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ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV  
 

Sedmé kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 
odstartuje v červnu  
 

V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty v rámci 7. kola 
Programu rozvoje venkova. Pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora 
cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace 
projektů spolupráce schválil zpřesněná pravidla ministr zemědělství 7. května.  

  
Příjem žádostí pro opatření 7. kola bude probíhat v termínu od 9. 6. do 29. 6. 2009 do 13 

hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Úplné 
znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na 
internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní 
dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje 
venkova/osa I, osa III, osa IV) a na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu 
www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.  

 
Z hlavních změn v 7. kole příjmu žádostí je důležité především doplnění Obecné části 

Pravidel o systém přechodných ustanovení, který umožní aplikovat novou úpravu určitých 
ustanovení plošně i pro žádosti administrované podle dřívějšího znění Pravidel, a to od data 
účinnosti aktualizovaných Pravidel. Přechodná ustanovení se budou týkat pouze procesních 
postupů, nelze je využít např. pro podmínky hodnocení a výběru projektů, a budou aplikována 
v případě zjednodušení postupu či zmírnění podmínek, tzn. pouze pro úpravy příznivější k 
žadatelům. Další změny spočívají např. v možnosti podání žádosti v opatření I.3.1 Další 
odborné vzdělávání a informační činnost v elektronické podobě, do jednotlivých podmínek bylo 
zakotveno již dříve schválené prodloužení lhůty pro předložení Žádosti z 18-ti na 24 měsíců a 
byla nastavena závazná lhůta pro proplacení dotace. Ze změn v jednotlivých opatřeních jsou 
zásadní úpravy preferenčních kritérií v opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a 
potravinářským produktům. Nově budou výrazně bodově zvýhodněni žadatelé-zemědělští 
podnikatelé, kteří budou zpracovávat zemědělskou produkci, a to 25-ti nebo 50-ti body v 
závislosti na podílu zemědělských příjmů na celkových příjmech. Obdobně se v opatření III.1.3 
Podpora cestovního ruchu 5-ti body zvýhodní žadatelé, kteří mají schválenou a registrovanou 
potravinářskou výrobu v souladu s vyhláškou o přizpůsobení veterinárních a hygienických 
požadavků, nebo jsou držiteli individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej.  

  
Zdroj: Petr Vorlíček, mluvčí MZe 
 


