
Program rozvoje venkova 
na období 2014 - 2020



PRV 2014 – 2020 
• Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015
• celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR

• každoročně budou vyhlašována 2 kola příjmu žádostí
 podzimní (září/říjen)
 jarní (duben/květen)

• LEADER a Pozemkové úpravy - průběžný/kontinuální příjem



OPATŘENÍ PRV 2014 - 2020
• 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)



1. kolo příjmu žádostí: 29. 9. - 12. 10. 2015  

název operace schválené 
žádosti

finanční 
požadavek  
(mld. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 502 4,28

4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 314 0,82

4.3.2 Lesnická infrastruktura 116 0,30

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 137 0,09

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh

27 1,06



Žádosti podané obcemi

4.3.2 Lesnická 
infrastruktura

8.6.1 Technika a 
technologie pro lesní 

hospodářství

počet zaregistrovaných žádostí 186 167

částka za zaregistrované 568 544 807 115 464 453

alokace 345 000 000 190 000 000

úspěšnost 62 % 82 %

Žádosti obcí (ks) 112 57

částka za žádosti obcí (Kč) 269 271 926 38 928 817

schválené Žádosti obcí (ks) 80 50

částka za schválené Žádosti obcí 
(Kč) 206 493 837 32 519 429



2. kolo příjmu žádostí: 3. 5. - 23. 5. 2016 
název operace doporučené 

žádosti
finanční požadavek  

(mil. Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce 57 21,5

1.2.1 Informační akce 48 23,5

6.1.1 Zahájení činností mladých zemědělců 591 742,5

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 209 362,9

6.4.2 Podpora agroturistiky 119 321,2

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 15 32,9

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 12 33,6

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 33 82,4

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 6 20,3

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin

46 5,1

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 85 86,3

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 6 30,0

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 69 103,0

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií v zemědělské prvovýrobě

43 380,7



8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
• způsobilé náklady:

 náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě
 náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let
 náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let 
 podporu nelze poskytnout na výsadbu RRD, výmladkových plantáží a vánočních 

stromků
• rozpočet: cca 280 mil. Kč (včetně starých závazků)
• předpokládaný rozsah: 1 000 ha

Jedle, 
borovice,
buk, lípa, 
douglaska, 
jasan

Ostatní 
dřeviny

Orná půda, 
chmelnice, vinice, 
ovocný sad, 
školka nebo 
zelinářská zahrada  

Travní 
porost nebo 
jiná kultura 

založení lesního porostu 3035 EUR/ha 2 100 EUR/ ---------------------- ---------------

péče o založení lesního 
porostu

669 EUR/ha 298 EUR/ha ---------------------- ----------------

náhrada za ukončení 
zemědělské činnosti

-------------- --------------- 488 EUR/ha 161 EUR/ha



3. kolo příjmu žádostí: 11. 10. - 31. 10. 2016 

číslo operace název operace 

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

4.3.2 Lesnická infrastruktura

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

16.3.1 Sdílení a zařízení 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, výrobu potravin a v průmyslových procesech



4.3.2 Lesnická infrastruktura

• způsobilé výdaje:
 investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a

rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic 3L a
technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a
vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic

 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu, max. do 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• alokace pro 3. kolo: 268,6 mil. Kč
• rozpočet: 940 mil. Kč na období



8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství

• způsobilé výdaje:
 stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k přibližování dříví)

pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
 stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

• alokace pro 3. kolo: 221,3 mil. Kč
• rozpočet: 786 mil. Kč na období



16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a 

místních trhů
• způsobilé výdaje:

 výdaje na spolupráci (podnikatelský plán, propagační činnost KDŘ nebo
místního trhu)

 investiční výdaje (stroje, technologie, vybavení prodejny, tržiště,
prodejní stánek, stavební výdaje, e-shop – hardware, software)

• uskupení min. dvou subjektů (zem. podnikatel (MSP), výrobce potravin
nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (MSP), obec, dobrov. svazek
obcí, nevládní neziskové organizace)

• společný prodej v místní prodejně, prodej ze dvora, bedýnkový prodej,
apod.

• alokace pro 3. kolo: 46 300 000 Kč
• rozpočet: 108 000 000 Kč
• operace nabývá účinnosti po schválení notifikace EK



16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při 
udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu 
energie, výrobu potravin a v průmyslových 

procesech
• způsobilé výdaje:
 podnikatelský plán, studie týkající se dotyčné oblasti (technicko –

ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na živ.prostředí,
energet. audit, odborné posudky, studie proveditelnosti, osobní výdaje
koordinátora projektu)

• uskupení min. dvou subjektů (zem. podnikatel, výrobce potravin nebo
surovin určených pro lidskou spotřebu, obec, dobrov. svazek obcí,
podnikatelský subjekt)

• podpora na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů
biomasy

• alokace pro 3. kolo: 19 900 000 Kč
• rozpočet: cca 39 800 000 Kč
• operace nabývá účinnosti po schválení notifikace EK



Dotační možnosti obcí v rámci 
CLLD V PRV

• Opatření M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER
(CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) - 5 % z rozpočtu PRV (180 mil.
EUR)
 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie

komunitně vedeného místního rozvoje - realizace SCLLD (165 130
783 EUR)

• dotační možnosti v CLLD jsou obdobné jako v klasickém PRV
• MAS navíc mohou do svých strategií zahrnout Fiche zaměřené na

následující oblasti podpory:
 Zemědělská infrastruktura
- rekonstrukce a výstavba polních cest, obnova či nová výstavba

souvisejících objektů a technického vybavení,
- realizace polních cest na území, kde byly dokončeny pozemkové

úpravy, a mimo intravilán obce
 Pozemkové úpravy
- realizace plánů společných zařízení v souladu se schválenými návrhy

pozemkových úprav



4. kolo příjmu žádostí: jaro 2017 
číslo operace název operace 

1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce 

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činností mladých zemědělců 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích 

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě



4.3.2 Lesnická infrastruktura

• způsobilé výdaje:
 investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a

rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic 3L a
technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a
vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic

 projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace
projektu, max. do 20 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• předběžná alokace pro 4. kolo: 81,2 mil. Kč
• rozpočet: 940 mil. Kč na období



8.4.2 Odstraňování škod způsobených 
povodněmi

• způsobilé výdaje:
 odstranění škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v

jejich povodích
 odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení

bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících
objektech

• předběžná alokace pro 4. kolo: 27,0 mil. Kč
• rozpočet: 70 mil. Kč na období



8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

• způsobilé výdaje:
 opatření k posílení rekreační funkce lesa
 opatření k usměrňování návštěvnosti území
 opatření k údržbě lesního prostředí
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa
 nákup pozemků max. do částky odpovídající 10 % celkových

způsobilých výdajů

• předběžná alokace pro 4. kolo: 23,9 mil. Kč 
• rozpočet: 125 mil. Kč na období



8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

• způsobilé výdaje:
 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního

porostu za účelem obnovy
 příprava ploch před zalesněním
 umělá obnova sadbou
 hnojení lesních dřevin při výsadbě
 ochrana založeného porostu

• předběžná alokace pro 4. kolo: 316,8 mil. Kč
• rozpočet: 489 mil. Kč na období



8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 
provozoven

• způsobilé výdaje:
 stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci

strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování masivního
 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých

výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• předběžná alokace pro 4. kolo: 7,9 mil. Kč
• rozpočet: 64 mil. Kč na období



NÁRODNÍ DOTACE
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací

• od roku 2013 proběhly celkem III. Výzvy (poslední skončila 16. 9. 2016)
• vyhlášení další výzvy se nepředpokládá
• alokace programu (4,79 mld. Kč) již vyčerpána

• národní dotace po roce 2016:
 dokončení realizace programu 129 250 – konec roku 2017
 příprava nového dotačního programu na podporu odstraňování

povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací
 příprava nového dotačního programu na období 2017 – 2021

(program 129 300)



NÁRODNÍ DOTACE
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací
• Návrh programu 129 300

 obdoba 129 250
 rozšířen o opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a

nedostatku vody
 podpora propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich

zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro
zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (i pro VHS)

 pro obce a místní části do 1000 obyvatel
 akce musí řešit minimálně 50 obyvatel
 předmětem podpory není: rekonstrukce vodovodu a kanalizace,

zainvestování pozemků, výměna azbestocementového potrubí,
vodovodní a kanalizační přípojky, dešťová kanalizace, projektové a
přípravné práce



NÁRODNÍ DOTACE
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

• údržba a obnova stávajících prvků venkovské krajiny, drobných sakrálních
staveb, které neslouží osobnímu užívání a nejsou předmětem podnikání

• žádosti přijímány od 27. 1. 2016 do 15. 3. 2016
• alokace pro rok 2016: 400 mil.Kč

• dotační program rozdělen do následujících podprogramů:
 16.A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 16.B. Údržba a obnova významných zemědělských historických 

dominant    jedinečného charakteru
 16.C. Údržba a obnova historických zemědělských strojů a zařízení
 16.D. Vytvoření nebo obnova místa pasivního odpočinku

• vyhlášení dotačního programu pro rok 2017 v přípravě - bude umožněna
dvouletá realizace projektů.



Děkuji za pozornost!

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán PRV
josef.tabery@mze.cz
www.eagri.cz/prv

mailto:josef.tabery@mze.cz
http://www.eagri.cz/prv
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