
PROGRAM ROZVOJE 

VENKOVA (PRV) 
STAROSTENSKÉ SEZENÍ 3/2015 

Ing. Ludmila Solovská, KMOS Mikroregion Konicko 

17. 3. 2015 



PRV 2014 - 2020 

základní informace 

 

 Připravilo MZe s partnery na základě Usnesení 
Vlády ČR ze dne 28.11.2012 č. 867 

 zpracován v souladu s nařízením EP a Rady  
č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 
z EZFRV 

 Naplňování cílů společné zemědělské politiky a 
Strategie Evropa 2020 

 Vícefondová podpora: EZFRV, EFRR a ESF, LEADER 

 

 



PRV 2014 - 2020 
obecné cíle podpory – 6 priorit platných v EU 

 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve 
venkovských oblastech 

 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech 
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a 
udržitelného obhospodařování lesů 

 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních 
podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se 
zemědělstvím a lesnictvím 

 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a 
lesnictví, která je odolná vůči klimatu 

 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 
 

 



PRV 2014 - 2020 

Struktura opatření 

 Předávání znalostí a informační akce  
 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro 

zemědělství 
 Investice do hmotného majetku 
 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské 

činnosti 
 Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů 
 Agroenvironmentálně-klimatické opatření 
 Ekologické zemědělství 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



PRV 2014 - 2020 

Struktura opatření 

 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle 
rámcové směrnice o vodě 

 Platby pro oblasti s přírodními či jinými 
zvláštními omezeními 

 Lesnicko-environmentální a klimatické služby 
a ochrana lesů 

 Spolupráce 

 Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD) 

 Technická pomoc 

 



Předávání znalostí a informační akce 

(Čl. 14) 

1.1. Podpora odborného vzdělávání a získávání 
dovedností 

Popis: zvyšování odborné kvalifikace jednotlivých 
pracovníků v resortu zemědělství 

Příjemce: subjekt akreditovaný Mze 

Způsobilé výdaje: výdaje na vlastní organizaci a zajištění 
vzdělávací akce, činnost lektorů, technické zabezpečení, 
cestovní výdaje, výukové materiály a pomůcky 

Podpora: 100% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 15%) 

 



Předávání znalostí a informační akce 

(Čl. 14) 

1.2. Podpora demonstračních činností a 
informačních akcí 

Popis: poskytování informací a předávání zkušeností z 
oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství, krajinotvorby, 
životního prostředí, atd. jedné skupině účastníků (jedna akce 
rozdělená do více akcí v rámci 24 měsíců) 

Příjemce: subjekt akreditovaný Mze 

Způsobilé výdaje: technické zabezpečení, cestovní výdaje, 
výukové materiály a pomůcky, činnost lektorů, výdaje na 
vlastní organizaci a zajištění vzdělávací akce 

Podpora: 100% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 15%) 

 



Poradenské, řídící a pomocné služby 

pro zemědělství (Čl. 15) 

2.1. Podpora využívání poradenských služeb 
Popis: odborné individuální poradenství – akreditovaný 
poradenský systém MZe 

Příjemce: poradci akreditovaní Mze (FO) nebo PO 
zaměstnávající poradce akreditovaného Mze 

Preference: poradenství pro mladé, ekologické zemědělce, 
příjemci dotace z Agro-environ.-klimat. opatření, živočišná 
výroba 

Způsobilé výdaje: náklady na poskytnutí poradenské služby 

Podpora: max. 80% způsobilých výdajů, max. 1 500 EUR/rok 
(EZFRV 75%, ČR 15%) 

 



Investice do hmotného majetku (Čl. 17) 

4.1. Podpora investic v zemědělských podnicích 
Popis: investice na ustajovací a chovatelská zařízení, 
skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, 
steliva, druhotné produkty živočišné výroby, nosné 
konstrukce trvalých kultur, stavby pro zahradnictví, spec. 
mob. stroje (ne traktor), kotelny na biomasu, peletárny 

Příjemce: zemědělský podnikatel, státní statky a státní 
podniky splňující definici zeměd. podnikatele 

Podpora: max. 40% způsob. výdajů (50% u mladých 
začínajících zemědělců), min. výdaje na jeden projekt: 
100 tis Kč 

 



Investice do hmotného majetku (Čl. 17) 

4.2. Podpora investic, které se týkají zpracování 
/uvádění na trh a/nebo vývoje zeměd. produktů 

 

Popis: investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro 
finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování, 
uváděním produktů na trh včetně výstavby a rekonstrukcí 
budov 

Příjemce: Zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo 
krmiv (mikro, malý nebo střední podnik) 

Podpora: max. 40% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 
15%) 

 

 



Investice do hmotného majetku (Čl. 17) 

4.3. Podpora investic do infrastruktury související s 
rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se 
zemědělství a lesnictví 

Popis: pozemkové úpravy (zaměření území, vytyčení 
nových pozemků, geodetické práce), realizace plánů 
společných opatření (ochrana ŽP, zachování krajinného 
rázu, protieroz. a protipovod. opatření) 

Příjemce: Státní pozemkový úřad - pobočky krajských 
pozemkových úřadů 

Podpora: nejvýše 100% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 
15%) 

 

 



Rozvoj zemědělských podniků a 

podnikatelské činnosti (Čl. 19) 

6.1. Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé 
zemědělce 

Popis: investice do zeměd. staveb a technologií pro ŽV 
(ustajovací a skladovací prostory pro druhotné produkty, 
krmiva a steliva, chovatelská zařízení) i RV (skladování, 
nosné konstrukce trvalých kultur, skleníky, zahradnické 
stavby, spec.mob. stroje, nákup zeměd. nemovitostí  
i hospod. zvířat, nákup krmiv, hnojiv, sadby, osiva, apod.) 

Příjemci: zemědělský podnikatel (mikro nebo malý 
podnik) 

Podpora: max. do 45 tis. EUR ve dvou splátkách. 

 

 

 



Rozvoj zemědělských podniků a 

podnikatelské činnosti (Čl. 19) 

6.4. Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 

Popis: výroba potravinářských výrobků, nápojů, textilií, 
papíru, zpracování dřeva, dřevěných, kovových, 
skleněných výrobků, strojů a zařízení, výzkum a vývoj. 
Podpora agroturistiky. Investice do zařízení na výrobu 
tvarovaných biopaliv 

Příjemci: zemědělský podnikatel 

Podpora: max 25% velké, 35% střední, 45% velké 
podniky. Min. výdaje na projekt: 200 tis Kč, max. výdaje 
na projekt: 10 mil Kč 

 

 

 



Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů (Čl. 21) 

8.1. Podpora zalesňování/zakládání lesů včetně 
nákladů na založení a roční prémie na ha na 
péči/ušlé příjmy 

Popis: zalesňování zemědělské půdy (dle LPISu), 
náklady na zalesnění a péči po dobu 5 let, náhrada za 
ukončení zeměd. činnosti po dobu 10 let, nelze 
dotovat rychle rostoucí dřeviny a ván. stromky 

Příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a 
pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky 

Podpora: paušální platba v EUR/ha/rok 

 



Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů (Čl. 21) 

8.3. Podpora předcházení poškozování lesů lesními 
požáry, přírod. katastrofami a katastrof. událostmi 

Popis: preventivní protipovodňová, protierozní 
opatření, výstavba a oprava retenčních nádrží a 
objektů hrazení bystřin 

Příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a 
pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. 

Podpora: max. 100% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, 
ČR 15%) 

 



Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů (Čl. 21) 

8.4. Podpora obnovy poškozených lesů lesními 
požáry, přírod. katastrofami a katastrof. událostmi 
Popis: obnova lesních porostů po kalamitách (projektová 
dokumentace, odstraňování poškozených porostů ve stáří 
do 40 let, příprava ploch po kalamitních těžbách před 
zalesněním, umělá obnova, sadba a ochrana porostů) 

Příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři 
lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich 
sdružení a spolky. 

Podpora: max. 100% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 
15%) 

 



Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů (Čl. 21) 

8.5. Podpora investic ke zvýšení odolnosti a 
ekologické hodnoty lesních ekosystémů 

Popis: investice do ochrany melioračních a zpevňujících 
dřevin, neproduktivní investice v lesích, přeměna 
porostů náhradních dřevin 

Příjemci: soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a 
pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní 
subjekty a jejich sdružení a spolky. Ne státní podniky 

Podpora: max. 50% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 
15%), neproduktivní investice v lesích max. 100% 

 



Investice do rozvoje lesních oblastí a 

zlepšování životaschopnosti lesů (Čl. 21) 

8.6. Podpora investic do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a 
uvádění na trh 

Popis: technika a technologie pro lesní hospodářství 
(včetně koně) - obnova, výchova a těžba lesních porostů. 
Stavba a technologické vybavení dřevozpracujících 
provozoven, nákup pozemků max. 10% způsobilých výdajů. 

Příjemci: FO, PO, sdružení, obce a jejich svazky, střední 
školy. 

Podpora: max. 50% způsobilých výdajů (EZFRV 75%, ČR 
15%) 

 



Článek 28 - 34 

  

 Agroenviromentálně-klimatické opatření (Čl. 28) 

 Ekologické zemědělství (Čl. 29) 

 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové 
směrnice o vodě (Čl. 30) 

 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními 
omezeními (Čl. 31) 

 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a 
ochrana lesů (Čl. 34) 

 



Spolupráce (Čl. 35) 

16.1. Podpora zřizování a fungování operačních 
skupin v rámci EIP v oblasti zemědělské produktivity 
a udržitelnosti 

 

Popis: Náklady na vypracování strategie, akčního plánu, 
studie proveditelnosti, přímé investiční náklady projektu, 
provozní náklady operačních skupin 

Příjemci: Operační skupiny EIP, resp. její členové 
Podpora: 100% provozních nákladů operačních skupin, 
přímé náklady – dle jednotlivých opatření 



Spolupráce (Čl. 35) 

16.2. Podpora pilotních projektů a vývoje nových 
produktů, postupů, procesů a technologií 

Popis: rozvoj inovací, tzn. zavedení nového výrobního 
postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení 
stávající technologie výroby nebo produktu 

Příjemci: uskupení min. 2 subjektů. Jeden – podnikatel v 
zemědělství nebo potravinářství, druhý – výzkumná 
instituce 

Podpora: 100% provozních nákladů spolupráce, přímé 
náklady – dle jednotlivých opatření 



Spolupráce (Čl. 35) 

16.3. (Ostatní) spolupráce mezi malými hospodářskými 
subjekty při organizování společných pracovních procesů a 
sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního ruchu 

Popis: efektivní využití zařízení a zdrojů, kterých by při individuálním 
postupu nemohlo být dosaženo. Studie proveditelnosti, podnikatelské 
plány, provozní náklady spolupráce, přímé investiční náklady 

Příjemci: Zemědělský podnikatel splňující kategorii mikropodniku, 
výrobce potravin splňující kategorii mikropodniku, subjekt hospodařící 
v lesích splňující kategorii mikropodniku, subjekty podnikající v oblasti 
služeb pro zemědělství, potravinářství a lesnictví splňující kategorii 
mikropodniku 

Podpora: 100% provozních nákladů spolupráce, přímé náklady – dle 
jednotlivých opatření 



Spolupráce (Čl. 35) 

16.4. Podpora vertikální a horizontální spolupráce mezi 
účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 
propagačních činností ….. 
Popis: začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich 
konkurenceschopnosti, společný prodej v místní prodejně, prodej ze 
dvora, „bedýnkový prodej“, společná organizace prodeje 
velkoodběratelům (jídelny) 

Příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelé v 
oblasti služeb pro zemědělství a potravinářství, NNO zastupující 
zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí, MAS.  

Minimálně 2 subjekty, jeden – podnikatel v zeměd. nebo potravin.  

Podpora: 100% provozních nákladů spolupráce, přímé náklady – dle 
jednotlivých opatření 



Spolupráce (Čl. 35) 

16.5. Podpora společných akcí prováděných s cílem zmírnit změnu klimatu 
nebo přizpůsobit se této změně a společných přístupů k projektům v oblasti 
ochrany ŽP a stávajícím environmentálním postupům 

16.6. Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi subjekty v 
dodavatelském řetězci v rámci udržitelného zajišťování biomasy pro použití 
v procesech výroby potravin a energie a průmyslových procesech 
 

Popis: společné investiční akce při zpracování a dalším využití biologicky 
rozložitelného odpadu – kompostárny a také při zpracování a dalším využití 
biomasy za účelem výroby alternativních paliv (tvarovaná biopaliva) 

Příjemci: zemědělský podnikatel, výrobce potravin, podnikatelský subjekt, 
obce, svazky obcí 

Minimálně 2 subjekty, jeden – podnikatel v zeměd. nebo potravin.  

Podpora: 100% provozních nákladů spolupráce, přímé náklady – dle 
jednotlivých opatření 



Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD 

– komunitně vedený místní rozvoj) – Čl. 35 

19.2. Podpora provádění operací v rámci místní 
rozvojové strategie 

Popis: aktivity a činnosti (operace, projekty) připravené 
a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle 
SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň 
financovatelné z PRV 

Příjemci: koneční žadatelé z území MAS 

Podpora: max. 100% způsobilých výdajů. Min. výdaje 
na projekt: 50 tis Kč, max. výdaje na projekt: 5 mil Kč 

 



Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD 

– komunitně vedený místní rozvoj) – Čl. 35 

19.3. Příprava a provádění činností spolupráce MAS 

19. 4. Podpora provozních nákladů a animace 

Popis: vlastní realizace projektů spolupráce mezi MAS a 
dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice 
území jedné MAS vč. zajištění jejich řízení. Spolupráce v 
rámci členského státu, v několika členských státech nebo ve 
třetích zemích 

Příjemci: Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k 
podpoře z PRV 

Podpora: max. 80% způsobilých výdajů. Min. výdaje na 
projekt: 50 tis Kč, max. výdaje na projekt: 5 mil Kč 

 



Technická pomoc (Čl. 51 – 54) 

 

20.1. Podpora technické pomoci (mimo CSV) 

 

20.2. Podpora pro zřízení a činnost CSV 

 



DĚKUJI ZA 

POZORNOST 

Ing. Ludmila Solovská, KMOS Mikroregion Konicko 

17. 3. 2015 


