
Program rozvoje venkova

Možnosti čerpání evropskýchMožnosti čerpání evropských
dotací pro obce, metoda LEADER

Evropský zem ědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 



Program rozvoje venkova

� Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových veřejných 
prostředkůprostředků

� závazkováno k 30.9.2011 62 % (cca  2,3 mld. EUR) 
� proplaceno k 30.9.2011 49 % (cca 1,8 mld. EUR)



Program rozvoje venkova a
možnosti podpory pro malé obce

opat ření
rozpo čet

mil. EUR mil. Kč

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a 
služby

248 5 952

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 57 1 368    

III.3.1 Vzdělávání a informace 13 312  

I.1.2 Investice do lesů 85 2 040    

I.3.4 Využívání poradenských služeb 20 480    

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 148 3 552    



III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, 
občanské vybavení a služby 

�Předmět podpory:
–místní komunikace, vzhled obcí, vodohospodářská infrastruktura, občanské vybavení

� Příjemce dotace:
–obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob–obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob

�Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
�Projekty na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích do 2000 obyvatel
� Poslední kolo p říjmu žádostí pro toto opat ření skon čilo 7.11.2011



III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova

� Předmět podpory:
–studie obnovy a využití kulturních památek, stavební obnova historických budov, realizace
výstavních expozic

� Příjemce dotace:
–obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob

� Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
� Předpokládaný p říjem žádostí únor 2012 – poslední kolo p říjmu



Příjem žádostí o dotaci v roce 2012

• Termíny vyhlášení příjmů žádostí pro rok 2012  budou schvalované 
Monitorovacím výborem a následně zveřejněné na stránkách :  
www. eagri.czwww. eagri.cz



Snižování administrativní zátěže –priorita
� důraz na trvalé snižování administrativní zát ěže na žadatele

� většina žadatelů  nemusí dokládat osvědčení právního statutu

� žadatelé již nemusí dokládat originály dokument ů

� nový systém administrace

� ustanovení Přezkumné komise pro projektová opat ření PRV

� průběžně jsou vyhodnocovány veškeré administrativní požadavk y a sankční 
systém a trvale je implementováno jejich zjednodušování a zpřehledňování

� Podněty zpracovává Antibyrokratická komise MZe



Spolupráce na p říprav ě podmínek 
pro poskytování dotací z PRV

� před každým vyhlášením nového příjmu žádostí o dotaci jsou analyzovány  podmínky 
pro  žadatele a v případě potřeby aktualizovány

� při aktualizaci probíhá diskuse  pot řeb s nevládními organizacemi

� zájmy obcí  v MV PRV zastupuje Svaz měst a obcí, Asociace kraj ů, Sdružení 
místních samospráv a Národní sí ť Místních ak čních skupin ČR

� jejich prostřednictvím lze předkládat p řipomínky k nastavení  zacílení podpor 
v rámci programu – aktuální zejména nyní při přípravě nového programového období



Příprava nového programového období 2014+
� Nové nařízení pro rozvoj venkova z EZFRV bylo oficiálně publikováno EK

dne 12.10. 2011

současně publikovány i ostatní návrhy nařízení, které se týkají SZP

texty nařízení i doprovodné prezentace naleznete na:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm



Politika rozvoje venkova po roce 2013

� nové prvky ve strategickém plánování a programování

� Společný  strategický rámec (strategický dokument EU zahrnující priority a 
cíle EZFRV, EFRR, ESF, KF a EMRF)

� Partnerská  smlouva (dokument připravený ČS a předložený EK ke 
schválení, zahrne analýzy a opatření k naplnění cílů a priorit EU pro  všechny 
výše zmíněné fondy)

� Ex-ante kondicionality (podmínky, které musí ČS splnit pro financování ze 
zdrojů EU = zajištění lidských zdrojů, poradenský systém, systém pro podporu 
inovací, systém pro výběrová kritéria a systém pro monitoring a hodnocení)

� Výkonnostní rezerva (5 % rozpočtu je EK zadrženo a výplata podmíněna  
splněním průběžných cílů programu (tzv. milníků))



Financování  rozvoje venkova
� dle stávajícího návrhu víceletého finančního rámce  je rozpo čet na období 2014 -

2020 pro rozvoj venkova
101,157 mld. EUR (v b ěžných cenách) 

� národní alokace nejsou dosud stanoveny, rozdělení celkového rozpočtu by mělo být 
podle:

� objektivních kritérií� objektivních kritérií
� výše rozpo čtu pro stávající období

� spolufinancování EU zdroj ů z rozpo čtu ČR:
� méně rozvinuté oblasti  EU. (ČR) 85% : 15%
� vybraná opatření 90% : 10%

( vzdělávání, seskupení producentů , spolupráce, mladí zemědělci)

� inovativní projekty 100% : 0%



Analýza nařízení 
k podpoře rozvoje venkova  z EZFRV

� porovnání nabídky opatření z pohledu žadatelů o podporu 

� systém os a opatření, která k nim náleží, má být nahrazen systémem 6 priorit 
a nabídky opatření - každé opatření může přispívat k cílům několika priorit

� navrhované články nařízení zahrnují skoro všechny možnosti podpor  v rámci 
stávajících opat ření, jsou jen sloučené a jinak strukturované. Novinky oproti 
stávajícímu PRV:
� opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti je aplikováno ve změněné 

podobě (vazba na přímé platby) a je určeno pouze malým farmám
� nově začleněno řízení rizik (pojištění proti ekonomickým ztrátám)
� možnost volby tematických podprogramů pro mladé zemědělce, LFA, malé 

farmy a krátké dodavatelské řetězce (u dvou posledních možnost navýšení míry 
dotace o 10 p.b.)

� DPH je obecn ě nezpůsobilý výdaj



EU priority pro období 2014-2020

1) Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví 

2) Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských 
hospodářství

3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství 3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství 

4) Zachování a posílení ekosystém ů závislých na zem ědělství a lesnictví 

5) Podpora efektivního využívání zdroj ů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v 
zemědělsko-potravinářském odvětví a v lesnictví 

6) Podpora sociálního za čleňování , redukce chudoby a hospodá řského rozvoje 
venkovských oblastí



Základní služby a obnova obcí ve 
venkovských oblastech 

� obsah opat ření:

– studie a plány rozvoje obcí ve venkovských oblastech

– investice do infrastruktury včetně OZE a internetu, základních služeb
pro obyvatele venkova, včetně volného času a kultury, rekrea čnípro obyvatele venkova, včetně volného času a kultury, rekrea ční
infrastruktury

– studie a investice spojené s kulturním a p řírodním d ědictvím obcí

Definice venkovských oblastí je v kompetenci členského státu



LEADER

opatření navazuje na stávající osu IV LEADER

Podpora místních ak čních skupin

− navýšení režijních výdajů na 25 %

Podpora realizace rozvojové strategie

− propojení na kohezní politiku – strategické plány LEADER budou
obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních prostředků i z
jiných EU fondů

Podpora realizace projekt ů spolupráce mezi místními ak čními 
skupinami



MAPA MAS ČR



� princip spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru

� propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku

� plány rozvoje regionu tvořeny „zdola“ formou komunitního plánování

� aktivizace občanů v mikroregionu, budování partnerství, 
sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech 
úrovních aktivit obyvatel venkova

� realizace prostřednictvím tzv. MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS)



Děkuji za pozornost !

Lucie Krumpholcová
vedoucí oddělení strategie a implementace osy III a IV PRV
Řídící orgán PRV
lucie.krumpholcova@mze.cz
221 812 064


