
Program rozvoje venkova 

na období 2014 - 2020



PRV 2014 – 2020 

• Program rozvoje venkova schválen v květnu 2015

• 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování na 35 %

celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR

• Každoročně budou vyhlašována 2 kola příjmu žádostí

 podzimní (září/říjen)

 jarní (duben/květen)

• LEADER a pozemkové úpravy průběžný/kontinuální příjem



OPATŘENÍ PRV 2014 - 2020

• M01 Předávání znalostí a informační akce

• M02 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

• M04 Investice do hmotného majetku

• M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

• M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů

• M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření

• M11 Ekologické zemědělství

• M12 Platby v rámci sítě Natura 2000

• M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

• M14 Dobré životní podmínky zvířat

• M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

• M16 Spolupráce

• M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER 
(komunitně vedený místní rozvoj)



PRVNÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

První kolo příjmu probíhalo ve dnech:

29. 9. - 12. 10. 2015

Název operace
Doporučené 

žádosti

Finanční 
požadavek  
(mld. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 746 4,7

4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 395 1,2

4.3.2 Lesnická infrastruktura 107 0,35

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 167 0,19

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a 
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich 
uvádění na trh

30 1,12



ŽÁDOSTI PODANÉ OBCEMI

4.3.2 Lesnická 
infrastruktura

8.6.1 Technika a 
technologie pro lesní 

hospodářství

Počet zaregistrovaných žádostí 186 167

Částka za zaregistrované 568 544 807 115 464 453

Alokace 345 000 000 190 000 000

Úspěšnost 61 % 100 %

Žádosti obcí/svazků obcí 101 34

Částka za žádosti obcí/svazků obcí 285 805 303 16 735 767



Jaro 2016 - 2.kolo příjmu žádostí 

č.operace název operace 

1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce 

6.1.1 Zahájení činností mladých zemědělců 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností 

6.4.2 Podpora agroturistiky 

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

8.1.1 Zalesňování lesů 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 

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě



8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Způsobilé náklady:

 náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě

 náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let

 náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let 

 podporu nelze poskytnout na výsadbu RRD, výmladkových plantáží a vánočních 

stromků
Rozpočet: cca 280 mil. Kč (včetně starých závazků)
Předpokládaný rozsah: 1 000 ha

Jedle, 
borovice,
buk, lípa, 
douglaska, 
jasan

Ostatní 
dřeviny

Orná půda, 
chmelnice, vinice, 
ovocný sad, školka 
nebo zelinářská 
zahrada  

Travní porost 
nebo jiná 
kultura 

založení lesního porostu 3035 EUR/ha 2 100 EUR/ ---------------------- ---------------

péče o založení lesního 
porostu

669 EUR/ha 298 EUR/ha ---------------------- ----------------

náhrada za ukončení 
zemědělské činnosti

-------------- --------------- 488 EUR/ha 161 EUR/ha



8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Způsobilé výdaje:

 výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin

 preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v 

jejich povodích

 protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodních 

Alokace pro 2.kolo: 43, 7 mil. Kč

Rozpočet: 97,2 mil. Kč na období



8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

Způsobilé výdaje:

 odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 

let určených k rekonstrukci

 příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním 

 umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách 

 ochrana založených porostů

Alokace pro 2.kolo: 126 mil. Kč

Rozpočet: 280 mil. Kč na období



8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

Způsobilé výdaje:

 odstranění škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v 

jejich povodích

 odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení 

bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících 

objektech 

Alokace pro 2.kolo: 31, 5 mil. Kč
Rozpočet: 70 mil. Kč na období



8.5.1 Investice do ochrany melioračních a 

zpevňujících dřevin

Způsobilé výdaje:

 částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu 

melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu 

Alokace pro 2.kolo: 84 mil. Kč

Rozpočet: 187 mil. Kč na období



8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

Způsobilé výdaje:

 opatření k posílení rekreační funkce lesa

 opatření k usměrňování návštěvnosti území

 opatření k údržbě lesního prostředí

 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa

 nákup pozemků max. do částky odpovídající 10 % celkových 

způsobilých výdajů 

Alokace pro 2.kolo: 56 mil. Kč 

Rozpočet: 125 mil. Kč na období



8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Způsobilé výdaje:

 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního

porostu za účelem obnovy

 příprava ploch před zalesněním

 umělá obnova sadbou

 hnojení lesních dřevin při výsadbě

 ochrana založeného porostu

Alokace pro 2.kolo: 220 mil. Kč

Rozpočet: 489 mil. Kč na období



8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících 

provozoven

Způsobilé výdaje:

 stroje, technologie, zařízení a související stavební úpravy v rámci 

strojního vybavení pilnic a/nebo pro sušení a impregnování 

masivního

 nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 % 

způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Alokace pro 2.kolo: 31,9 mil. Kč

Rozpočet: 64 mil. Kč na období



OPERACE PRO OBCE v rámci 3. kola

 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

 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Pravidla pro výše uvedené operace budou na webových stránkách 

MZe zveřejněny přibližně v červenci 2016.

Příjem žádostí bude probíhat v říjnu 2016.

Podzim 2016 - 3.kolo příjmu žádostí



• příjem žádostí o realizaci strategie probíhá od 1. 9. do 31. 3. 2016

 možnost vyhlášení navazující výzvy

• kontrola formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti – provádí MMR

• věcné hodnocení Programových rámců – posouzení souladu strategie

s cíli dotčených programů – provádí jednotlivé ŘO

• věcné hodnocení Programového rámce PRV provedou externí

hodnotitelé

• preferenční kritéria pro Programový rámec PRV

 vychází z Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v

programovém období 2014-2020

• ŘO může na základě věcného hodnocení strategie navrhnout úpravu

odpovídajícího Programového rámce

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 
(CLLD)



KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
(CLLD) V PRV

• Opatření M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD -

komunitně vedený místní rozvoj) - 5 % z rozpočtu PRV (154 mil. EUR – po modifikaci

PRV 180 mil. EUR)

 Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně

vedeného místního rozvoje – realizace SCLLD

 Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny –

realizace projektů spolupráce

• Pravidla pro výběr SCLLD a stanovení alokace (zveřejněna)

 způsob hodnocení včetně výběrových kritérií

 stanovení alokace a její přerozdělení v průběhu realizace SCLLD

 rozdělení alokace mezi MAS dle jejich rozlohy a počtu obyvatel

• Metodika pro tvorbu Fichí do Programového rámce PRV (zveřejněna)

 podmínky pro tvorbu Fiche

 specifická ustanovení pro jednotlivé články PRV



KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
(CLLD) V PRV

• Pravidla pro implementaci SCLLD (v přípravě)

 obecné podmínky pro projekty konečných žadatelů – podmínky pro

způsobilost výdajů, veřejnou podporu, zadávání zakázek, ….

 podrobné podmínky pro jednotlivé články – okruhy způsobilých

výdajů, limity, specifické přílohy k žádosti o dotaci a o platbu, ….

 systém administrace na MAS a SZIF – proces podání, schvalování,

realizace, proplácení, možnosti odvolání, ….

• Pravidla pro projekty spolupráce (v přípravě)

 podmínky realizace projektů spolupráce - operace 19.3.1

• Pravidla pro MAS (v přípravě)

 podmínky pro MAS při implementaci Programového rámce PRV,

vyhlašování výzvy, …



Dotační možnosti obcí v rámci 

CLLD V PRV

• Dotační možnosti v CLLD jsou obdobné jako v klasickém PRV pro

operace 8.3.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.6.2 a 16.4.1

• navíc mohou MAS do svých strategií zahrnout Fiche zaměřené na

následující oblasti podpory:

 Zemědělská infrastruktura

- rekonstrukce a výstavba polních cest, obnova či nová výstavba souvisejících

objektů a technického vybavení,

- realizace polních cest na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo

intravilán obce

 Pozemkové úpravy

- realizace plánů společných zařízení v souladu se schválenými návrhy

pozemkových úprav



NÁRODNÍ DOTACE
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury 

vodovodů a kanalizací

 v roce 2015 byla vyhlášena v pořadí II. výzva s alokací 1,5 mld. Kč

 příjem žádostí probíhal od 1. července do 14. srpna

 oproti I. výzvě došlo k rozšíření i na místní (městské) části s velikostí do

1 000 obyvatel

 MZe aktuálně plánuje vyhlásit III. výzvu v první polovině 2016 s alokací

cca 300 - 400 mil. Kč



NÁRODNÍ DOTACE
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

 údržba a obnova stávajících prvků venkovské krajiny, drobných sakrálních

staveb, které neslouží osobnímu užívání nebo k podnikání

 od 27.1.2016 do 15.3.2016 jsou přijímány žádosti

 alokace: cca 400 mil.Kč

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy 

a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného 

charakteru

obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly 

významné kulturní a historické hodnoty

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy 

potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní 

povahy a o změně některých dalších zákon.

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku



Děkuji za pozornost!


