
Aktuální  stav realizace  

Programu rozvoje venkova 
ČR

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí



Cíle PRV

Zvýšení kvality venkovského života
Podpora rozvoje infrastruktury
Rozvíjení přírodního a kulturního dědictví
Podpora klasické výroby potravin
Podpora turistiky, sportu a služeb
A mnoho jiného



Program rozvoje venkova 

Rozdělen na 4 osy
Vyhlášení výzev 1 x za rok pro každé opatření
Dosud vyhlášeno 8 kol příjmu žádostí
Poslední výzva proběhla v období
od 6.-26.10.2009
Spuštěna téměř všechna opatření obsažená v 
programovém dokumentu



Souhrnné
 

informace osa I

Podáno 9 982 žádostí o dotaci
16,9 mld. Kč

Schváleno 6 815 projektů
10,4 mld. Kč

Podané žádosti o proplacení u 2 605 projektů
2,7 mld. Kč



Souhrnné
 

informace osa III

Podáno 5 908 žádostí o dotaci
25,4 mld. Kč

Schváleno 2 129 projektů
7,6 mld. Kč

Podané žádosti o proplacení u 941 projektů
3,1 mld. Kč



Srovnání čerpání rozpočtu
projektových opatření osy I a III



III.2.1 Obnova a rozvoj 
vesnic, občanské  vybavení  a 

služby



Charakteristika opatření
Co je podporováno:

stavební obnova, nákup budov, strojů (HW i 
SW), nákup a výsadba veřejné zeleně, 
vodovody, kanalizace, ČOV v obcích do 2000 
obyvatel, územní plány v obcích do 500 obyvatel
občanské vybavení a služby v oblasti veřejné
správy, školství, zdravotnictví, kultury a 
sociálních služeb

Příjemce dotace:
obec, svazek obcí, NNO, zájmové sdružení
právnických osob, církev a její organizace



Aktuální
 

stav opatření

doposud bylo schváleno 826 projektů za více 
než 4 mld. Kč
z toho proplaceno 560 projektů za více než
1 mld. Kč

Vyřešeno proplacení
 

DPH obcím, které
 

podaly 
žádost v 1. –

 
5. kole:

z národních zdrojů
skrze PGRLF



III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic



III.2.1.2 Občanské
 

vybavení
 a služby



Hlavní
 

změny v Pravidlech –
 opatření

 
III.2.1

Preferenční kritéria
Výdaje, které nejsou způsobilé ke 
spolufinancování
Zúžení číselníku způsobilých výdajů
Rozšíření limitů některých výdajů
Elektronický příjem žádostí



Realizované  projekty
Čistička odpadních 
vod, obec Kytín

Náklady 4 mil. Kč, 
dotace 438 tis. Kč
Technologie na 
přečerpávání
odpadních vod, 
mechanické
předčištění, 
biologické aktivační
čištění, propojovací
potrubí



Realizované  projekty

Sadové úpravy hřbitova
celkové náklady na projekt 170 tis. Kč
obec Úlice, Plzeňský kraj



Realizované  projekty



Realizované
 

projekty
Rekonstrukce obytné
budovy na 
multifunkční dům
Obec Klešice
Dotace 800 tis. Kč, 
náklady 8 mil. Kč
Klubovny, knihovna, 
zasedací místnost, 
velký víceúčelový sál, 
obecní úřad



Realizované  projekty



III.2.2 Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví  venkova



Charakteristika opatření
Záměry
a)

 
Studie a programy obnovy, využití

 
a 

regenerace kulturního dědictví
 

venkova
b)

 
Obnova a zhodnocování

 
kulturního dědictví

 venkova
c)

 
Stále výstavní

 
expozice a muzea

Příjemce dotace:
obec, svazek obcí, NNO, zájmové sdružení
právnických osob, církev a její organizace



III.2.2 Ochrana a rozvoj 
kulturního dědictví

 
venkova



Hlavní
 

změny v Pravidlech -
 opatření  III.2.2

Preferenční kritéria
Výdaje, které nejsou způsobilé ke 
spolufinancování
Číselník způsobilých výdajů
Výše dotace – de minimis
Elektronický příjem žádostí



Shrnutí  výsledku

Počet zaregistrovaných projektů se snížil
Možné důvody:

Nezpůsobilost DPH
Změny způsobilých výdajů u jednotlivých opatření
Malý – nedostatečný rozpočet obce
Zhoršující se možnost získání půjčky na 
předfinancování projektů



Nejčastější  chyby 
u projektů  žadatelů

Neúplnost povinných příloh

Nepravomocnost stavebních povolení

Pozdě podané Žádosti o proplacení



NOVINKY V PRAVIDLECH
Změny administrativních postupů, které
umožňují obcím SPOLUFINANCOVAT 
PROJEKTY z prostředků krajských rozpočtů

Vztahující se na:
aktuální

 
přijímané

 
žádosti (tj.registrované

 
od     

6.-26.10.2009)
projekty zaregistrované

 
podle dřívějších znění

 Pravidel, které
 

nebyly dosud proplaceny a 
nebyla jim ukončena administrace



PRV a řešení  finanční  krize

Pomoc žadatelům – prodloužení lhůty pro 
realizaci projektů na 24 měsíců

Navýšení limitu pro de-minimis na 500 000 EUR 
v období od 1.1.2008 do 31.12.2010

Barrosův balíček - dodatečné finanční
prostředky určené pro Program rozvoje venkova 
v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy 



Priority pro následující  období

Zajištění obcím usnadňující přístup k finančním 
prostředkům, a to i z a současné ekonomické
krize

Přispívat významnou měrou nejen ke zlepšování
životních podmínek ve venkovských oblastech



Děkuji za pozornost !!!
 

Ing. Zuzana Dvořáková
 

zuzana.dvorakova@mze.cz
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