
Strategický plán LEADER "Měníme Hranicko" - stručný přehled fichí

číslo název fiche oprávnění žadatelé míra dotace
doporučený 
rozpočet hlavní podporované aktivity

Fiche 1 Rozvoj zemědělských 
podniků

* Zemědělský podnikatel
* subjekt vlastněný zemědělskými 
prvovýrobci

40% - 60%
+ 10% za 

hospodaření v LFA 
+ 10% pro 

zemědělce do 40 let

do 2 mil. Kč

* stavby a technologie pro živočišnou výrobu
* stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
* stabilní i mobilní zemědělská technika zlepšující produktivitu 
práce zemědělských podniků

Fiche 2 Zemědělské a 
potravinářské produkty

Zemědělec, výrobce potravin nebo surovin 
pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv 50% do 2 mil. Kč

* investice do provozů zlepšující zpracování, skladování, odbyt a 
kvalitu zemědělských a potravinářských produktů

Fiche 3 Lesnická infrastruktura subjekty (fyzické, právnické osoby, obce, 
sdružení) hospodařící v lesích 80% do 1,5 mil. Kč

výstavba a obnova lesních cest, úprava vodního režimu v lesích

Fiche 4 Lesnická technika
subjekty (fyzické, právnické osoby, obce, sdružení) 
hospodařící v soukromých či obecních 
lesích 

50% do 1,4 mil. Kč * stroje a zařízení pro prvotní zpracování dříví, údržbu lesních 
porostů a budování a údržbu lesních cest a stezek

Fiche 5 Veřejná prostranství obce, svazky obcí, NNO, církve, zájmová 
sdružení 75% do 1 mil. Kč

* vytváření a obnova veřejných prostranství obce
* výstavba herních, estetických a interaktivních prvků v souvislosti 
s projektem
* parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném 
území obce
* výstavba a obnova autobusových zastávek

Fiche 6 Spolkový život a sport obce, příspěvkové organizace obcí, svazky 
obcí, NNO, církve, zájmová sdružení

80% nezakládající 
veřejnou podporu, 
70% v de minimis

do 1,5 mil. Kč

* výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení výletišť, 
volnočasových areálů a prostor pro spolkové, společenské, 
kulturní a sportovní aktivity
* výstavba a obnova sociálních zařízení při kulturních a 
sportovních objektech

Fiche 7 Podnikání v cestovním 
ruchu

* zemědělský podnikatel
* ostatní podnikatelské subjekty podnikající 
v oblasti cest. ruchu
* NNO, zájmová sdružení
* obce, příspěvkové organizace obcí, 
svazky obcí

60% do 1,5 mil. Kč

* Výstavba, modernizace, rekonstrukce, přestavba ubytovacího či 
stravovacího zařízení včetně vybavení
* Výstavba, modernizace, rekonstrukce půjčovny sportovních 
potřeb včetně vybavení a sortimentu
* Výstavba, modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení v 
areálech jak vnitřních tak venkovních (např. hřiště, koupaliště,
jízdárna, hipostanice)
* Propagace a marketing v souvislosti s projektem

Fiche 8 Pěší trasy a hipostezky

* zemědělský podnikatel
* ostatní podnikatelské subjekty podnikající 
v oblasti cest. ruchu
* NNO, zájmová sdružení
* obce, příspěvkové organizace obcí, 
svazky obcí

90% do 600.000 Kč

* tvorba hipostezek, pěších, lyžařských, tematických, naučných 
stezek (značení, infotabule, odpočívky, mostky, lávky, povrchy, vyhlídky, zábradlí, 
úvaziště, doprovodná zeleň) 
* rozhledny

Fiche 9 Zakládání a rozvoj 
mikropodniků

* fyzická či právnická osoba nezemědělec 
podnikající ve vybraných oborech dle CZ-
NACE 60% do 1,5 mil. Kč

* nová výstavba, rozšíření, přestavba, rekonstrukce či 
modernizace objektů a provozů 
* nákup strojů, výrobních zařízení a technologií 
* nákup vybavení provozovny včetně nezbytného zázemí pro 
zaměstnance 


