1.1. Programový rámec PRV
Programový rámec Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020 vychází z Metodiky pro tvorbu Fichí místními
akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, vydané Ministerstvem zemědělství Č.
j.: 48098/2015-MZE-14113.
Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí budou upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (operace 19.2.1) a pro operaci
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (operace 19.3.1), resp. specifikovány v
rámci výzev MAS.
V rámci přípravy Programového rámce PRV byly na základě výsledků analýz a jednání místních aktérů
definovány 4 Fiche:





Fiche 1 Zemědělské podniky
Fiche 2 Rozvoj místní produkce
Fiche 3 Nezemědělské činnosti
Fiche 4 Spolupráce

1.1.1.

Fiche 1 Zemědělské podniky

Identifikace Fiche

1

Název Fiche

Zemědělské podniky

Vazba na článek Nařízení
PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Fiche je zaměřena na posílení výkonnosti a udržitelnosti drobných zemědělských
podniků na území MAS Hrubý Jeseník.
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.

Vazba na cíle CLLD

Specifický cíl 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání

Vazba na opatření CLLD

Opatření 2.4.2 Podpora zemědělských, lesnických a potravinářských podniků
Zemědělství, jako jeden z tradičních oborů, prošlo strukturálními a vlastnickými
změnami, které se v území MAS negativně projevily jeho hlubokým útlumem,
stárnutím pracovníků v zemědělství, nedostatkem dostupné zemědělské půdy pro
mladé a drobné začínající zemědělce a chátráním zemědělských staveb v mnoha
obcích.

Oblasti podpory

Podpora v území tedy bude směřována do investic do zemědělských podniků, tedy
do oblasti, kterou je možné nějakým způsobem ovlivnit s tím, že budou
zvýhodněny projekty mladých, projekty mikropodniků a investice do zemědělských
brownfields.
Podpora zahrnuje investice do živočišné a rostlinné výroby, a to 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.

Definice příjemce dotace

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.
Zemědělský podnikatel

Výše způsobilých výdajů
min.

50 tis. Kč

max.

5 mil. Kč

Míra podpory
Preferenční kritéria (principy) (bude upřesněno ve výzvě)
1.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mladých.

2.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mikropodniků.

3.

Projekty, které budou zvyšovat obnovu zemědělských brownfields.

4.

Projekty, které budou zvyšovat zaměstnanost.

5.

Projekty, které budou zvyšovat inovace a IT.

6.

Projekty, které budou zvyšovat marketing podniků.

Indikátory výstupů
Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

Plánovaná
hodnota (rok
2023)

Počet podpořených
zemědělských
podniků/ příjemců

0

3

15

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených projektů
(Leader)

0

0

1

Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701
Indikátory výsledků

94800

Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační programy
Tabulka 1 Provázanost navrhovaných opatření
Vazba na
Opatření 2.4.3. Rozvoj drobného podnikání
opatření CLLD
Opatření 2.1.1. Spolupráce pro rozvoj venkova
Opatření 2.3.1. Zvýšení zaměstnatelnosti osob
Opatření 2.3.2. Podpora nových myšlenek, podnikavosti, kreativity a inovací v území, které
mají přímý vliv na trh práce
Opatření 1.4.3 Orientace škol na budoucí uplatnění dětí v regionu
Opatření 1.4.4 Vzdělávání pro přeshraniční polský trh práce
Opatření 1.4.5 Cílené budování vztahu dětí k regionu
Opatření 1.3.1 Vytvoření místních akčních plánů vzdělávání (MAP)
Opatření 1.2.2 Koordinovaný rozvoj území
Vazba opatření
OPPIK:
na SC ostatních
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků,

OP

SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,
SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP,
SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání,
OPVVV:
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce

1.1.2.

Fiche 2 Rozvoj místní produkce

Identifikace Fiche

2

Název Fiche

Rozvoj místní produkce

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Podpora bude směřovat do investic na zpracování, uvádění na trh nebo vývoje
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU3 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.

Vazba na cíle CLLD

Specifický cíl 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání

Vazba na opatření CLLD Opatření 2.4.2 Podpora zemědělských, potravinářských a lesnických podniků
Produkce zemědělských podniků na území MAS je na nízké úrovni, pracovní síla
stárne. Zemědělci se převážně věnují pastevectví bez vlastní produkce, to způsobuje
nedostatek kvalitních místních produktů, zejména potravin.
Proto bude podpora směřována do rozvoje místní zemědělské produkce včetně
uvádění produktů na místní trh. Zvýhodněny budou projekty mladých a mikropodniků,
žadatelé, kteří mají nebo se zaváží získat regionální značku JESENÍKY originální
produkt.
Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Oblasti podpory

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
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.
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
min.

50 tis. Kč

max.

5 mil. Kč

Míra podpory
Preferenční kritéria (principy) (bude upřesněno ve výzvě)
1.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mladých.

2.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mikropodniků.

3.

Projekty, které budou zvyšovat obnovu zemědělských brownfields.

4.

Projekty, které budou zvyšovat zaměstnanost.

5.

7.

Projekty, které budou zvyšovat inovace a IT.
Projekty, které budou zvyšovat regionální značení výrobků (JESENÍKY originální
produkt).
Projekty, které budou zvyšovat krátké dodavatelské řetězce a vstupy na místní trhy.

8.

Projekty, které budou zvyšovat marketing podniků.

6.

Indikátory výstupů
Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701

Počet podpořených
podniků/ příjemců

Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

Plánovaná hodnota
(rok 2023)

0

1

4

Indikátory výsledků
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

Plánovaná hodnota
(rok 2023)

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

0

0

1

Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační programy
Tabulka 2 Provázanost navrhovaných opatření
Vazba na
Opatření 2.4.3. Rozvoj drobného podnikání
opatření CLLD
Opatření 2.1.1. Spolupráce pro rozvoj venkova
Opatření 2.3.1. Zvýšení zaměstnatelnosti osob
Opatření 2.3.2. Podpora nových myšlenek, podnikavosti, kreativity a inovací v území, které
mají přímý vliv na trh práce
Opatření 1.4.3 Orientace škol na budoucí uplatnění dětí v regionu
Opatření 1.4.4 Vzdělávání pro přeshraniční polský trh práce
Opatření 1.4.5 Cílené budování vztahu dětí k regionu

Vazba opatření
na SC ostatních
OP

1.1.3.

Opatření 1.3.1 Vytvoření místních akčních plánů vzdělávání (MAP)
Opatření 1.2.2 Koordinovaný rozvoj území
OPPIK:
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků,
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,
SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP,
SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání,
OPVVV:
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce

Fiche 3 Nezemědělské činnosti

Identifikace Fiche

3

Název Fiche

Nezemědělské činnosti

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Podpora bude směřovat do investic vedoucích k založení a rozvoji 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 CLLD

Specifický cíl 2.4 Zlepšit nabídku infrastruktury a služeb pro podnikání
Podnikatelské prostředí v území MAS se napříč sektory vyznačuje nedostatečnou
podnikatelskou infrastrukturou, která by umožnila podnikatelům jejich další rozvoj a
zlepšení služeb. Zemědělští podnikatelé málo diverzifikují své příjmy a málo kdy se
věnují jiné, než zemědělské činnosti, což je vystavuje velkým rizikům.

Oblasti podpory

Podporovány proto budou investice do vybraných nezemědělských činností dle
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 4: 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.
Definice příjemce
dotace

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

Výše způsobilých výdajů
min.

50 tis. Kč

max.

5 mil. Kč

Míra podpory
Preferenční kritéria (principy) (bude upřesněno ve výzvě)
1.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mladých.

2.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mikropodniků.

3.

Projekty, které budou zvyšovat obnovu brownfields.

4.

Projekty, které budou zvyšovat zaměstnanost.

5.

7.

Projekty, které budou zvyšovat inovace a IT.
Projekty, které budou zvyšovat regionální značení výrobků (JESENÍKY originální
produkt).
Projekty, které budou zvyšovat krátké dodavatelské řetězce a vstupy na místní trhy.

8.

Projekty, které budou zvyšovat marketing podniků.

6.

Indikátory výstupů
Číslo indikátoru

Název indikátoru

93701

Počet podpořených
podniků/ příjemců

Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

Plánovaná hodnota
(rok 2023)

0

3

16

Plánovaná hodnota
(rok 2023)

3

Indikátory výsledků
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

94800

Pracovní místa
vytvořená v rámci
podpořených
projektů (Leader)

0

1

Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační programy
Tabulka 3 Provázanost navrhovaných opatření
Vazba na
Opatření 2.4.3 Rozvoj drobného podnikání
opatření CLLD
Opatření 2.4.2 Podpora zemědělských, potravinářských a lesnických podniků
Opatření 2.1.1. Spolupráce pro rozvoj venkova
Opatření 2.3.1. Zvýšení zaměstnatelnosti osob
Opatření 2.3.2. Podpora nových myšlenek, podnikavosti, kreativity a inovací v území, které
mají přímý vliv na trh práce
Opatření 1.4.3 Orientace škol na budoucí uplatnění dětí v regionu
Opatření 1.4.4 Vzdělávání pro přeshraniční polský trh práce
Opatření 1.4.5 Cílené budování vztahu dětí k regionu

Vazba opatření
na SC ostatních
OP

1.1.4.

Opatření 1.3.1 Vytvoření místních akčních plánů vzdělávání (MAP)
Opatření 1.2.2 Koordinovaný rozvoj území
OPPIK:
SC 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků,
SC 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,
SC 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP,
SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání,
OPVVV:
SC 5: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce

Fiche 4 Spolupráce

Identifikace Fiche

4

Název Fiche

Spolupráce

Vazba na článek
Nařízení PRV

Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Vymezení Fiche

Stručný popis Fiche

Podpora bude směřována do rozvoje spolupráce MAS, příp. dalších subjektů.
Projekty musí vykazovat hodnotu přidanou spoluprací, tzn., že výstupy projektu by
bez této spolupráce v takové podobě nevznikly. MAS může spolupracovat i s jinými
partnerstvími, avšak způsobilé pro podporu budou pouze výdaje realizované MAS,
jejíž SCLLD byla schválena z PRV.

Vazba na cíle CLLD

SC 1.2. Zlepšit správu území a územní rozvoj

Vazba na opatření CLLD Opatření 1.2.5 MAS jako motor regionu
MAS v předchozím období realizovala projekty spolupráce, ve kterých hodlá
pokračovat.
Na úrovni území MAS budou projekty směřovány na posílení spolupráce a
komunikace s veřejnou správou, neziskovým i podnikatelským sektorem se
zaměřením na zlepšení koordinace a provázání jednotlivých činnosti všech sektorů,
posílení soudržnosti a soběstačnosti území a pozitivním využití jeho potenciálu
v oblasti přírodní, kulturní, ale i ekonomické a lidské.
Oblasti podpory

Dále budou tyto projekty zaměřeny na posílení aktivity místní komunity a rozvoj
komunitních projektů, dobrovolnictví apod., se zaměřením na aktivizaci obyvatel
regionu, rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit v území realizovaných
samotnými obyvateli či neziskovými organizacemi. Tyto projekty budou vycházet
z vnitřního potenciálu území, jako je kulturní a historická minulost území a přírodní
bohatství a povedou k posílení vnitřní soudržnosti regionu.
Projekty nad úrovní území MAS budou zaměřeny na spolupráci s ostatními MAS,
územně samosprávnými celky, vzdělávacími a výzkumnými organizacemi, profesními a
sektorovými svazy a asociacemi, zahraničními partnery apod. Tyto projety včetně
investičních budou zaměřeny na posílení využívání nových myšlenek, postupů a
inovativních řešení v území, k posílení pozitivního vnímání regionu a jeho obyvatel,

k využití a propagaci přírodního, kulturního, ale i ekonomického a lidského
potenciálu, které území nabízí (např. Geopark Jeseníky, regionální značka JESENÍKY
originální produkt).
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a
volnočasové) zaměřené na výše uvedená témata. 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,
• 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. Investice mohou být realizovány pouze
takové, které budou provozovat po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel samy
MAS.
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.).
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.

Definice příjemce
dotace

MAS, jejíž SCLLD byla schválena z PRV. Kromě jiných místních akčních skupin (tzn.
MAS, jejíž SCLLD nebyla schválena z PRV či zahraniční MAS) může MAS spolupracovat
se:
 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni;
 skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském
území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.

Výše způsobilých výdajů
min.

50 tis. Kč (nevztahuje se na předběžnou technickou podporu)

max.

dle alokace (max. do 5 mil. Kč)

Míra podpory
Preferenční kritéria (principy) (bude upřesněno ve výzvě)
1.

Projekty, které budou zvyšovat zapojení mladých.

2.

Projekty, které budou zvyšovat inovace a IT.
Projekty, které budou zvyšovat regionální značení výrobků (JESENÍKY originální
produkt).
Projekty, které budou zvyšovat tradice, rozvoj místních komunit.

3.
4.
Indikátory výstupů
Číslo indikátoru

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

Plánovaná hodnota
(rok 2023)

92501

Celkové veřejné
výdaje (O.1)

0

-

50 790 EUR

Název indikátoru

Výchozí hodnota

Plánovaná
hodnota (rok
2018)

Plánovaná hodnota
(rok 2023)

Indikátory výsledků
Číslo indikátoru

Popis provázanosti navrhovaných opatření, včetně provázanosti na ostatní operační programy
Tabulka 4 Provázanost navrhovaných opatření
Vazba na opatření
Opatření 2.4.2 Podpora zemědělských, potravinářských a lesnických podniků Opatření
CLLD
2.1.1. Spolupráce pro rozvoj venkova
Opatření 2.3.2. Podpora nových myšlenek, podnikavosti, kreativity a inovací v území,
které mají přímý vliv na trh práce
Opatření 1.4.3 Orientace škol na budoucí uplatnění dětí v regionu
Opatření 1.4.4 Vzdělávání pro přeshraniční polský trh práce
Opatření 1.4.5 Cílené budování vztahu dětí k regionu
Opatření 1.3.1 Vytvoření místních akčních plánů vzdělávání (MAP)
Opatření 1.2.2 Koordinovaný rozvoj území
Opatření 1.6.1. Rozšiřování lokálních společenských aktivit a tradic
Opatření 2.5.1 Využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů území v oblasti
zemědělství a lesnictví
Opatření 2.5.2 Podpora sektoru cestovního ruchu
Vazba opatření na
OP ČR-PR, SC 4.1 Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu
SC ostatních OP

