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Dodatek č. 1 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Východní Slovácko
Aktualizace analytické, strategické části a programového rámce Programu rozvoje
venkova.
Dodatkem se mění v Analytické části SCLLD podkapitola 2.1 socio – ekonomická analýza, část Život
v obcích. Dále podkapitola 2.2 SWOT Analýza a 2.3 Analýza PROBLÉMŮ a potřeb.
Dále se dodatkem mění ve Strategické části SCLLD kapitola 1 Stanovení vize, strategických cílů,
specifických cílů a opatření, 4. Akční plán, znění Programového rámce Programu rozvoje venkova, 5.
Vazby na horizontální témata.
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Analytická část
V rámci podkapitoly 2.1 Socio-ekonomická analýza, části Život v obcích byla doplněna
informace o stavu infrastruktury:

2.1 Socio-ekonomická analýza
Život v obcích
V obcích MAS Východní Slovácko působí řada spolků a sdružení (celkem více než 120 organizací).
Nejčastějšími jsou různé folklórní soubory, hudební tělesa (cimbálová či dechová hudba, ale také jiné
žánry) a pěvecké sbory, jichž na území MAS působí celkem 32. Prakticky ve všech obcích působí Sokol,
Orel či tělovýchovná jednota. Dalšími častými spolky jsou hasiči, myslivci, spolky zaměřené na zpěv
nebo včelaři. Působí zde však i široká škála dalších sdružení věnujících se kulturním, sportovním nebo
obecně volnočasovým aktivitám; např. kynologové, rybáři, holubáři, chovatelé, divadelní spolky, kluby
seniorů a další.
Spolky sice mají pořízeno základní vybavení pro své fungování (technické i materiální), ale pro
dlouhodobé pokračování jejich činnosti, rozšíření členské základny a kvalitnější výkon své činnosti
většina z nich potřebuje stávající vybavení obnovit, modernizovat či rozšířit.
Obce žijí bohatým společenským životem. Pořádá se v nich množství akcí, které jsou zaměřeny na různé
zájmové skupiny. Velmi častým tématem kulturních akcí jsou místní zvyky a tradice (Jízda králů,
verbuňk, fašank, martinské hody, stavění máje, velikonoční obchůzky, hody, dožínky, písně a tance,
vaření trnek apod.). Dále jsou akce často věnovány tradičním řemeslům – keramice, šití krojů nebo
krojové obuvi, řezbářství atd.
Společenský život v obcích souvisí s poměrně dobrou vybaveností obcí MAS Východní Slovácko
kulturními a sportovními zařízeními. Stav těchto zařízení (vybavení, zázemí, ozvučení atd., ale i např.
technický stav budov) však často není vyhovující a vyžaduje obnovu, modernizaci či rozšíření.
V oblasti kulturní infrastruktury se v obcích nacházejí nejčastěji knihovny a kostely, kam je možné
docházet na bohoslužby (ve všech obcích). Častá možnost účastnit se bohoslužeb přímo v obci souvisí
s velmi vysokým počtem věřících v obcích MAS (jejich zastoupení je přibližně trojnásobné oproti situaci
v ČR celkově). Kulturní domy fungují v 10 obcích, v 6 obcích se nachází muzeum. Téměř polovina obcí
(6) nabízí zázemí pro maminky s dětmi ve formě mateřských center; ve Strání se nenachází klasické
mateřské centrum, ale maminky mohou využívat vymezený prostor v sále a ve školce. Kino je v provozu
pouze v Uherském Brodě, v Suché Lozi bývá v provozu letní kino. Ve Vlčnově se nachází amfiteátr.
Stavebně technický stav těchto veřejných objektů je často nevyhovující a vyžaduje značné investice.
V rámci střednědobé evaluace SCLLD, která probíhala k datu 31.12.2018, bylo zjištěno, že v území
dochází k zhoršování stavu infrastruktury pro spolkovou, zájmovou a kulturní činnost (klubovny,
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knihovny a další zázemí). Ve většině případů obnově a dalšímu rozvoji brání nedostatek finančních
prostředků.

V rámci podkapitoly 2.2 SWOT Analýza byl doplněn bod O16 v části Příležitosti:
2.2 SWOT Analýza

O – příležitosti
❖ O1 - Efektivní využívání finančních prostředků EU v programovém období 2014–2020
❖ O2 - Efektivnější propagace aktivit cestovního ruchu ze strany krajské organizace a agentury
CzechTourism (důraz na domácí cestovní ruch)
❖ O3 - Zvýšení turistického zájmu (zejména u domácí klientely a návštěvníků ze Slovenska) o
území CHKO Bílé Karpaty
❖ O4 - Větší přeshraniční spolupráce při turistickém propojování obou států
❖ O5 - Podpora propagaci podnikatelů a jejich vzájemné informovanosti, efektivnější spolupráce
s veřejnou správou, cílená příprava kvalifikovaných pracovních sil
❖ O6 - Rozvoj integrovaného dopravního systému Zlínského kraje
❖ O7 - Využití OPŽP pro snížení energetické náročnosti budov, výměnu kotlů apod., a tím pádem
snížení znečištění ovzduší.
❖ O8 - Zvýšení vzdělanosti obyvatelstva
❖ O9 - Větší rozšíření flexibilních způsobů zaměstnávání
❖ O10 - Zájem o zdravý životní styl, o kvalitní a bezpečné potraviny a o místní výrobky a služby
❖ O11 - Rozšíření zdrojů pitné vody, které jsou čerpány z lokality CHKO Bílé Karpaty
❖ O12 – Zvětšení nabídky prorodinných opatření, včetně příměstských táborů
❖ O13 – Uchování - stabilizace (především v CHKO BK) a zlepšení stavu krajiny (mimo CHKO BK)
❖ O14 - Využití stávajících zařízení pro potřeby komunitního, neformálního nebo celoživotního
vzdělávání
❖ O15 – Vytvoření zázemí pro dětské skupiny, kluby maminek, rodinná centra a zařízení
nabízející služby péče o děti (6 měsíců až 4 roky), mikrojesle
❖ O 16 – Podpora spolkové činnosti
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V rámci podkapitoly 2.3 Analýza PROBLÉMŮ a potřeb byla doplněna část Hlavní potřeby
vyplývající ze socioekonomické analýzy o RPP26:

2.3. Analýza PROBLÉMŮ a potřeb
Hlavní potřeby vyplývající ze socioekonomické analýzy:
−

Tvorba pracovních míst (RPP1)

−

Odkanalizování obcí (důležité zvláště s ohledem na CHKO), zlepšení zdrojů pitné vody (RPP2)

−

Uchování místních tradic (RPP3)

−

Zlepšení využití bytového fondu, efektivní hospodaření s energiemi (RPP4)

−

Zlepšení stability krajiny a ekosystémových funkcí (RPP5)

−

Zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy, místních komunikací, pěších komunikací a zázemí pro
hromadnou dopravu (RPP6)

−

Opravy a rekonstrukce budov a zařízení pro veřejné služby a kulturní, sportovní a volnočasové
aktivity obyvatel (RPP7)

−

Zkvalitnění a rozšíření inkluzivního vzdělávání ve školách vedoucího k pozitivním dopadům na
kvalitu vzdělávání žáků v souladu s jejich vzdělávacími potřebami, znalostmi a dovednostmi
(RPP8)

−

Podpoření základního vzdělávání v technicko - přírodovědných oborech prostřednictvím
modernizace infrastruktury a zařízení (RPP9)

−

Zrekonstruování a rozšíření využití stávající zařízení či infrastrukturu pro potřeby komunitního,
neformálního nebo celoživotního vzdělávání (RPP10)

−

Vytvoření zařízení péče o děti do 3 let, mikrojesle či jiné zařízení nabízející veřejnou službu
péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do tří let (RPP11)

−

Rozšíření nabídky příměstských táborů z hlediska její omezenosti v obcích MAS. (RPP12)

−

V rámci základního a mateřského školství je zapotřebí zvýšení technické a technologické
připravenosti pro inkluzivní vzdělávání v regionu MAS, vč. lidské kapacity odborně vzdělaných
osob. (RPP13)

− Zlepšení úrovně technického a technologického zázemí sboru dobrovolných hasičů,
resp. jednotek požární ochrany. (RPP14)
− Podpora zřízení komunitního centra se systémově poskytovanými službami, pracujícím
s danými komunitami metodicky, se zaměřením na více cílových skupin dle potřeb
regionu MAS. (RPP15)
−

Zvýšení nabídky možností zprostředkování pomoci a poradenství sociálně vyloučeným
skupinám osob pro jejich možné zlepšení životních podmínek, především v oblasti úrovně
bydlení, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, nižší zadluženosti a úrovně vzdělání. (RPP16)
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−

Vznik či rozšíření stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních pro větší zapojení
cílových skupin. (RPP17)

−

Rozšíření nabídky aktivit umožňující starším občanům aktivně se účastnit společenského života
podle jejich možností a žít zdravým a důstojným způsobem života. (RPP18)

−

Zvýšení zapojení rodičů pečujících o děti do společenského života i podpora snadnějšího
návratu do pracovního procesu. (RPP19)

−

Vytvoření sociálního podniku pro eliminaci znevýhodnění osob spadajících do skupin sociálně
vyloučených. (RPP20)

−

Zlepšení technického stavu průmyslových objektů zemědělských subjektů, modernizace
technologií a zajištění plochy pro rozvoj vlastních činností i v lesnictví. (RPP21)

−

Zvyšování podpory místních producentů vyrábějící regionální (lokální) výrobky s vyšší přidanou
hodnotou. (RPP22)

−

Zvětšení nabídky dotací či finančních podpor zemědělským subjektům. (RPP23)

−

Podpoření inovací v lesnictví, a to v oblasti používané technologie a obnovy a rozšíření
infrastruktury a stanovených procesů, tak i výsadby tradičních druhů porostů. (RPP24)

−

Přenos dobré praxe do území MAS Východní Slovácko na bázi spolupráce mezi místními
akčními skupinami, NNO a na bázi mezinárodní spolupráce. (RPP25)

−

Podpoření kulturního života, knihoven, spolkové činnosti včetně jejich zázemí. (RPP26)

V rámci podkapitoly 2.3 Analýza PROBLÉMŮ a potřeb byla doplněna Tab. 27 Rozvojové
problémy a potřeby MAS Východní Slovácko o RPP26:

Tab. 27: Rozvojové problémy a potřeby MAS Východní Slovácko
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Rozvojové problémy a potřeby (RPP)

Vazba na
SWOT

Vazba
na ESI
fondy

RPP1

Tvorba pracovních míst

S8, W3,
W4, W5,
O5, O9, T7,
T8

ANO

RPP2

Odkanalizování obcí (důležité zvláště s ohledem na
CHKO), zlepšení zdrojů pitné vody

RPP3

Uchování místních tradic

RPP4

Zlepšení využití bytového fondu, efektivní hospodaření
s energiemi

RPP5

Zlepšení stability krajiny a ekosystémových funkcí

RPP6

Zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy, místních
komunikací, pěších komunikací a zázemí pro
hromadnou dopravu

RPP

S14, W6,
W8, T6,
O11
S4, S5,
W14, T2
W7, W17,
O7
S14,
W15,W16,
O7, O13,
T10

Vazba na
Integrovaný
nástroj CLLD
CLLD 2.1.1., CLLD
2.1.2., CLLD 2.1.3.,
CLLD 2.2.1., CLLD
2.2.2., CLLD 2.2.3.,
CLLD 2.2.5.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

CLLD 3.1.1.

W6, W10,
W11

ANO

CLLD 1.1.1.

RPP7

Opravy a rekonstrukce budov a zařízení pro veřejné
služby a kulturní, sportovní a volnočasové aktivity
obyvatel

S4, W6,
W14

ANO

NE

RPP8

Zkvalitnění inkluzivního vzdělávání ve školách
vedoucího k pozitivním dopadům na kvalitu vzdělávání
žáků v souladu s jejich vzdělávacími potřebami,
znalostmi a dovednostmi

W19, O8

ANO

CLLD 1.2.2.

RPP9

Podpoření základního vzdělávání v technicko –
přírodovědných oborech prostřednictvím modernizace
infrastruktury a zařízení

O8,
W8,W19,
W20

ANO

CLLD 1.2.2.

RPP10

Zrekonstruování a rozšíření využití stávající zařízení či
infrastrukturu pro potřeby komunitního, neformálního
nebo celoživotního vzdělávání

O8,
O14,W19

ANO

CLLD 1.2.2.

O15, T1

ANO

CLLD 2.2.3.

O12

ANO

CLLD 2.2.3.

Vytvoření zařízení péče o děti do 3 let, mikrojesle či jiné
zařízení nabízející veřejnou službu péče o děti, která
RPP11
nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti
měsíců do čtyř let
RPP12

Rozšíření nabídky příměstských táborů z hlediska její
omezenosti v obcích MAS
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RPP13

V rámci základního a mateřského školství je zapotřebí
zvýšení technické a technologické připravenosti pro
inkluzivní vzdělávání v regionu MAS, vč. lidské kapacity
odborně vzdělaných osob.

W6, W18,
W20, W19

ANO

CLLD 1.2.2.

RPP14

Zlepšení úrovně technického a technologického zázemí
sboru dobrovolných hasičů, resp. jednotek požární
ochrany.

W6, T10

ANO

NE

RPP15

Podpora zřízení komunitního centra se systémově
poskytovanými službami, pracujícím s danými
komunitami metodicky, se zaměřením na více cílových
skupin dle potřeb regionu MAS.

W18

ANO

NE

RPP16

Zvýšení nabídky možností zprostředkování pomoci a
poradenství sociálně vyloučeným skupinám osob pro
jejich možné zlepšení životních podmínek, především
v oblasti úrovně bydlení, zaměstnanosti a
zaměstnatelnosti, nižší zadluženosti a úrovně vzdělání

W4, W5,
W18, O8,
O9

ANO

CLLD 1.3.4.

RPP17

Vznik či rozšíření stávajících sociálních služeb terénních
a ambulantních pro větší zapojení cílových skupin

W18

ANO

CLLD 1.3.4.

RPP18

Rozšíření nabídky aktivit umožňující starším občanům
aktivně se účastnit společenského života podle jejich
možností a žít zdravým a důstojným způsobem života.

W2, W18

ANO

NE

O9, O14,
O15

ANO

CLLD 2.2.1., CLLD
2.2.3.

W5, W18,
O9, O15

ANO

CLLD 2.2.2., CLLD
2.2.5.

ANO

CLLD 2.1.1., CLLD
2.1.2., CLLD 2.1.3.

Zvýšení zapojení rodičů pečujících o děti do
RPP19 společenského života i podpora snadnějšího návratu do
pracovního procesu.
RPP20

RPP21

Vytvoření sociálního podniku pro eliminaci
znevýhodnění osob spadajících do skupin sociálně
vyloučených.

Zlepšení technického stavu průmyslových objektů
zemědělských subjektů, modernizace technologií a
W15, T6, T7
zajištění plochy pro rozvoj vlastních činností i v lesnictví.

RPP22

Zvyšování podpory místních producentů vyrábějící
regionální (lokální) výrobky s vyšší přidanou hodnotou

O1, W15,
T6, T7

ANO

CLLD 2.1.1., CLLD
2.1.2., CLLD 2.1.3.

RPP23

Zvětšení nabídky dotací či finančních podpor
zemědělským subjektům.

O1, W15,
T6, T7

ANO

CLLD, 2.1.1, CLLD
2.1.2.

RPP24

Podpoření inovací v lesnictví, a to v oblasti používané
technologie a obnovy a rozšíření infrastruktury a
stanovených procesů, tak i výsadby tradičních druhů
porostů.

T7, W16,
S14, O13

ANO

NE
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RPP25

Přenos dobré praxe do území MAS Východní Slovácko
na bázi spolupráce mezi místními akčními skupinami,
NNO a na bázi mezinárodní spolupráce

O1, O4

ANO

CLLD 1.4.1.

RPP26

Podpoření kulturního života, knihoven, spolkové
činnosti včetně jejich zázemí.

W6, W14,
O16

ANO

1.3.1
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Strategická část
1. Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření
V rámci celé kapitoly 1. Stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření se mění
název Opatření 1.3.1 Zázemí pro sport, kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou správu,
a to na „Opatření CLLD 1.3.1 Zázemí pro sport, kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou
správu“.
Dále se mění schéma obecné struktury strategické části v kapitole 1:
Obecná struktura strategické části
Vize, mise

Strategický cíl 1

Strategický cíl 2

Specifický Specifický Specifický Specifický
cíl 1.4.
cíl 1.2.
cíl 1.3.
cíl 1.1.

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

2x Opatření
CLLD +
2x Opatření
mimo CLLD

Specifický
cíl 2.1.

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

Strategický cíl 3

Specifický
cíl 2.2.

3x Opatření
CLLD +
2x Opatření
mimoCLLD

3 x Opatření
CLLD + 1x
Opatření
mimo CLLD

Finanční a časový plán
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Specifický
cíl 2.3.

3 x Opatření
mimo CLLD

Specifický
cíl 3.1.

Specifický
cíl 3.2.

1x Opatření
CLLD +
1x Opatření
mimo CLLD

3 x Opatření
mimo CLLD
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1.2 Indikátory na úrovni strategických cílů
V rámci podkapitoly 1.2 Indikátory na úrovni strategických cílů se mění:
Specifický cíl 1.4: Rozvinout spolupráci a partnerství aktérů venkova
Očekávané přínosy:
❖ získání spolupracujících subjektů pro danou práci na území MAS
❖ větší spolupráce místních subjektů
❖ větší sociální propojení lidí, snížení chudoby a zlepšení kvality života
❖ propojení partnerských MAS a přenos pozitivních zkušeností
Indikátor výsledku pro specifický cíl

MJ

Zlepšení spolupráce spolků a neziskových
organizací s dalšími institucemi
Indikátor výstupu pro specifický cíl

+/-

Počet projektů podporující činnost spolků a
neziskových organizací v území

MJ
počet

Plánovaná
hodnota
Zlepšení
stavu
Plánovaná
hodnota
7

Zdroj informací
Vlastní šetření
Zdroj informací
Vlastní šetření

V celé kapitole 2. Popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů se mění
název Opatření 1.3.1 Zázemí pro sport, kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou
správu, a to na „Opatření CLLD 1.3.1 Zázemí pro sport, kulturu, volný čas, společenský život a
veřejnou správu“.

Změna kapitoly 4 Akční plán:
4. Akční plán
Akční plán MAS Východní Slovácko využívá integrovaný nástroj CLLD u čtyř operačních programů.
Projekty realizované prostřednictvím tohoto akčního plánu jsou označovány jako integrované projekty.
Akční plán je tedy tvořen programovými rámci, a to k následujícím programům:
•

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu – složen ze čtyř
opatření;

•

Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost – složen ze dvou opatření;

•
•

Programový rámec Programu rozvoje venkova – složen z pěti fichí;
Programový rámec Operačního programu Životní prostředí – složen z jednoho opatření.
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Programové rámce, z nichž je tvořen akční plán, obsahují definice konkrétních opatření CLLD (resp.
fiche v PRV) pro naplnění stanovených cílů strategie MAS. Struktura rámců je odvozena od závazných
dokumentů MMR a řídicích orgánů. Na programové rámce navazuje finanční plán a analýza rizik
(přílohy 1 a 4).
Programový rámec Programu rozvoje venkova

PROGRAMOVÝ RÁMEC PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Programový rámec Programu rozvoje venkova vychází z předpokládané alokace 17 364 010 Kč (19.2.1
tj. projekty konečných žadatelů) a 0 Kč (19.3.1 tj. projekty spolupráce MAS). Je tvořen 5 fichemi.
Rozdělení alokace na fiche:
Fiche 1: Investice do zemědělských podniků
Fiche 2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Fiche 3: Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností
Fiche 4: Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER
Fiche 5: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

10 773 330 Kč
125 000 Kč
4 465 680 Kč
0 Kč
2 000 000 Kč

Pomocí programového rámce by mělo docházet k posílení identifikovaných silných stránek území,
a to tradice hospodaření i v méně příznivých oblastech, atraktivní a pestrá kulturní krajina s relativně
zachovalým životním prostředím a dostatečný potenciál zemědělské půdy a pracovních sil
pro zemědělství a ke zmírnění slabých stránek území, tj. vysoký podíl intenzivního zemědělství
v ekonomicky i environmentálně méně příhodných podmínkách a převažující nízká rentabilita
a přidaná hodnota místního hospodářství a jeho struktura, nízká produktivita práce a mnohdy zastaralé
technické a technologické vybavení. Příležitostmi, na které je vhodné reagovat rozvojem místní
produkce, je zájem o zdravý životní styl, o kvalitní a bezpečné potraviny a o místní výrobky a služby.
Významnou příležitosti je rovněž existence zdrojů informací o příkladech dobré praxe v oblasti
zemědělství a rozvoje venkova a rozvíjející se spolupráce mezi různými venkovskými oblastmi
(provázanost specifických cílů s analytickými poznatky viz příloha č. 10).
Výchozí stav a zdůvodnění
Hospodářství na území MAS Východní Slovácko se silně orientuje na sítě externích odběratelů,
v případě nejvýznamnějších producentů takřka výhradně. Potenciál místních výrobků a služeb s vyšší
přidanou hodnotou, které by našly uplatnění u místních odběratelů, koncových spotřebitelů či
návštěvníků a turistů, je silně poddimenzovaný. V rozvoji místní produkce a v poskytování služeb s vyšší
přidanou hodnotou, které naleznou svého koncového uživatele přímo v území MAS, se skrývá dosud
téměř nevyužívaný potenciál.
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Území MAS Východní Slovácko nabízí výborné podmínky pro letní i zimní rekreaci i poznávací turistiku
zaměřenou na přírodní i kulturně-historické zajímavosti. Ve srovnání s konkurenčními oblastmi je však
území výrazně limitováno nedostatečně rozvinutou turistickou a volnočasovou infrastrukturou,
která zaostává jak rozsahem, tak kvalitou nabízených služeb.
Zemědělství je silně orientováno na základní produkci, tj. pěstování plodin a chov zvířat. Primární
produkty jsou často dále prodávány do velkoobchodní sítě bez zpracování. A přitom jejich další
zpracování a uvádění na trh zvyšuje přidanou hodnotu zemědělské produkce a přispívá ke zvyšování
konkurenceschopnost zemědělství. Potenciál dalšího zpracování zemědělských produktů, výroby
potravin a krmiv a jejich uvádění na trh (zejména lokální) v území existuje a je vhodné ho podpořit.
Zemědělství se výrazně orientuje na živočišnou výrobu, v níže položených částech území na smíšenou.
Výrobní programy jsou často jednostranně orientovány a silně ovlivněny dotačními intervencemi.
Rozvoj výrobních programů je často ovlivněn vlastnickou strukturou a nájemními vztahy
k obhospodařované půdě. Problémem je rovněž zastaralost části budov, zařízení a vybavení a s tím
související vysoké výrobní náklady, nízká účinnost využívání výrobních faktorů a omezený potenciál
změny výrobních programů.
Metoda LEADER má v regionu MAS Východní Slovácko dlouholetou tradici. Institucionálně a formálně
se uplatňování metody LEADER váže na založení místní akční skupiny. Počátky spolupráce však sahají
již do druhé poloviny devadesátých let minulého století, kdy vznikaly první svazky obcí a objevovaly se
první projekty založené na spolupráci veřejného, soukromého podnikatelského a neziskového sektoru.
Realizovány byly také četné projekty přeshraniční spolupráce. Na úrovni místní akční skupiny se princip
spolupráce uplatňoval zejména v rovině vzájemné výměny zkušeností s jinými místními akčními
skupinami. Spolupráce při realizaci konkrétních rozvojových projektů nebyla místní akční skupinou
ve větší míře dosud využívána, ačkoli zkušenosti z jiných místních akčních skupin naznačují, že při
vhodném nastavení projektu lze prostřednictvím spolupráce mezi místními akčními skupinami vyřešit
řadu významných problémů a potřeb území. Na základě Mid-term evaluace schválené v říjnu 2019
Valná hromada MAS rozhodla o zrušení financování Fiche 4 Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER.
Z důvodu omezené alokace na daný programový rámec místní aktéři na základě výsledků
socioekonomické analýzy a SWOT analýzy, výsledků zapojení veřejnosti, průzkumu absorpčních kapacit
rozhodli, že podpora v programovém rámci bude směřovat k naplnění strategického cíle Zvýšit
konkurenceschopnost místního hospodářství.
Důraz bude kladen především na aktivity využívající místní zdroje ve prospěch místních společenství
a na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Ostatní témata podporována v Programu rozvoje venkova
budou řešena individuálními projekty. MAS Východní Slovácko, z. s. (zejména prostřednictvím svých
orgánů a členů) bude v rámci svých dalších činností bude tyto projekty iniciovat a rozvíjet absorpční
kapacitu v této oblasti.
MAS eviduje v absorpční kapacitě zájem o fichi zaměřenou na lesnictví, nicméně potenciální projekty
výrazně překračují stanovenou alokaci MAS, jsou tedy finančně náročné, proto programový výbor
rozhodl, že daná fiche by nebyla v tomto rozsahu efektivní. Doporučila budoucí realizaci
prostřednictvím Programu rozvoje venkova mimo metodu CLLD.
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V říjnu 2019 byla schválena Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko. Veškeré změny provedené v PR PRV vyplývají ze
zjištění obsažených v Evaluační zprávě. Z provedené střednědobé evaluace (str. 97) vyplynula potřeba
zařazení Fiche 5 dle čl. 20, a to v oblasti f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. Výběr této
oblasti vychází z požadavku stanoveném v rámci střednědobé evaluace (Evaluační zpráva – str. 59).
Finanční alokace Fiche č. 5 nenavyšuje indikativní alokaci Programu rozvoje venkova, která byla MAS
Východní Slovácko přiznána, byla stanovena převodem finančních prostředků ze stávajících fichí.
Finanční prostředky do Fiche 5 byly přesměrovány z Fiche 4 (Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER;
přesunuta celá alokace), Fiche 3 (Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností,
část alokace) a z Fiche 2 (Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů; přesunuta zbývající
alokace). Toto vyplývá ze střednědobého hodnocení (Evaluační zpráva – str. 68, 69).
Fiche 4 Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER byla zrušena dle doporučení střednědobé evaluace
(Evaluační zpráva – str. 68, 69).
Uvedené změny, tj. zařazení fiche 5, přesun alokace s fiche 4, 3 a 2, byly projednány a schváleny
nejvyšším orgánem MAS dnes 11. 11. 2019 na zasedání Valné hromady MAS.
Název Fiche

Investice do zemědělských podniků

Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)

Vymezení
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD
Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející potřeb území)

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti
zemědělského podniku. Podpora přispívá k naplňování Priority 2
Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a
udržitelného obhospodařování lesů, zejména prioritní oblasti 2A
Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a
usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za
účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i
diverzifikace zemědělských činností.
Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1Podpořit kvalitu
podnikatelského prostředí, opatření 2.1.1 Investice do
zemědělských podniků
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné
a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a
technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou
produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních
strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích
zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku. V rámci této
Fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel
a rybolovu. Investice pro rostlinnou výrobu se nesmí týkat obnovy
nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. Podpora
nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu.
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Definice příjemce dotace

Zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč do 5 mil. Kč.
1. Princip zaměstnanost
V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním vlivem
na zaměstnanost.
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají k naplňování
finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou dobou
realizace.
4. Princip podpory malého a střední podnikání
Bodově zvýhodněny budou projekty, jejichž realizátor je mikro,
malým, nebo středním podnikem.
5. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
6. Princip finanční stránky projektu
Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.

Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

5
39

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

1

Název Fiche

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)

7
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Stručný popis
Fiche

Vymezení
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD

Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

Definice příjemce dotace

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování,
uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů uvedených v
příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů
rybolovu, přičemž výstupem procesu produkce může být produkt,
na nějž se uvedená příloha nevztahuje. Podpora přispívá k
naplňování Priority 3 Podpora organizace potravinového řetězce,
včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,
zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti
prvovýrobců jejich lepším začleněním do
zemědělskopotravinářského řetězce prostřednictvím programů
jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou
místních trhů a krátkodobých řetězců, seskupení a organizací
producentů a mezioborových organizací.
Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1 Podpořit
kvalitu podnikatelského prostředí, opatření 2.1.2. Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů
V souladu s SCLLD budou podporovány projekty související
se zpracováním a uváděním zemědělských a potravinářských
produktů na trh a zkracováním dodavatelských řetězců apod.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov
včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a
zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s
dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním
zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících
při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování
a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním
zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic
do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve
zpracovatelském provozu. V rámci této Fiche nelze podpořit
investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a
dále v případě zpracování vinných hroznů technologie, které
obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu
vína o objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s
aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených
vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na
membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou
jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými
nečistotami.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné
subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování
EU jako vstupní produkt.
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Výše způsobilých výdajů
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč do 5 mil. Kč.
1. Princip zaměstnanost
V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním vlivem
na zaměstnanost.
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají k naplňování
finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou dobou
realizace.
4. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
5. Princip partnerství
U projektů bude zohledněno zapojení partnerů v přípravné i
realizační fázi

Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

0
1

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

0

Název Fiche

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis
Fiche
Vymezení
Fiche

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)

1

Podpora v rámci tohoto článku zahrnuje investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností. Podpora přispívá k naplňování
Priority 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a
podpora hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech,
zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření
malých podniků a pracovních míst.
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Vazba na cíle
SCLLD

Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

Definice příjemce dotace
Výše způsobilých výdajů
Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

Fiche navazuje na strategický cíl 2: Zvýšit kvalitu regionální
ekonomiky a zaměstnanosti, specifický cíl SCLLD 2.1 Podpořit
kvalitu podnikatelského prostředí, opatření 2.1.3 Podpora investic
na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských
činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):
C Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli,
v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby
syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s
výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba
zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1
Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných
prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační
a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní,
vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti
cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81
(Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou
skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N
82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí
činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní
a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní
potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních
osobních služeb). V případě uvádění produktů na trh jsou na trh
uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v
příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty
neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě
zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou
uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU. 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.
Podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve
venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč do 5 mil. Kč.
1. Princip zaměstnanost
V rámci dané fiche budou preferovány projekty s pozitivním vlivem
na zaměstnanost.
2. Princip finanční náročnosti
Preferovány budou projekty, které nejvíce přispívají k naplňování
finančního plánu z časového hlediska.
3. Princip termínu doby realizace
Perforovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou dobou
realizace.
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4. Princip naplňování cílů SCLLD
Budou preferovány projekty naplňující více cílů SCLLD
5. Princip finanční stránky projektu
Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.
Indikátory výstupů
číslo

93701

název

Počet podpořených podniků/příjemců

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

6
23

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

0,5

Název Fiche

Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER

Vazba na článek Nařízení
PRV
Stručný popis
Fiche

Článek 44

Vymezení
Fiche

Vazba na cíle
SCLLD

Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

1,5

Fiche se zaměřuje na projekty spolupráce místních akčních skupin
(případně jinými partnerstvími). Projekty budou vykazovat hodnotu
přidanou spolupráci. Výstupy projektu bez této spolupráce by v
takové podobě nevznikly.
Fiche navazuje na strategický cíl 1 Zvýšit kvalitu života a služeb
v regionu MAS, specifický cíl 1.4: Rozvinout spolupráci a partnerství
aktérů venkova, Opatření CLLD 1.4.1 – Spolupráce MAS v rámci
iniciativy LEADER. Tematicky fiche navazuje průřezově na většinu
specifických cílů SCLLD.
Oblast podpory bude vymezovat popis témat projektů spolupráce,
které musí být v souladu se SCLLD MAS. V rámci projektu lze
realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD
daných MAS.
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,
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Definice příjemce dotace

•

investice související se vzdělávacími aktivitami,

•

investice do informačních a turistických center.

Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou
společně provozovány spolupracujícími subjekty. Za měkké akce lze
považovat především pořádání konferencí, festivalů, workshopů,
exkurzí, výstav, přenosů příkladů správné praxe, včetně produktů s
tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.). Investice mohou
být realizovány pouze takové, které budou provozovat po celou
dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy MAS. Způsobilá pro
podporu je i předběžná technická podpora projektů spolupráce,
kdy MAS musí prokázat, že plánovala provedení konkrétního
projektu. Na předběžnou technickou podporu projektů spolupráce
může MAS využít maximálně 10 % z alokace přidělené MAS
na realizaci projektů spolupráce.
Na základě předchozího odstavce MAS plánuje realizovat projekty:
Modernizace a rozvoj informačních center s cílem rozšíření
poskytovaných služeb o partnerská území
konference, výstavy, festivaly, přenosy příkladů dobré
praxe se zaměřením na propagaci a zachování tradic, folklóru,
starých zvyků, obyčejů
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:
a) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů
na venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU či mimo ni;
b) skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na
jiném než venkovském území, která provádí strategii
místního rozvoje v rámci EU.

Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu) do 5 mil.
Kč (resp. dle výše alokace MAS).
Indikátory výstupu:

Číslo:

92501

Název:

Celkové veřejné výdaje

Hodnota:

0 Euro
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Název Fiche

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech

Stručný popis
Fiche

Vymezení
Fiche

Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve
venkovských oblastech.
Podpora přispívá k naplňování Priority 6 Podpora sociálního
začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje
ve venkovských oblastech, zejména prioritní oblasti 6B Posílení
místního rozvoje ve venkovských oblastech.

Vazba na cíle
SCLLD

Oblasti podpory
(Popis podporovaných
aktivit dle SCLLD a
jednotlivých specifických
cílů / článků Nařízení PRV
vycházející z potřeb území)

Fiche navazuje na Strategický cíl 1 Zvýšit kvalitu života a služeb v
regionu MAS: specifický cíl 1.3 Modernizovat a rozvíjet občanskou
vybavenost a služby v obcích – opatření CLLD 1.3.1 Zázemí pro
sport, kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou správu.

Investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné
infrastruktury (projekty do 5 mil. Kč lze považovat za drobnou
infrastrukturu). Podpora v rámci této Fiche zahrnuje následující
oblast:
f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven
Investice jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace
prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských
oblastech a jejich základních služeb a jsou-li v souladu s příslušnou
strategií místního rozvoje.

Definice příjemce dotace

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.),
registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní)
právnické osoby.

Výše způsobilých výdajů

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je od 50
tis. Kč do 5 mil. Kč.

Preferenční kritéria
(pro účely 19.2.1 se jedná o
principy pro stanovení
preferenčních kritérií)

Princip finanční stránky projektu
Budou preferovány projekty s nižšími způsobilými výdaji.
Princip termínu doby realizace
Preferovány budou projekty, které budou mít se zkrácenou dobou
realizace.

Indikátory výstupů
20

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, z.s.
Suchá Loz č.p. 72
687 53 Suchá Loz
IČO: 27015777
DIČ: CZ27015777
číslo

92702

název

Počet podpořených operací (akcí)

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

0
7

Indikátory výsledků
číslo

94800

název

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)

výchozí stav

0

hodnota pro mid-term
(r.2018)
cílová hodnota

0
0

5. Vazby na horizontální témata
V kapitole 5 Vazby na horizontální témata se mění název Opatření 1.3.1 Zázemí pro sport,
kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou správu, a to na „Opatření CLLD 1.3.1 Zázemí
pro sport, kulturu, volný čas, společenský život a veřejnou správu“.
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