Den malých obcí
Program rozvoje venkova
2007 - 2013

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

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012
projektová opatření PRV
JARNÍ KOLO: březen 2012

(21.3. – 27.3.2012)

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a
technologií (resp. inovací) v zemědělství
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
(samostatně již v únoru (22.2. – 28.2.2012))
I.1.4 Pozemkové úpravy
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012
projektová opatření PRV
LETNÍ KOLO: červen 2012
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění
(opatření nově zařazované do Programu rozvoje venkova, závisí na
schválení modifikace programového dokumentu Evropskou komisí)

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012
projektová opatření PRV
PODZIMNÍ KOLO: říjen 2012
I.1.2 Investice do lesů
I.1.4 Pozemkové úpravy
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby
Předmět podpory:
– místní komunikace, vzhled obcí, vodohospodářská infrastruktura, občanské
vybavení
 Příjemce dotace:
– obce, svazky obcí, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve a jejich organizace
Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
Projekty na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích do 2000 obyvatel
Poslední kolo příjmu žádostí pro toto opatření skončilo 7.11.2011

Průběžné výsledky 14.kola opatření III.2.1

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
•

Příjem žádostí bude probíhat v rámci 15.kola v termínu 21.3. – 27.3.2012
stejně jako v případě 14. kola platí, že žádosti jsou přijímány elektronicky

•příjemce dotace: obec, svazek obcí, neziskové organizace, zájmová
sdružení, církve a jejich organizace
•dotace na: výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo
využitím kulturního dědictví venkova
•Předpokládaná alokace: 402 mil. Kč dle aktuálního kurzu (celý zůstatek
rozpočtu opatření)

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
•

změny pro 15. kolo:
 vyhlášen pouze záměr b) obnova a zhodnocování kulturního
dědictví
 zrušení regionálních kritérií (logická návaznost na vyhlášení jediného
záměru)
 odstraněny výdaje na nákup staveb a pozemků
 Nově budou podpořeny pouze ty objekty, které jsou evidovanou kulturní
památkou nebo žadatel předložil vyjádření NPÚ, že se jedná o
památnou stavbu či objekt kulturně-historických hodnot
 Nové preferenční kritérium: nemovitost musí být ve vlastnictví
žadatele nebo kraje a nebo státu či jimi zřizovaných či založených
organizací nebo jiného subjektu, který splňuje definici příjemce

Aktuální stav příprav nového období
2014+
 probíhají intenzivní přípravy na nové období
 výchozí bod jednání: návrh nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV
 aktuálně MZe spolupracuje s ÚZEI na studii potřeb venkova
 podoba nového období je projednávána v rámci odborných pracovních
skupin dle nastavených priorit pro rozvoj venkova
 diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci tzv. „kulatých stolů“
 koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)

Financování rozvoje venkova
 dle stávajícího návrhu víceletého finančního rámce je rozpočet na období
2014 - 2020 pro rozvoj venkova
101,157 mld. EUR (v běžných cenách)
 národní alokace nejsou dosud stanoveny (prosinec 2012), rozdělení
celkového rozpočtu by mělo být podle:
 objektivních kritérií
 výše rozpočtu pro stávající období
 spolufinancování EU zdrojů z rozpočtu ČR:
 méně rozvinuté oblasti EU
85% : 15%
(pravděpodobně většina regionů ČR)
 vybraná opatření
90% : 10%
(vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci)
 inovativní projekty

100% : 0%

Analýza nařízení
k podpoře rozvoje venkova z EZFRV
 Porovnání nabídky opatření z pohledu žadatelů o podporu
 Systém os a opatření, která k nim náleží, má být nahrazen systémem
6 priorit a nabídky opatření - každé opatření může přispívat k cílům
několika priorit
 Navrhované články nařízení zahrnují skoro všechny možnosti podpor
v rámci stávajících opatření, jsou jen sloučené a jinak strukturované
 DPH je obecně nezpůsobilý výdaj

Potřeby obcí

EU priority pro období 2014 - 2020
1)

Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví

2)

Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a životaschopnosti zemědělských
hospodářství

3)

Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství

4)

Zachování a posílení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví

5)

Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření v
zemědělsko-potravinářském odvětví a v lesnictví

6)

Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje
venkovských oblastí
Všechny priority přispívají k průřezovým cílům spočívajících v inovacích,
životním prostředí a zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Základní služby a obnova obcí ve
venkovských oblastech
•

•

Navržený obsah opatření:


studie a plány rozvoje obcí ve venkovských oblastech



investice do infrastruktury včetně OZE a internetu, základních
služeb pro obyvatele venkova, včetně volného času a kultury,
rekreační infrastruktury



studie a investice spojené s kulturním a přírodním dědictvím
obcí
Definice venkovských oblastí je v kompetenci členského státu

LEADER
•

Opatření navazuje na stávající osu IV LEADER

•

Podpora místních akčních skupin


•

Podpora realizace rozvojové strategie


•

navýšení režijních výdajů na 25 %

propojení na kohezní politiku – strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou
strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

Podpora realizace projektů spolupráce mezi místními akčními
skupinami

Děkuji za pozornost !

