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Program  rozvoje  venkova  20142020

Program rozvoje venkova byl schválen v květnu 2015

Celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR

každoročně jsou vyhlašována 2 kola příjmu žádostí

jarní (duben/květen)

podzimní (září/říjen)

LEADER - průběžný příjem s pravidelnými odstávkami

Pozemkové úpravy - průběžný/kontinuální příjem



Priority Programu rozvoje venkova 20142020



Opatření PRV  20142020

M01 Předávání znalostí a informační akce

M02 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

M04 Investice do hmotného majetku

M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 

životaschopnosti lesů

M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření

M11 Ekologické zemědělství

M12 Platby v rámci sítě Natura 2000

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

M14 Dobré životní podmínky zvířat

M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

M16 Spolupráce

M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně 

vedený místní rozvoj)



Aktuální stav čerpání
(k 30.4.2018)

Proběhlo 6 kol příjmu žádostí 

Zazávazkováno 25 ml. Kč (cca    

27 % alokace)

Proplaceno 32 mld. Kč (cca 36 % 

alokace)



6. kolo příjmu žádostí
Název operace Podané 

žádosti

Výše dotace 

Kč

Doporučené 

žádosti

Výše dotace 

Kč

1.1.1 Vzdělávací akce 43 15 185 059 42 14 743 569

1.2.1 Informační akce 16 6 316 935 16 6 316 935

4.3.2 Lesnická infrastruktura 145 470 330867 98 298 986 424

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 377 452 400 000 377 452 400 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 258 346 301 309 258 346 301 309

6.4.2 Podpora agroturistiky 101 242 833 054 75 170 739 735

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 39 34 155 401 39 34 155 401

8.4.2 Odstraňování škod způsobených 

povodněmi

4 14 095 692 4 14 095 692

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 60 68 057 783 34 40 721 858

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 9 133 666 110 9 133 666 110

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 

provozoven

68 81 487 824 28 36 152 095

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, 

postupů a technologií v zemědělské 

prvovýrobě

62 526 827 971 21 137 861 510

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů

4 2 179 300 4 2 179 300

Celkem 1186 2 393 837 305 1001 1 686 140 638



Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce 

mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů

Nově implementovaná operace

Nová forma podpory alternativních způsobů prodeje

Snížení vzdálenosti produktů „od farmáře na stůl ke spotřebiteli“

Podpora propojení mezi místní produkcí potravin, zásobováním potravinami 

a odvětvím cestovního ruchu

Operace reaguje na změnu chování spotřebitele (zásady ekologického 

pěstování, chovu, lokální charakter prodeje místních produktů)

Snaha podpořit úsporná opatření, kterých lze často dosáhnout pouze 

vzájemnou spoluprací

Příjemce dotace: 

Uskupení min. 2 subjektů, které žádá prostřednictvím jednoho ze 

spolupracujících subjektů (zem. podnikatel, výrobce potravin, obec, NNO)



7. kolo příjmu žádostí (říjen 2018)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 

biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech



Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů

Cílem je zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců, především malých a 

středních podniků.

Podporovány investice do zařízení a moderních technologií , které souvisejí 

se zpracováním zemědělských produktů a uváděním na trh.

Příjemce dotace: 

Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo výrobce krmiv

Investiční záměry:

Zemědělské podniky

Zpracovatelské podniky

Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků



Příprava programového období 2021-2027

Finanční rámec

Legislativní 
rámec

Strategický 
rámec



Víceletý finanční rámec 
publikován 2. května 2018 

Kapitola III  Přírodní zdroje  a životní prostředí

- rozpočet pro přímé platby

EU 372,3 mld. EUR

ČR 5,8 mld. EUR (pokles o -3,9 %; zastropování)

- rozpočet pro rozvoje venkova

EU 78,8 mld. EUR

ČR 1,8 mld. EUR (pokles o 15,3 %;  navýšení –

kofinancování? převod z I. pilíře?)

Projednávání: 

základní gesce = MF, spolugesce ÚV, MZE spolupráce  formou účasti v pracovních skupinách, 

připomínkování pozic



Legislativní rámec  

předložení prvních návrhů Komisí  1. 6. 2018 

Základní akty = Nařízení ke Strategickému plánu k SZP

Nařízení k financování SZP

Nařízení k SOT

- projednání na PS Rady

- trialog – pozměňovací návrhy EP - kompromis

- Prováděcí předpisy Komise

- Na národní úrovni – příprava  prováděcích předpisů k strategickému 

plánu – Pravidla pro žadatele, nařízení vlády



Strategický plán pro SZP
Zahrne:

-stávající Program rozvoje venkova

-přímé platby

-sektorové programy (SOT, školní schémata)

Obsah:

Strategie - výsledky SWOT, potřeby pro specifické cíle, intervenční logiku 

Intervence - přímé platby, investiční opatření, spolupráce , platby za typy 

managementů, ANC….

Společné prvky – kondicionality (CC, GAEC – zelená architektura), TP + Síť, 

komunikační plán, MV, partnerský přístup

Zjednodušení – žádosti, kontroly, jednotkové náklady

Finanční a indikátorový plán – finanční tabulky, výstupy, výsledky

Monitoring a evaluace – stručný popis systému

Struktura řízení – kompetentní orgán, PA, certifikační orgán (popis administrativního 

systému včetně monitorovacího a kontrolního systému, ex-ante hodnocení)



Děkujeme Vám za pozornost
Fotografie použitá na základě licence od Shutterstock.com


