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Program rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

• PRV je podpůrný nástroj k 
– zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství

a lesního hospodářství (opatření osy I)
– zlepšení životního prostředí a krajiny (opatření osy II)
– zvýšení kvality života a diverzifikace hospodaření na venkově

(opatření osy III)
– realizaci místních rozvojových strategií prostřednictvím místních 

akčních skupin (osa IV)
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Program rozvoje venkova 2007 – 2013
čerpání programu 

• jeden z nejlépe implementovaných programů v ČR 
(rozpočet 3,6 mld. EUR)

• více než 82 % závazkováno,více než 67 % proplaceno 

• obce byly podpořeny více než 8 mld. Kč

• prostředky z velké části směřovaly na vodohospodářskou 
infrastrukturu

• dále prostředky směřovaly na občanské vybavení či obnovu 
kulturního dědictví
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Program rozvoje venkova 2007 – 2013
čerpání programu 

Opatření
Částka za schválené projekty
(mld. Kč)

Celkem proplaceno
(mld. Kč)

III.2.1.1 Obnova a rozvoj 
vesnic (Dopravní, technická, 
vodohospodářská
infrastruktura, vzhled obcí)

5,5 3,5

III.2.1.2  Občanské vybavení a 
služby

1,4 0,8

III.2.2 Ochrana a rozvoj 
kulturní dědictví venkova

1,5 0,6

Celkem 8,4 4,9

5



Výsledky 14.kola a 15.kola příjmu žádostí

6



Program rozvoje venkova 2007 - 2013
a možnosti podpory pro malé obce
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Obce mohou podávat projekty v rámci následujících opatření PRV

opatření

rozpočet

mil. 
EUR

mil. Kč

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 253 6 299

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 57 1 419    

III.3.1 Vzdělávání a informace  2,4 74,7  

I.1.2 Investice do lesů 85 2 120

I.3.4 Využívání poradenských služeb 20 492    

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 151 3 750    



Harmonogram příjmu 
žádostí na rok 2013 

projektová opatření PRV
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18. kolo (6.3.‐12.3.2013) 19. kolo (5.6.‐11.6.2013)

III.4.1 Získávání dovedností, animace a 
provádění (6.2.2013 – 12.2.2013)

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským 
a potravinářským produktům‐ pokud bude 
větší zůstatek

I.1.1Modernizace zemědělských podniků –
(jímky, hnojiště, stáje, dojírny)

I.1.4 Pozemkové úpravy ‐ pokud bude větší
zůstatek

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v zemědělství

I.3.4 Využívání poradenských služeb

I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií v potravinářství

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po 
kalamitách a podpora společenských 
funkcí lesa

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační
činnost

IV.1.2. Realizace místní rozvoje 
strategie 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské
povahy – pouze záměr a)

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

IV.1.2. Realizace místní rozvoje strategie 



Aktuální stav implementace osy IV

• rozpočet osy IV LEADER: 5,2 mld. Kč
(5,6 % z celkového rozpočtu programu)

• Celkem proplaceno z osy IV
– 2,9 mld. Kč (56 %)

• Opatření osy IV
– IV.1.1 Místní akční skupina
– IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
– IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
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Programové období 2014 -2020  
nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Strategie Evropa 2020 (EU 2020)

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
zahrnují EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných 

tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů

Partnerská dohoda
národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění

tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení

Rozvoj venkova
EZFRV

Ostatní ESIF 
EFRR, ESF, KF a ENRF

Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader



Vymezení programů pro nové období

Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny 
následující programy:
Pro čerpání z EFRR, FS a ESF:
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO)
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)
OP Zaměstnanost (MPSV)
OP Doprava (MD)
OP Životní prostředí (MŽP)
Integrovaný regionální operační program (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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Program rozvoje venkova na období
2014 – 2020

• intenzivní příprava nového programu probíhá od října 2011

• základní osnova programu dokumentu je stanovena nařízením k rozvoji 
venkova

• koncept výběru opatření je diskutován v rámci jednání s nevládními 
organizacemi a to na pracovních skupinách či prostřednictvím  kulatých 
stolů

• zpracována studie potřeb venkova a SWOT = výstupy se promítají do 
tvorby konkrétních opatření

• v květnu tohoto roku by měl být program předložen vládě

12



Právní rámec pro rozvoj venkova

• víceletý finanční rámec (interinstitucionální dohoda)
• nařízení o společných ustanoveních pro ESIF
• nařízení k rozvoji venkova
• nařízení o financování, řízení a sledování SZP
• prováděcí předpisy a vodítka EK
• odhadovaný harmonogram příprav a projednávání

2O12 2013 2014

VFR

nařízení

prováděcí
předpisy

Partnerská
smlouva

PRV



Poziční dokument EK k sestavení Partnerské
dohody a programových dokumentů

• názory EK na problémy a výzvy v ČR prezentovány 22.11.2012
• 5 priorit, které by měly být podporovány z ESIF
 Podnikatelské prostředí příznivé pro inovace
 Rozvoj infrastruktury pro růst a konkurenceschopnost
 Růst založený na lidském kapitálu a zlepšení účasti na trhu práce 
 Hospodářství příznivé pro životní prostředí a nákladově efektivní hospodářství
 Moderní a profesionální administrativa

• podstatné při přípravě je zapojení partnerů ze všech oblastí
veřejného života

• dokument definuje intervence, které budou muset být zvláště
odůvodněny:

• sportovní a zdravotnickou infrastrukturu, kulturu, soukromá
zařízení pro cestovní ruch či místní infrastruktura 
(vodohospodářská i dopravní)



Poziční dokument EK k sestavení Partnerské
dohody a programových dokumentů

Rozvoje venkova a zemědělství se týkají následující doporučení:
• Podporovat konkurenceschopnost zvýšením přidané hodnoty primárních 

produktů
• Aplikovat výsledky výzkumu 
• Zlepšit kvalitu ICT ve venkovských oblastech
• Využít  komunitně vedeného místního rozvoje k otevření

ekonomického potenciálu
• Podpořit postupy šetrné k životnímu prostředí
• Podpořit trvale udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
• Chránit biodiverzitu a přírodní krajinu
• Redukovat  emise skleníkových plynů ze zemědělství
• Podpořit využití OZE
• Zvýšit energetickou účinnost  v zemědělství
• Podpořit  účinné využití zdrojů a trvale udržitelné

hospodaření se surovinami



Tematické cíle x priority pro rozvoj venkova

• 11 tematických cílů definovaných v nařízení ke společným 
ustanovením fondů ESIF

• provázanost s  prioritami pro rozvoj venkova stanovenými v 
nařízení pro rozvoj venkova:
 Podpora  přenosu znalostí a inovací
 Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)
 Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik
 Obnova, zachování a posílení ekosystémů
 Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové

hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)
 Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a podpora 

hospodářského rozvoje venkovských oblastí



Opatření pro rozvoj venkova

• každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat 
k cílům několika priorit

• inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata  
prolínající se všemi prioritami

• minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV bude určeno pro zmírnění
klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro-environmentální-
klimatické opatření, Ekologické zemědělství, Platby ve znevýhodněných 
oblastech)

• minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV bude určeno pro metodu 
LEADER



Financování rozvoje venkova

 8.2. 2013  Evropská rada schválila závěry k  VFR
 následovat bude projednání v rámci EP zakončené interinstitucionální dohodou    

(o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení)

 Finanční částky schválené pro rozvoj venkova
 celkem  pro všechny členské státy 84,94 mld. EUR

 z toho ČR cca 2,13 mld. EUR (neoficiální údaj)
 rozpočet stávajícího  období je 2,8 mld. EUR
 (300 mil. EUR bylo z rozvoje venkova přesunuto na kohezi)

 částky přidělené z EZFRV budou kofinancovány ze státního rozpočtu 
25 % (pro méně rozvinuté regiony – tj. celá ČR mimo Prahu)

nezbytná „prioritizace“ volby opatření !



Opatření PRV 2014+  vybraná k podpoře obcí

• Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

• Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšení životaschopnosti 
lesů (pro obce vlastníky lesa)

• LEADER

• Spolupráce



Možnosti obcí z ostatních zdrojů

• fondy ESIF

Operační program životního prostředí (MŽP) 
 Integrovaný regionální operační program (MMR)
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LEADER

• využití metody LEADER  bude možné i pro ostatní fondy ESIF – obecné
podmínky pro provádění místních strategií jsou proto  zohledněny ve 
„společném“ nařízení

 strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou strategii 
pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

• rozšíření možností spolupráce s ostatními partnerstvími veřejného a 
soukromého sektoru



Shrnutí
Program rozvoje venkova 2014 - 2020

• nastavení budoucího PRV se odvíjí od ambice řešit reálné potřeby 
venkova spjaté s agendou MZe

• PRV se zaměří na problémy degradace půdy, zemědělské krajiny, 
zhoršování vodního režimu a ztrát biodiverzity

• rozpočet nedovoluje pokrýt širokou oblast potřeb obcí
• finanční prostředky je nutné směřovat na zajištění udržitelného 

hospodaření a tvorbu veřejných statků (tyto podpory budou mít 
pozitivní dopad na katastrální území obcí)

• akcent na tvorbu pracovních míst
• oblasti, které nelze řešit z PRV by měly být směřovány pod ostatní

operační programy či národní tituly
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Další kroky v rámci příprav 
Programu rozvoje venkova 2014 -2020

• diskuse navržených opatření s nevládními organizacemi v rámci 
kulatých stolů i odborných skupin grémia (druhé kolo jednání se 
započalo 20.2)

• příprava finančního rozpočtu 

• stanovení konkrétních cílů ve vazbě na finance

• zhodnocení návrhu programového dokumentu (analytická strategická
část) ex-ante hodnotitelem

• koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)

• příprava podkladů pro část Dohody o partnerství za MZe (předložení
EK v říjnu/listopadu)

• technické konzultace s EK



Děkuji za pozornost

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídící orgán PRV
Ministerstvo zemědělství

24


