
19.3. Programový rámec PRV 

Prostřednictvím PRV budou v rámci SCLLD MAS 21 realizovány následující fiche: 

Tabulka č. 1: Programový rámec PRV 

Název Fiche  3.1. Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek 
Nařízení PRV: 

Článek 25  

Vymezení Fiche  

-stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice vedoucí ke zvyšování environmentálních 
a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského 
potenciálu lesů. 

-vazba na cíle SCLLD Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 2  Zachování a zlepšení 
stavu životního prostředí a posílení energetické nezávislosti regionu, 
v oblasti rozvoje 2. 1. Příroda a krajina, jejímž cílem je péče o životní 
prostředí a krajinu regionu a její uchování v co nejlepším stavu i pro příští 
generace. Konkrétně je naplňován specifický cíl 2. 1. 1. Zajištění ochrany 
přírody a krajiny a opatření 2. 1. 1. 4. Podpora trvale udržitelného 
hospodaření v lesích. K uskutečnění tohoto opatření přispívá i podpora 
aktivit vedoucích k posílení rekreační funkce lesa (budování lesních cest, 
značení výstavba a rekonstrukce stezek apod.) 

Oblasti podpory Budou podporovány projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, 
např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)., 
značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování 
návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního 
prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně. 

Projekty musí být realizovány na PUPFL  (Pozemek určený k plnění funkcí 
lesa) s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí NATURA 2000. Žadatel 
na PUPFL, na které žádá o podporu, hospodaří podle platného lesního 
hospodářského plánu, nebo podle převzaté platné lesní hospodářské 
osnovy. 

Definice příjemce 
dotace: 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní subjekty a jejich 
sdružení. 

Výše způsobilých 
výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Preferenční kritéria: Preferovány budou zejména projekty: 

- podle výše způsobilých výdajů 

- integrovaného charakteru (projekt zapadá do místních podmínek, 



např. navazuje na existující turistickou nebo naučnou stezku atd.) 

- zahrnující opatření k údržbě lesního prostředí 

- zahrnující osvětovou aktivitu o ochraně přírody a krajiny, 
udržitelném hospodaření v lesích, atd. 

Poznámka: Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve 

výzvách. 

Indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav 

(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 
2018) 

cílový stav 

(rok 2022) 

92702 Počet podpořených operací (akce) 0 1 2 

93001 Celková plocha (ha) 0 1 2 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav 

(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 
2018) 

cílový stav 

(rok 2022) 

 

94302 

Celková délka lesních cest (km) 
0 0 0,5 

 

  



Název Fiche  3. 2. Rozvoj podnikání na venkově 

Vazba na článek 

Nařízení PRV: 

Článek 19, odstavec 1., písmeno b)  

Vymezení Fiche  

-stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice zaměřené na založení a rozvoj 
nezemědělských činností. 

-vazba na cíle SCLLD Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 3 Zajištění ekonomicky 
udržitelného rozvoje území, v oblasti rozvoje 3. 1. Rozvoj pracovních 
příležitostí a podnikání, jejímž cílem je, s ohledem na nadprůměrnou 
nezaměstnanost v regionu, podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním 
smyslem realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace 
podnikatelského prostředí v regionech MAS (zemědělského i 
nezemědělského). Konkrétně je naplňován specifický cíl 3. 1. 1. Stabilizace 
a rozvoj podnikání a opatření 3. 1. 1. 1. Podpora modernizace provozu, 
technologického a technického vybavení provozoven pro podnikatele. K 
uskutečnění tohoto opatření přispívá i podpora investic do pořízení strojů 
a zařízení a výstavba a rekonstrukce provozoven a pořízení potřebného 
vybavení. Současně navazuje na specifický cíl 3. 1. 2. Stabilizace a rozvoj 
podnikání v zemědělství a lesnictví - na aktivity opatření 3. 1. 2. 1. 
Diverzifikace zemědělské činnosti na rozvoj agroturistiky, kdy 
k uskutečnění tohoto opatření přispívá i výstavba či obnova 
malokapacitních ubytovacích zařízení včetně turistické infrastruktury. 
Specifický cíl 3. 2. 1. Vytvoření podmínek pro rozvoj podnikání naplňuje 
Fichi v opatření 3. 2. 1. 1. Podpora zvyšování a zkvalitňování ubytovacích a 
stravovacích kapacit, k jehož uskutečnění přispívá podpora vedoucí k 
rozšiřování a modernizace stávajících ubytovacích a stravovacích kapacit a 
podpora vzniku nových a modernizace stávajících restauračních zařízení.  

Oblasti podpory 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 
oddílu 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 (Balící 
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. 

Definice příjemce 

dotace: 

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve 
venkovských oblastech jakož i zemědělci. 

Výše způsobilých 

výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Preferenční kritéria: Preferovány budou zejména projekty: 

- jehož realizací vzniknou nová pracovní místa 

- podle výše způsobilých výdajů 

- podporující nové podnikatelské aktivity žadatele 

Poznámka: Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve 

výzvách. 

Indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

93701 
Počet podpořených podniků/příjemců 
(podniky) 

0 3 7 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (FTE) 

0 0 3 

 

  



Název Fiche  3. 3. Rozvoj zemědělských podniků 

Vazba na článek 
Nařízení PRV: 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a)  

Vymezení Fiche  

-stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti 
zemědělského podniku. 

-vazba na cíle SCLLD Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 3 Zajištění ekonomicky 
udržitelného rozvoje území, v oblasti rozvoje 3. 1. Rozvoj pracovních 
příležitostí a podnikání, jejímž cílem je, s ohledem na nadprůměrnou 
nezaměstnanost v regionu, podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním 
smyslem realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace 
podnikatelského prostředí v regionech MAS (zemědělského i 
nezemědělského).  Konkrétně je naplňován specifický cíl 3. 1. 2. Rozvoj 
podnikání v zemědělství a lesnictví a opatření: 

 3. 1. 2. 3. Podpora modernizace provozu, technologického a 
technického vybavení provozoven pro podnikatele. K uskutečnění 
tohoto opatření přispívá i podpora do investic na pořízení strojů a 
zařízení pro rostlinnou a živočišnou výrobu a výstavba a rekonstrukce 
provozoven a pořízení potřebného vybavení. 

 3. 1. 2. 2. Investice do zařízení na zpracování biomasy. K uskutečnění 
tohoto opatřená přispívá i podpora investic na pořízení techniky na 
zpracování biomasy a podpora směřující k energetické nezávislosti 
podnikatelských subjektů. 

Oblasti podpory 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. 

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 se neposkytuje na pořízení 
kotlů na biomasu.  

Definice příjemce 
dotace: 

Zemědělský podnikatel. 

Výše způsobilých 
výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Preferenční kritéria: Preferovány budou zejména projekty: 

-při jejichž realizaci nedojde k záboru zemědělské půdy 

-které budou realizovány mladšími žadateli, kteří zároveň zahajují 
zemědělskou činnost 



-jehož realizací vzniknou nová pracovní místa 

- podle výše způsobilých výdajů 

 

Poznámka: Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve 

výzvách. 

Indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

93701 
Počet podpořených podniků/příjemců 

(podniky) 
0 3 7 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (FTE) 
0 0 3 

 

  



Název Fiche  3. 4. S produkty na trh 

Vazba na článek 
Nařízení PRV: 

Článek 17, odstavec 1., písmeno b)  

Vymezení Fiche  

-stručný popis Fiche 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. 

-vazba na cíle SCLLD Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 3 Zajištění ekonomicky 
udržitelného rozvoje území, v oblasti rozvoje 3. 1. Rozvoj pracovních 
příležitostí a podnikání, jejímž cílem je, s ohledem na nadprůměrnou 
nezaměstnanost v regionu, podpora rozvoje ekonomické činnosti. Hlavním 
smyslem realizace a naplňování tohoto cíle je podpora a stabilizace 
podnikatelského prostředí v regionech MAS (zemědělského i 
nezemědělského).  Konkrétně je naplňován specifický cíl 3. 1. 2. Rozvoj 
podnikání v zemědělství a lesnictví a opatření 3. 1. 2. 3. Podpora 
modernizace provozu, technologického a technického vybavení 
provozoven pro podnikatele. K uskutečnění tohoto opatření přispívá i 
podpora do investic na pořízení strojů a zařízení pro rostlinnou a 
živočišnou výrobu a výstavba a rekonstrukce provozoven a pořízení 
potřebného vybavení. 

Oblasti podpory 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 související 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 monitorování 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 

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 n a 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.  

Definice příjemce 
dotace: 

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. 

Výše způsobilých 
výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Preferenční kritéria: Preferovány budou zejména projekty: 

- které budou zaměřeny na investice do uvádění na trh zemědělských 
produktů s cílem krácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů 

- jehož realizací vzniknou nová pracovní místa 

- podle výše způsobilých výdajů 

Poznámka: Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve 

výzvách. 

Indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

93701 
Počet podpořených podniků/příjemců 
(podniky) 

0 1 2 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (FTE) 

0 0 1 

 

  



 

Název Fiche  3. 5. Pozemkové úpravy 

Vazba na článek 
Nařízení PRV: 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  

Vymezení Fiche:  

-stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související 
s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, 
včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav. 

-vazba na cíle SCLLD Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 2 Zachování a zlepšení 
stavu životního prostředí a posílení energetické nezávislosti regionu, 
v oblasti rozvoje 2. 1. Příroda a krajina, jejímž cílem je péče o životní 
prostředí a krajinu regionu a její uchování v co nejlepším stavu i pro příští 
generace. Konkrétně je naplňován specifický cíl 2. 1. 1. Zajištění ochrany 
přírody a krajiny a opatření: 

 2. 1. 1. 1. Obnova tradičních cest a dalších krajinných prvků a 
podpora opatření na posílení prostupnosti krajiny a zvýšení 
biodiverzity. K uskutečnění tohoto opatření přispívá i podpora 
obnovy polních cest, výsadba a obnova remízků, alejí apod., 
podpora opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity, protierozní a 
protipovodňová opatření, revitalizace vodních prvků v krajině, 
zvyšování retenční schopnosti krajiny 

 2. 1. 1. 4. Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích.  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje realizaci plánů společných zařízení, což je opatření 
zajišťující zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků, 
opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, 
zvýšení ekeologické stability krajiny, protierozní, protipovodňová opatření 
pro ochranu půdního fondu a vodohospodářská opatření. Realizace 
společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy 
pozemkových úprav. 

Definice příjemce 
dotace: 

Obec nebo zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých 
výdajů (Kč): 

50 000 – 5 000 000 

Preferenční kritéria: Preferovány budou zejména projekty: 

-zaměřené na obnovu polních cest, které přispívají k lepší průchodnosti 
krajiny 

- zvyšující ekostabilizační nebo retenční funkci krajiny (projekt obsahuje 
aleje, travní pásy, remízky, biocentra, biokoridory, atd. 

-podle výše způsobilých výdajů 



Poznámka: Upřesnění podmínek, včetně preferenčních kritérií, bude specifikováno ve 

výzvách. 

Indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

93701 

Počet podpořených podniků/příjemců 
(podniky) 

 

0 0 1 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

94301 

Celková délka cest zajišťující 
zpřístupnění pozemků, zvýšení 
prostupnosti krajiny a její diverzifikaci 
(km). 

0 0 1 

 

 

 

  



 

Název Fiche  3. 6. Projekt spolupráce 

Vazba na článek 
Nařízení PRV: 

Článek 44  

Vymezení Fiche:  

-stručný popis Fiche Podpora je zaměřena na spolupráci MAS s dalším partnerstvím. Projekt 
musí vykazovat přidanou hodnotu spolupráce.  

-vazba na cíle SCLLD Fiche je v souladu se strategickým cílem SCLLD č. 4 Realizace rozvojové 
strategie MAS 21 v souladu s potřebami místních aktérů a s využitím 
zkušeností z jiných regionů v ČR i zahraničí, v oblasti rozvoje 4. 1. 
Spolupráce, komunikace, jejímž cílem je zkvalitnit místní partnerství 
v území a zkvalitnit a zefektivnit spolupráci na místní, regionální, národní i 
mezinárodní úrovni.  

Oblasti podpory Podpora zahrnuje projekty spolupráce, které budou v souladu se SCLLD 
MAS 21. Bude možné realizovat měkké akce (propagační, informační, 
vzdělávací a volnočasové) zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD 
daných MAS. Jako hmotné a nehmotné investice je možné realizovat 
pouze: 

 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 

Za měkké akce lze považovat především pořádání konferencí, festivalů, 
workshopů, exkurzí, výstav, přenosu příkladů dobré praxe, včetně 
produktů s tím spojených (publikace, letáky, brožury…). 

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 je možné využít max. 10% 
z alokace přidělené MAS na realizaci projektů spolupráce. 

Definice příjemce 
dotace: 

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. 

Kromě místních akčních skupin (tzn. MAS, jejícž 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 (Kč): 

50 000 – 5 000 000 Kč, resp. dle stanovené alokace 

Indikátory výstupů 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

92501 Celkové veřejné výdaje (EUR) 0 36 971 
  

72 267 

Indikátory výsledků 

číslo název výchozí stav 
(rok 2015) 

Hodnota pro 
mid-term (rok 

2018) 

cílový stav 
(rok 2022) 

93510 
Podíl venkovské populace pokryté 
strategiemi místního rozvoje (%) 

0 50 66 

19.3.1 Plánované projekty spolupráce 

Na základě článku 44 nařízení PRV předpokládá MAS 21 realizovat min. jeden projekt spolupráce (viz. 

fiche 3.6). V současné době MAS 21 jedná s partnerskými MAS o podobě této spolupráce. V průběhu 

předběžných jednání k projektům spolupráce byla vymezena témata, která jsou řešena v SCLLD 

příslušných MAS. V rámci SCLLD MAS 21 bude pravděpodobně vybráno jedno z následujících témat: 

1. Vzdělávací projekt (zjišťování potřeb vzdělávání na venkově a následná realizace 

těchto aktivit, vzdělávání zaměstnanců obecních úřadů zaměřená na dotační možnosti, 

vzdělávání venkovského obyvatelstva). Touto aktivitou jsou naplňovány specifické cíle 4. 1. 1. 

Zefektivnění komunikace a posílení spolupráce mezi MAS 21 a jejími partnery na regionální, 

národní a mezinárodní úrovni a 4. 1. 2. Posílení synergie rozvojových aktivit na území MAS 21 

a efektivnější využívání zdrojů pro rozvoj území. 

2. Propagace (propagační materiály s tématy agroturistiky na území zapojených MAS, 

pořízení a distribuce tematických propagačních materiálů z území zapojených MAS). Tyto 

aktivity naplňují specifické cíle SCLLD – 3. 2. 2. Efektivní koordinace rozvoje cestovního ruchu, 

konkrétně budou naplňována opatření 3. 2. 2. 2. Podpora propagace, marketingu a tvorby 

integrovaných produktů cestovního ruchu a nástrojů interpretace místního dědictví a 3. 2. 2. 

3. Podpora výměny zkušeností s rozvojem cestovního ruchu, koordinace aktérů cestovního 

ruchu a posilování příhraniční spolupráce. 

3. Další možná témata projektů, která jsou uvedena v kap. 24, odstavec Partnerské 

projekty. 

Limit pro výši způsobilých výdajů bude dán minimálním limitem (50 000 Kč) a limitem daným 

stanovenou alokací na realizaci fiche 3.6. 

 


