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Zápis z jednání  PS Program rozvoje venkova 
Ruda nad Moravou, 12. leden 2016 

 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Ing. Baslerová představila Program rozvoje venkova a všechna opatření, která je možné 
v rámci realizace SCLLD podporovat (prezentace je přílohou zápisu z jednání) včetně 
příkladů a zkušeností s jednotlivými opatřeními. 
Proběhla diskuse k jednotlivým podporovaným opatřením zaměřená na přesnější definování 
uznatelných nákladů a aktivit. Dále diskuse obsahoval otázky k jednotlivým projektovým 
záměrům. V rámci diskuse si účastníci pracovní skupiny udělali jasnější představu o 
konkrétním zaměření jednotlivých opatření. U některých opatření se účastníci dotazovali na 
výsledky analytické části SCLLD a absorpční kapacity v území MAS Horní Pomoraví. 
 
Po prezentaci a diskusi následovala přestávka na občerstvení, které účastníci mimo jiné 
využili k individuálními otázkám a rozhovorům. 
 
Účastníci poté přiřadili preferenční hlasy k jednotlivým opatřením, která upřednostňují 
k realizaci a která jsou přínosem pro rozvoj území v rámci realizace SCLLD MAS Horní 
Pomoraví. Každý účastník jednání obdržel tři hlasy  
 

Shrnutí preferenčních hlasů pro jednotlivá opatření PRV 

Opatření PRV v rámci CLLD Získané hlasy 

Článek 14 Předávání znalostí a informační akce  - 

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků  7 

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

6 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura  - 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura 4 

Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy  - 

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

12 

Článek 24, odstavec 1., písmeno a) Zavádění preventivních protipovodňových 
opatření v lesích  

- 

Článek 25 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin  3 

Článek 25 Neproduktivní investice v lesích  6 

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

8 

Článek 35, odstavec 2., písmeno c) Sdílení zařízení a zdrojů  - 

Článek 35, odstavec 2., písmeno d) Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  

- 
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Ing. Baslerová účastníky informovala o dalším postupu – výsledky z veřejného projednávání 
budou zpracovány a předloženy Programovému výboru (25. ledna 2016) k finálnímu 
nastavení. Programový výbor navrhne Shromáždění partnerů (27. ledna 2016) ke schválení 
konkrétní výši podpor pro jednotlivá vybraná opatření. 
 
 
Výstupové indikátory: 
Hlavním indikátorem bude počet vytvořených pracovních míst a počet podpořených projektů. 
Dále budou sledovány interní indikátory pro posouzení úspěšnosti realizace SCLLD MAS 
Horní Pomoraví – konkrétně např. počet pořízených strojů a zařízení, počet 
vybudovaných/zrekonstruovaných staveb a jejich plocha, atd. Konkrétní nastavení interních 
indikátorů bude řešit Programový výbor po schválení pravidel SZIF pro realizaci jednotlivých 
opatření. 
Diskuse k indikátorům – je třeba jasně definovat konkrétní indikátory, aby byl jednoznačný 
výklad nastaveného indikátoru (např. u ploch objektů – plocha celého objektu nebo plocha, 
které se týká realizace projektu). 
 
 
Výběrová komise: 
Na lednovém Shromáždění partnerů bude volena Výběrová komise pro další rok. Zájemci 
byli vyzváni, aby se hlásili ing. Renata Baslerové v případě zájmu o práci ve výběrové 
komisi. 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Renata Baslerová  
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