
Oblasti podpory (fiche) Strategického plánu LEADER  I  Sudety – místo k setkávání 
 

  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

     Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
     Evropa investuje do venkovských oblastí. 
 
fiche (číslo a název) žadatelé výše dotace podporované aktivity návaznost na opatření Programu rozvoje venkova (PRV) 

1. Zachování a zhodnocení 
historického dědictví  
regionu Český Západ 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- církevní org. 

50tis. – 2mil. Kč  
 

90% 
 

de minimis1  
na hlavní 
opatření 

- obnova nemovitých objektů pro využití (např. kult., hist. a tech. 
  památek, sakrálních staveb, hradišť, voj. opevnění, montánních 
  staveb, drobných památek v krajině, atd.) vč. úprav okolí 
- revitalizace historických parků, zahrad, alejí apod.  
  ve vazbě na stavební obnovu památky 
- výstavní expozice a muzea, panely 
- příjezdové komunikace, parkoviště, osvětlení apod. 
- studie, plány, výzkumy, posudky apod. 

III.2.2.a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kult. dědictví  
III.2.2.b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
III.2.2.c) Stálé výstavní expozice a muzea 
III.2.1.1.a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
III.2.1.2.a) Občanské vybavení a služby 
III.2.1.2.b) Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT2 
III.2.1.2.c) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové,  ... aktivity 

2. Obnova a kultivace  
veřejných prostranství  
jako míst k setkávání 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- církevní org. 

50tis. – 2mil. Kč  
  

90% 
 

průběžné 
financování  
pro obce  
a svazky obcí 

- obnova veřejných prostranství 
- obnova a výstavba hřišť a sportovišť 
- přístupové komunikace, parkoviště, ... 
- veřejné osvětlení, obecní rozhlas 
- parkové úpravy 
- nákup techniky pro údržbu zeleně 

III.2.1.1.a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
III.2.1.2.a) Občanské vybavení a služby 
 

3. Veřejné budovy  
jako místa k setkávání 

- obce 
- svazky obcí 
- neziskové org. 
- církevní org. 

50tis. – 2mil. Kč  
 

90% 
 

průběžné 
financování 
pro obce 
a svazky obcí 

- obnova a výstavba veřejných budov, vzdělávacích a volno- 
  časových zařízení (úřady, multifuknční prostory, obecní  
  a spolkové domy, knihovny, školky, školy, školící centra, DDM, 
  hřiště, sportoviště, koupaliště, půjčovny, klubovny, nouzové  
  byty, krizová centra, mateřská centra, zdravotnická centra,  
  stacionáře, DPS, zařízení pro handicapované, útulky pro  
  zvířata) vč. úprav okolí 
- nákup vybavení a zařízení 
- přístupové komunikace, parkoviště apod. 

III.2.1.2.a) Občanské vybavení a služby 
III.2.1.2.b) Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT2 
III.2.1.2.c) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, ... aktivity 
III.2.1.1.a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
III.1.3.b) Ubytování, sport 

4. Zdravý životní styl  
jako téma pro  
cestovní ruch 

- neziskové org. 
- zájmová sdruž.  
  právnických osob 

50tis. – 2mil. Kč  
 

90% 

- obnova a budování turistických tras a stezek (pěší, cyklo,  
  hippo, naučné apod.) vč. mobiliáře (odpočívadla, infopanely,  
  interaktivní prvky apod.) 
- nákup techniky pro údržbu 
- přístupové komunikace, nástupní místa apod. 

III.1.3.a) Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky 
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích3 
III.2.1.1.a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 
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fiche (číslo a název) žadatelé výše dotace podporované aktivity návaznost na opatření Programu rozvoje venkova (PRV) 

5. Infrastruktura pro služby  
v oblasti cestovního ruchu  
ve vazbě na podnikatelské  
subjekty 

- zemědělci 
- podnikatelé  
  (nezemědělci  
  do 2 let historie  
  v cest. ruchu) 

50tis. – 2mil. Kč  
 

56% malý, 
46% střední  
a 36% velký 
podnik4 
 

veřejná  
podpora5 

- obnova a výstavba ubytovacích kapacit (do 60 lůžek),  
  stravovacích zařízení (pouze v návaznosti na ubytování),  
  objektů pro sportovní vyžití (koupaliště, jízdárna, hřiště, ...)  
  a půjčoven sportovních potřeb vč. vybavení 
- rozvoj agroturistiky, hippoturistiky 
- obnova a výstavba drobných provozoven  
  (např. výroba a prodej místních produktů) 
- obnova a budování veřejně přístupných turistických tras  
  a stezek (pěší, cyklo, hippo, naučné apod.) vč. mobiliáře 
- přístupové komunikace, parkoviště apod. 

III.1.3.a) Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky 
III.1.3.b) Ubytování, sport 
III.1.2.a) Zakládání mikropodniku a rozvoj existujícího mikropodniku 
 

6. Infrastruktura pro služby  
v oblasti cestovního ruchu  
ve vazbě na veřejné subjekty 

- obce 
- neziskové org. 
- církevní org. 

50tis. – 2mil. Kč  
 

90% 
 

de minimis1 
na hlavní 
opatření 

- obnova  objektů kulturního dědictví (zámky, fary, ...) pro využití 
  v cestovním ruchu (ubytovací kapacity, školící centra,  
  návštěvnická a informační centra, muzea, ...) vč. vybavení 
- obnova a výstavba objektů pro sportovní využití (koupaliště,  
  hřiště, ...) a turistických tras a stezek (pěší, cyklo, hippo,  
  naučné apod.) vč. mobiliáře 
- úpravy okolí, parkoviště, apod. 

III.2.2.b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova 
III.2.2.c) Stálé výstavní expozice a muzea 
III.2.1.2.a) Občanské vybavení a služby 
III.2.1.2.b) Integrovaná informační a školící centra s využitím ICT2 
III.2.1.2.c) Zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, ... aktivity 
III.1.3.a) Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky 
III.1.3.b) Ubytování, sport 
 

7. Diverzifikace činnosti  
zemědělských subjektů 

- zemědělci  
  s min. 2letou  
  historií 

50tis. – 2mil. Kč  
 

50% malý, 
46% střední, 
a 25% velký 
podnik4 
 

veřejná  
podpora5 

- rozvoj nezemědělské činnosti a produkce (rekonstrukce  
  a výstavba objektů a ploch, nákup zařízení a technologie)  
  ve vybraných oblastech6 
- zpracování a marketing zemědělských a potravinářských  
  produktů 

III.1.1.a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy 
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

8. Podpora rozvoje  
drobného podnikání 

- mikropodnikatelé  
  nezemědělci 

50tis. – 2mil. Kč  
 

50% 
 

veřejná  
podpora5 

- rozvoj drobného podnikání a řemeslné výroby (rekonstrukce  
  a výstavba objektů a ploch, nákup zařízení a technologie)  
  ve vybraných oblastech6 
- zavedení vytápění prostor pro podnikání biomasou,  
  výroba tvarovaných biopaliv 
- zpracování a marketing zemědělských a potravinářských  
  produktů 
- vzdělávání podnikatelů v oblasti rozvoje podnikání 

III.1.2.a) Zakládání mikropodniku a rozvoj existujícího mikropodniku 
III.1.2.c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu ... 
III.1.2.d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvar. biopaliv 
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 
III.3.1.a) Vzdělávací projekt 
 

9. Podpora vzdělávání  
a informovanosti  
v regionu Český Západ 

- neziskové org. 

50tis. – 2mil. Kč  
 

100% 
 

de minimis1 

- vzdělávací, informační, konzultační a poradenské aktivity  
  vč. exkurzí v jedné z těchto oblastí: diverzifikace činností  
  nezemědělské povahy, podpora zakládání podniků a jejich  
  rozvoje, podpora cestovního ruchu, obnova a rozvoj vesnic,  
  občanské vybavení a služby, ochrana a rozvoj kulturního  
  dědictví venkova 

III.3.1.a) Vzdělávací projekt 

 

1 – Pravidlo de minimis = celková výše podpory v režimu de minimis poskytnuté jednomu subjektu nesmí ve třech po sobě jdoucích letech přesáhnout částku 200.000 EUR. 
2 – ICT = informační a komunikační technologie. 
3 – Toto opatření bude zahrnuto až po aktualizaci Pravidel MAS Ministerstvem zemědělství ČR, tedy nejdříve v rámci 2. výzvy MAS. 
4 – Mikropodnik zaměstnává do 10 osob a má roční obrat do 2 mil. EUR. Malý podnik zaměstnává 10 – 49 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR. Střední podnik zaměstnává 50 – 250 osob a jeho obrat nepřevyšuje 50 mil. EUR. 
5 – Projekty v rámci veřejné podpory splňují jednu nebo více z dále uvedených podmínek: podpora je poskytnuta z veřejných prostředků, udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby, podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže,  
       podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy EU. 
6 – Jedná se o oblasti dané následujícími sekcemi Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEC): CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Obchod, opravy – s výjimkou oddílu 51),  
      resp. o činností zařazené do těchto sekcí Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):  B 08 (Ostatní těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a třídy 45.31),  
      S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb). 
 

> www.leader-ceskyzapad.cz               stav informací k 26. 5. 2008, před definitivním schválením SZIF 


