
Program rozvoje venkova 

2014 – 2020

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

Den malých obcí



Rozpočet PRV 2014-2020

 přesun 300 mil. EUR do koheze

 celkem cca 3 mld. EUR

(pro srovnání PRV 2007-2013 cca 3,7 mld. EUR)



Předpoklad příjmu žádostí

 plošná opatření - spuštění všech opatření v roce 2015 - prioritní

opatření zaměřená na hospodaření na zemědělské půdě, tj.

Agroenvironmentální - klimatická opatření, Ekologické zemědělství,

Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě a LFA

 projektová opatření - opatření /operace zaměřené na modernizace

zemědělských podniků, zpracování potravin, mladé zemědělce,

lesnické projektové operace - léto - podzim 2015

 opatření LEADER a ostatní projektová opatření – jaro 2016

 opatření Spolupráce - podzim 2016



PRV 2014-2020 a dotační možnosti obcí

 opatření pro nezemědělské podnikatele (výjimka

u LEADERu) a většina opatření pro obce z PRV

byla vyjmuta

Memorandum o spolupráci (MZe, MMR a MŽP)

 zajištění prostoru pro podporu v jiných OP či z

jiných zdrojů (národní dotace)



PRV 2014-2020 a dotační možnosti obcí

1) opatření Spolupráce týkající se:

 KDŘ a místních trhů

 udržitelného zajišťování biomasy

2) vybraná investiční lesnická opatření
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obce jako způsobilý příjemce dotace v PRV:



PRV 2014-2020 dotační možnosti obcí

1) opatření Spolupráce:

 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 a v

průmyslových procesech



PRV 2014-2020 a dotační možnosti obcí

a) opatření Investice do hmotného majetku

 4.3.2 Lesnická infrastruktura

b) opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a

zlepšování životaschopnosti lesů
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2) Investiční lesnická opatření : 



PRV 2014 + Dotační možnosti obcí

Ad b) opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a

zlepšování životaschopnosti lesů:

 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

 8.5.1Investice do ochrany melioračních a zpevňujících

dřevin

 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství



CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 

 podpora MAS rozšířena i do ostatních Evropských

strukturálních a investičních fondů, přes které je možné

využít metodu LEADER jako CLLD

 za koordinaci podpory CLLD v rámci ESI fondů je

zodpovědné MMR

 zapojené programy do CLLD: OPŽP (MŽP), IROP

(MMR), OPZ (MPSV), PRV (MZE)



CLLD - LEADER V PRV

 CLLD/LEADER - min. 5 % z rozpočtu PRV

 V rámci opatření Podpora místního rozvoje LEADER

(CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) budou z PRV

podporovány 2 operace, a to:

 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci

strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce

místních akčních skupin



Národní dotace MZe v návaznosti na podporu 

pro obce z PRV 2007 - 2013

Vodohospodářská infrastruktura: 

MZe podporuje výstavbu vodovodů a kanalizací ve 

veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného 

vybavení menších obcí (obce do 1000 obyvatel) 

Kulturní dědictví: 

Nově je mezi národní dotační programy navržen 

program 16. Udržování a obnova kulturního dědictví 

venkova. 
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Děkuji Vám za pozornost


