Otázky MAS k PRV k 15. 12. 2015
1) Je možné v rámci Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností podpořit úpravu prodejny v léčebně (bezbariérový přístup, rozšíření kapacity+
prostor k občerstvení, 1 prac. místo pro zdravotně postižené, min.1 místní dodavatel zeleniny+ případné
ubytování pro ZTP?
Zdravotní a sociálně péče je dle klasifikace CZ-NACE – sekce Q, která není v rámci článku 19 podporována
– je to spíše dotaz na IROP. Pokud by se jednalo pouze o maloobchod v sekci G, pak jsou výdaje způsobilé.
2) Lze v rámci Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER realizovat investice se vzdělávacími
aktivitami, kdy by vznikla zastavení 50mx20m – vnímejte krajinu všemi smysly - interaktivní prezentační
prvky zaměřené na nevidomé a slabozraké (hmatové hledisko) a samozřejmě všechny ostatní.
Uvažujeme i o přístřešku, popř. neasfaltovaném parkovišti. Na to by navazovaly projekty zpřístupňující
krajinu pro např. vozíčkáře v rámci přírodního amfiteátru a další atraktivní místa na území i ve spolupráci
s léčebnou.
Nelze.
3) Obec je vlastníkem lesní cesty. Může žádat na její rekonstrukci v případě, že není zároveň majitelem
pozemků kolem cesty a cesta nevede ani k části lesa, který obec vlastní? (Vlastní lesy v jiné části katastru).
Žadatel musí mít uspořádány vlastnické vztahy, které jsou předmětem projektu. V rámci výstavby či
rekonstrukce cest by mělo dojít k zpřístupnění lesa, na kterém žadatel hospodaří.
4) Obec je vlastníkem rybníka, který by chtěla nechat odbahnit a opravit (hrozí protržení výpustě rybníka).
Je možné na takový projekt žádat prostřednictvím fiche "Pozemkové úpravy" případně jiné?
V rámci Fiche Pozemkové úpravy lze tento projekt podpořit za podmínky, že je oprava rybníku v plánu
společných zařízení v rámci PÚ. V rámci Fiche Zavádění preventivních opatření v lesích lze podpořit
výstavbu a opravu retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin na pozemcích určených k plnění funkce lesa.
5) Fiche-Sdílení zařízení a zdrojů - Je v této fichi možné podpořit projekt, kde by se více vlastníků lesa (obcí)
dohodlo na společném využívání jednoho traktoru se štěpkovačem? Musel by v takovém případě být
partnerem ještě někdo další? A je v tomto případě obec jako vlastník lesa způsobilým žadatelem?
V případě Sdílení zařízení a zdrojů není obec způsobilým žadatelem – fiche je určena pouze pro
mikropodniky.
6) Jsou uveřejněné míry podpory pro PRV z dubna 2015 (Schéma podpory PRV) platné? Nebo existuje
novější verze?
V otázkách č. 4 byly uveřejněny předpokládané míry podpory pro jednotlivé články.
7) 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 zeměděl. produkt a bude ho uvádět na trh.
Odpovězeno v rámci otázek č. 3.
8) 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?
Odpovězeno v rámci otázek č. 3.
9) V území máme projektový záměr na obnovu autobusových linek. Projekt by spočíval v nákupu objektu,
autobusu a vygeneroval by nová pracovní místa - dispečer, mechanik, řidič. Autobusová doprava jako
taková není podporovatelná, avšak bylo by možné vybavit kancelář dispečera, potažmo dílnu mechanika v
rámci článku 19, odst. 1 písm. b?
V rámci článku 19 máte vypsaný seznam podporovaných činností dle CZ-NACE. Veškerou dopravu, tedy i
autobusovou nelze v rámci článku 19 podpořit, tedy nelze podpořit jakékoli investice týkající se této
činnosti.
10) Jaké aktivity je možné podpořit v rámci 19, odst. 1 písm. b CZ-NACE N79 Činnosti cestovních kanceláří
a agentur?
V rámci článku 19 obecně lze podpořit stavební výdaje na provozovnu, pořízení strojů, technologií a
vybavení sloužícího pro danou činnost a doplňující výdaje jako součást projektu. Konkrétní specifikace
způsobilých výdajů se připravuje do Pravidel 19.2.1.
11) Je možné v rámci projektu spolupráce žádat na projekty spojené s vznikem nových naučných stezek a
doprovodného mobiliáře?
Naučné stezky nelze realizovat, jedná se o nezpůsobilý výdaj.
12) Jsou někde k nahlédnutí pravidla (asi specifická a obecná pravidla), na které se MZe odkazuje, př. zde
–
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/metodika-pro-tvorbu-fichi.html Podrobné podmínky poskytnutí
dotace v rámci Fichí budou dále upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností
spolupráce místní akční skupiny, resp. specifikovány v rámci výzev MAS.
Pravidla se připravují.
a) Jak moc tato pravidla budou ovlivňovat např. ukazatel – pracovní místa?
Pravidla stanoví podmínky pro jednotlivé Fiche, např. podmínky tvorby a udržení pracovních míst.
b) Obecně, jaké bude mít podmínky MAS, např. bude vázaná nějakým počtem závazně vytvořených
pracovních míst na svou alokaci do roku 2020?
Podmínka vytvoření pracovních míst se vztahuje na alokaci 19.2.1., jak je uvedeno v Pravidlech pro
výběr strategií.
c) Jaké ukazatele – závazné indikátory – musí splnit?
Metodika stanoví povinné indikátory, které musíte v rámci jednotlivých Fichí do strategie stanovit.
Jejich plnění bude sledováno ve střednědobém hodnocení.
d) U opatření:

Investice do zemědělských podniků

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
- Bude u výše jmenovaných titulů závazné pracovní místo – tj. podmínka uznatelnosti?
Pokud ano, dá se ale vytvořit př. jenom 0,2 úvazku a případně pracovní místa sčítat za
celou MAS jako závazný ukazatel?

Místo nemusíte vytvořit ve všech Fichích, kde jsou uvedeny jako povinný indikátor,
v těchto Fichích musíte ale tvorbu míst sledovat. Podmínka vytvoření pracovních míst se
vztahuje na celou strategii, všechna místa můžete vytvořit jen v jedné Fichi. Pracovní místo
lze vytvořit i částečné.
- Budeme muset převzít dnes platná pravidla – specifická/obecná z nastavení PRV? Do
jaké míry ano a do jaké ne? Př. nastavení hodnotících ukazatelů - obrat v zemědělství, atp.
Obecná Pravidla budou převzata celkově a převedena na podmínky LEADERu. Specifická
nastavení budou převzata jen v souvislosti s účelem Fiche, či podmínkami stanovenými
nařízeními, doplňkovost s ostatními podporami apod.
e) Proč jsou rozděleny 2 tituly stejného článku, tj. Zemědělská infrastruktura a Pozemkové úpravy?
Znamená to, že v rámci pozemkových úprav nejde dotovat cesty?
Rozdělení je z důvodu jiných podmínek, i jiné míry podpory. V rámci Fiche Pozemkové úpravy lze
podpořit jen realizaci plánů společných zařízení, tedy i realizaci cest. V rámci Fiche Zemědělská
infrastruktura lze podpořit i cesty, které nebyly zařazeny do plánů společných zařízení.
f) Předávání znalostí a informační akce. Jak bude definován žadatel – jenom akreditovaní poradci
MZE?
Jedná se o subjekt zajišťující odborné vzdělávání či jiné předávání znalostí a informační akce.
Subjekt nemusí být akreditován, ale musí plnit podmínky stanovené Metodikou (resp. Nařízením).
13) Mohou být v projektech stavby lesnické infrastruktury a cyklostezek žadateli Lesy ČR a Vojenské
lesy a statky ČR?
V první řadě cyklostezky nejsou z PRV způsobilé. V rámci lesnické infrastruktury nemohou žádat subjekty
hospodařící v lesích ve vlastnictví státu.
Projekty spolupráce
14) V Metodice pro tvorbu fichí je v článku 44 „Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER“ je uvedeno:
„Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími
subjekty“ – znamená to tedy, že v případě spolupráce se zahraniční MAS musí být investice u nás
provozovány společně se zahraniční MAS? Podobně v případě spolupráce s jinými subjekty mimo i na
našem území. V případě např. infocentra, může toto infocentrum provozovat např. obec nebo jiný
subjekt?

Investice musí být provozovány všemi spolupracujícími subjekty. Provozování jiným subjektem není
možné.
15) Lze vykonávat spolupráci jenom v rámci MAS, bez zapojení jiné MAS z ČR nebo zahraničí? Příjemce
dotace – může MAS spolupracovat s např. jedním podnikatelem, obcemi a neziskovou organizací na svém
území a jsou jejich výdaje v rámci projektu způsobilé?
Jedná se o spolupráci, tedy MAS musí spolupracovat alespoň s jedním partnerem. Definice partnera je
uvedena v nařízení č. 1305 – musí se jednat o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, které
provádí strategii rozvoje (tzn., nemůže se jednat o podnikatele, obec ani NNO bez partnerství).

