
Program rozvoje 
venkova 2014 - 2020

Den malých obcí 2014

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 

Evropa investuje do venkovských oblastí 



Zásadní změny oproti období 2007 - 2013

 členění do os (skupin opatření) částečně nahrazují

Priority unie, opatření může přispívat k více prioritám

 odlišná hierarchie některých opatření

 širší rozsah u opatření Spolupráce

 implementace LEADER prostřednictvím více fondů

 2 kola pro příjem žádostí ročně

 zmírnění sankčního systému

 změna systému zadávání veřejných zakázek

 zahrnutí podmínek pro splnění 3 E

 prokazování finančního zdraví nad 1 milion Kč



Rozpočet PRV 2014-2020

 přesun 300 mil. EUR do koheze

 rozpočet stanovený nařízením (EU) č. 1305/2013

 2 170 333 tis. EUR

 přesun z I. pilíře

 111 112 tis. EUR v rámci flexibility

 24 228 tis. EUR na základě degresivity plateb

 kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 25 %

 760 482 tis. EUR, resp. 768 557 tis. EUR

 celkem cca 3 mld. EUR (PRV 2007-2013 - 3,6 mld. EUR)
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PRV 2014–2020 – Dotační možnosti obcí

 opatření pro nezemědělské podnikatele a většina opatření

pro obce z PRV vyjmuta

 obce jako způsobilý příjemce dotace

 vybraná lesnická opatření

 opatření Spolupráce týkající se KDŘ a místních trhů a

udržitelného zajišťování biomasy

 zajištění prostoru v jiných OP či z jiných zdrojů

 Memorandum o spolupráci (MZe, MMR a MŽP)



PRV 2014–2020 – Dotační možnosti obcí

 možnosti pro obce v rámci lesnických opatření

• opatření Investice do hmotného majetku:

• operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

• 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

• 8.5.1 Investice 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



PRV 2014–2020 – Dotační možnosti obcí

 možnosti pro obce v rámci 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



CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 

 MMR - koordinace podpory CLLD v rámci ESI fondů

 zapojené programy: PRV (MZE), IROP (MMR), OPZ

(MPSV), OPŽP (MŽP)

 zkušenosti stávajícího období → sjednotit rozdílnou
úroveň MAS → nastavení povinných standardů pro
fungování MAS

 všechny činnosti MAS maximálně transparentní a
nediskriminační

 příjem Žádostí o standardizaci MAS proběhne od 24. 11.
2014 do 22. 5. 2015



CLLD – Standardizace MAS

 Metodika pro standardizaci místních akčních skupin
v programovém období 2014 – 2020 schválena vládou
dne 21. 5. 2014

 definuje standardy pro přijatelnost MAS

 vymezuje postupy v rámci procesu standardizace

 specifikuje potřebné dokumenty předkládané při standardizaci

 standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů -
územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS,
kancelář MAS a institucionalizace MAS

 získání Osvědčení o splnění standardů – nutná
podmínka pro předložení žádosti o podporu SCLLD



CLLD - LEADER V PRV

 CLLD/LEADER - min. 5 % z rozpočtu PRV, tj. cca 152
mil. EUR celkových veřejných výdajů

 opatření Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD –
komunitně vedený místní rozvoj):

• Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně

vedeného místního rozvoje

• Příprava a provádění činností spolupráce MAS

 v přípravě návrh Pravidel - Pracovní skupiny MV k
přípravě Pravidel plánovány od začátku roku 2015

 respektovány musí být podmínky nařízení a podmínky
stanovené na základě rozhraní s ostatními fondy

 režijní výdaje MAS - hrazeny z IROP (cca 2 mld. Kč)



CLLD – Realizace SCLLD

 projekty konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD
příslušné MAS, které jsou danou MAS vybrané na
základě předem stanovených výběrových kritérií

 příjemci podpory a výše podpory závisí na konkrétním
typu opatření (výše podpory maximálně 85 %
způsobilých výdajů)

 výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč

 strategie může být zaměřena na následující články:

 Předávání znalostí a informační akce (čl. 14)

 Podpora investic v zemědělských podnicích a Podpora
investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo
vývoje zemědělských produktů (čl. 17 1.a), b))



CLLD – Realizace SCLLD

 Podpora investic související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Lesnická
infrastruktura (čl. 17 1.c))

 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti,
podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských
činností (čl. 19 1. b))

 Obnova lesnického potenciálu poškozeného požáry a jinými
přírodními katastrofami, včetně škůdců, chorob a
katastrofických událostí a jevů souvisejících se změnou
klimatu (čl. 24 1.d))

 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty
lesních ekosystémů (čl. 25) – Neproduktivní investice v lesích

 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)

 Spolupráce (čl. 35 1.a))



CLLD – Realizace projektů spolupráce

 spolupráce mezi územními celky (národní spolupráce)

 spolupráce mezi územími celky v několika členských
státech či ve třetích zemích (nadnárodní spolupráce)

 příjemce podpory - MAS, jejíž SCLLD byla schválena
k podpoře z PRV

 spolupráce s jinými partnerstvími bude možná, dotována
však bude pouze část týkající se podpořené MAS

 vlastní realizace projektů i náklady na řízení projektů

 podpora až do výše 80 % způsobilých výdajů

 odlišný systém příjmu a schvalování - průběžný příjem
na platební agentuře

 na projekty spolupráce obdrží každá MAS svou alokaci -
projekty nebudou soutěžit mezi sebou



Děkuji za pozornost!


