
Programový rámec PRV: Fiche 6 - Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader 
 
Stručný popis Fiche: 
Spolupráce dle čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ve smyslu těchto 
Pravidel je proces, který začíná řešením společného zájmu několika subjektů a v průběhu vytváření 
projektu získává více úrovní. V rámci projektu spolupráce spolupracují subjekty na řešení společných 
problémů, potřeb daného území nebo využití/rozvinutí existujícího potenciálu území. V rámci této 
operace je možno poskytnout předběžnou technickou podporu na přípravu projektu, podporu na vlastní 
realizaci projektu spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími a podporu na řízení projektu. Zaměření 
projektů se odvíjí od způsobilých výdajů a SCLLD MAS resp. programového rámce pro PRV popř. 
strategií jejich partnerů. Předběžná technická podpora projektu spolupráce v první řadě umožní ověřit 
myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit Smlouvu o spolupráci. 
 
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: 
Jsou podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené 
na spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.  
Hodnota přidaná spoluprací znamená hodnotu, která vznikla díky samotné spolupráci spolupracujících 
subjektů. Přidanou hodnotou projektu Spolupráce je tedy příspěvek spolupráce místních akčních skupin 
a jejich partnerů, který by při samostatné realizaci projektu jednotlivou MAS nevzniknul.  
Projekt musí být zaměřen na témata, která mají význam pro všechny spolupracující subjekty.  
V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové). 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.  
Záměry  

a) Předběžná technická podpora projektu  
b) Spolupráce mezi územními celky  
c) Nadnárodní spolupráce 

 
Aktivity vycházejí z těchto identifikovaných potřeb území: 
Oblasti zaměření projektů spolupráce mezi územními celky, nadnárodní spolupráce, vč. předběžné 
technické podpory projektu: 
- podpora a prezentace regionálních produktů, řemesel a služeb, 
- interpretace a prezentace přírodního a kulturního dědictví Bohumínska, 
- environmentální vzdělávání (se zaměřením na ochranu ovzduší a odpadové hospodářství),   
- vzdělávání v oblasti tradičních venkovských činností a řemesel, 
- rozšíření spolupráce mezi obcemi, spolky, podnikateli, školami a dalšími aktéry na venkově, v rámci 
ČR, EU a třetích zemí 
- obdobně zaměřené projekty. 
 
Definice žadatele/příjemce dotace/partnera MAS: 
Definice žadatele/příjemce dotace: 
MAS, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.  
 
Definice partnera MAS:  
1. V rámci České republiky:  

a) MAS, která obdržela Osvědčení o standardizaci,  
b) Nositel Integrované územní investice (ITI), jehož strategie byla schválena k podpoře v 

programovém období 2014 – 2020,  
c) Nositel Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ), jehož strategie byla schválena k podpoře v 

programovém období 2014 – 2020.  
 
2. V rámci EU a třetích zemí:  



a) MAS, jejíž strategie byla schválena v souladu s článkem 33, odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1303/2013,  

b) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí 
strategii místního rozvoje v rámci Unie či mimo ni,  

c) skupina místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která 
provádí strategii místního rozvoje v rámci EU. 

 
Výše způsobilých výdajů: 

• min. 50 000,- Kč 
• dle stanovené alokace MAS (max. 5 000 000,- Kč) 

 
Preferenční kritéria: 
(pro účely 19.3.1 se nestanovují principy pro stanovení preferenčních kritérií) 
 
Indikátor výstupů: 
 

- číslo  92501 
- název  Celkové veřejné výdaje (0.1) 
-  výchozí stav  0  

- cílový stav  654 000,- Kč při kurzu 27,048 Kč/EUR, což je 24.179,23 EUR 
Cílová hodnota zaokrouhlena na 24.179 EUR. 

 
 
 


