Souhrn odpovědí ŘO PRV k 3. 11. 2015
1) V metodice pro tvorbu Fichí se píše: „Fichi lze přiřadit pouze k jednomu článku Nařízení PRV. K
jednomu článku Nařízení PRV lze přiřadit více Fichí s výjimkou článku 44, kde MAS stanoví pouze jednu
Fichi.“ Je možné v rámci jedné Fiche řešit sice 1 článek, ale více jeho písmen? Např.: MAS vytvoří 1 Fichi
pro podporu zemědělství v regionu, kde spojí Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do
zemědělských podniků + Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů + Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura. Nebo je potřeba pro každé
písmeno daného článku mít samostatnou Fichi?
Podmínky jednotlivých Fichí jsou zpravidla odlišné, proto jsme předpokládali, že je nelze kombinovat
souhrnně za celý článek, tedy každá Fiche by měla být přiřazena pouze k jedné ze stran 7 až 19 Metodiky.
Můžeme toto však ještě diskutovat, například prostřednictvím plánovaných workshopů.
2) Podpora agroturistiky je v Metodice včleněna do článku 19.1.b), takže pokud budeme chtít mít zvlášť
na oblast podpory agroturistiky a zvlášť na podporu drobného nezemědělského podnikání jednak alokaci
a jednak samostatná preferenční kritéria, vytvoříme tedy 2 Fiche přiřazené k jednomu článku?
Ano, přesně tak.
3) Prosíme o upřesnění (příp. srovnání s minulým obdobím) věty z pravidel: 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. V minulém období bylo možno realizovat projekty na
podnikatelsky provozovaná sportoviště ve vazbě na venkovskou turistiku, ale nemusela být vazba na
ubytovací kapacitu. Stravování a pohostinství naopak mohlo být podpořeno jen při vazbě na ubytovací
kapacitu. Jak to bude nyní, platí bez výhrad spojka „a“, tudíž i sportovní a rekreační činnosti budou
pouze ve vazbě na ubytovací kapacitu? Anebo je výklad naopak volnější, že i u stravování a
pohostinství postačí vazba na venkovskou turistiku?
Znamená to, že nechceme podporovat stravování a pohostinství samostatně, tedy oboje by mělo být ve
vazbě na ubytovací kapacitu.
4) Témata Projektů spolupráce musí mít vazbu na SCLLD. Znamená to vazba na jakékoliv témata v SCLLD
navržena? Nebo jen ta témata, které mají oporu v jakýchkoliv operačních programech a jsou tedy v
souladu se zacílením finanční podpory EU? Nebo jen témata, které řeší a podporuje PRV?
Témata projektů spolupráce musí být v souladu s SCLLD. V případě měkkých akcí lze podpořit jakákoli
témata včetně témat nezaměřených na PRV. Ovšem investice musí být v souladu s PRV, resp. v souladu
s činnostmi uvedenými v Metodice pro tvorbu Fichí pod článkem 44.
5) Podle kap. 3, odst. a) lze Fichi přiřadit pouze k jednomu článku nařízení PRV. Podle Komentáře PS
LEADER ke zveřejněné Metodice je uvedeno, že se jedná nejen o článek, ale i konkrétní odstavec a
písmeno tak, jak je uvedeno v oddíle „Specifická ustanovení pro aktivity dle jednotlivých článků“. Jinými
slovy – každá Fiche může být přiřazena pouze k jedné ze stran 7 až 19 Metodiky.
Jestli se to týká článků, konkrétního odstavce a písmene - může být součástí jedné Fiche např. Lesnická
infrastruktura, Zemědělská infrastruktura a Pozemkové úpravy, u nichž všech se jedná o Článek 17,
odstavec 1., písmeno c)?
Viz otázka 1)
6) Pokud si žadatel (mikropodnik řeznictví a uzenářství) podá žádost o dotaci na pořízení technologie na
výrobu uzenářských výrobků. Bude jeho žádost způsobilá do čl. 17, od. 1, písm. B nebo do článku 19,
odst. 1, písm. B, nebo do obou? Je to totiž nezemědělský podnikatel, jeho činnost je způsobilá v obou
dvou případech a rozvíjí tím svoji činnost a zároveň zpracovává zemědělský produkt a bude ho uvádět na
trh.

Záleží na tom, které produkty budou převažovat. Pokud převažují produkty uvedené v příloze I Smlouvy o
EU, pak je příslušným článkem článek 17. Pokud převažují produkty nezemědělské – tedy neuvedené
v příloze I Smlouvy o EU, pak projekt spadá pod článek 19.
7) Sociální podnikání - Zapsaný ústav jako žadatel má záměr vybudovat stáj pro dobytek a pořízení
technologie na sušení sena vše v režimu sociálního podniku. Kam může žadatel podat žádost o dotaci?
Do PRV jako začínající zemědělský podnikatel? Výše podpory bude max. 60% z celk. ZV? Je pak zapsaný
ústav způsobilým příjemcem dotace? Z dotazů ŘO IROP vyplynulo, že v rámci sociálního podnikání
nebude podporována zemědělská činnost z tohoto OP. Bude v rámci PRV sociální podnikání
podporováno?
Pokud žadatel splní podmínky pro Fichi Investice do zemědělských podniků a odpovídající MAS bude tuto
Fichi mít zahrnutou ve své strategii, tak žadatel může žádat v rámci PRV. Žadatel zejména musí být
zemědělským podnikatelem, forma žadatele není důležitá. Zda je žadatel zaměřen na sociální podnikání
může být třeba výhoda v rámci MAS nastavených preferenčních kritérií. Pokud se jedná o začínajícího
podnikatele, může podat žádost pouze na projekt do 1 000 000,- Kč způsobilých výdajů, ze kterých je
stanovena dotace. Míra podpory se bude pohybovat mezi 40-60% (vyšší míra bude platit pro žadatele
splňující definici mladého začínajícího zemědělce a znevýhodněné oblasti LFA).
8) V Pravidlech pro výběr SCLLD v rámci PRV je uvedeno, že na každých 200 tis. EUR by mělo být
vytvořeno alespoň 1 pracovní místo. V případě, že alokace dané Fiche dosahuje cca poloviny této
hodnoty, jakou hodnotu indikátoru zde musím uvést: 0, ½ nebo 1? Je vůbec možné, aby indikátor Počet
vytvořených pracovních míst, byl i v roce 2023 nulový? Musí být hodnota tohoto indikátoru celé číslo
nebo se mohu zavázat například k vytvoření např. 0,4 pracovního místa?
Počet vytvořených pracovních míst se vztahuje na celou strategii, záleží na MAS, v jakých Fichí bude
pracovní místa tvořit. Počet pracovních míst uvádějte do strategie v celých číslech. Metodika pro
vytvoření pracovních míst se zatím připravuje, ale zřejmě bude umožněno, aby se žadatel nemusel
zavázat k celému pracovnímu místu. Tedy například, když se díky projektu existující poloviční úvazek
změní na plný úvazek, bude v rámci projektu započítáváno 0,5 FTE.
9) V případě, že v metodice není u daného opatření uveden žádný povinný indikátor výsledku, je MAS
povinna uvést nějaký svůj indikátor nebo můžeme do Fiche uvést stejně jako je v metodice, že závazný
indikátor nebyl stanoven?
MAS je povinna uvést pouze povinné indikátory, ostatní indikátory si může stanovit dle cílů vycházejících
ze strategie, ale není to povinnost.
10) Čl. 25 – Neproduktivní investice v lesích. U tohoto opatření je uveden indikátor výstupu Celková
plocha (ha) – prosím o přesnější definici tohoto indikátoru týkající se tohoto opatření, kdy způsobilými
výdaji je výstavba stezky, odpočinková místa, apod.. Jak tuším budu sem muset napsat výměru lesních
pozemků na kterých budou přístřešky nebo herní prvky postaveny. Ale to mi přijde u tohoto opatření
trochu zcestné. Dle mého by stálo za úvahu ponechat pouze indikátor Počet podpořených operací.
Indikátor celková plocha stanoví oblast, které se daná investice týká. Nejedná se tedy jen o plochu
přístřešků a herních prvků, ale celého lesa, který bude danou investicí zasažen. Celková plocha je
indikátor, který je EK stanoven jako povinný indikátor pro sledování priority 4 přes LEADER; prioritě 4
odpovídá většina lesnických opatření.
11) bod 5, písm. b), str. 11
„Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících
objektů a technického vybavení.“
Co se rozumí pojmem obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení?
Konkrétní podmínky budou stanoveny v Pravidlech pro operaci 19.2.1. Souvisejícími objekty a
technickým vybavením se rozumí např. mosty, propustky, brody, příkopy, svodnice, trativody, výhybny,

obratiště, zábradlí i dopravní značky. V rámci výstavby či rekonstrukce polních cest je podporována nová
výstavba i těchto objektů. V rámci rekonstrukce lze předmětné objekty i obnovit.
12) bod 14, písm. b), str. 20
„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.“

Co se rozumí pod pojmem turistické centrum?
Pojmem „informační a turistická centra“ se rozumí „turistická informační centra“. Nedopatřením nebyl
použit ustálený název.

