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Programový rámec Program rozvoje venkova 

Název Fiché 6. Spolupráce místních akčních skupin 
Vazba na článek 
Nařízení PRV 

Článek 44 Programu rozvoje venkova – Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER 

Popis a zdůvodnění 
podpory (SCLLD) 

Fiche je zaměřena jak na spolupráci v rámci jednoho členského státu, tak na spolupráci mezi 
územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích. V rámci fiche budou realizovány 
měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata navazující 
na aktivity uvedené v této strategii. V případě investičních akcí se projekt může týkat zajištění 
odbytu místní produkce, vzdělávacích aktivit nebo informačních a turistických center. Projekty 
musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by bez této spolupráce v 
takové podobě nevznikly. MAS Holicko může spolupracovat i s jinými partnerstvími, avšak 
způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
 

MAS Holicko v minulosti spolupracovalo s blízkými MAS, např. v projektu Společného využití 
praxe v oblasti evaluace strategií či v projektu spolupráce pro zavádění regionálního značení 
místních produktů – Kraj Perštejnů regionální produkt. MAS Holicko je členem Národní sítě MAS 
ČR a jejího krajského sdružení a dále Celostátní sítě pro venkov. Záměrem MAS v tomto 
programovém období je udržet spolupráci se stávajícími subjekty a dále ji tematicky rozvíjet a 
nadto navázat spolupráci s dalšími MAS (i z jiných krajů ČR). 

Vazba na cíle SCLLD  Specifický cíl: A.1.2 Rozvíjení vnějších vztahů MAS 

Oblasti podpory 

Podpora představuje realizaci jak investičních, tak i neinvestičních projektů spolupráce MAS. 
 

1)  Realizace propagačních, informačních, vzdělávacích a volnočasových akcí zaměřených na 
témata, která jsou řešena v SCLLD MAS Holicko:  

 Obnova a kultivace veřejných prostranství a center obcí, 

 Podpora školství a celoživotního vzdělávání, 

 Rozvoj komunitních služeb a vybavenosti obcí, 

 Podpora sociálních služeb a zapojení sociálně a jinak znevýhodněných skupin občanů do 
života v obcích a v regionu, 

 Podpora volnočasových aktivit a spolkového života v obcích  

 Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury a koncepční obslužnosti území, 

 Zajištění bezpečnosti občanů (bezpečnost silničního provozu a rozvoj cyklodopravy, 
protipovodňová a požární prevence, zlepšení dohledu nad veřejným pořádkem), 

 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability 
krajiny, 

 Podpora drobného podnikání, rozvoje služeb a tradičních řemesel, 

 Podpora regionálních produktů, řemesel a služeb včetně jejich propagace, 

 Podpora zaměstnanosti a rozvoj vzdělanosti v souladu s potřebami regionu, 

 Vytvoření potřebného zázemí pro rozvoj cestovního ruchu včetně propagace regionu 
(infrastruktura pro cest. ruch, podpora turisticky a historicky významných objektů), 

 Rozvoj venkovské turistiky (podpora ubytovacích a stravovacích kapacit, cykloturistiky), 

 Prezentace regionu Holicka na regionální, národní i mezinárodní úrovni (podpora 
informačních a návštěvnických center, propagace regionu), 

 Péče o venkovskou krajinu a rozvoj šetrného hospodaření v krajině, 

 Efektivní nakládání s odpady, 

 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji a posilování environmentální vzdělanosti. 
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Výstupem této spolupráce by mělo být pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, 
výstav, přenosů příkladů správné praxe, apod. včetně tvorby produktů s tím spojených 
(publikace, brožury, letáky apod.).  

 

2) Realizaci investičních projektů spolupráce je možné uvažovat v rámci těchto oblastí: 

 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. 

Definice příjemce 
podpory 

Příjemcem dotace může být pouze MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 
 

Kromě jiných místních akčních skupin (tzn. MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční 
MAS) může MAS spolupracovat se: 

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která 
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni; 

 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, 
která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

Výše způsobilých 
výdajů 

min. 50 000 Kč 

max. 5 000 000 Kč 

Výše dotace 
Max. 90 % způsobilých výdajů 
 

V případě ostatního vzdělávání (kód způsobilých výdajů 004) - 50 % způsobilých výdajů. 

Preferenční kritéria Nerelevantní  

Indikátory výstupu  
ID název MJ 

výchozí 
hodnota 

milník 
(2018) 

cílová 
hodnota  

92501 Celkové veřejné výdaje (O.1) EUR 0 0 21 478 

Indikátory výsledku 
ID název MJ 

výchozí 
hodnota 

milník 
(2018) 

cílová 
hodnota 

- Závazný indikátor není stanoven - - - - 


