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PoslPosláánníí EAFRDEAFRD

Podpora SpolePodpora Společčenstvenstvíí pro trvale udrpro trvale udržžitelný itelný 
rozvoj venkova, rrozvoj venkova, růůst a zamst a zaměěstnanoststnanost
DoplDoplňňkový nkový náástroj k Spolestroj k Společčnnéé zemzeměědděělsklskéé
politice orientovanpolitice orientovanéé na trh a pna trh a přřííjmy,            jmy,            
k Politice soudrk Politice soudržžnosti a k Spolenosti a k Společčnnéé politice politice 
rybolovurybolovu
Navazuje na SAPARD 00Navazuje na SAPARD 00--04, opera04, operaččnníí
program RVMZ a HRDP 04program RVMZ a HRDP 04--0606



StrategickStrategickéé plpláánovnováánníí a a 
programovprogramováánníí

KomplexnKomplexníí, , holistickýholistický a a úúzemnzemníí ppřříístup:stup:
StrategickStrategickéé smsměěry Spolery Společčenstvenstvíí pro rozvoj pro rozvoj 
venkovavenkova
Legislativa EULegislativa EU

NNáárodnrodníí strategický plstrategický pláán rozvoje venkova n rozvoje venkova ČČR na R na 
obdobobdobíí 20072007--2013 (NSPRV)2013 (NSPRV)
Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova ČČR na obdobR na obdobíí 20072007--
2013 (PRV)2013 (PRV)



CelkovCelkováá strategiestrategie

Priority EUPriority EU
LisabonskLisabonskáá strategiestrategie
Strategie hospodStrategie hospodáářřskskéého rho růůstu stu ČČRR
GoteborskGoteborskáá strategiestrategie
KjKjóótský tský protokolprotokol



VizeVize
ZlepZlepššeneníí žživotnivotníího prostho prostřřededíí, , žživotnivotníí úúrovnrovněě a a 
žživotnivotníích podmch podmíínek obyvatel venkova, posnek obyvatel venkova, posíílenleníí
nosných obornosných oborůů a diverzifikace zema diverzifikace zeměědděělstvlstvíí, , 
lesnlesníího a vodnho a vodníího hospodho hospodáářřstvstvíí, cestovn, cestovníího ruchu ho ruchu 
a dala dalšíších odvch odvěětvtvíí zabezpezabezpeččujujííccíích hospodch hospodáářřskou a skou a 
spolespoleččenskou stabilitu venkova a dosaenskou stabilitu venkova a dosažženeníí úúrovnrovněě
srovnatelnsrovnatelnéé s venkovskými regiony vysps venkovskými regiony vyspěělých lých 
zemzemíí EU. EU. 
KomparativnKomparativníí výhody zvývýhody zvýšíší atraktivitu venkova atraktivitu venkova 
pro bydlenpro bydleníí, pr, prááci a podnikci a podnikáánníí..



GlobGlobáálnlníí ccííll

Dimenze prosperujDimenze prosperujííccíí ekonomikyekonomiky
Dimenze kvalitnDimenze kvalitníího ho žživotnivotníího prostho prostřřededíí
Dimenze dobrDimenze dobréého pracovnho pracovníího uplatnho uplatněěnníí
obyvatel venkova a kvality obyvatel venkova a kvality žživotaivota



Strategie podle os Strategie podle os 

I.   ZlepI.   Zlepššeneníí konkurenceschopnosti    zemkonkurenceschopnosti    zeměědděělstvlstvíí a  a  
lesnictvlesnictvíí

II.  ZlepII.  Zlepššovováánníí žživotnivotníího prostho prostřřededíí a krajinya krajiny
III. Kvalita III. Kvalita žživota ve venkovských oblastech a ivota ve venkovských oblastech a 

diverzifikace hospoddiverzifikace hospodáářřstvstvíí venkovavenkova
IV. LeaderIV. Leader
(Hospod(Hospodáářřský, ský, environmentenvironmentáálnlníí, soci, sociáálnlníí a kulturna kulturníí

rozvoj a prozvoj a přřenos na co nejnienos na co nejnižžšíší úúroveroveňň))

Priority Priority ČČR, podR, podííly a podporovanly a podporovanéé aktivity:aktivity:



Osa I. ZlepOsa I. Zlepššeneníí konkurenceschopnostikonkurenceschopnosti
Modernizace, inovace a kvalita 92 %:Modernizace, inovace a kvalita 92 %:

Modernizace zemModernizace zeměědděělských podniklských podnikůů, , 
PozemkovPozemkovéé úúpravy, Ppravy, Přřididáávváánníí hodnoty hodnoty 
zemzeměědděělským a potravinlským a potravináářřským produktským produktůům, m, 
Investice do lesInvestice do lesůů, Seskupen, Seskupeníí producentproducentůů

PPřřenos znalostenos znalostíí 8 %:8 %:
DalDalšíší odbornodbornéé vzdvzděělláávváánníí a informaa informaččnníí
ččinnost, Zahinnost, Zaháájenjeníí ččinnosti mladých innosti mladých 
zemzeměědděělclcůů, P, Přřededččasný odchod do dasný odchod do důůchodu, chodu, 
VyuVyužžíívváánníí poradenských sluporadenských služžebeb



Osa II. Osa II. ŽŽivotnivotníí prostprostřřededíí a krajinaa krajina

BiologickBiologickáá rozmanitost a zachovrozmanitost a zachováánníí zemzeměědděělských lských 
a lesnických systa lesnických systéémmůů s vysokou ps vysokou přříírodnrodníí
hodnotou a tradihodnotou a tradiččnníí zemzeměědděělsklskéé krajiny 77 %:krajiny 77 %:
Platby za pPlatby za přříírodnrodníí znevýhodnznevýhodněěnníí poskytovanposkytovanéé v v 
horských oblastech a platby poskytovanhorských oblastech a platby poskytovanéé v jiných v jiných 
znevýhodnznevýhodněěných oblastech, Platby v rných oblastech, Platby v ráámci mci NaturyNatury
2000 na zem2000 na zeměědděělsklskéé ppůůdděě, , AgroenvironmentAgroenvironmentáálnlníí
opatopatřřeneníí (postupy (postupy ššetrnetrnéé k k žživotnivotníímu prostmu prostřřededíí, , 
ooššetetřřovováánníí travntravníích porostch porostůů, c, cííl l 
Konkurenceschopnost), Platby v rKonkurenceschopnost), Platby v ráámci mci NaturyNatury v v 
leslesíích ch 



Osa II. Osa II. ŽŽivotnivotníí prostprostřřededíí a krajinaa krajina

Ochrana vody a pOchrana vody a půůdy 17 %:dy 17 %:
AgroenvironmentAgroenvironmentáálnlníí opatopatřřeneníí (p(pééčče o e o 
krajinu), Platby souvisejkrajinu), Platby souvisejííccíí se smse směěrnicrnicíí
Rady 2000/60/ESRady 2000/60/ES

ZmZmíírrňňovováánníí klimatických zmklimatických změěn 6 %:n 6 %:
ZalesZalesňňovováánníí zemzeměědděělsklskéé ppůůdy, Obnova dy, Obnova 
lesnicklesnickéého potenciho potenciáálu a zavlu a zaváádděěnníí
preventivnpreventivníích opatch opatřřeneníí, Neproduktivn, Neproduktivníí
investice v lesinvestice v lesííchch



Osa III. Diverzifikace, kvalita Osa III. Diverzifikace, kvalita žživota ivota 

Tvorba pracovnTvorba pracovníích pch přřííleležžitostitostíí 36 %: 36 %: 
Diverzifikace Diverzifikace ččinnostinnostíí nezemnezeměědděělsklskéé povahy, povahy, 
Podpora zaklPodpora zaklááddáánníí podnikpodnikůů a jejich rozvoje, a jejich rozvoje, 
Podpora cestovnPodpora cestovníího ruchuho ruchu

PodmPodmíínky rnky růůstu a kvalita stu a kvalita žživota 57 %:ivota 57 %:
ZZáákladnkladníí sluslužžby pro hospodby pro hospodáářřstvstvíí a obyvatelstvo a obyvatelstvo 
venkova, Obnova a rozvoj vesnic a rozvoj dvenkova, Obnova a rozvoj vesnic a rozvoj děědictvdictvíí
venkovavenkova

VzdVzděělláávváánníí a ma míístnstníí partnerstvpartnerstvíí 7 %:7 %:
VzdVzděělláávváánníí a informace, Za informace, Zíískskáávváánníí dovednostdovednostíí, , 
animace a provanimace a prováádděěnníí



Osa IV. LeaderOsa IV. Leader

ZlepZlepššeneníí řříízenzeníí a mobilizace pa mobilizace přřirozenirozenéého ho 
vnitvnitřřnníího rozvojovho rozvojovéého potenciho potenciáálu lu 
venkova 100 %:venkova 100 %:
Implementace mImplementace míístnstníí rozvojovrozvojovéé strategiestrategie
Realizace projektRealizace projektůů spoluprspolupráácece
Provoz mProvoz míístnstníích akch akččnníích skupinch skupin

Celkem 36 MAS, rCelkem 36 MAS, růůst 21,41,64 MASst 21,41,64 MAS



Podpora realizacePodpora realizace

TechnickTechnickáá pomoc pomoc 
-- monitoring, hodnocenmonitoring, hodnoceníí, informa, informaččnníí a a 

kontrolnkontrolníí ččinnostinnost
-- CelostCelostáátntníí ssííťť rozvoje venkova rozvoje venkova 

EvropskEvropskáá ssííťť rozvoje venkova propojenrozvoje venkova propojenáá s s 
nnáárodnrodníími smi sííttěěmimi



InstituceInstituce

ŘŘííddííccíí orgorgáánn
PlatebnPlatebníí agenturaagentura
KompetentnKompetentníí orgorgáánn
CertifikaCertifikaččnníí subjektsubjekt
MonitorovacMonitorovacíí výborvýbor



MMííra spolufinancovra spolufinancováánníí z EU z EU 

Osy I. a III. 75 %, 25 % stOsy I. a III. 75 %, 25 % stáát t 
Osy II. a IV. 80 %, 20 % stOsy II. a IV. 80 %, 20 % stáátt
MinimMinimáálnlněě 20 %20 %
Alokace s 2 % roAlokace s 2 % roččnníím indexemm indexem



RoRoččnníí alokace EAFRD alokace EAFRD ((mldmld KKčč))
Limit EU           NSPRV              EU   EU+Limit EU           NSPRV              EU   EU+ČČRR

Osa I.    10 %Osa I.    10 % 22,39 %22,39 % 2,332,33 3,113,11
Osa II.   25 %Osa II.   25 % 55,20 %55,20 % 5,745,74 7,197,19
Osa III.  10 %Osa III.  10 % 16,93 %16,93 % 1,761,76 2,352,35
Osa IV.    5 % Osa IV.    5 % 

NNČČS     2,5%  S     2,5%  5,00 %5,00 % 0,520,52 0,650,65
TP max.   4 %TP max.   4 % 0,48 %0,48 % 0,050,05 0,070,07
CelkemCelkem 100 %100 % 10,41    13,3610,41    13,36



SchvalovSchvalováánníí NSPRVNSPRV

OPM dvOPM dvěě verze 5.12.2005, 3.4.2006verze 5.12.2005, 3.4.2006
VeVeřřejnejnéé slyslyššeneníí SEA 18.4.2006SEA 18.4.2006
SchvSchváálenleníí vlvláádou dou ČČR 10.5.2006R 10.5.2006
PPřřededáánníí EK 18.5.2006EK 18.5.2006
ProjednProjednáávváánníí v EK 11.7.2006v EK 11.7.2006



SchvalovSchvalováánníí PRVPRV

OPM 29.5.2006OPM 29.5.2006
HodnocenHodnoceníí exex--anteante
VeVeřřejnejnéé slyslyššeneníí SEA 3.7.2006 SEA 3.7.2006 
SchvSchváálenleníí vlvláádou dou ččervenecervenec
6 m6 měěssííccůů projednprojednáávváánníí v EKv EK

Dokumenty na        www.mze.Dokumenty na        www.mze.czcz



NNááslednslednéé akceakce

NaNařříízenzeníí vlvláády pro osu IIdy pro osu II
NNáárodnrodníí provprováádděěccíí pravidla pro osy I, III a pravidla pro osy I, III a 
IVIV
Akreditace PlatebnAkreditace Platebníí agenturyagentury
InformaInformaččnníí systsystéémm
PrvnPrvníí výzva k podvýzva k podáávváánníí žžáádostdostíí v polovinv poloviněě
roku 2007roku 2007
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