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Program rozvoje venkova
Možnosti podpory pro mladé rodiny

I.   Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a  
lesnictví – 3,107 mld Kč ročně

II.  Zlepšování životního prostředí a krajiny – 7,192 
mld Kč ročně

III. Kvalita života ve venkovských oblastech a 
diverzifikace hospodářství venkova – 2,349 mld 
Kč ročně

IV. Leader – 0,65 mld Kč ročně



Osa III.  Kvalita života ve 
venkovských oblastech a 
diverzifikace hospodářství venkova

Priority :
tvorba pracovních příležitostí
podmínky růstu a kvalita života na 
venkově
vzdělávání a místní partnerství



Diverzifikace hospodářství
venkova - opatření

1.1 Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
Pro členy zemědělských hospodářství
(domácností)
Stavby, stroje, využití obnovitelných zdrojů
energie 
Podpora 50% nákladů



Diverzifikace hospodářství
venkova - opatření

1.2 Podpora zakládání podniků a jejich 
rozvoje
Pro fyzické a právnické osoby - nezemědělské
živnosti a mikropodniky do 10 zaměstnanců –
možnost rodinných podniků
Stavby, stroje, využití obnovitelných zdrojů
energie 
Podpora 50% nákladů



Diverzifikace hospodářství
venkova - opatření

1.3 Podpora cestovního ruchu
Pro fyzické a právnické osoby
Informační centra a služby, ICT
Rekreační infrastruktura a ubytovací zařízení s 
malou kapacitou, koupaliště, cyklo a pěší
stezky – možnost rodinných penzionů a malých 
cestovních kanceláří
Podpora 50% nákladů, u neziskových 
organizací 90%



Kvalita života ve venkovských 
oblastech - opatření
2.1 Základní služby pro hospodářství a 

obyvatelstvo venkova
a) Obnova a rozvoj vesnic

Pro fyzické a právnické osoby, obce
Zlepšení infrastruktury a prostředí vesnic, zvýšení
atraktivity obytného prostředí, využití obnovitelných 
zdrojů energie, příprava pozemků pro rodinné domy
Podpora 50% nákladů, u neziskových organizací 90%,  
u obcí 100%



Kvalita života ve venkovských 
oblastech - opatření
2.1 Základní služby pro hospodářství a 

obyvatelstvo venkova
b)   Občanské vybavení a služby

Pro fyzické a právnické osoby, obce
Doplnění chybějícího vybavení – školská, zdravotnická, 
sociální – včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, 
pečovatelské služby pro seniory, obchody, sportovní
zařízení – zlepšení atraktivity prostředí pro rodiny
Podpora 50% nákladů, u neziskových organizací 90%,  
u obcí 100%



Kvalita života ve venkovských 
oblastech - opatření
2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova
a) Přírodní dědictví venkova

Pro fyzické a právnické osoby, obce 
Odborné činnosti v oblasti přírody a 
krajiny, NATURY 2000 a osvěta 
krajinných hodnot - zvýšení poznávacích 
hodnot prostředí
Podpora 50% nákladů, u neziskových 
organizací 90%,  u obcí 100%



Kvalita života ve venkovských 
oblastech - opatření
2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova
b)   Kulturní dědictví venkova

Pro fyzické a právnické osoby, obce
Studie, programy, realizace záchrany a 
využití kulturního dědictví, památky, 
muzea, výstavy, kulturní akce, osvěta -
zvýšení kulturních hodnot prostředí
Podpora 50% nákladů, u neziskových 
organizací 90%,  u obcí 100%



Lidské zdroje - opatření

3.1 Vzdělávání a informace
Pro fyzické a právnické osoby, obce
Vzdělávání k usnadnění podnikání na venkově
Podpora 100% nákladů



Lidské zdroje - opatření

3.2 Získávání dovedností, animace a provádění
Pro fyzické a právnické osoby, obce, svazky obcí
Malý Leader pro jiné subjekty než MAS – osa III
Příprava na Leader
Podpora 100% nákladů, administrativa až 15%



Osa IV. Leader

Priority :
zlepzlepššeneníí řříízenzeníí a mobilizace vnita mobilizace vnitřřnníího ho 
rozvojovrozvojovéého potenciho potenciáálu venkovalu venkova

PPřřevaha realizace v ose IIIevaha realizace v ose III



Principy

Místní rozvojová strategie
Řádně vymezené subregionální venkovské území
Partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem
Vypracování a provádění strategie náleží místním 
akčním skupinám
Víceodvětvové strategie, projekty z různých 
odvětví
Inovační přístup
Projekty spolupráce
Vytváření sítí místních partnerství



Osa IV. Leader - opatření

IV.1.1 Místní akční skupina
Navrhuje ucelenou strategii místního rozvoje 
Skupina zúčastněná v LEADER+, nebo LEADER ČR, 
nebo založená podle principů LEADER. Podíl 
hospodářských a sociálních partnerů – zemědělců, žen, 
mladých lidí a jejich sdružení alespoň 50% - zájmy 
mladých rodin
Prokáže schopnost definovat a provádět strategii rozvoje 
pro danou oblast, včetně administrativy, účetnictví
Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, 
zájmové sdružení právnických osob, nadace
Podpora MAS až 20% celkové podpory pro území



Osa IV. Leader - opatření

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
Témata podle všech os PRV, většinou osa 
III., vyloučena nároková opatření osy II.
Podmínky zpravidla podle opatření PRV a 
strategie



Osa IV. Leader - opatření

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
Meziúzemní nebo mezinárodní spolupráce
Podmínkou uzavření partnerské smlouvy
Soulad se strategií a PRV
Řízení – koordinační MAS 



Příjemci podpory

Místní akční skupina – předkládající
strategii
Fyzické a právnické osoby, obce –
předkládající projekty



Novinky v Leaderu

Větší pravomoci MAS za přípravu a provádění
strategie: 
příprava a schvalování strategie
příjem projektů, evidence, administrativní
kontrola, kontrola přijatelnosti, výběr projektů, 
kontroly, výkaznictví, monitoring, vedení složek 
projektů a uchovávání dokladů
osvěta a propagační akce, práce s veřejností
– ne financování z vlastních zdrojů – riziko
vnitřní vzdělávání - sledovaný výdaj 



Novinky v Leaderu

Větší spektrum témat strategie – ne šíře strategie
Větší volnost při stanovování podmínek oproti 
PRV (velikost projektů, přijatelné výdaje, 
umístění projektů)
Možnost integrovaných projektů – přijatelné
výdaje z více opatření nebo os
Možnost skupin projektů ke komplexnímu řešení
lokality, problému – upadající území,
brownfields, environmentální opatření v údolí



Novinky v Leaderu

SZIF kontrolní role, informační systém a 
financování

MAS: kvalita partnerství, strategického plánování
a administrativních schopností, schopnost 
spravovat veřejné prostředky
každoroční audit a výroční zprávy o činnosti 
MAS
Jednotné směrnice, formuláře, elektronické
žádosti
Popisy činnosti subjektů předkládat každé 3 roky



Novinky v Leaderu

Projekty spolupráce celkem 10% osy IV 
výběr MZe, 
10% z projektu na administrativu, 
na přípravu spolupráce prostředky v Technické
pomoci
Partneři v opatření III.4.1., jiná partnerství, v 
jiném regionu, státě nebo státech, podmínkou 
silná koordinace - koordinační MAS



Stav příprav

10.5.2006 – schválen NSPRV vládou
16.8.2006 – schválen PRV vládou
6 měsíců projednávání v EK
Zahájení realizace květen – září 2007
www.mze.cz

http://www.mze.cz/
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