
Zápis z jednání pracovní skupiny ochrana krajiny, kulturní dědictví, životní prostředí a cestovní ruch 

Termín: 29.9.2015 od 13.30 – 14.30 

Program: 

1. Rekapitulace postupu přípravy programovacího období regionální politiky EU 2014-20 v ČR 

2. Rekapitulace dosud zpracovaných výstupů CLLD MAS Brána Vysočiny 

- Analytická část hotova – přidat obec Borovník 

3. Představení možností a podmínek financování projektu prostřednictvím SCLLD MAS Brána 

Vysočiny 

- Alokace finančních prostředků dle OP – 35 mil. IRP, OP Z a PRV 

4. Představení prvního návrhu rozpracovaných programových rámců 

- Strategická část 

- 5.4 Provazba mezi opatřeními a programovými rámci 

- 1.1.-1.6 – jen na územní plány a studie, ostatní mimo SCLLD  

- Územní plánování – oslovit všechny obce v MAS, zda mají územní plány a mají zájem o 

územní studie – tabulka s tím, co kdo má a co potřebuje 

- Min.částka podpory: 50 000 Kč, max. částka podpory: 200 000 Kč, celková částka? 

- Principy pro určení preferenčních kritérií – pořízení studií v obcích, kde dochází 

k rapidnímu územnímu rozvoji 

 

5. Diskuse  

Termín příštího jednání skupiny: 3.11.2015 ve 13.30 

 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   _____________________ 

 

 

 

 

 

 



Zápis z jednání pracovní skupiny zemědělství a podnikání 

Termín: 29.9.2015 od 15.00-16.15 

Program: 

1. Rekapitulace postupu přípravy programovacího období regionální politiky EU 2014-20 

v ČR 

2. Rekapitulace dosud zpracovaných výstupů CLLD MAS Brána Vysočiny 

- Analytická část hotova – přidat obec Borovník 

3. Představení možností a podmínek financování projektu prostřednictvím SCLLD MAS 

Brána Vysočiny 

- Alokace finančních prostředků dle OP – 35 mil. IRP, OP Z a PRV 

4. Představení prvního návrhu rozpracovaných programových rámců 

- Strategická část 

- 5.4 Provazba mezi opatřeními a programovými rámci 

- 2.1.-2.3. – slabá vazba - Místní ekonomika a místní trh, Hospodářský rozvoj a trh práce, 

silná vazba Zemědělství 

- Modernizace a diverzifikace zemědělství –pro zemědělce  

- Diverzifikace ekonomiky venkova a spolupráce ekonomických subjektů na venkově – 

trhy, farmáři spolupráce – výstava, výstavba prostor pro místní farmáře 

- Zemědělské činnosti - Min.částka podpory:  200 000 Kč, max. částka podpory: 1 000 000 

Kč 

- Nezemědělské činnosti - Min.částka podpory:  200 000 Kč, max. částka podpory: 1 

000 000 Kč 

- Celková částka PRV 5,5 mil. Kč 

- Nezemědělské činnosti - Principy pro určení preferenčních kritérií – zemědělství – zpracování 

vlastních zemědělských produktů vyrobených žadatelem je zvýhodněno 

- OPZ – 10 mil. Kč – sociální podnik - zaměstnáme lidi se ztíženou pozicí na trhu práce – spíše 

sem ne, obce, neziskovky 

5. Diskuse  

Termín příštího jednání skupiny: 3.11.2015 ve 15.00 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   _____________________ 

 



Zápis z jednání pracovní skupiny zemědělství a podnikání 

Termín: 29.9.2015 od 16.30-17.30 

Program: 

1. Rekapitulace postupu přípravy programovacího období regionální politiky EU 2014-20 

v ČR 

2. Rekapitulace dosud zpracovaných výstupů CLLD MAS Brána Vysočiny 

- Analytická část hotova – přidat obec Borovník 

3. Představení možností a podmínek financování projektu prostřednictvím SCLLD MAS 

Brána Vysočiny 

- Alokace finančních prostředků dle OP – 35 mil. IRP, OP Z a PRV 

4. Představení prvního návrhu rozpracovaných programových rámců 

- Strategická část 

- 5.4 Provazba mezi opatřeními a programovými rámci 

- 5.1.-5.5. – slabá vazba Doprava automobilová v sídlech, silná vazba Cyklistická doprava, 

Pěší doprava 

- Příjemci: obce, DSO a jejich organizace 

- Max.výše podpory: 65% 

- Min.částka podpory:  200 000 Kč, max. částka podpory: 1 500 000 Kč 

- Celková částka IROP 18 mil. Kč (dělí se se vzděláváním a sociálními službami) 

- Principy pro určení preferenčních kritérií  

5. Diskuse  

Termín příštího jednání skupiny: 3.11.2015 ve 16.30 

Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   _____________________ 

 

 

 

 

 

 


