
DEN MALÝCH OBCÍ
Program rozvoje venkova 2007 – 2013 

a možnosti podpory pro malé obce

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
Evropa investuje do venkovských oblastí 1



Program rozvoje venkova (PRV)

 Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR         
celkových veřejných prostředků

 závazkováno k 30.9.2011 62 % (cca  2,3 mld. EUR) 

 proplaceno k 30.9.2011 49 % (cca 1,8 mld. EUR)
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Program rozvoje venkova a
možnosti podpory pro malé obce

opatření
rozpočet

mil. EUR mil. Kč

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby

245 5 880    

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního 
dědictví 57 1 368    

III.3.1 Vzdělávání a informace 13 312  

I.1.2 Investice do lesů 85 2 040    

I.3.4 Využívání poradenských služeb 20 480    

IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie 148 3 552    
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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
Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
Projekty na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích do 2000 obyvatel
 Příjem žádostí – současné 14.kolo 
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III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
 Předmět podpory: studie obnovy a využití kulturních 
památek, stavební obnova historických budov, realizace 
výstavních expozic
 Příjemce dotace: obce, svazky obcí, neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických osob
Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
 Předpokládaný příjem žádostí únor 2012
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Aktuálně - 14.kolo příjmů žádostí

 Příjem žádostí probíhá od 25.10 – 7.11
pro následující opatření:

- I.1.2 Investice do lesů

- I.3.4 Využívání poradenských služeb

- III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
POSLEDNÍ KOLO!!! v rámci  programového období 2007 - 2013

- IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

aktualizované verze Pravidel je k dispozici na webových stránkách MZe a SZIF
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Nový systém administrace žádostí:

- Povinné zaslání formuláře ŽOD elektronickou cestou 
prostřednictvím Portálu farmáře

- Žadatel poté na RO SZIF doručí ve stanoveném termínu 
pouze podepsaný formulář ŽOD (osobně, pošta, DS) –
datum registrace = datum písemného doručení ŽOD

- SZIF sestaví seznam žadatelů dle nárokovaných bodů

- SZIF vyzve žadatele se statutem Doporučen a Náhradník 
k doložení povinných, příp. nepovinných příloh
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Příjem žádostí o dotaci v roce 2012

Termíny vyhlášení příjmů žádostí pro rok 2012  budou 
schvalované Monitorovacím výborem a následně
zveřejněné na stránkách :  www.eagri.cz 

Znovu bude vyhlášeno:
o jarní kolo
o letní kolo 
o podzimní kolo
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Na co si dát pozor !
 Stavební povolení

 pravomocné a platné k datu zaregistrování ŽOD

 Dodržení lhůty na doplnění ŽOD (14 dnů)
 žadatelé budou vyzvání k doplnění cca 21 dnů po 

zaregistrování ŽOD
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Snižování administrativní zátěže –
priorita
 důraz na trvalé snižování administrativní zátěže na žadatele

při nutnosti zachovat veškeré kontrolní prvky vyžadované EK, EÚD, 
NKÚ – přímé platby i rozvoj venkova

 většina žadatelů nemusí dokládat osvědčení právního statutu 
(SZIF právní statut ověřuje přímo z dostupných registrů)

 žadatelé již nemusí dokládat originály dokumentů ani úředně
ověřené kopie (nově postačuje u většiny dokumentů prostá kopie), 
podpisy nemusí být úředně ověřené

 nový systém administrace – žadatelé nemusí dokládat povinné
přílohy k registraci Žádosti o dotaci

 ustanovení Přezkumné komise pro projektová opatření PRV –
komise řeší stížnosti žadatelů na postup SZIF či MZe. 

 průběžně jsou vyhodnocovány veškeré administrativní
požadavky a sankční systém a trvale je implementováno jejich 
zjednodušování a zpřehledňování

 Podněty zpracovává Antibyrokratická komise MZe
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Příprava nového programového období 2014+
 říjen 2011  - oficiální předložení ze strany EK balíčku 

nových nařízení k podporám v rámci SZP a tzv. 
„obecného nařízení“, které obsahuje obecné strategické
pojetí pro všechna EU fondy

 v současné době jsou k dispozici oficiální verze – probíhá
jejich analýza a bude pokračovat diskuse s nevládními 
organizacemi i ostatními resorty o potřebách zemědělství
a venkova obecně a první technické konzultace s Komisí
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Analýza návrhu politiky rozvoje 
venkova po roce 2013
 nové prvky ve strategickém plánování a programování

Společný  strategický rámec (strategický dokument EU 
zahrnující priority a cíle EZFRV, EFRR, ESF, KF a EMRF)

Partnerská smlouva (dokument připravený ČS a předložený EK 
ke schválení, zahrne analýzy a opatření k naplnění cílů a priorit EU 
pro  všechny výše zmíněné fondy)

Ex-ante kondicionality (podmínky, které musí ČS splnit pro 
financování ze zdrojů EU = zajištění lidských zdrojů, poradenský 
systém, systém pro podporu inovací, systém pro výběrová kritéria a 
systém pro monitoring a hodnocení)

Výkonnostní rezerva (5 % rozpočtu je EK zadrženo a výplata 
podmíněna  splněním průběžných cílů programu (tzv. milníků))
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Víceletý finanční rámec EK –
rozpočet na SZP

 V červnu EK předložila první návrh víceletého 
finančního rámce EU na období 2014-2020
- 282 mld. EUR na přímé platby (dnes 293 mld. EUR 

= - 3,8%)
- 90 mld. EUR na rozvoj venkova (dnes 96 mld. EUR 

= - 6,3%)
- 15 mld. EUR - výdaje na potraviny pro nejchudší, 

výzkum, krize atd. přesunuty do jiných kapitol 
rozpočtu, nominální výše tedy zůstává přibližně
stejná. 
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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. Novinky oproti stávajícímu PRV:

 opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti je aplikováno ve 
změněné podobě (vazba na přímé platby) a je určeno pouze malým 
farmám

 nově začleněno řízení rizik (pojištění proti ekonomickým ztrátám)
 možnost volby tematických podprogramů pro mladé zemědělce, LFA, 

malé farmy a krátké dodavatelské řetězce (u dvou posledních možnost 
navýšení míry dotace o 10 p.b.)

 DPH je obecně nezpůsobilý výdaj
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EU priority pro období 2014-2020
1) Podpora přenosu znalostí 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) Využití potenciálu pracovních míst a rozvoj 
venkovských oblastí
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Nabídka opatření pro období 2014-2020
 Základní služby a obnova obcí ve venkovských oblastech

zahrnuje stávající :  

 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Pozn.: nezbytné účelné vymezení vůči podporám ze strukturálních fondů!

 Poradenské služby, řídící a pomocné služby

navazují na  stávající opatření:  

 Vzdělávání a informace        (- omezení příjemce na SME  -
mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví)

 Využívání poradenských služeb (- omezení příjemce na SME  
- mimo zemědělství a lesnictví, příjemcem pomoci je 
poradenský subjekt)
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Nabídka opatření pro období 2014-2020
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 LEADER 
opatření navazuje na stávající osu IV LEADER

Podpora místních akčních skupin

Aktivity spolupráce LEADER

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

+ navýšení režijních výdajů na 25 %



Děkuji za pozornost !

Lucie Krumpholcová
vedoucí oddělení strategie a implementace osy III a IV
Odbor Řídící orgán PRV
Ministerstvo zemědělství

Kontakty: 
GSM: 725 818 075
tel: 221 812 064
e-mail: lucie.krumpholcova@mze.cz
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