
Programový rámec PRV: Fiche 2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 
 
Stručný popis Fiche: 
Tato fiche má vazbu na článek 19, odstavec 1, písmeno b) v rámci operace 19.2.1. 
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. 
 
Oblasti podpory:  
(Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV 
vycházejících z potřeb území) 
 
Vymezení aktivit a typu projektů, které budou v rámci dané Fiche podporovány: 
Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských 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 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).  
Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou 
být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku nebo ubytovací kapacitu. 
 
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). Bude tedy možné 
podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I 
Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.  
 
V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I 
Smlouvy o fungování EU.  
V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv musí většina vyrobeného 
paliva žadatelem (více než 50 %) sloužit k prodeji nebo být využita pro nezemědělskou činnost.  
 
Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 
V území existuje velmi početná a různorodá zájmová skupina ostatních podnikatelů (mimo zemědělství 
a lesnictví), kteří ovlivňují svou činností jak zaměstnanost v regionu, tak také úroveň poskytovaných 
služeb. V zájmu rozvoje jejich činnosti existuje potřeba posilování jejich konkurenceschopnosti zejména 
podporou, rekonstrukcí podnikatelských objektů a pořízením strojů  a zařízení. Potřebný je rovněž vznik 
nových pracovních míst.   
 
V území byla identifikována potřeba aktivit souvisejících s podporou atraktivity regionu a turistického 
ruchu, aktivit na podporu drobných podnikatelů, na podporu produkce na místním trhu, pro podporu 
příměstské rekreace a také zaměření na oblast celoživotního vzdělávání. V území je indikována obecně 
nízká míra podnikatelské aktivity. V obcích MAS je největší zastoupení podnikatelů v oblasti 
velkoobchodu a maloobchodu, následuje průmysl a stavebnictví, z pohledu právní formy převládají 
živnostníci. Pro zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti je nezbytné modernizovat současnou výrobu 



i služby, je potřeba podporovat malé podnikání na venkově, zaměřit se na zavádění nových oborů, 
technologií, modernizace a rozvíjení podnikání. 
 
Definice příjemce dotace: 
Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i 
zemědělci. 
 
Výše způsobilých výdajů: 

• min. 50 000,- Kč 
• max. 5 000 000,- Kč 

 
Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.2.1 se jedná o principy pro stanovení preferenčních kritérií a oblastí, které budou 
preferovány) 

1. Princip, který bude hodnotit přínos k tvorbě nových pracovních míst. 
2. Princip, který bude podporovat mikropodniky a malé podniky. 
3. Princip preference projektů s nižší finanční náročností. 
4. Princip preference kvality zpracování projektu1 
5. Princip preference projektů propagující MAS Bohumínsko a  CLLD2 

Konkrétní preferenční kritéria včetně způsobu a míry zvýhodnění budou uvedeny až v rámci výzvy MAS 
 
Indikátor výstupů: 
 

- číslo  93701  
- název  Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců  
-  výchozí stav  0  
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  2 

 
Indikátor výsledků: 
 

- číslo  94800  

- název  Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 
(Leader) 

-  výchozí stav  0 
- hodnota pro mid-term (r. 2018)  0 
- cílový stav  1 

 
 

                                                        
1 Upřesnění preferenčního kritéria – do projektu žadatel uvede: popis a cíle projektu, potřebnost projektu, časový 
harmonogram, doložení zajištění finančních prostředků, projektový tým, cílové skupiny a dopad projektu, způsob 
zajištění udržitelnosti, projekt je realizovatelný. 
2 Popis nástrojů aktivit propagujících MAS Bohumínsko a CLLD nad rámec povinné publicity projektu. 


