Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční skupiny Hrušovansko pro
programové období 2014 – 2020
Region klidu a pohody
MAS Hrušovansko, z.s

Dodatek č. 2 – úprava programového rámce PRV

Program rozvoje venkova – PRV
Z důvodu nízké alokace a zejména z důvodu nezájmu ze strany místních aktérů MAS Hrušovansko
nebudou v rámci SCLLD podporovány investice na podporu potravinářství. Také při projednávání
SCLLD byly identifikovány pouze nepatrné potřeby investice do potravinářství, které budou řešeny z
jiných zdrojů. V rámci SCLLD budou podporovány zejména sektory zemědělství, lesnictví a
hospodářský rozvoj území.
Na základě výsledků střednědobé evaluace budou zrušeny Fiche Polní cesty a Projekty spolupráce.
Zrušení fichí bylo veřejně projednáno v rámci střednědobého hodnocení strategie a schváleno Valnou
hromadou. Podmínka Pravidel pro rušené Fiche v rámci operace 19.2.1 byla u Fiche Polní cesty
naplněna – fiche byl vyhlášena v rámci 3. výzvy 11. 2. 2019. Nevyčerpané finanční prostředky budou
rozděleny do Fichí s vyšším potenciálem čerpání. Nově bude vytvořena Fiche ve vazbě na článek 20 –
Podpora venkovských oblastí, která zahrne oblasti podpory Veřejná prostranství v obcích, Mateřské a
základní školy, Hasičské zbrojnice, Vybrané kulturní památky a Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven. Oblasti pro novou Fichi byly projednány a schváleny Valnou hromadou MAS. Alokace fiche
Zpřístupnění lesa bude ponížena dle předpokladu čerpání a zbylá alokace bude převedena do fiche
Podpora venkovských oblastí. Na základě průzkumu v území došlo k mírnému ponížení alokace Fiche
Nezemědělské podnikání a navýšení Fiche Zemědělské podniky. Veškeré změny byly komunitně
projednávány v rámci střednědobého hodnocení strategie (viz. Evaluační zpráva, str. 25, 26, 46 – Oblast
B – Relevance SCLLD).
Došlo k úpravě hodnoty indikátorů pro midterm dle skutečnosti a k úpravě cílových hodnot indikátorů
dle reálné situace.

Název Fiche 1
Vazba na článek
Nařízení PRV

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKY
Článek 17, odstavec 1., písmeno a)
Vymezení Fiche
Cílem je posílit konkurenceschopnost producentů při zachování
udržitelnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských
podnikatelů a zlepšit ekonomickou výkonnost zemědělských
podniků lepším užitím výrobních faktorů. 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.
Strategický cíl 2 – Ekonomická prosperita regionu
Specifický 2.1 – Podpora podnikatelských aktivit
Opatření 2.1c – Udržitelné a konkurenceschopné zemědělství
Hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě,
vedoucí ke snížení nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti
vyráběných produktů. Podporovány budou investice do
zemědělských staveb a technologií pro živočišnou, rostlinnou

výrobu a pro školkařskou produkci. Investice na pořízení
mobilních strojů pro zemědělskou výrovu a investice do pořízení
peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském
podniku.
Zemědělský podnikatel
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Přímá nevratná dotace 50 % výdajů, ze kterých je stanovena
Podpora
dotace. Může být navýšena o 10 % pro mladé zemědělce a o 10
% pro znevýhodněné oblasti (LFA)
Principy pro stanovení
• Celková výše způsobilých výdajů projektu
preferenčních kritérií
• Velikost podnikatelského subjektu
• Tvorba pracovního místa
• Doba realizace projektu
• Princip využití brownfields
• Preferuje se projekt, jehož realizací nedojde k vyjmutí
půdy ze zemědělského půdního fondu

Definice příjemce dotace

Výše způsobilých
výdajů

Indikátory výstupu
- číslo
- název
- výchozí stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0

- hodnota pro mid-term
(2018)

0

- cílový stav

6

Indikátory výsledku
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav
Název Fiche 2
Vazba na článek
Nařízení PRV

- stručný popis Fiche

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
0
NEZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI
Článek 19, odstavec 1., písmeno b)
Vymezení Fiche
Podpora 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.

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

Strategický cíl 2 – Ekonomická prosperita regionu
Specifický cíl 2.1 Podpora podnikatelských aktivit
Opatření 2.1 Podpora mikropodniků, sociálních
a drobných forem podnikání

podnik

Fiche je zaměřena na podporu subjektů podnikajících v oblasti
podpořených 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 syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU)
č. 651/2014, a dále 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, N81 Činnosti související se
stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1, N 82.1
Administrativní a kancelářské činnosti, N82.3 Pořádání
konferencí a hospodářských výstav, N82.92 Balicí činnosti, P
85.59 Ostatní vzdělávání, R93 Sportovní, zábavní a rekreační
činnosti. Činnosti R93 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.
Stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě
na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
Způsobilé jsou aktivity:
• Nová výstavba, modernizace či přestavba provozovny
určené pro nezemědělské činnosti
• Nákup strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro
nezemědělskou činnost
• Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů,
výstavba odstavných stání)

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé
podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Přímá nenávratná dotace. FO a PO – mikropodniky a malé
Podpora
podniky 45 %, střední podniky 35 % a velké podniky 25 %.
Principy pro stanovení
• Celková výše způsobilých výdajů projektu
preferenčních kritérií
• Velikost podnikatelského subjektu
• Tvorba pracovního místa
• Princip využití brownfields
• Doba realizace projektu

Indikátory výstupu
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav
Indikátory výsledku
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav

Název Fiche 3
Vazba na článek
Nařízení PRV

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

93701
Počet podpořených podniků/ příjemců
0
0
4
94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
0
0
2

ZPŘÍSTUPNĚNÍ LESA
Článek 25
Vymezení Fiche
V rámci této fiche podpora zahrnuje investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností
využívajících společenského potenciálu lesů. Podpora přispívá
k naplňování Priority 4 Podpora obnovy, zachování a zlepšení
ekosystémů erozí půdy a lepší hospodaření s půdou, podpora má
vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení
biologické rozmanitosti, včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí
s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství
vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny
Strategický cíl 1 Stabilní demografický vývoj a kvalitní život
občanů
v regionu
Specifický cíl 1.3 Životní prostředí
Opatření 1.3a Vzhled obcí a péče o krajinu
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 s výjimkou
zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Podpora
Principy pro stanovení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupu
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav
Indikátory výstupu
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní
a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Přímá nenávratná dotace 100 %.
• Celková výše způsobilých výdajů projektu
• Doba realizace projektu
• Vliv na životní prostředí
• Délka nových stezek
92702
Počet podpořených operací
0
0
1
93001
Celková plocha (ha)
0
0
0,25

Zrušení Fiche:
Název Fiche 4
Vazba na článek Nařízení PRV
- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

POLNÍ CESTY
Článek 17, odstavec 1. písmeno c)
Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na investice, které se týkají
infrastruktury související s rozvojem, modernizací
nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně
přístupu k zemědělské půdě. 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.
Strategický cíl 1 Stabilní demografický vývoj a
podpora specifických skupin obyvatel

Specifický cíl 1.3 Životní prostředí
Opatření cíl 1.3c Péče o zemědělskou krajinu

Oblasti podpory

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Podpora

Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které
souvisejí s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.
Kromě rekonstrukce a výstavby polních cest bude podporována
i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického
vybavení. Polní cesty musí být realizovány na území, kde byly
dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce.
Obec nebo zemědělský podnikatel.

Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč
Přímá nenávratná dotace 90 %.
• Celková výše způsobilých výdajů projektu
• Doba realizace projektu
Principy pro stanovení
• Vliv na životní prostředí
preferenčních kritérií
• Velikost podnikatele/obce
• Délka nových/rekonstruovaných cest
Indikátory výstupu
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav

93701
Počet podpořených podniků/příjemců
0
0
0

Zrušení Fiche:
Název Fiche 5
Vazby na článek Nařízen PRV

- stručný popis Fiche

- vazba na cíle SCLLD

Oblasti podpory

PROJEKTY SPOLUPRÁCE
Článek 44
Činnost spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Vymezení Fiche
Podpora je zaměřena na projekty, které musí
vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že
výstupy projekty by bez této spolupráce v takové
podobě nevznikly.
Strategický cíl 4 Práce s lidmi
Specifický cíl 4.1 Podpora spolupráce
Opatření cíl 4.1a) Podpora spolupráce MAS

V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační,
informační, vzdělávací, volnočasové) zaměřené na témata, která
jsou řešena v SCLLD MAS Hrušovansko. Jde například o

pořádání konferencí, festivalů, workshopů, exkurzí, výstav,
přenosů příkladů dobré praxe.
Hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné
realizovat pouze následující:
•
Investice týkající se zajištění odbytu místní produkce
včetně značení místních výrobků a služeb
•
Investice související se vzdělávacími aktivitami
•
Investice do informačních turistických center
Výdaje do investic lze považovat především pouze za
předpokladu, ž jsou společně provozovány spolupracujícími
subjekty.

Definice příjemce
dotace
Výše způsobilých
výdajů
Indikátory výstupu
- číslo
- název
- výchozí stav
- hodnota pro mid-term
(2018)
- cílový stav

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. Kromě MAS lze také
spolupracovat se skupinou veřejných a soukromých partnerů na
venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v
rámci EU či skupinou místních veřejných a soukromých partnerů
na jiném než venkovském území, která provádí strategii místního
rozvoje v rámci EU.
Min. 50 000 Kč
Max. 5 000 000 Kč

92501
Celkové veřejné výdaje
0
0
0 EUR

Přidání Fiche:
Název Fiche 6
Vazba na článek Nařízení PRV

Stručný popis Fiche

PODPORA VENKOVSKÝCH OBLASTÍ
Článek 20
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech
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

Definice příjemce dotace

1.1 Kvalitní občanská vybavenost a podpora
specifických skupin obyvatelstva – hlavní
SC pro MS2014+
1.2 Podpora volnočasových aktivit obyvatel
1.3 Životní prostředí
a) Veřejná
prostranství
v obcích
Podpora je zaměřena na veřejná
prostranství ve vlastnictví obce – a to
včetně herních prvků.
b) Mateřské školy a základní školy
Podpora zahrnuje investice do mateřských
a základních škol nenavyšující kapacitu
zařízení.
c) Hasičské zbrojnice
Podpora zahrnuje investice do staveb a
vybavení hasičských zbrojnic souvisejících
s výkonem
služby
jednotek
sboru
dobrovolných hasičů obce.
e) Vybrané kulturní památky
Podpora zahrnuje obnovu a zhodnocení
nemovitého kulturního dědictví venkova.
f) Kulturní a spolková zařícení včetně
knihoven
Podpora zahrnuje investice do staveb a
vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
včetně obecních knihoven.

Obec nebo svazek obcí je oprávněným žadatelem u
všech oblastí podpory. Dalšími oprávněnými
žadateli jsou mezi níže uvedenými oblastmi
podpory:
oblast b)
Příspěvková organizace
zřízená obcí nebo
svazkem obcí, školské právnické osoby
vykonávající činnost škol a zapsané ve školském
rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či
organizační složkou státu.
oblast e) a f)
Příspěvková organizace zřízená obcí nebo
svazkem obcí, nestátní neziskové organizace
(spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a

Výše způsobilých výdajů
Podpora

Principy
pro
preferenčních kritérií

náboženské společnosti a evidované církevní
právnické osoby.
Min. 50.000 Kč
Max. 5.000.000 Kč
Podpora je poskytována jako příspěvek na
vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 %
výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Podpora je
poskytována dle oblasti podpory v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu nebo v režimu de
minimis (specifikováno ve výzvě).
stanovení
- doba realizace
- finanční náročnost
- velikost obce

Indikátory výstupu
číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Indikátory výsledku
Císlo
Název
Výchozí stav
Cílový stav

92702
Počet podpořených operací/akcí
0
10

94800
Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených
projektů (Leader) – FTE – plný pracovní úvazek
0
0

4.7.1 Grafické znázornění struktury programových rámců
Obrázek 20: Grafické znázornění programových rámců – strategický cíl 1

Rozšíření nabídky sociálních
služeb v regionu

Zkvalitnění dopravní
obslužnosti obcí, rozvoj
nemotorové
a alternativní dopravy

Občanská vybavenost a
podpora specifických skupin
obyvatel

Podpora sociálního začlenění
osob sociálně vyloučených či
ohrožených sociálním
vyloučením

Rozvoj školních a
předškolních zařízení

Zvýšení bezpečnosti v obcích

Rozšíření nabídky
sportovního a kulturního
vyžití v regionu
Stabilní demografický vývoj a
kvalitní život občanů v
regionu

IROP

Podpora volnočasových
aktiviti
Rozvoj zázemí a
infrastruktury pro sportovní
aktivity a volný čas

PRV
Vylepšit vzhled obcí a zaměřit
se na péči o krajinu

Podporovat výstavbu či
dokončení technické
infrastruktury s ohledem na
životní prostředí

Životní prostředí

Péče o zemědělskou krajinu

Realizace protipovodňových
opatření

Realizace opatření adaptace
na klimatické změny

Obrázek 1: Grafické znázornění programových rámců – strategický cíl 2, 3, 4
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nezaměstnanosti

Vytvořit nová
pracovní místa
v regionu
Zlepšit podmínky pro
uplatnění mladých lidí na
pracovním trhu
a zamezit tak jejich
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IROP

PRV
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Práce s lidmi
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4.7.2 Vzájemné vazby na úrovni opatření/fichí
Tabulka č. 34: Vzájemné vazby mezi opatřeními/fichemi programových rámců a opatřeními
mimo programové rámce.
AKČNÍ PLÁN

OPATŘENÍ SCLLD

SC

Opatření 1.1a) Rozšíření nabídky sociálních služeb v regionu
Opatření 1.1b) Zkvalitnění dopravní obslužnosti obcí, rozvoj nemotorové a

O1
Cyklodoprava

SC
1.1

alternativní dopravy
Opatření 1.1c) Podpora sociálního začlenění osob sociálně vyloučených či
ohrožených sociálním vyloučením
Opatření 1.1d) Rozvoj školních a předškolních zařízení
Opatření 1.1e) Zvýšení bezpečnosti v obcích

IROP

O2 Bezpečnost

SC

Opatření 1.2a) Rozšíření nabídky sportovního a kulturního vyžití v regionu

1.2

Opatření 1.2b) Rozvoj zázemí a infrastruktury pro sportovní aktivity a volný čas
Opatření 1.3a) Vylepšit vzhled obcí a zaměřit se na péči o krajinu
Opatření 1.3b) Podporovat výstavbu či dokončení technické infrastruktury s

O3 Školství

ohledem na životní prostředí (kanalizace, ČOV, sběrné dvory, kompostárny)

SC
1.3

Opatření 1.3c) Péče o zemědělskou krajinu
Opatření 1.3d) Realizace protipovodňových opatření
Opatření 1.3e) Realizace opatření adaptace na klimatické změny
Opatření 2.1a) Příprava vhodných ploch pro podnikání včetně rozšíření
inženýrských sítí

F1 Zemědělské
podniky

SC

Opatření 2.1b) Podpora mikropodniků, sociálních podniků a drobných forem

2.1

podnikání s ohledem na zastoupení jednotlivých odvětví v regionu a podpora
místních producentů
Opatření 2.1c) Udržitelné a konkurenceschopné zemědělství

F2
Nezemědělské
činnosti

F3

PRV

Zpřístupnění

SC
2.2

Opatření 2.2b) Zlepšit podmínky pro uplatnění mladých lidí na pracovním trhu a
zamezit tak jejich odchodu z regionu

SC

Opatření 3.1a) Spolupráce zainteresovaných subjektů při propagaci a rozvoji

3.1

specifických forem turismu (cykloturistika, vinařská turistika, agroturistika)
Opatření 3.1b) Zachování tradičních hodnot a kulturních tradic v regionu

lesa
SC
3.2
F4 Polní cesty

Opatření 2.2a) Vytvořit nová pracovní místa v regionu

Opatření 3.2a) Rozšíření nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
Opatření 3.2b) Modernizace turistické infrastruktury a vytvoření tzv. turistického
lákadla

SC

Opatření 4.1a) Podpora spolupráce MAS

4.1

Opaření 4.1b) Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru

F5 Projekty
spolupráce
F6 Podpora
venkovských
oblastí

SC
4.2

Opatření 4.2a) Podpora společné propagace a marketingu území

silná vazba
slabá vazba

Programové rámce nejsou svým obsahem solitérní, ale právě naopak. Jejich náplň, tedy
jednotlivé aktivity a rozvojové záměry, jsou integrální součástí celkového rozvoje území MAS.
Jsou provázány s dalšími aktivitami, ať již z jiných programových rámců realizovaných
prostřednictvím Strategie nebo aktivitami mimo ně, které však k dosahování cílů Strategie
přispívají.
Výše je uvedeno grafické znázornění vzájemné vazby mezi opatřeními/fiche programových
rámců SCLLD a opatřeními mimo programových rámců. Velmi významná je však i vazba mezi
jednotlivými programovými rámci navzájem, jimž se věnuje tato kapitola.
Tabulka níže znázorňuje integrační vazby a jejich sílu mezi jednotlivými opatřeními
programového rámce IROP a fichemi PRV. Z nejvýznamnějších vazeb mezi opatřeními
/fichemi lze uvést následující:
Velmi silnou integrační vazbu má opatření O1 IROP Cyklodoprava a O2 Bezpečnost, které jsou
zaměřeny na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a podporu cyklodopravy s cílem zajistit
dopravu do zaměstnání, škol a za službami. Výstavbou cyklostezek je podporována nemotorová
doprava a na silnicích ubyde hustého provozu.
Zvláštní integrační vazby realizuje ze své podstaty i fiche F5 Projekty spolupráce. Jedná se o
horizontální aktivitu spolupráce, k níž může v zásadě docházet v mnoha oblastech a integrační
vazbu, větší či menší, tak může realizovat s ostatními opatřeními /fichemi.

X – slabá vazba
XX – významná vazba
XXX – velmi významná
vazba

Opatření CLLD
IROP
O1

O2

O3

Fiche Programu rozvoje venkova
F1

F2

F3

O1 Cyklodoprava
O2 Bezpečnost

XXX

O3 Školství
F1 Zemědělské
podniky
F2 Nezemědělské
činnosti
F3 Zpřístupnění lesa

XX

X

X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

F4 Polní cesty

X

X

X

XX

X

XX

F4

F5

F6

F5 Projekty
spolupráce
F6 Podpora
venkovských oblastí

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

