
29. Den malých obcí
 4. března 2008

 Národní dům Smíchov, Praha
 

Ministerstvo zemědělství ČR      
odbor koncepce rozvoje venkova

 Ing. Andrea Petrášková
 

–
 

ředitelka odboru
 andrea.petraskova@mze.cz

 tel.: 221 812 180

mailto:andrea.petraskova@mze.cz


OBECNÉ A AKTUÁLNÍ 
INFORMACE K OPATŘENÍM PRV
•

 
III. 2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské    

vybavení a služby
•

 
III. 2.2  Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví venkova
•

 
IV. 1.1 Místní akční skupina 

•
 

IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce
•

 
V. 2.1 Zřízení a provoz Celostátní 

(Národní) sítě pro venkov
•

 
V. 2.2 Akční plán



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

•
 

2. kolo příjmu žádostí 5. –
 

26. 11. 2007
•

 
výjimka ministra –

 
stavební povolení

•
 

rozhodnutí o podpořených projektech 
– březen 2008



III. 2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví venkova

•
 

přijato 140 projektů
•

 
další kolo 6. –

 
24. října 2008



IV. 1.1 Místní akční skupina

•
 

příjem žádostí 19. 11. –
 

21. 12. 2007
•

 
bude vybráno 48 MAS

•
 

celkem přijato 102 žádostí
•

 
Hodnotitelská komise

•
 

hodnocení SPL 11. –
 

24. března



Procedura hodnocení
•

 
jednoznačně stanovená hodnotící 
kritéria

•
 

proškolení hodnotitelů
•

 
hodnocení SPL provádí 2 hodnotitelé 
nezávisle na sobě

•
 

řešení odchylek v počtu přidělených 
bodů



IV. 2.1 Realizace projektů 
spolupráce

•
 

příprava Pravidel
•

 
předpokládaný termín vyhlášení výzvy 
–

 
červen 2008



V. 2. Zřízení a provoz Celostátní 
(Národní) sítě pro venkov

•
 

připraven návrh
•

 
struktura a okruh činností Sítě

•
 

příprava Akčního plánu
•

 
zřízení Stálého sekretariátu Sítě

•
 

ustavující zasedání –
 

duben 2008



Kontakty na garanty jednotlivých 
opatření za MZe

•
 

III. 2.1
 

Mgr. František Fořt
frantisek.fort@mze.cz
tel.: 221 812 064

•
 

III. 2.2
 

a IV. 2.1
 

Mgr. Ivana Svojtková
ivana.svojtkova@mze.cz
tel.: 221 812 360

•
 

IV. 1.1 a IV. 1.2
 

Ing. Zuzana Krochová
zuzana.krochova@mze.cz
tel.: 221 812 283

mailto:frantisek.fort@mze.cz
mailto:ivana.svojtkova@mze.cz
mailto:zuzana.krochova@mze.cz


Děkuji za pozornost.

Ministerstvo zemědělství ČR
odbor koncepce rozvoje venkova
Ing. Andrea Petrášková
andrea.petraskova@mze.cz
tel.: 221 812 180
fax.: 221 812 141
www.mze.cz

mailto:andrea.petraskova@mze.cz
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