
Program rozvoje venkova 

České republiky 

Ministerstvo zemědělství 



Vymezení programů pro nové období v ČR  

Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly 
vymezeny následující  programy spolufinancované z fondů ESI: 

Pro čerpání z EFRR, FS a ESF: 

• OP Podnikání a inovace por konkurenceschopnost (MPO) 

• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) 

• OP Zaměstnanost (MPSV) 

• OP Doprava (MD) 

• OP Životní prostředí (MŽP) 

• Integrovaný regionální operační porgram (MMR) 

• OP Praha – pól růstu ČR (Magistrát hl.m Praha) 

• OP Technická pomoc (MMR) 

• 7 OP pro cíle  „Evropská územní spolupráce” 

Pro čerpání z EZFRV  a ENRF: 

•    Program rozvoje venkova a OP Rybářství (MZe) 
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Harmonogram přípravy PRV 

• Na základě nařízení EP a Rady musí být PRV předložen EK 

nejpozději do 22. 7. 2014  

 

• Nejpozději  do 30. 6. 2014 proto musí být předložen vládě 

 

• Před tím musí dokument projít SEA hodnocením včetně 

veřejného projednání, ex-ante hodnocením, vnitřním 

připomínkovým řízením, schválením poradou vedení MZe a 

meziresortním připomínkovým řízením 

 

• k SEA a ex-ante hodnocení byl dokument předložen v první 

polovině března 
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Harmonogram přípravy PRV - schéma 

2014 2015 

Dokončení PRV 

SEA, ex-ante, VPŘ, MPŘ 

Předložení PRV vládě 

Předložení PRV EK 

Schválení PRV ze strany EK 

Příprava Pravidel/NV 

První příjem žádostí 
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Rozpočet PRV 

Schválený rozpočet pro PRV - EU část 2 170 mil. EUR 

 

Celkový rozpočet PRV (včetně ČR podílu) 2 894 mil. EUR 
(kofinancování z EZFRV 75%) 

       

reálný rozpočet PRV tak bude o více než 0,7 mld. EUR 

nižší oproti stávajícímu období (3,6 mld. EUR) 

 

 

Diskutována možnost navýšení prostředků přesunem z I. pilíře SZP. 
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Vazba na ostatní programy - Memorandum 

 

  

 

• 13.11.2013 -  Memorandum o spolupráci MMR, MZe a MŽP 

 

• podpora na občanskou vybavenost, sociální služby a podniky, 

vzdělávací infrastrukturu,územní plány  => IROP  

 

• podpora na vodohospodářskou infrastrukturu =>  OPŽP 
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Struktura PRV – priority/opatření  

• Priorita 1 Podpora předávání znalostí a inovací v 

zemědělství, lesnictví 

 

Opatření  horizontálně přispívají ke všem prioritám 

 

Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 14) 

Poradenské služby (čl. 15) 

Spolupráce (čl. 35) 

 Podpora vývoje nových produktů, postupů, procesů a 

 technologií v zemědělství a potravinářství 

 Podpora horizontální a vertikální spolupráce  

 Zřizování a fungování operačních skupin EIP 
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Struktura PRV – priority/opatření  

• Priorita 2 Zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti 

zemědělství  

 

Vybraná opatření 

 

Investice do hmotného majetku  (čl. 17 a)) 

 Investice do zemědělských podniků  

Pozemkové úpravy (čl. 17 c))  

Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl. 19 1. a) i )) 

Lesnická infrastruktura (čl. 17 c)) 

 Investice do lesních technologií a zpracování  lesnických produktů 

a jejich uvádění na trh (čl. 26) 
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Struktura PRV – priority/opatření  

• Priorita 3 Podpora organizace potravinového řetězce  

 

Vybraná opatření 

 

Investice do hmotného majetku  (čl. 17 b)) 

     Investice do zpracování zemědělských produktů (Annex I) 

 

Animal welfare (čl. 33) – k rozhodnutí, zda zařadit do PRV 
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Struktura PRV – priority/opatření  

• Priorita 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů 
vztažených k zemědělství a lesnictví 

Vybraná opatření 

Agroenvironmentální-klimatické operace (čl. 28) 

Ekologické zemědělství (čl. 29) 

Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě (čl. 30) 

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 
(čl. 31, 32) 

Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova 
poškozených lesů (čl. 24) 

Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů (čl. 25) 

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů 
(čl. 34) 
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Struktura PRV – priority/opatření  

• Priorita 5 Podpora účinného využívání zdrojů  

 

Vybraná opatření 

 

Zalesňování a zakládání lesů (čl. 22) 
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Struktura PRV – priority/opatření  

• Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského rozvoje 

 

Vybraná opatření  

 

Investice do  nezemědělských činností (19 1. b)) 

LEADER (čl. 42- 44) 
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CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj  

• zajištění integrovaného přístupu při využívání ESI fondů 

včetně CLLD – Dohoda o partnerství 

 

• možnost stanovení tzv. hlavního fondu – pro podporu 

všech provozních nákladů a nákladů na oživení SCLLD  

 

• podpora provozních nákladů a nákladů na oživení SCLLD 
– do 25 % celkových veřejných výdajů vzniklých v rámci 
SCLLD 
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Koordinace s ostatními ESI fondy 

 



Metoda LEADER (resp. CLLD) - Program 

rozvoje venkova ČR 2014 - 2020 

• realizace SCLLD  

• realizace projektů spolupráce: 

• spolupráce mezi územními celky  

• nadnárodní spolupráce 

• činnost místních akčních skupin – možnost hrazení 

z hlavního fondu 
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Program rozvoje venkova 

 



Metoda LEADER (resp. CLLD) - Program 

rozvoje venkova ČR 2014 - 2020 

Z EZFRV mohou být financovány tyto oblasti SCLLD: 

• Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 14) 

• Investice do hmotného majetku (čl. 17 a), b)) 

• Lesnická infrastruktura (čl. 17c)) 

• Investice do nezemědělských činností (čl. 19 1. b)) 

• Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními 
katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů 
(čl. 24) 

• Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních 
ekosystémů (čl. 25) 

• Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a 
jejich uvádění na trh (čl. 26) 

• Spolupráce (čl. 35) 
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Program rozvoje venkova 

 



Čerpání PRV 2007 – 2013 
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Porovnání skupiny opatření III.2 – počet projektů  



Čerpání PRV 2007 – 2013 
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Porovnání skupiny opatření III.2 – mil. Kč 



Děkuji za pozornost. 

Ing. Josef Tabery 

ředitel odboru Řídící orgán PRV 

josef.tabery@mze.cz 

 


