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Krátké dodavatelské řetězce
Projekty spolupráce MAS

Programový rámec MAS-PRV je pro MAS Hranicko přirozeným pokračováním Strategického
plánu LEADER 2007-2013 „Měníme Hranicko“, díky němuž podpořila v regionu 81 projektů
s obdrženou dotací více než 43 milionů Kč. V současném období se kromě podpory zemědělců
aktéři v území shodli také na podpoře drobného nezemědělského podnikání, ať už
zaměřeného na řemesla a zachování služeb v malých obcích tak také doplňkově na další rozvoj
cestovního ruchu, jež byl rovněž v SPL významně podporován. Nové příležitosti si území
slibuje od Fiche MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce.

Harmonogram Výzev a Finanční alokace v Kč
Pzn.: Uvedené částky znamenají součet přidělených dotací koncovým příjemcům. Procentní míra dotace se liší dle jednotlivých Fichí (viz níže), zbylou částku
přidává příjemce jako vlastní spolufinancování.
SC OP

2018 zima
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MAS-PRV 11
MAS-PRV 12
MAS-PRV 13
MAS-PRV 14

Rozvoj zemědělských podniků
Zemědělské a potravinářské produkty
Drobné podnikání
Podnikání v cestovním ruchu

Článek 35,2.,d)

MAS-PRV 15

Krátké dodavatelské řetězce

Článek 44

MAS-PRV 16

Projekty spolupráce MAS

Článek 17,1.,a)
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Dotační
program
MASPRV

Fiche

Článek 19,1.,b)

Celkem v Kč

2018 léto

2019

Celkem za
období

2020

1 813 447
1 763 079
1 773 154
2 014 940

1 813 438
0
1 329 848
0

1 813 438
1 763 041
0
0

1 813 437
0
1 329 848
0

7 253 760
3 526 120
4 432 850
2 014 940

0

1 914 180

0

0

1 914 180

0
7 364 620

456 490
5 513 956

456 490
4 032 969

0
3 143 285

912 980
20 054 830
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Název
opatření/Fiche:

MAS-PRV 11 Rozvoj zemědělských podniků

Viz Výzva č.1 MAS-PRV
Název
opatření/Fiche:

MAS-PRV 12 Zemědělské a potravinářské produkty

Viz Výzva č.1 MAS-PRV

Název
opatření/Fiche:

MAS-PRV 13 Drobné podnikání

Viz Výzva č.1 MAS-PRV

Název
opatření/Fiche:

MAS-PRV 14 Podnikání v cestovním ruchu

Viz Výzva č.1 MAS-PRV

Název
opatření/Fiche:
Vazba na článek
Nařízení PRV:
Vymezení Fiche:

Stručný popis
Fiche:

Vazba na cíle
SCLLD:

MAS-PRV 15 Krátké dodavatelské řetězce
Článek 35, odstavec 2., písmeno d)
Podpora je zaměřena na spolupráci více subjektů, která povede k vytváření
a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podpora
přispěje k organizaci potravinového řetězce, včetně uvádění na trh
zemědělských produktů, zejména zlepší konkurenceschopnost prvovýrobců
jejich
lepším
začleněním
do
zemědělsko-potravinářského
řetězce
prostřednictvím podpory místních trhů a krátkodobých řetězců, napomůže
k seskupování a lepší organizaci producentů a mezioborových organizací,
podpora zlepší hospodářskou výkonnost zemědělských podniků zejména
za účelem zvýšení míry účasti na trhu
1.3.

Propojování místní výroby a spotřeby

-

Oblasti podpory:

studie týkající se dotyčné oblasti, studie proveditelnosti, vypracování
podnikatelského plánu,
- náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se vznikem
nebo rozvojem KDŘ nebo místního trhu
Přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského
plánu v souvislosti se společným prodejem v místní prodejně, společným
prodejem ze dvora, společnou organizací přímého prodeje spotřebiteli (tzv.
bedýnkový prodej), místním trhem:
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-

-

společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem
(např. vybavení prodejny, vybavení tržiště, investice do technologie na
úpravu produktů k prodeji, investice do společného mobilního zařízení –
pojízdná prodejna, pořízení prodejního stánku a vybavení určeného k
prodeji ze dvora, společná investice na vybavení k bedýnkování, apod.)
stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého
majetku (např. stavební výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo
modernizaci prodejny)
náklady na pořízení počítačového softwaru související s projektem

Pozn.: Podpora se týká pouze dodavatelských řetězců, které zahrnují
nejvýš jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem.

uspořádání
právních vztahů
k dotčeným
nemovitostem

Definice
příjemce dotace:

Výše způsobilých
výdajů:
Míra dotace:

Preferenční
kritéria:

Indikátory
výstupů

Vytvoření a rozvoj místního trhu bude podporován pouze v případě, že činnosti
zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se odehrávají v okruhu 75 km od
zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.
Podpora nesmí být použita na podporu společných aktivit, které již probíhají.
Podpora musí mít motivační účinek v souladu s Pokyny Evropské unie ke státní
podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na
období 2014–2020 (2014/C 204/01)
- vlastnictví
- spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem nebo věcné břemeno
- nájem, případně pacht – pro umístění strojů, technologií nebo vybavení, pro
stavební výdaje
Pzn.: výpůjčka – bude ještě upřesněno
Uskupení minimálně 2 subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, NNO,
obce nebo DSO), přičemž min. 1 musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví
zemědělství nebo potravinářství..
Pzn.: Uskupení žádá prostřednictvím zemědělského podnikatele nebo výrobce
potravin nebo prostřednictvím nevládní neziskové organizace.
min. 50.000,- Kč
max. 5.000.000,- Kč
Pzn.: MAS výrazně zvýhodní preferenčními kritérii projekty v rozmezí 100.000 –
1.750.000,- Kč
50%
45% přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského
plánu
1. Počet místních subjektů v uskupení realizující projekt dle údajů
uvedených v Žádosti o dotaci 15 bodů
2. Počet držitelů místní značky kvality v uskupení realizující projekt 15 bodů
3. Projekt přináší komplexní řešení propojení místní výroby a spotřeby 10
bodů
4. Pestrost nabídky místních výrobců pro koncové zákazníky 6 bodů
5. Zapojení ICT technologií 5 bodů
6. Preference projektů v rozmezí 100.000 – 1.500.000,- Kč výše způsobilých
výdajů 100 bodů
číslo
93701
název
Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
výchozí stav
0
hodnota pro mid0
term (r.2018)
cílový stav
1
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Indikátory
výsledků

Název
opatření/Fiche:
Vazba na článek
Nařízení PRV:
Vymezení Fiche:
Stručný popis
Fiche:

Vazba na cíle
SCLLD:

Oblasti podpory:

Definice
příjemce dotace:
Výše způsobilých
výdajů:

číslo
93102
název
Počet podpořených kooperačních činností
výchozí stav
0
hodnota pro mid0
term (r.2018)
cílový stav
1
číslo
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
název
projektů (Leader)
výchozí stav
0
hodnota pro mid0
term (r.2018)
cílový stav
0

MAS-PRV 16 Projekty spolupráce MAS
Článek 44
Projekty budou vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy
projektu by bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS bude
spolupracovat s jinými MAS na společných aktivitách vedoucích k naplnění
společných cílů v shodě s podrobnějším popisem v příslušných kapitolách svých
SCLLD.
Fiche svým charakterem není navázána na jediný specifický cíl SCLLD (viz kap.
3.4.2.7 Grafické znázornění struktury programových rámců SCLLD včetně
schematického znázornění vazeb na opatření mimo programové rámce
a kap. 4.4.1 Projekty spolupráce MAS), nejvýznamnější vazbou však při realizaci
projektů v rámci této Fiche bude:
1.3.
Propojování místní výroby a spotřeby
- měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené
na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS (pořádání konferencí,
festivalů, workshopů, exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně
produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.) – především:
environmentální vzdělávací akce zaměřené na úklid břehů řeky Bečva, síťování
a propagace venkovských muzeí, rozvoj regionálního značení kvality výrobků
a služeb, společné aktivity v oblasti boje s nezaměstnaností apod.
- hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav v oblastech:
 zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních
výrobků a služeb,
 vzdělávací centra,
 informační turistická centra.
Pozn.: Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně
provozovány spolupracujícími subjekty po celou dobu lhůty vázanosti projektu
na účel
tuzemská či zahraniční MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV
min. 50.000,- Kč
max. 5.000.000,- Kč
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Míra dotace:

Indikátory
výstupů

Indikátory
výsledků

90% Režim de minimis
U vzdělávacích aktivit pouze 50%
číslo
92500
název
Celkové veřejné výdaje
výchozí stav
0
hodnota pro mid11.267 EUR
term (r.2018)
33.800 EUR (dle alokace pro programový rámec PRV
cílový stav
stanovený MZe přepočten kurzem ECB k 14.9.2016)
nejsou stanoveny

Přehled projektových námětů projektů spolupráce MAS Hranicko
projektový námět

možné spolupracující MAS

investice týkající se zajištění odbytu místní produkce rozvoj značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

MAS Moravská brána

propagační a informační akce a produkty - rozvoj značky
MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, spolupráce se
značkami JESENÍKY originální produkt® a HANÁ regionální
produkt®
workshopy, exkurze, výstavy, přenosy příkladů správné
praxe, publikace, brožury, letáky - další propagace a
síťování venkovských muzeí

MAS Horní Pomoraví,
MAS Moravská cesta

MAS Mohelnicko, MAS Moravská
brána

Čistá řeka Bečva - společný projekt jarního úklidu břehů
řeky a další doprovodné propagační, vzdělávací,
volnočasové akce

Střední Haná o.p.s., MAS Moravská
brána, MAS Lešensko - Kelečsko Starojicko, MAS Rožnovsko, MAS
Střední Vsetínsko, MAS Valašsko Horní Vsacko

zavedení značky místních produktů na území LGD Kraina
Dinozaurów

LGD Kraina Dinozaurów (Polsko)

Podpora tvorby Místního paktu zaměstnanosti, organizace
job burz, rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a středních škol
(praxe, stipendia) a popularizace technického vzdělávání na
ZŠ

MAS Moravská brána,
MAS Partnerství – Moštěnka

zavedení systému společné koordinace termínů
a propagace kulturních akcí

okolní MAS
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Terminologie
Programový rámec – Část akčního plánu SCLLD definující realizaci částí SCLLD prostřednictvím
jednoho z programů podporovaných z ESI fondů. V případě SCLLD pro území Hranicka
se jedná o Integrovaný regionální operační program (v SCLLD označován jako MAS-IROP),
Program rozvoje venkova, (v SCLLD označován jako MAS-PRV), Operační program
Zaměstnanost (v SCLLD označován jako MAS-OPZ)
Fiche –slovem „Fiche“ označujeme pouze ta „opatření SCLLD“, která jsou financovatelná skrz
SCLLD a MAS jim určila finanční alokace.
Opatření SCLLD – v celé strategii takto označujeme všechna opatření, jež jsou vypsána ve
Strategické části SCLLD nehledě na to, zda jsou či nejsou podporovatelná z operačních
programů. Každá Fiche SCLLD Hranicko je navázána na 1 či 2 opatření SCLLD.
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Indikátory pro dotační program MAS-PRV

Označení

Název

Kód NČI2014+

Název indikátoru

Měrná jednotka

Typ indikátoru
(výstup/výsledek/dopad)

Výchozí hodnota

Datum výchozí hodnoty

Cílová hodnota

Datum cílové hodnoty

Milník 31.12.2018 (jeli ŘO vyžadován

MAS-PRV 13

Drobné
podnikání

93701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

1.2.2016

5

31.12.2022

2

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

1.2.2016

3

31.12.2022

1

MAS-PRV 11

Rozvoj
zemědělských
podniků

93701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

1.2.2016

9

31.12.2022

3

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

1.2.2016

0,5

31.12.2022

0

MAS-PRV
12

Hodnoty indikátorů

Zemědělské
a potravinářské
produkty

93701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

1.2.2016

3

31.12.2022

1

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

1.2.2016

1

31.12.2022

0

MAS-PRV
15

Identifikace indikátorů

Krátké
dodavatelské
řetězce

93701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

1.2.2016

1

31.12.2022

0

93102

Počet podpořených kooperačních činností

činnosti
spolupráce

výstup

0

1.2.2016

1

31.12.2022

0

MASPRV 14

Fiche SCLLD

Podnikání v
cestovním
ruchu

94800

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

FTE

výsledek

0

1.2.2016

0,5

31.12.2022

0

93701

Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

podniky

výstup

0

1.2.2016

3

31.12.2022

1
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