
 

 

Zápis z „Pracovního jednání PS č. 3“ 

Místo konání: MAS ORLICKO, Divišova 669, Žamberk 

Dne: 12. 3. 2015 

Účastníci: Václav Brynda  

 Miloslav Hlavsa 

 David Indra 

 Jan Šeda 

 Tomáš Vacenovský  

Omluveni:  Miroslav Beran 

 Vladimír Hovad 

 Petr Mareš 

 Radek Procházka 

 Petra Smrčková 

 Karel Solnička 

 Oldřich Žďárský 

   

Tomáš Vacenovský, zpracovatel strategické oblasti 2.1 – Rozvoj zemědělského a lesnického 

podnikání SCLLD z Místní akční skupiny ORLICKO (MAS), přivítal všechny přítomné a 

poděkoval za jejich účast na jednání s tímto programem: 

 

1. Aktuální stav zpracování jednotlivých opatření 

2. Aktuální stav projednání opatření s veřejností (setkání, projektové záměry, … ) 

3. Diskuse nad výhledovými možnostmi implementace opatření a projednání dílčích 

implementačních faktorů v souladu s analytickou a strategickou částí (vhodní 

příjemci, limity výdajů, preferenční kritéria, atd.) 

4. Diskuse, zprávy členů PS, úkoly k dalšímu jednání 

 

Po podání základních informací dle bodů 1. a 2. Projednali účastníci pracovní skupiny návrhy 

implementace následujících podoblastí a opatření SCLLD. T. Vacenovský upozornil, že se 

jedná o PRACOVNÍ NÁVRHY, které projdou změnami s přihlédnutím k aktuálním zněním 

operačních programům a aktuální verzi MPIN (Metodický pokyn pro integrované nástroje).  

 

Programový rámec Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 

Podoblast SCLLD Opatření  Implementace prostřednictvím 

fiche PRV 

2.1. 

Rozvoj zemědělského  

a lesnického podnikání 

2.1.1.  

Rozvoj živočišné výroby, zpracování  

a odbytu, rozvoj potravinářství  

PRV / 1 

Rozvoj sektoru živočišné výroby  

a šlechtění 



 

 

a šlechtitelské tradice 

2.1.2.  

Rozvoj rostlinné výroby 

PRV / 3 

Udržitelná a regionálně specifická 

rostlinná výroba 

2.1.3. 

Diversifikace zemědělské výroby 

PRV / 2 

Zvyšování přidané hodnoty 

produktů živočišné a rostlinné 

výroby 

PRV / 4  

Nové příjmy do zemědělské 

výroby 

2.1.4.  

Podpora tradičního sektoru 

dřevozpracujících podniků a lesního 

hospodářství 

PRV / 5 

Zpracování dřeva a lesnictví – 

specifický regionální sektor 

2.1.5.  

Podpora spolupráce 

PRV / 6 

Podpora spolupráce v území 

2.3. 

Fungující a rostoucí 

sektor podnikání 

2.3.1. 

Energeticky účinný, technicky 

a technologicky vybavený sektor 

podnikání 

PRV / 7 

Podpora drobného 

nezemědělského podnikání  

 

U všech fichí byla navržena minimální míra podpory na 100 tis. Kč. Maximální míra podpory 

bude specifická pro každou fichi.  

 

Fiche PRV / 1 

 U chovu koní bylo navrhnuto vyloučit z podpory zájmové chovy a podporu omezit na 

produkci zvířat do dalšího chovu. Podporováno by mohlo být například vybavení 

pastevních areálů.  

 Jako vhodné informační a propagační opatření se jeví uspořádání semináře pro menší 

zemědělské podniky v regionu.  

 Preferenční kritéria jsou vhodná pro podniky s vlastním šlechtěním. Dále je 

navrhováno preferovat mikropodniky do 10 zaměstnanců. Rovněž tak preferenčním 

kritériem je vykazování produkce na hektar zemědělské půdy a nepodporovat tak 

podniky bez primární zemědělské produkce, které hospodaří zejména s cílem získání 

dotací na plochu. Stanovení kritéria vhodné řešit s O. Žďárským. Přesnější stanovení 

indikátorů a případné technologie řešit s P. Marešem (ve vazbě na připravovaný 

seznam způsobilých technologií MZe).  

 Jeví se vhodné vyhlásit 3 výzvy během programového období (indikativně 2016, 2018, 

2020).  

 



 

 

 

Fiche PRV / 2 

 Pracovní skupina navrhuje zachovat podporu výroby krmiv a vyřadit zvýhodnění pro 

podporu zpracování pícninářských plodin 

 S cílem precizace projektových záměrů je doporučeno oslovit pana Čadu (Libchavy) – 

porcování masa bez vlastní porážky, Jamenskou, a.s. (Jamné) – granulované seno, 

Poplužní Dvůr (Helvíkovice) – španělský vlastník; zjistit velikost, Josef Ešpandr (D. 

Čermná) – výroba krmiv 

 V. Brynda zjišťuje možnost podpory vzdělávání a seminářů například na téma 

zvyšování kvality potravin a krmiv (možné otevřít v rámci připravovaného projektu 

EIP)  

 Jeví se vhodné vyhlásit 2 výzvy během programového období (indikativně 2016, 

2019).  

 

Fiche PRV / 3 

 

 J. Šeda navrhuje zvážit zachování podpory výstavby a rekonstrukce skleníků a 

fóliovníků včetně souvisejících technologií vzhledem ke klimatickým podmínkám 

regionu; M. Hlavsa navrhuje zachovat; pošle seznam firem, které provozují skleníky 

nebo jinou zahradnickou produkci v regionu 

 nákup speciálních mobilních strojů pro výrobu (vyjma traktorů) – bude vhodné 
specifikovat dle znění v programovém dokumentu (dtto jako PRV / 1; P. Mareš 
prověří seznam vhodných investic připravovaných MZe) 

 u brambor návrh zachovat jak stroje pro pěstování sadbových, tak konzumních 
brambor 

 V. Brynda připomíná tradici pěstování přadného lnu v regionu; klimatické a půdní 
podmínky jsou zde vhodné – zvážit možnost podpory pěstování lnu pro zpracování 
semen v potravinářství nebo pro produkci osiv; podobně mák a kmín. J. Šeda 
doplňuje, že zde je to odvislé od problematiky zpracování produkce 

 Prověřit zájem obchodu se zeleninou v Libchavách, Mediate (Libchavy), Herba 
(Líšnice) 

 Prověřit možnost zpracování masa ze zvěřiny na SZIF (historicky v Žamberku) 
 Jeví se vhodné vyhlásit 3 výzvy během programového období (indikativně 2016, 2018, 

2020) – dtto jako v PRV / 1.  

 

Fiche PRV / 4 

 M. Hlavsa konstatuje, že prodej produktů přímo ze dvora je možný a žádaný systém 
 V. Brynda – mělo by se určitě podpořit preferenčními kritérii zpracování místní 

produkce ne dovezených surovin (Itálie a Rakousko fungují lokální sítě velice dobře).  
 



 

 

 

Fiche PRV / 5 

 T. Vacenovský informoval o uskutečněných schůzkách v pilařských podnicích. U tří 
největších podniků (Optima Lanškroun, J. Parish Žamberk, Ing. Zbyněk Doleček 
Orličky) byla shodně konstatována velmi složitá situace v oboru – vývoj ekonomiky 
pilařských podniků není příliš příznivý, vyplatí se prodávat spíše samotnou kulatinu, 
než dřevo dále opracovávat. Technologické vybavení je zastaralé, další významné 
investice v oboru jsou rizikové. Je to však stále tradiční regionální sektor, které je 
vhodné podporovat.  Potenciálních žadatelů je na území MAS ORLICKO zhruba 10, 
některé podniky nedávno zanikly, některé ukončení svou činnost odchodem majitele 
do penze, ve hře jsou i prodeje provozů.  

 J. Šeda určitě navrhuje zachování podpory pro lesní hospodáře, lesní školky a pily 
nechat samozřejmě také; P. Mareš a K. Solnička navrhovali před jednání PS 3 zúžit 
opatření pouze na podporu pilařské výroby a ostatním potenciálním žadatelům 
zachovat pouze možnost podávání vlastních individuálních projektů; O. Žďárský 
navrhuje prověřit výměru obecních lesů v regionu MAS ORLICKO a zvážit zachování 
podpory pro lesní hospodáře.  

 Návrh jedné výzvy v průběhu programového období (indikativně 2018) 
 Vzhledem k navázání na dvě opatření PRV bude nutné fichi PRV / 5 rozdělit na dvě.  

 
 

Fiche PRV / 6 

 Bylo konstatováno, že je vhodné všemožně podporovat zpracovatele místní produkce 
a marketing jejich produktů 

 V. Brynda upozornil na skutečnost, že v některých zemích (např. Velká Británie) 
doplácí stát zemědělcům diferenci v cenách, pokud se například krávy pasou a nejsou 
ustájeny. M. Hlavsa souhlasí, že lze dokrývat také rozdíl cen například při prodeji 
mléka, které se třeba prodává do zahraničí na úkor vlastních marží. Dnes cena mléka 
velmi vysoká. O tento model mají producenti zájem ve chvíli, kdy je cena mléka 
naopak nízká. Jinak je pro zemědělce nezajímavý. Byla dále zmíněna značka „Mls 
Pardubického kraje 

 Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné řešit tuto oblast jako individuální projekt 
MAS a ne samostatnou fichi v programovém rámci PRV. KONZUM nechce být sám 
nositelem projektu.   

 T. Vacenovský přítomné informoval o připravovaném projektu spolupráce s dalšími 
MAS v Královéhoradeckém kraji v oblasti podpory regionální značky „Orlické hory“.  

 T. Vacenovský se sejde na toto téma s M. Hlavsou a budou diskutovat o dalších 
možnostech přípravy individuálních projektů MAS 

 M. Hlavsa zdůraznil, že by bylo vhodné pokrýt personální náklady lidí z konkrétních 
regionálních firem, kteří se účastní propagačních a marketingových akcí na podporu 
prodej, dále nákup stánků, billboardů, tisk letáků, inzerci v regionálním tisku apod. 
Toto jsou však reálně spíše doplňkové náklady. Personální výdaje pokrývají zhruba 
60% celkových nákladů na podobné akce.  



 

 

 
 
 

 

Fiche PRV / 7 

 T. Vacenovský přítomné členy PS informoval, že v současné době je stále diskutována 

možnost zařazení podpory nezemědělských mikropodniků zpět do PRV – analogicky 

jako v programovacím období 2007 – 2013. O tuto podporu byl velký zájem, který 

nadále přetrvává. V případě, že by byla tato podpora možná prostřednictvím MAS, je 

nutné zvážit realokaci finančních prostředků v programovém rámci PRV strategie 

MAS ORLICKO. Celkově je k dispozici zhruba 50 mil. Kč s tím, že na podporu 

mikrodponiků by stačilo rezervovat zhruba 3 mil. Kč, které by musely být převedeny 

z předchozích fichí PRV / 1 – 5.  

 
Předběžné návrhy alokací dle jednotlivých fichí byly navrženy následovně: 
 
Fiche Předb. alokace 

MAS (mil. Kč) 
Počet projektů Typový projekt 

(mil. Kč) 
Dotace / projekt 
(mil. Kč) 

PRV / 1 - živočišná 15 38 1 0,4 

PRV / 2 – přidávání 
hodnoty 

10 25 1 0,4 

PRV / 3 - rostlinná 10 25 1 0,4 

PRV / 4 - diverzifikace 5 10 1 0,4 

PRV / 5 – pily 3 5 1  0,5  

PRV / 6 - lesnická 
technika 

7 15 1,5 0,75 

Celkem 50 118 - - 

 

Další postup: 

 Členové PS obdrží projednávané, doplněné materiály k připomínkování. Své podněty 

/připomínky/ a návrhy k doplnění zasílejte, prosím, do 3. 4. 2015. Následně budou 

jednotlivé návrhy považovány za výchozí schválené v pracovní verzi. Budou průběžně 

upravovány dle aktuální verze programového dokumentu PRV.    

 Nutnost upřesnění počtu potenciálních cílových žadatelů do všech fichí a následná 

revize návrhu alokace na jednotlivé fiche  

 MAS ORLICKO předpokládá ještě 1, max. 2 jednání pro projednání finálního návrhu 

implementace v momentě, kdy budou k dispozici potřebné dokumenty.  

Vážení členové PS, prosím, získané materiály dále nešiřte. Jsou v pracovní verzi! 

 
Zpracoval: Tomáš Vacenovský, 23. 3. 2015           



 

 

 

 

 


