenční kritéria – fiche PRV 3 Venkovský podnikatel

Preferenční kritérium Body

Součástí projektu je ubytovací zařízení

• Součástí je ubytovací zařízení od 10 - 20 lůžek
• Součástí je jiné zařízení cestovního ruchu 

5
5

Projekt je zaměřen na zlepšení nabídky cestovního ruchu (CR) v území MAS Hlinecko

• Projekt nepřispívá ke zlepšení nabídky CR v území
• Projekt přispívá ke zlepšení nabídky CR v území

0
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Žadatel má registrovanou značku "Kvalita z Hlinecka" u některého ze svých výrobků, 
služeb či zážitků nebo některý z jeho produktů získal v posledních 10 letech ocenění

• Žadatel není držitel ocenění ani regionální značky
• Žadatel je držitelem ocenění či regionální značky
• Žadatel je držitelem ocenění i regionální značky
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Preferenční kritéria – fiche PRV 4 Atraktivní les

Preferenční kritérium Body

Charakteristika žadatele

• Jiná forma
• Soukromý vlastník, nájemce, pachtýř nebo zemědělec
• Obec 
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Projekt propojuje více záměrů, navazuje na již realizovaný nebo bude navazovat na 
budoucí projekt, prokazuje synergický efekt

• Žadatel nedoložil popis provázanosti a synergického efektu
• Žadatel doložil popis ale nedochází k synergickému efektu
• Žadatel doložil popis provázanosti a synergického efektu

0
5
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Projekt navazuje na stávající turistické značení trasy, cyklotrasy a další návštěvnickou 
infrastrukturu v lesích

• Projekt nenavazuje na turistickou infrastrukturu
• Projekt navazuje na turistickou infrastrukturu

0
10



Preferenční kritéria – fiche PRV 5 Technika pro les a dřevo

Preferenční kritérium Body

Žadatel má zkušenosti s podnikáním

• Žadatel podniká méně než 3 roky
• Žadatel podniká tří a více let

0
10

Pořízení doposud nevyužívaných technologií ve vlastnictví žadatele

• Nebudou využity nové technologie 
• Budou využity nové technologie

0
10

Žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu

• Žadatel nezpracovává vlastní dřevní hmotu
• Žadatel zpracovává vlastní dřevní hmotu

0
10



Operační program 
zaměstnanost

Výzva MAS Hlinecko -
Prorodinné aktivity (I.)



 Vyhlášení výzvy: červen 2017 pro celé území MAS
 Potřebné informace: kancelář MAS; www.mashlinecko.cz
 Komunikační nástroj: IS KP 2014+
 Výše způsobilých výdajů: min. 400 000 Kč, max. 1 500 000 Kč
 Délka realizace: max. 36 měsíců
 Alokace opatření: 3 000 000 Kč
 Oprávnění žadatelé: Nestátní neziskové organizace, poskytovatelé 

sociálních služeb, obce, organizace zřizované obcemi
 Výše dotace: 100% NNO, 95% obce a příspěv. organizace obcí
 Postup hodnocení – detailně viz interní postupy
 Detailní aktivity- dle přílohy výzvy



Podporované aktivity: 
Podpora zařízení, která doplňují chybějící kapacitu stávajících 

institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby) 
v péči o děti mimo školní vyučování 

Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin 
(pro děti mladšího školního věku) 

Doprava dětí do/z příměstského tábora
Cílové skupiny: 
Osoby pečující o malé děti (osoby pečující o osobu mladší 15 let) 
Rodiče samoživitelé (neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, 

svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí 
z jiných vážných důvodů, nežijí-li s druhem, popřípadě s družkou 
nebo s partnerem, kteří pečují o osobu mladší 15 let



Děkujeme za pozornost

Kontaktní osoby: 

Michaela Šinkorová, sinkorova@mashlinecko.cz
tel.:777 160 323

Olga Ondráčková, ondrackova@mashlinecko.cz
tel.:777 111 078

mailto:sinkorova@mashlinecko.cz
mailto:ondrackova@mashlinecko.cz

