ZÁPIS Z PRACOVNÍ SKUPINY – Návrhová část a programové rámce v PRV
Dne:
Přítomni:

22. 6. 2015, Bruntál, MěÚ
podle prezenční listiny

Program:
1. Shrnutí dosavadního postupu prací
2. Návrh programového rámce PRV
3. Diskuse k výběru fichí a návrhu alokací
__________________________________________________________________________________
1. Shrnutí dosavadních postupu prací
Na úvod všechny přítomné představil pan Macrineanu. Stručně nastínil téma dnešního setkání,
poslání strategie.
Slova se ujímá paní Ligocká, která spolu s paní Kirschnerovou ze společnosti Profaktum realizují
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro MAS Hrubý Jeseník.
Paní Ligocká nastiňuje hlavní pilíře strategie a návrhovou část a její dosavadní tvorbu. Dále prezentuje
soulad cílů a opatření strategie s opatřeními, která jsou obsaženy v Programu rozvoje venkova (PRV)
který se týká především zemědělské a lesnické činnosti. Ve spolupráci s MAS byly vytvořeny Fiche, na
které budou navazovat Výzvy, které bude vyhlašovat MAS.
2. Návrh programového rámce PRV
Pan Macrineanu uvádí, že při tvorbě programového rámce, které je tvořen jednotlivými Fichemi, bylo
přihlédnuto k tomu, co je v území potřeba, alokace do jednotlivých opatření byly navrhnuty dle
sesbíraných projektových záměrů, které MAS sbírala od zemědělských a lesnických subjektů.
Následně představuje jednotlivé Fiche. Uvádí, že v rámci projektů by měl být kladen důraz na
přidanou hodnotu projektů, nemělo by jít jen o jednorázovou investici do majetku, ale projekt by měl
mít širší dopad v území. Důležité je vytvoření spolupráce, pozitivní dopad na životní prostředí,
propagace zemědělství, regionální značky JESENÍKY – originální produkt, práce s dětmi a mládeží a též
podpora zaměstnanosti. Ke každé Fichi je navržen typový projekt, který mnohé z těchto přidaných
hodnot obsahuje.
Fiche 1: Konkurenceschopné zemědělské podniky, alokace 5,7 mil. Kč. Budou podporovány
investice v zemědělských podnicích, které umožní zvýšit celkovou výkonnost zemědělských podniků a
tím posílit jejich konkurenceschopnost. Důraz bude kladen na investice směřující k efektivnější
výrobě, resp. zvýšení výkonu zemědělských podniků formou investic do technologií, strojů a staveb.
Fiche 2: Rozvinutá místní produkce, alokace: 2,533 mil. Kč. - Fiche je zaměřena na zvýšení efektivity
výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování
zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských
produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a

krmiv využití moderních technologií. Dále přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských
řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro
finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů
na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.
Fiche 3: Podpora nezemědělských činností, alokace 5,7 mil. Kč. - Fiche podporuje založení nebo
rozvoj nezemědělských činností zemědělských i nezemědělských podnikatelů, vytváření nových
pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou
vybraných ekonomických činností v oblasti zpracovatelského průmyslu a maloobchodu. Mimo jiné
bude podporována výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, papíru, zpracování dřeva,
dřevěných, kovových, skleněných výrobků, strojů a zařízení atd. Podpořeny budou též činnosti v
oblasti stavebnictví, výzkumu a vývoje a dále široká škála maloobchodních činností. Podporovány
budou jak stavební výdaje, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.
Fiche 4: Agroturistika, alokace 4,7 mil. - Fiche podporuje investice na diverzifikaci činností pro
zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření
pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a
využití venkovských brownfields (nevyužívané areály a budovy).
Fiche 5: Zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesa, alokace 1,7 mil. Kč. - Realizace
projektů zaměřených na obhospodařování lesů, zlepšování hospodaření v lescích, zalesňování,
obnovu lesů a zvyšování odolnosti lesních ekosystémů. – jedná se o výstavbu návštěvnické
infrastruktury – pěší stezky, odpočívadla, naučné stezky, fitness prvky atd. Zde je 100% dotace.
Fiche 6: Dřevozpracující provozovny, alokace 1,7 mil. Kč. - Podpora strojů a technologií vedoucích k
efektivnímu zpracování dřeva. Podpora je zaměřena na investice, jejichž výsledkem bude
modernizace dřevozpracujícího provozu, a to zejména prostřednictvím technologického vybavení.
Fiche 7: Podpora místního trhu, alokace 1,4 mil. Kč. - Podpora horizontální a vertikální spolupráce
mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a
místních trhů a podpora propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů. Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k
vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů.
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, spolupráce na tvorbě studií,
podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace (včetně právního poradenství). Podpora je
také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního
trhu.
Fiche 8: Spolupráce, alokace 1,4 mil. - Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném
sdílení zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při
individuálním postupu nemohlo být dosaženo.
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, tzn. spolupráce na tvorbě studií,
podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace (včetně právního poradenství). Podporovány
budou také společné investice, tzn. pořízení konkrétní technologie či stroje k výkonu jejich činnosti
nebo modernizace nebo výstavba skladovacích a výrobních prostor nebo provedení stavebních prací

potřebných k umožnění efektivního využití zdrojů (např. přírodních, energetických či genetických
zdrojů).
Fiche 9: Spolupráce MAS, alokace 1,7 mil
Spolupráce MAS s ostatními MAS, v rámci vzdělávacích či propagačních projektů.
3. Diskuse k výběru fichí a návrhu alokací
P. Macrineanu se přítomných ptá, zda souhlasí s rozvrženými alokacemi, jak již zmínil dříve, vycházejí
z potřeb a sesbíraných záměrů, ovšem potřeby přímo v terénu mohou být rozdílné.
Pan Palupčík se domnívá, že je důležitá podpora prvovýroby. Nejvíce alokace by mělo jít do investic
hmotného majetku. Výstavby hal, rekonstrukce kravínů atd. Ptá se, zda-li není alokace pro
agroturistiku příliš vysoká. Ostatní přikyvují a též si myslí, že alokace je vysoká.
Paní Ligocká tudíž nabízí možnost snížit alokaci na 3 miliony Kč pro agroturistiku a posílit alokaci na
Fichi 1.
Dále se ozývají hlasy, zda-li je potřebná současná alokace ve výši 1,7 mil. Kč na mimoprodukční funkci
lesa. Ptají se, zdali je v území záměr na tyto aktivity.
P. Macrineanu a Kolář odpovídají, že konkrétní záměr dosud není, ovšem nechtějí tuto možnost
zavrhnout. Může to být možnost např. pro obce, které mají obecní lesy popř. jiné vlastníky, kteří by
projevili zájem.
Paní Ligocká tedy navrhuje snížit alokaci na Fichi 5 Zvýšení environmentálních a společenských funkcí
lesa o 1 mil . Kč na 700 tis. Kč. Přítomní souhlasí.
Paní Ligocká a pan Macrineanu se ptají přítomných, zdali mají další připomínky či dotazy.
K závěru dodávají, že předložené alokace nejsou zcela definitivní a je možné, že se mohou mírně
upravit.
Přehled alokací
Fiche 1: Konkurenceschopné zemědělské podniky,
Fiche 2: Rozvinutá místní produkce,
Fiche 3: Podpora nezemědělských činností,
Fiche 4: Agroturistika,
Fiche 5: Zvýšení environmentálních a společenských funkcí lesa,
Fiche 6: Dřevozpracující provozovny,
Fiche 7: Podpora místního trhu,
Fiche 8: Spolupráce,
Fiche 9: Spolupráce MAS,
Celkem

alokace 8,4 mil.
alokace 2,533 mil.
alokace 5,7 mil.
alokace 3,0 mil.
alokace 0,7 mil.
alokace 1,7 mil.
alokace 1,4 mil.
alokace 1,4 mil.
alokace 1,7 mil
26,533 mil Kč

Pan Macrineanu všem přítomným děkuje za účast a vyzývá je, pokud budou mít nějaký podnět a
dotaz, ať se obrací na MAS Hrubý Jeseník.

Zapsal: 22. 6. 2015 Macrineanu

