
Program rozvoje venkova 2014-2020 
a zkušenosti z prvního kola výzev

Celostátní síť pro venkov, 
příklady dobré praxe



Program rozvoje venkova

 Nástroj pro čerpání finančních prostředků
z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova

 Financování Společné zemědělské politiky

 I. pilíř – přímé platby – EZZF

 II. pilíř – rozvoj venkova – EZFRV



Finanční rámec pro období 2014-
2020

 schválený rozpočet pro ČR z EZFRV  je 2,305 mld. EUR 
(po přesunech z I. pilíře) 

snaha o navýšení:

 přesunem financí z I. pilíře

 vyšším spolufinancováním ze státního rozpočtu (35 %)

 doplňkovostí podpor s ostatními fondy

Aktuální celkové finanční zdroje PRV představují 3,074
mld. EUR - modifikace PRV v 2016 - 3,547 mld. EUR



Rozpočet PRV 2014+



Program rozvoj venkova - souhrn

Přehled opatření vybraných k financování z PRV
1 - Předávání znalostí a informační akce
2 - Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
4 - Investice do hmotného majetku
6 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
8 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření
11 - Ekologické zemědělství
12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
14 - Dobré životní podmínky zvířat
15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
16 - Spolupráce
19 - Podpora místního rozvoje LEADER

Základní struktura: opatření/ podopatření/ operace



1 . kolo PRV 2014-2020

 Proběhlo v termínu 29. 9. – 12. 10. 2015,

 Operace:

 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 

 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů, 

 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,

 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 
technologií při zpracování zemědělských produktů a 
jejich uvádění na trh

 Celkem podáno 3 040 projektových žádostí.



Stav implementace – projektová opatření

Vyhodnocení příjmu žádostí k 29. 10. 2015 –
operace 4.1.1 

záměr počet 
projektů

požadovan
á částka 
(mil. CZK)

počet 
projektů

alokace
(mil. CZK)

zaregistrované doporučené

a 362 117 362 117

b 202 58 202 58

c 468 617 468 617

d 40 44 40 44

e 16 20 16 20

f 44 45 35 35



Stav implementace – projektová opatření

Vyhodnocení příjmu žádostí v 1. kole – operace 
4.1.1 

záměr počet 
projektů

požadovaná 
částka 
(mil. CZK)

počet 
projektů

alokace
(mil. CZK)

zaregistrované doporučené

g 352 325 311 284

h 505 4 088 180 1 635

i 50 829 39 648

j 42 644 35 567

k 9 60 9 60

l 143 1 107 49 603



Stav implementace – projektová opatření

Vyhodnocení příjmu žádostí v 1. kole

operace počet 
projektů

požadovaná 
částka 
(mil. CZK)

počet 
projektů

alokace
(mil. CZK)

zaregistrované doporučené

4.2.1a 201 350 201 350

4.2.1b 219 822 195 759

4.3.2 186 568 107 345

8.6.1 167 115 167 190

16.2.1 34 1 155 30 1 127



Program rozvoj venkova - novinky

 komunikace se SZIF přes Portál Farmář

 zadávací řízení již před podpisem Dohody

 stavební povolení, ohlášení atd. 

- v 1. kole až před podpisem Dohody

- od 2. kola opět k zaregistrování ŽOD

 v případě projektů nad 1 mil. Kč musí
žadatel splňovat finanční zdraví



Struktura prováděcích předpisů 
pro PRV 2014-2020

 Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020

 Obecné podmínky

 Specifické podmínky pro příslušnou operaci

 Příručky

 Příručka pro zadávání veřejných zakázek

 Příručka pro publicitu PRV

 Metodika pro výpočet finančního zdraví



 CSV v minulosti realizovala řadu aktivit, 
včetně publikování výstupů také z osy II: 

 1) Brožura Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

V.2 - CSV – Příklady zajímavých 
aktivit z minulosti



 CSV v minulosti realizovala řadu aktivit, 
včetně informačních materiálů: 

 2) Periodikum Venkov

V.2 - CSV – Příklady zajímavých 
aktivit z minulosti



 CSV v minulosti realizovala řadu aktivit, 
včetně informačních materiálů o plodinách: 

 3) Publikace Máme rádi brambory

V.2 - CSV – Příklady zajímavých 
aktivit z minulosti



 4) regionální aktivity CSV jako jsou exkurze, kde také zazněla 
témata osy II, nebo se realizovaly projekty v těchto oblastech atd.

V.2 - CSV – Příklady zajímavých 
aktivit z minulosti



 5) regionální aktivity CSV jako jsou prezentační aktivity, kde také 
zazněla témata osy II, nebo se realizovaly projekty v těchto 
oblastech atd.

V.2 - CSV – Příklady zajímavých 
aktivit z minulosti



Cíle Sítě

1. Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění 
politiky rozvoje venkova.

2. Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje 
venkova.

3. Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o 
politice rozvoje venkova a možnostech financování.

4. Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, 
lesnictví a venkovských oblastech.



Nástroje, kterými budou 
implementovány cíle Sítě

 internetový portál Sítě – zveřejňování informací o 

aktivitách Sítě, zajišťování tematických databází, technická 
podpora sdílení a přenosu inovací, elektronická prezentace 
materiálů, a další

 organizace setkávání, podpora vytváření sítí, přenos 
příkladů dobré praxe – oslovení partnerů Sítě k účasti v 

Regionálních sítích, získávání, shromažďování a šíření informací 
o opatřeních k rozvoji venkova a zemědělství, pořádání 
konferencí, tematických seminářů, a další

 podpora zakládání operačních skupin a přenosu 
inovací –ustanovení TPS a jejich pravidelná jednání, 

spolupráce s EIP-Agri, prezentace výsledků inovačních projektů

 komunikační aktivity – publikační činnost, propagační 

materiály, osvětové akce



Plánované aktivity: 
Konference VENKOV 2015

 12. – 13. 11. 2015, Velehrad, Zlínský kraj

 Hlavní téma: půda

 PŮDA jako dar života

 PŮDA jako dar obživy

 PŮDA jako dar žití

 PŮDA jako dar poznání

 Plenární zasedání na uvedená témata, odborné 
exkurze, workshopy

 http://www.konferencevenkov.cz/  



Plánované aktivity: 
Regionální akce CSV

 Aktivity necílené přímo na horské a podhorské 
oblasti.

 Obecně i dále podpora širšího záběru 
environmentální oblasti PRV díky:

 Exkurzím

 Seminářům, workshopům

 Konferencím

 Podporám prezentačních akcí



Evropská úroveň – aktivity ENRD

 Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) si pro rok 
2016 vybrala 5 hlavních cílů, z nichž 1 je Podpora 
přechodu na zelenou ekonomiku ve 
venkovských oblastech.

 příklady z ostatních PRV včetně konkrétních nástrojů, jak 
napomoci porozumění komplexnosti problému zemědělství, 
lesnictví a dalších zemědělských aktivit hrajících obrovskou 
roli v poskytování veřejných statků v podobě 
ekosystémových produktů a služeb pro zbytek společnosti.

 1. 12. 2015 – 1. tematická pracovní skupina 
na úrovni ENRD, 05/2016 – seminář na 
toto téma. 

 CSV bude zájemcům předávat informace 
na národní úroveň.



Děkuji za pozornost.


