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1. KLÍČOVÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A JEHO PRIORIT
1.a) Finanční údaje
Viz přiložené dokumenty
1.b) Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty
1.b1) Tabulkový přehled
Prioritní oblast 1A
Název cílového ukazatele

T1: podíl výdajů podle článků 14, 15
a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v
poměru k celkovým výdajům na
program rozvoje venkova (prioritní
oblast 1A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

2014-2017

Využití (%)

0,24

Cíl pro rok 2023

6,25

2014-2016

3,84

2014-2015

Prioritní oblast 1B
Název cílového ukazatele

Období

T2: Celkový počet operací spolupráce
podpořených v rámci opatření
„spolupráce“ (článek 35 nařízení
(EU) č. 1305/2013) (seskupení,
sítě/klastry, pilotní projekty …)
(prioritní oblast 1B)

2014-2017

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

5,00

Cíl pro rok 2023

2,05

2014-2016

244,00

2014-2015

Prioritní oblast 1C
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

2014-2017
T3: Celkový počet vyškolených
účastníků podle článku 14 nařízení
(EU) č. 1305/2013 (prioritní
oblast 1C)

Realizováno

388,00

2014-2016

Využití (%)

Cíl pro rok 2023

2,06
18 850,00

2014-2015
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Prioritní oblast 2A
Název cílového ukazatele

T4: podíl zemědělských podniků s podporou z
programu rozvoje venkova na investice do
restrukturalizace nebo modernizace (prioritní
oblast 2A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2017

12,54

94,14

4,02

30,18

2014-2016

5,58

41,89

0,06

0,45

Cíl pro rok
2023

13,32

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Využití
(%)

Vyčleněno

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

463 391,00

24,92

53 307,00

2,87

1 859 785,52

M02

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

666 666,67

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

344 129 970,59

60,34

77 571 888,31

13,60

570 342 185,33

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

3 228 433,00

9,52

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

347 821 794,59

57,32

33 928 857,33
77 625 195,31

12,79

606 797 494,85

Prioritní oblast 2B
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

2014-2017
T5: podíl zemědělských podniků s podporou z
programu rozvoje venkova na plán rozvoje
podnikatelské činnosti / investice pro mladé
zemědělce (prioritní oblast 2B)

2,07

Využití
(%)

72,44

Realizováno

2,06

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

72,09

2014-2016

2,86

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

31 903,00

22,36

142 710,45

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

26 109 721,00

52,22

12 181 906,11

24,36

50 000 000,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

26 109 721,00

52,07

12 213 809,11

24,36

50 142 710,45
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Prioritní oblast 2C+
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

2014-2017
Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty
(m/ha)

Realizováno

0,01

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

4,35

2014-2016

0,23

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

152 003,22

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

19 206 667,22

55,17

6 578 561,00

18,90

34 815 285,33

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

16 679 529,26

52,97

7 230 838,91

22,96

31 488 886,67

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

35 886 196,48

54,00

13 809 399,91

20,78

66 456 175,22

Prioritní oblast 3A
Název cílového ukazatele

T6: podíl zemědělských podniků pobírajících
podporu na účast v režimech jakosti, na
místních trzích nebo v krátkých dodavatelských
řetězcích a seskupeních/organizacích
producentů (prioritní oblast 3A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

2014-2017
2014-2016

0,34

2014-2015
2014-2017

Podíl potravinářských podniků s podporou
z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči
všem potravinářským podnikům (%)

Realizováno

2,30

57,50

2014-2016

4,00

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

246 257,00

24,58

0,00

0,00

1 002 018,49

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

68 127 166,48

47,25

14 888 463,06

10,33

144 174 848,60

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

45 676 901,77

34,26

45 676 901,77

34,26

133 333 333,67

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

72 046 308,15

62,71

7 198 597,00

6,27

114 882 529,33

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

186 096 633,40

47,31

67 763 961,83

17,23

393 392 730,09
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Priorita P4
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

2014-2017
T13: podíl lesní půdy pod závazkem
obhospodařování zlepšujícím hospodaření s
půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní
oblast 4C)

Realizováno

0,06

Využití
(%)

Cíl pro rok 2023

11,47

2014-2016

0,52

2014-2015
2014-2017
T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných
ploch, na něž se vztahují smlouvy
o obhospodařování podporující biologickou
rozmanitost (prioritní oblast 4A)

0,06

51,98

2014-2016

0,12

2014-2015

T12: podíl zemědělské půdy pod závazkem
obhospodařování zlepšujícím hospodaření s
půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní
oblast 4C)

2014-2017

7,02

56,55

2014-2016

11,47

92,39

2014-2017

6,87

60,35

2014-2016

11,28

99,09

2014-2017

24,23

99,54

2014-2016

18,86

77,48

12,41

2014-2015

T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem
obhospodařování zlepšujícím hospodaření s
vodou (prioritní oblast 4B)

11,38

2014-2015

T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem
obhospodařování podporujícím biologickou
rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní oblast 4A)

24,34

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M02

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

M10

Vyčleněno

Využití
(%)

556 999,00

10,88

2014-2017

0,00

2014-2017

1 253 113,46

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno na rok
2023

34 931,00

0,68

0,00

0,00

0,00

3 804 310,67

2,71

1 253 113,46

2,71

46 213 845,33

546 061 460,46

60,34

380 605 425,56

42,05

905 023 388,00

2014-2017

212 123 209,59

62,26

154 165 765,02

45,25

340 713 064,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 248 145,68

30,02

1 009 544,86

24,28

4 157 400,00

M13

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

263 824 166,16

33,58

241 542 902,32

30,75

785 617 434,00

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

545 745,91

6,98

327 638,96

4,19

7 821 288,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 025 612 840,26

48,87

778 939 321,18

37,12

2 098 471 491,86
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5 120 761,86

Prioritní oblast 5C
Název cílového ukazatele

Období

2014-2017
T16: celkové investice do výroby energie z
obnovitelných zdrojů (v EUR) (prioritní
oblast 5C)

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)
2 046 079,00

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

7,93

2014-2016

25 800 662,00

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

892 378,00

7,23

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

892 378,00

6,46

Realizováno
0,00

Využití
(%)
0,00

Plánováno
na rok 2023
12 340 466,67
1 475 000,00

0,00

0,00

13 815 466,67

Prioritní oblast 5E
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

2014-2017
T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod
závazkem obhospodařování přispívajícím k
pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní
oblast 5E)

2014-2016

0,02

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

52 404,44

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

2 961 716,42

28,54

4 349 529,43

41,92

10 375 680,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

2 961 716,42

28,40

4 349 529,43

41,71

10 428 084,44

Prioritní oblast 6A
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

2014-2017
T20: pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (prioritní oblast 6A)

2014-2016

1 100,00

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

21 361 068,00

27,54

4 562 983,16

5,88

77 555 826,67

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

21 361 068,00

27,54

4 562 983,16

5,88

77 555 826,67

8

Prioritní oblast 6B
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Cíl pro rok
2023

2014-2017
T23: pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader) (prioritní
oblast 6B)

2014-2016

750,00

2014-2015
2014-2017
T22: podíl venkovského obyvatelstva majícího
prospěch z lepších služeb/infrastruktury
(prioritní oblast 6B)

2014-2016

0,00

2014-2015

T21: podíl venkovské populace pokryté
strategiemi místního rozvoje (prioritní
oblast 6B)

2014-2017

76,39

114,85

2014-2016

14,46

21,74

66,51

2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno
na rok 2023

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 695 205,00

0,94

15 183,00

0,01

180 130 782,81

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 695 205,00

0,94

15 183,00

0,01

180 130 782,81
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1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b) podle
prioritní oblasti
Aktuální stav čerpání k 31. prosinci 2017 dosahuje za PRV 680 mil. EUR (cca 18 mld. Kč), tj. 31% hlavní
alokace rozpočtu EZFRV (po odečtení výkonnostní rezervy). Vzhledem k výši průběžných plateb i částce za
předběžné platby (69 mil. EUR) je tak splněno pravidlo n+3 pro rok 2018.
Souhrnný stav závazkování a plateb k 31. 12. 2017 je znázorněn v grafu 1.
Pro plošná opatření PRV, jmenovitě pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření, opatření 11
Ekologické zemědělství, opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě,
opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními a dále opatření 14 Dobré životní
podmínky zvířat, byl příjem žádostí zahájen 10. dubna a ukončen 15. května 2017 v rámci jednotné žádosti
na plochu (dále jen „ jednotná žádost“). Dále byl v roce 2017 vyhlášen příjem žádostí o dotaci na založení
lesního porostu v rámci operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, která má charakter plošného opatření.
Celkem bylo na plošná opatření PRV v roce 2017 zažádáno o cca o 8 mld. Kč (cca 305 mil. EUR). Dále
byly přijaty žádosti v celkové výši 50 mil. Kč (1 350 tis. EUR) na plošná lesnická opatření (M15).
Výzvy pro příjem žádostí o podporu pro projektová opatření byly v roce 2017 vyhlášeny v rámci dvou kol.
V termínu 4. – 24. 4. 2017 probíhal příjem žádostí pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační
akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do
nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných
zdrojů, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 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 a 16.4.1 Horizontální a
vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
V rámci tohoto kola bylo zaregistrováno celkem 1 326 žádostí s požadavkem na dotaci více
než 2 mld. Kč (cca 87 mil. EUR).
V termínu 10. – 30. 10. 2017 probíhal příjem žádostí pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích.
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP,
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při
udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.
V rámci tohoto kola bylo zaregistrováno celkem 4 976 žádostí s požadavkem na dotaci více než 9 mld. Kč
(cca 367 mil. EUR).
Dále probíhal kontinuální příjem pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy a pro opatření 20 Technická pomoc.
V rámci opatření 19 je nastaven specifický příjem žádostí. Místní akční skupiny, kterým byla
schválena strategie, vyhlašují výzvy k předkládání projektů v individuálních termínech. K 31.12. 2017 bylo
k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operace 19.2.1
vyhlášeno 88 výzev.
Informace o zaregistrovaných, schválených a případně proplacených operacích a plnění cílů pro jednotlivé
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priority jsou dále uvedeny podle členění na jednotlivé priority/ prioritní oblasti zahrnuté v PRV.

Horizontální PRIORITA 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví
a ve venkovských oblastech je v PRV řešena prostřednictvím opatření 1 Předávání znalostí a informační
akce, 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství, 16 Spolupráce.
Informace uvedené v rámci odstavce u priority 1 jsou shrnutím dat uvedených v jednotlivých věcných
prioritách.
V opatření 1 bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno celkem 205 žádostí o dotaci s požadavkem ve výši 83 mil.
Kč (3 276 tis. EUR). Do konce prosince byly uzavřeny Dohody s 93 žadateli v částce 39 mil. Kč (1 544 tis.
EUR) převážně na informační akce. Realizováno a proplaceno bylo 8 projektů s částkou dotace 3 mil. Kč
(120 tis. EUR). Opatření 2 nebylo spuštěno.
V opatření 16 bylo k 31. 12. 2017 zaregistrováno celkem 264 projektů s požadovanou částkou dotace 4 679
mil. Kč (184 232 tis. EUR); z nich 80 mělo ke konci roku 2017 uzavřenou Dohodu s částkou dotace ve výši
2 184 mil. Kč (85 989 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo 5 projektů s částkou dotace 187 mil. Kč (7
199 tis. EUR).
V rámci prioritní oblasti 1A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T1: podíl výdajů podle článků 14,
15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje venkova na 3,84 %,
přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 0,24 %, tzn. je plněn na 6,25 %. V dalších letech
předpokládáme výrazné zrychlení při plnění tohoto ukazatele díky realizaci fiančně náročnějších
inovačních projektů, které spadají do této prioritní oblasti.
V rámci prioritní oblasti 1B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T2: Celkový počet operací
spolupráce podpořených v rámci opatření „spolupráce“ na 244 skupin, přičemž k 31. 12. 2017 bylo
dosaženo hodnoty 5 skupin, tzn. je plněn na 2,05 %. Opět pro plnění tohoto ukazatele platí, že
předpokládáme jeho naplnění v dalších letech, kvůli delším lhůtám pro realizace projektů spolupráce.
V rámci prioritní oblasti 1C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T3: Celkový počet vyškolených
účastníků podle článku 14 nařízení na 18 850 účastníků, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 388
účastníků, tzn. je plněn na 2,06 %.

PRIORITA 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií
a udržitelného obhospodařování lesů
Prioritní oblast 2A Zvýšení ekonomické výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění
restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení účasti na trhu a tržní orientace, stejně
jako zemědělskou diverzifikaci
V rámci prioritní oblasti 2A jsou implementována následující opatření / operace: opatření 1 Předávání
znalostí a informační akce, opatření 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství, opatření
4 Investice do hmotného majetku/operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a operace 4.3.1
Pozemkové úpravy a opatření 16 Spolupráce/ operace 16.1.1 Podpora zřizování a fungování
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operačních skupin v rámci EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů.
Podpora v dané prioritní oblasti je směrována především na investice v zemědělských podnicích, a to
v živočišné a rostlinné výrobě. U pozemkových úprav podpora zajišťuje zejména zpřístupnění pozemků,
opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, opatření pro ochranu půdního fondu
a vodohospodářská opatření. K naplnění cíle dané prioritní oblasti napomáhají i vzdělávací aktivity a
projekty spolupráce mezi zemědělskými subjekty a výzkumnými institucemi.
Opatření 1
V opatření 1 bylo zaregistrováno celkem 81 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2A s požadavkem
ve výši 29 mil. Kč (1 165 tis. EUR). Do konce prosince byly uzavřeny Dohody s 35 žadateli v částce 13 mil.
Kč (519 tis. EUR). Realizován a proplacen byl zatím jen jeden projekt zaměřený na vzdělávání za 0,3 mil.
Kč (15 tis. EUR) a 3 projekty cílené na informační akce s tématem priority 2A celkem za 1 mil. Kč (38 tis.
EUR).
Operace 4.1.1
Na základě žádostí předložených v roce 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře,
uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 3 286
Dohod v celkové částce 6 561 mil. Kč (252 359 tis. EUR), realizováno a proplaceno bylo k tomuto datu
1 056 projektů v celkové částce 1 735 mil. Kč (65 313 tis. EUR).
Z realizovaných projektů bylo ve 425 případech žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně
převyšovali žadatelé muži (364) nad ženami (61) a 209 žadatelů bylo mladších 40 let (podrobnější členění
viz graf 2). V rámci realizovaných projektů byly podpořené podniky zhruba stejně zastoupeny v oblastech
s přírodním znevýhodněním (510 podniků) i oblastech bez přírodního znevýhodnění (544). V oblastech
s přírodním znevýhodněním byly vyplaceny dotace v částce cca 750 mil. Kč (25 mil. EUR). Z hlediska
výrobního zaměření bylo nejvíce investováno do smíšené výroby (41 %), chovu prasat a drůbeže (15 %) a
nezemědělského sektoru (potravinářství (14 %) (podrobnější členění viz graf 3).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 3 661 žádostí o podporu v celkové částce 5 911 mil. Kč (227 326 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Operace 4.3.1
K 31. 12. 2017 bylo v rámci kontinuální výzvy zaregistrováno 178 žádostí o podporu v celkové částce 1 594
mil. Kč (62 424 tis. EUR), uzavřeno bylo 126 Dohod v částce 1 060 mil Kč (41 512 tis. EUR). Realizováno
a proplaceno bylo k tomuto datu 19 projektů v celkové částce 101 mil. Kč (3 843 tis. EUR).
Operace 16.1.1
Operace 16.1.1 je specifická primárním výběrem brokerů, kteří zajišťují založení operační skupiny v oblasti
zemědělství a potravinářství a ve spolupráci se členy operační skupiny vypracováají projekt v souladu
s podmínkami EIP. V rámci programového období je plánováno vyhlášení pouze dvou výzev. V roce 2017
proběhla druhá výzva, v rámci které bylo zaregistrováno 14 žádostí o podporu v celkové částce 87 mil. Kč
(3 351 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo tedy celkem zaregistrováno 29 žádostí o podporu v celkové částce
189 mil. Kč (7 402 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 7 Dohod v celkové částce 55 mil. Kč (2 125 tis.
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EUR).
Operace 16.2.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017
teprve schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace. Zaregistrováno bylo
91 žádostí v celkové částce 661 mil. Kč (25 886 tis. EUR), přičemž z hlediska výrobního zaměření podniku
bylo žadatelů nejvíce v oblasti smíšené výroby (50 %), dále pak polní výroby (9 %) a v oblasti produkce
mléka (6 %). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 26 Dohod v celkové částce 251 mil. Kč (9 663 tis. EUR).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci 4 kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy
bylo zaregistrováno 47 žádostí o podporu v celkové částce 276 mil. Kč (11 mil. EUR). Projekty tohoto
kola budou schvalovány až v roce 2018.
Operace 16.3.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017
schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace. Zaregistrováno bylo za obě
kola celkem 39 žádostí v celkové částce 57 mil. Kč (2 193 tis. EUR). Projekty byly směrovány zejména na
spolupráci v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (80 %
zaregistrovaných projektů). K 31. 12. 2017 byly uzavřeny 2 Dohody v celkové částce 4 mil. Kč (160 tis.
EUR).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 13 žádostí o podporu v celkové částce 19 mil. Kč (733 tis. EUR). Projekty
tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.

Celkové platby v prioritní oblasti 2A dosáhly 77 625 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého
programového období.
V rámci prioritní oblasti 2A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T4: podíl zemědělských podniků
s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace na 13,32 %,
přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 12,54 %, tzn. je plněn na 94,14 %.

Prioritní oblast 2B Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do zemědělského odvětví
a zejména generační obnovy
V rámci prioritní oblasti 2B jsou implementována následující opatření/operace: opatření 1 Předávání
znalostí a informace akce a opatření 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Podpora v dané prioritní oblasti je směrována k usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců
do zemědělského odvětví a zejména generační obnovy
Opatření 1
V opatření 1 bylo zaregistrováno celkem 12 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2B s požadavkem
13

ve výši 6,3 mil. Kč (244 tis. EUR). Realizovány a proplaceny bylo doposud k 31. 12. 2017 2 projekty
v celkové částce 0,8 mil. Kč (32 tis. EUR).
Operace 6.1.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce 2017
schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace. Zaregistrováno bylo 1 160
žádostí v celkové částce cca 52 200 tis. EUR ( na jedne podnikatelský plán připadá maximální možná částky
45 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 543 Dohod v celkové částce 679 mil. Kč (26 106 tis. EUR).
Ve 482 případech byla žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (308 FO).
Z pohledu výrobního zaměření podniku se jednalo o 294 projektů na chov skotu, 111 na smíšenou výrobu,
108 na polní výrobu, 25 na vinohradnictví a 20 na zahradnictví. Po 13 projektech ubylo zaregistrováno
ovocnářství a produkce mléka a 7 u chovu prasat a drůbeže. Nejvíce dotací bylo směrováno do podniků s
výrobním zaměřením na chov skotu (49 %), smíšenou výrobu (20 %) a polní výrobu (18 %) (graf 4).
V rámci realizovaných projektů byly podpořené podniky jak v oblastech s přírodním znevýhodněním (356),
tak bez přírodního znevýhodnění (185). Všechny podnikatelské plány byly zatím podpořeny pouze první
splátkou.
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 478 žádostí o podporu v celkové částce 598 mil. Kč (22 981 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Celkové platby v prioritní oblasti 2B dosáhly 12 217 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého
programového období.
V rámci prioritní oblasti 2B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T5: podíl zemědělských podniků
s podporou z programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé
zemědělce na 2,86 %, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 2,06 %, tzn. je plněn na 72,09 %

Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství)
V rámci prioritní oblasti 2C byla v roce 2017 implementována následující opatření: opatření 1 Předávání
znalostí a informace akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.3.2 Lesnická
infrastruktura a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti
lesů/operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení
dřevozpracujících provozoven.
Podpora je zaměřena na rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či
zvýšení hustoty lesních cest. V opatření 8 pak podpora cílí na investice do lesní techniky a postupů práce
zvyšujících hospodářskou hodnotu lesů a na podporu investic do strojů, technologií, zařízení a do
mokrého skladování dříví v malých dřevozpracujících provozovnách.
Opatření 1
V opatření 1 byla zaregistrována 1 žádost o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2C s požadavkem ve výši 197
tis. Kč (7 tis. EUR). Do konce prosince 2017 nebyla s žadatelem uzavřena Dohoda.

14

Operace 4.3.2
Na základě žádostí předložených v roce 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře,
uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 167
Dohod v celkové částce 395 mil. Kč (15 210 tis. EUR), přičemž proplaceno bylo 77 projektů v celkové
částce 179 mil. Kč (7 010 tis. EUR), v rámci nichž bude rekonstruováno celkem 109,7 km lesních cest.
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 108 žádostí o podporu v celkové částce 276 mil. Kč (10 603 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Operace 8.6.1
Na základě žádostí předložených v roce 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře,
uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 536
Dohod v celkové částce 283 mil. Kč (10 893 tis. EUR), přičemž realizováno bylo 205 projektů v celkové
částce 134 mil. Kč (5 248 tis. EUR).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 538 žádostí o podporu v celkové částce 283 mil. Kč (10 877 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Operace 8.6.2
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé na jaře v roce 2016. Díky této skutečnosti byly v roce
2017 schvalovány první projekty k podpoře a uzavírány Dohody o poskytnutí dotace.
Ke konci prosince 2017 bylo celkem zaregistrováno 201 žádostí v celkové částce 241 mil. Kč (9 438 tis.
EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 39 Dohod v celkové částce 62 mil. Kč (2 366 tis. EUR), přičemž
realizováno bylo 13 projektů v celkové částce 17 mil. Kč (658 tis. EUR).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 115 žádostí o podporu v celkové částce 127 mil. Kč (4 834 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Celkové platby v prioritní oblasti 2 C dosáhly 13 809 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého
programového období.V rámci prioritní oblasti 2C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 Zlepšení
struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha) na 0,23 m/ha, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 0,01
m/ha, tzn. je plněn na 4,35 %.

PRIORITA 3 podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do
zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení
producentů a mezioborových organizací
V rámci prioritní oblasti 3A byla v roce 2017 implementována následující projektová opatření / operace:
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opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a opatření 16 Spolupráce/operace
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Dále bylo prováděno opatření 14 Dobré životní
podmínky zvířat.
Podpora je zaměřena na investice do zařízení souvisejících se zpracováním zemědělských produktů a
uvedením výrobků na trh a s rozvojem jejich inovací.
Opatření 1
V opatření 1 bylo uzavřeno celkem 14 Dohod ve vazbě na prioritní oblast 3A s požadavkem ve výši 6 mil.
Kč (241 tis. EUR). Proplacen nebyl v dané prioritní oblasti doposud žádný projekt.
Operace 4.2.1
Na základě žádostí předložených v letech 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře,
uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a pokračovaly realizace prvních projektů. K 31. 12. 2017 bylo
uzavřeno 615 Dohod v celkové částce 1 387 mil. Kč (53 332 tis. EUR), přičemž realizováno bylo celkem
199 projektů v celkové částce 394 mil. Kč (14 872 tis. EUR). V rámci realizovaných projektů bylo
podpořeno několikanásobně více podniků oblastech bez přírodního znevýhodnění (162 pondniků) oproti
podnikům z oblastí s přírodním znevýhodněním (38 podniků). Z hlediska výrobního zaměření podniku
převažoval jednoznačně zájem o nezemědělstký sektor (104 projektů), dale pak o vinohradnictví (37
projektů) a smíšenou výrobu (18 projektů), resp. výrobu mléka (11 projektů). Další příjem žádostí pro danou
operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, kdy bylo zaregistrováno 528
žádostí o podporu v celkové částce 1 227 mil. Kč (47 195 tis. EUR). Projekty tohoto kola budou
schvalovány až v roce 2018.
Operace 16.2.2
Na základě žádostí předložených v letech 2015 a 2016 byly v roce 2017 schvalovány projekty k podpoře,
uzavírány Dohody o poskytnutí dotace a realizovány první projekty. K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 45
Dohod v celkové částce 1 873 mil. Kč (72 057 tis. EUR). Realizováno bylo doposud 5 projektů v celkové
částce 187 mil. Kč (7 199 tis. EUR).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci pátého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 36 žádostí o podporu v celkové částce 1 607 mil. Kč (61 825 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Operace 16.4.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v roce 2016 poprvé. Zatímco v roce 2016 byla zaregistrována
pouze jedna žádost, v roce následujícím jich bylo již sedm. Celkem tedy bylo k poslednímu prosinci 2017
zaregistrováno 8 žádostí v celkové částce 10 mil. Kč (403 tis. EUR), přičemž doposud nebyla uzavřena
žádná Dohoda.
Opatření 14
V roce 2017 probíhala třetím rokem implementace opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat s cílem
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zabezpečit vyšší standardy v chovech dojeného skotu a prasat jdoucí nad požadavky dané legislativou.
Opatřením se zajistí vyšší komfort zvířat, a zároveň povede ke zvýšení povědomí chovatelů, ale i
spotřebitelů a očekává se větší poptávka veřejnosti po produktech vykazujících vyšší jakost.
Příjem žádostí probíhal v rámci jednotné žádosti a žadatelé měli možnost požádat o podporu do 15. května
2017. Přijaty byly žádosti v celkové výši 833 mil. Kč (31 mil. EUR) na 599 737 VDJ ve všech
podporovaných kategoriích. Žádost podalo 915 zájemců o podporu.
Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení žádostí bude realizováno v roce 2018 po ukončení
období kontrol plnění podmínek jednotlivých operací. V roce 2017 byly dále vyplaceny finanční prostředky
na 911 žádostí v celkové výši 767 mil. Kč (cca 29 mil. EUR). Podpořeno tak bylo necelých 560 tis. VDJ.
Celková částka vyplacených finančních prostředků z PRV 2014-2020 do roku 2017 na opatření 14 Dobré
životní podmínky zvířat činí 1,2 mld. Kč (cca 45 mil. EUR), což znamená, že celková alokovaná částka na
opatření 14 (133 333 tis. EUR) byla k 31. 12. 2017 vyčerpána na 34 %.
Celkové platby v prioritní oblasti 3A představují 67 764 tis. EUR včetně úhrady závazků ze starého
programového období.
V rámci prioritní oblasti 3A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T6: podíl zemědělských podniků
pobírajících podporu na účast v krátkých dodavatelských řetězcích na 0,34 %. K 31. 12. 2017 nebyly
realizovány žádné projekty, ukazatel tedy není průběžně plněn. Pro specifický ukazatel Podíl
potravinářských podniků s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským
podnikům byla stanovena cílová hodnota na 4 %, přičemž k 31. 12. 2017 bylo dosaženo hodnoty 2,3 %, tzn.
je plněn na 57,5 %.

PRIORITA 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
V rámci Priority 4 byla v roce 2017 implementována následující opatření / operace: Opatření 10
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (dále jen „AEKO“) (v rámci prioritní oblasti 4A a 4C),
Opatření 11 Ekologické zemědělství (v rámci prioritní oblasti 4A, 4B, 4C), Opatření 12 Platby v rámci
sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě/ Operace 12.1.1 Kompenzační platby pro
zemědělské oblasti Natura 2000 (v rámci prioritní oblasti 4A) a Opatření 13 Platby pro oblasti
s přírodními či jinými zvláštními omezeními (v rámci prioritní oblasti 4A). Příjem žádostí probíhal
v rámci jednotné žádosti do 15. května 2017.
Opatření 1
V opatření 1 bylo zaregistrováno 60 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 4 s požadavkem ve výši 26
mil. Kč (991 tis. EUR). Do konce prosince 2017 bylo uzavřeno 31 Dohod v částce 14 mil. Kč. (542 tis.
EUR). Realizovány a proplaceny byly celkem 2 projekty v celkové částce 0,9 mil. Kč (35 tis. EUR).
Z hlediska plošných opatření pobíhá administrace v souladu s plánovaným harmonogramem zajištění
implementace programu. Tomu odpovídá stav čerpání finančních prostředků stejně jako míra naplnění
dílčích věcných cílů. Z pohledu finančních závazků byly za rok 2017 přijaty žádosti v celkové hodnotě 8,23
mld. Kč (cca 305 mil. EUR). V tomto smyslu se dá očekávat naplnění cílů P4 i na rok 2018.
Stav implementace priority 4 (výše závazkování i platby) v roce 2017 odráží skutečnost, že pro příspěvek
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z EZFRV pro programové období 2014-2020 jsou způsobilé závazky předcházejících programových období
(Horizontální plán rozvoje venkova (dále jen „HRDP 2004-2006“) a PRV 2007-2013). Konkrétní výše
plateb pro staré (přechodné) závazky samostatně je uvedena v kapitole 11 v tabulce monitorovacích
ukazatelů E, ostatní tabulky uvádí u souhrnných finančních údajů hodnoty za staré i nové závazky společně.
Opatření 10
Od 2. května 2014 byly vypláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků Agroenvironmentálních
opatření (dále jen „AEO“, kód 214) PRV 2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu
prostředí (zejména pak integrovaná produkce), II.1.3.2 Ošetřování travních porostů a II.1.3.3 Péče o krajinu
a dále závazky HRDP 2004-2006 z rozpočtu PRV 2014-2020 (opatření 10 AEKO).
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na staré závazky v roce 2017 činí 2,6 mld. Kč
(cca 98 mil. EUR).
Co se týká nových závazků opatření 10 AEKO, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze
konstatovat, že celkový počet dílčích žádostí dosáhl počtu 15 310 na celkovou výměru 951 tis. ha. Částka
dotace činí 3 454 mil. Kč (cca 128 mil. EUR).
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na nové závazky v rámci opatření 10 AEKO do
roku 2017 činí 5,5 mld. Kč (cca 204 mil. EUR).
K 31. 12. 2017 bylo celkem vyplaceno 10,3 mld. Kč (cca 380 mil. EUR). Finanční alokace na opatření
AEKO 905 023 tis. EUR je k 31. 12. 2016 vyčerpána z 42 %.
Opatření 11
Stejně tak byly v roce 2017 vyplaceny žádosti vztahující se k víceletým závazkům AEO (kód 214) PRV
2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí (dále jen „EZ“), a to z rozpočtu
opatření 11 Ekologické zemědělství. Celkem bylo proplaceno cca 5 tis. žádostí ve výši 1,3 mld. Kč (cca 49
mil. EUR).
Co se týká nových závazků pro opatření 11 Ekologické zemědělství, tak na základě vyhodnocení
registrovaných žádostí lze konstatovat, že v rámci jednotné žádosti dosáhl celkový počet dílčích žádostí o
podporu na jednotlivé managementy hospodaření počtu
4 118 na celkovou výměru 496 tis. ha. Částka požadované dotace činí 1,4 mld. Kč (51 mil. EUR).
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na nové závazky v rámci opatření 11 EZ do roku
2017 činí 2,15 mld. Kč (cca 80 mil. EUR).
Do 31. 12. 2017 bylo celkově na opatření EZ vyplaceno 4,18 mld. Kč (cca 155 mil. EUR). V rámci
uvedených podpor jsou financovány závazky na přechodné období do režimu ekologického zemědělství.
Tyto podpory představují cca 160 mil. Kč (cca 6 mil. EUR) z uvedeného čerpání.
Celková částka alokovaná na opatření 11 Ekologické zemědělství (340 713 tis. EUR) byla k 31. 12. 2017
vyčerpána na 45 %.
Opatření 12
Pod opatřením 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě jsou kromě nových
závazků propláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření dle kódu 224 v období 2007-2013.
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Jedná se o plochu cca 2 tis. ha lesního porostu zařazeného do závazku v průběhu předchozího
programového období, na kterou bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2020. K 31. 12.
2017 jsou uvedené žádosti v procesu administrace a podpora bude žadatelům poskytnuta v následujícím
období. K uvedenému termínu bylo na lesnické závazky z tohoto rozpočtu vyplaceno 11,6 mil. Kč (cca 435
tis. EUR).
Co se týká nových závazků pro opatření 12, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze
konstatovat, že celkový počet žádostí dosáhl počtu 452 na celkovou výměru 5 522 ha. Částka požadované
dotace činí 12,8 mil. Kč (479 tis. EUR).
Celkem bylo na opatření 12 vyplaceno 27 mil. Kč (1 mil. EUR). Celková částka alokovaná na opatření 12
Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (4 157 tis. EUR) byla k 31. 12. 2017
vyčerpána ve výši cca 30 % rozpočtu.
Opatření 13
V roce 2017 byly propláceny žádosti podané v rámci opatření Platby za přírodní znevýhodnění poskytované
v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211 a 212) PRV
2007-2013 z rozpočtu opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními.
Celková vyplacená částka činila v roce 2017 cca 2,2 mld. Kč (85,2 mil. EUR). Nové závazky pro opatření
13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle vyhodnocení registrovaných
žádostí 2017 představují celkový počet žádostí 14 622 na celkovou výměru 1 037 001 ha. Požadovaná
částka dotace činí 2,53 mld. Kč (cca 94 mil. EUR).
S ohledem na vyhodnocení příjmu žádostí se potvrdily hodnoty očekávaného rozsahu v jednotlivých
oblastech, které jsou tímto naplněny. V rámci procesu redefinice došlo v roce 2017 k revizi indikátorové
soustavy opatření.
K 31. 12. 2017 bylo na uvedené opatření celkem vyplaceno 6,47 mld. Kč (cca 241 mil. EUR). Celková
alokovaná částka na opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (785 mil.
EUR), byla k 31. 12. 2017 vyčerpána ve výši 31 %.
Opatření 15
Prostřednictvím opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů jsou kromě
nových závazků propláceny žádosti o dotaci víceletých závazků opatření II.2.2 Natura 2000 v lesích (kód
224) a II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225) z období 2007-2013. S ohledem na průběh
administrace probíhá výplata nových závazků zpravidla následující rok po roce podání žádosti. S ohledem
na komplexní revizi a elektronizaci administrativního prostředí pro plošné lesnické podpory se obdobný
harmonogram předpokládá i u žádostí podaných v rámci starých závazků. Jedná se o plochu cca 3,5 tis. ha
lesního porostu zařazeného do víceletého závazku v průběhu předchozího programového období, na kterou
bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2020. V roce 2017 bylo celkem vyplaceno 230 tis. Kč
(6,2 mil. EUR). Vzhledem k rozvoji administrativního prostředí se předpokládá zahájení výplat nových
závazků v průběhu roku 2018. Celkem bylo na opatření 15 vyplaceno 1,4 mil. Kč (cca 52 tis. EUR).
Vzhledem k celkové alokaci (7 821 tis. EUR) představuje uvedený stav implementace v roce 2017 čerpání
rozpočtu na úrovni 7,02 %.
Nad rámec příjmu žádostí o podporu na plošná opatření probíhal příjem projektových lesnických
environmentálních podpor. Jedná se o operace o 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1
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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 a 8.5.3 Přeměna porostů
náhradních dřevin. Vzhledem ke stavu implementace jsou projekty zaregistrované v roce 2017 ve fázi
schvalování a realizace a doposud nebyly proplaceny.
V rámci operace 8.3 bylo přijato 11 projektů v hodnotě cca 43 mil. Kč (cca 1,7 mil. EUR). U operace 8.4
bylo přijato 68 projektů v hodnotě 131 mil. Kč (cca 5 mil. EUR). U operace 8.5 bylo přijato 190 projektů
v hodnotě 208 mil. Kč (cca 8 mil. EUR). V průběhu roku 2017 byly již propláceny zrealizované projekty
zaregistrované v roce 2016. U operace 8.3 byl proplacen 1 projekt ve výši 629 tis. Kč (24 tis. EUR). U
operace 8.4 bylo proplaceno 20 projektů ve výši cca 18 mil. Kč (715 tis. EUR). U operace 8.5 bylo
proplaceno 28 projektů ve výši 13 mil. Kč (513 tis. EUR).
Nízká míra čerpání finančních prostředků u dílčích opatření M08 (M8.5.1 a M8.5.3) je dána zejména
skutečností, že se jedná o zcela nová opatření v rámci programového období 2014 – 2020.
U opatření M8.5.1 si žadatelé první rok příjmu žádostí před podáním větších projektů odzkoušeli
administraci a realizaci v menším měřítku. Původně byl očekáván veliký zájem všech typů subjektů
hospodařících v lesích. Z tohoto důvodu prostřednictvím tohoto opatření nebyla umožněna podpora státním
podnikům, které obhospodařují v České Republice cca 60 % lesní půdy, a také byla poskytována míra
podpory ve výši 50 %. Míra podpory byla v souladu s evropskou legislativou (neproduktivní investice –
veřejné statky) změněna na 100 %. Jedná se o velmi malé projekty i malých subjektů hospodařících v lesích.
Průběžně probíhá osvěta žadatelů.
Opatření M8.5.3 je zacíleno na imisní oblasti České republiky, kde zpravidla hospodaří státní podniky
nebo městské lesy. Jedná se o relativně velké projekty (desítky až stovky hektarů), které obnášejí
dlouhodobou přípravu z důvodu náročného plánování, velkých výběrových řízení, zajištění techniky a
pracovních sil a také je potřeba plnit národní legislativu a obnovovat náhradní dřeviny původními druhy z
lesních školek. Tyto faktory vedly k pomalejšímu rozjezdu opatření. V průběhu implementace proběhlo
několik konzultací se zúčastněnými subjekty. Proběhla velmi důkladná osvěta mezi vlastníky. Ze strany
vlastníků je přislíbeno realizovat projekty následující roky v obdobném rozsahu jako v roce 2017.
Podání dalších žádostí u opatření M8.5.1 je naplánováno na podzim roku 2018 a u opatření M8.5.3 na jaro
2019, kdy je očekávaná vzrůstající tendence zájmu o tato opatření.
PRIORITA 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších
produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického
hospodářství
V rámci prioritní oblasti 5C jsou implementována následující opatření/operace: opatření 6 Rozvoj
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.3 Investice na podporu energie
z obnovitelných zdrojů a opatření 16 Spolupráce/operace 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce
při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových
procesech.
Podpora je směřována na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí
k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství.
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Operace 6.4.3
V roce 2017 byly schvalovány projekty k podpoře zaregistrované v roce 2016. Další příjem žádostí pro
danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2017, a to pouze pro
prioritní záměr a), kdy bylo zaregistrováno 13 žádostí o podporu v celkové částce 18 mil. Kč (760 tis. EUR),
které budou oficiálně schvalovány až v roce 2018. K poslednímu prosinci 2017 bylo tedy celkem
zaregistrováno 33 žádostí v celkové částce 58 mil. Kč (2 232 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 11
Dohod v celkové částce 23 mil. Kč (892 tis. EUR).
Operace 16.6.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v roce 2017 podruhé, nicméně opět bez zájmu žadatelů.
V rámci prioritní oblasti 5C bylo k 31. 12. 2017 uzavřeno celkem 11 Dohod v částce 23 mil. Kč (892 tis.
EUR).
V rámci prioritní oblasti 5C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T6: T16: celkové investice do
výroby energie z obnovitelných zdrojů (v EUR) na 25 800 662 EUR, přičemž k 31. 12. 2017 zatím není
plněn kvůli skutečnosti, že nebyly realizovány žádné projekty. Platby v prioritní oblasti 5C jsou zatím
nulové.

Prioritní oblast 5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví
V rámci prioritní oblasti 5E jsou implementována následující opatření/operace: opatření 1 Předávání
znalostí a informační akce a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů/ operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Podpora je směřována na zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2,
posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny,
stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.
V rámci operace 8.1.1 bylo za rok 2017 ohlášeno plánované zalesnění výměry 136 ha (85 projektů),
nicméně konečná výměra, která byla skutečně zalesněna, představuje 47,5 ha. Od začátku období byla
dotace vyplacena na 56,18 ha. Na zalesnění bylo nově požadováno 3,5 mil Kč (cca 129 tis. EUR).
Vyplaceno bylo cca 2,9 mil. Kč (cca 78 mil. EUR). V roce 2017 bylo celkem vyplaceno 38,45 mil. Kč (1,45
mil. EUR). K 31. 12. 2017 bylo na nové a staré závazky v rámci operace 8.1.1. vyplaceno celkem 76,4 mil.
Kč (2,8 mil. EUR). Uvedená míra čerpání finančních prostředků odpovídá 35,7 % celkové alokace.
Z hlediska plošné podpory na změnu kultury zalesněním nedochází k celkovému plnění věcného milníku.
S ohledem na administraci a nastavení podmínky způsobilosti nedošlo k naplnění předpokládaného zájmu.
S ohledem na aktuální předpoklad motivačního účinku ve formě ohlášení plánu na další rok není
předpokládaný zásadní nárůst. Z pohledu finančního řízení je čerpání plněno zejména závazky
z předcházejících období (HRDP a PRV 2007 – 13).
Nedostatečná míra čerpání finančních prostředků u operace 8.1.1. je způsobena vlivem několika vnějších
okolností - jedná se například o zákaz vyjímání kvalitních zemědělských půd ze zemědělského půdního
fondu (týká se to kategorií 1 a 2 ze stupnice pěti kategorií). Dále byla zavedena vrstva vhodná pro zalesnění,
která směřovala projekty realizace do nejproblematičtějších míst z pohledu eroze. Vzhledem k původně
velmi přísnému vymezení zemědělských ploch vhodných pro zalesnění byl Výzkumný ústav meliorací a
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ochrany půdy požádán o revizi těchto ploch. Proběhla odborná aktualizace stanovení nové vrstvy, která byla
rozšířena. Domníváme se, že tímto bude umožněno zalesnit i další erozně ohrožené zemědělské půdy.
Kromě průběžné osvěty žadatelů byly vypracovány také metodické postupy pro zalesňování.
PRIORITA 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Prioritní oblast 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst
V rámci prioritní oblasti 6A jsou implementována následující opatření/operace: opatření 6 Rozvoj
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
a operace 6.4.2 Podpora agroturistiky.
Podpora je směřována na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů
zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu
ve venkovských oblastech.
Operace 6.4.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Zaregistrováno bylo doposud 525
žádostí v celkové částce 814 mil. Kč (31 311 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 159 Dohod v celkové
částce 273 mil. Kč (10 493 tis. EUR), realizováno bylo doposud 48 projektů za 57 mil. Kč (2 187 tis. EUR).
Z realizovaných projektů byla ve 26 případech žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali
žadatelé muži (19) nad ženami (7) a 14 žadatelů bylo mladších 40 let.
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 276 žádostí o podporu v celkové částce 404 mil. Kč (15 525 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
Operace 6.4.2
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016. Zaregistrováno bylo 282 žádostí
v celkové částce 672 mil. Kč (25 827 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 91 Dohod v celkové částce
223 mil. Kč (8 592 tis. EUR), nicméně realizovány byly doposud 2 projekty za 2 mil. Kč (66 tis. EUR).
Další příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci čtvrtého kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2017, kdy bylo zaregistrováno 124 žádostí o podporu v celkové částce 277 mil. Kč (10 648 tis. EUR).
Projekty tohoto kola budou schvalovány až v roce 2018.
V rámci prioritní oblasti 6A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T20: pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených projektů na 1 100 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2017 zatím nebylo vytvořeno
žádné pracovní místo.
Celkové platby v prioritní oblasti 6A dosáhly 4 563 tis. EUR včetně závazků ze starého programového
období.

Prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
V rámci prioritní oblasti 6B jsou implementována následující opatření/operace: opatření 19
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LEADER/operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
Operace 19.2.1
V rámci úspěšně schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bylo vyhlášeno
k 31. 12 2017 celkem 88a výzev na předkládání projektů. Zaregistrováno bylo doposud 1 157 žádostí
v celkové částce 548 mil. Kč (21 269 tis. EUR). K 31. 12. 2017 bylo uzavřeno 135 Dohod v celkové částce
44 mil. Kč (1 680 tis. EUR), realizován a proplacen nebyl doposud žádný projekt.
Operace 19.3.1
K 31. 12. 2017 bylo zaregistrováno doposud 5 žádostí v celkové částce 3 mil. Kč (126 tis. EUR).
V rámci prioritní oblasti 6B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T23: pracovní místa vytvořená v
rámci podpořených projektů (Leader) na 750 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2017 zatím nebyl
realizovan žádný projekt, indikátor zatím není plněn. Cílová hodnota ukazatele T21: podíl venkovské
populace pokryté strategiemi místního rozvoje stanovená na 66,51 % je již dosažena. K 31. 12. 2017 bylo
dosaženo hodnoty 76,39 %, tzn. cíl je plněn na 114,85 %.
Celkové platby v prioritní oblasti 6B dosáhly 15 tis. EUR, a to jen za závazky ze starého programového
období

Graf 1 (1c) - Přehled čerpání PRV 2014-2020
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Graf 2 (1c) - 4.1.1 věk
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Graf 3 (1c) - 4.1.1 výrobní zaměření - objem dotace
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Graf 4 (1c) - 6.1.1 výrobní zaměření - objem dotace
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Graf 5 (1c) - 4.2.1 výrobní zaměření - objem dotace

1.d) Klíčové informace týkající se dosažených
ve výkonnostním rámci na základě tabulky F

výsledků

s ohledem

na milníky

stanovené

Výkonnostní rámec PRV zahrnuje jednak ukazatele společné a dále dva ukazatele specifické, lépe
odpovídající struktuře operací PRV pro danou prioritu.
V rámci priority P2 jsou průběžně bez problému plněny jak věcný ukazatel Počet podpořených
zemědělských podniků (na investice v operaci 4.1.1 a podporu podnikatelských plánů v 6.1.1), tak finanční
ukazatel. Milník pro věcný ukazatel byl již k 31. 12. 2017 splněn, a to zejména díky vyšším alokacím pro
první kola relevantních operací a faktu, že operace 4.1.1 a 6.1.1 byly vyhlašovány jako jedny z prvních.
Finanční milník pro rok 2018 bude rovněž s nejvyšší pravděpodobností dosažen bez problému. Platby pro
prioritu 2 dosahují k 31. 12. 2017 104 mil. EU celkových veřejných výdajů, tj. milník je aktuálně naplněn na
94 %. V průběhu roku 2018 bude proplacena další významná část výdajů za realizované projekty priority 2.
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V rámci priority P3 je bezproblémově plněn finanční ukazatel. Podle stavu plateb k 31. 12. 2017 (68 mil.
EUR) je milník naplněn z 91%. Úspěšné plnění je zejména díky operaci 4.2.1 a jejímu spuštění již v roce
2015 a dále platbám za nárokové opatření 14. Průběžně je plněn věcný ukazatel Počet podpořených operací
na investice do zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, který je pro ČR specifický. Milníku
stanoveného pro rok 2018 bylo dosaženo již v roce 2017. Velmi problémovým ukazatelem, který reálně
ohrožuje čerpání výkonnostní rezervy v této prioritě, je Počet podpořených podniků v KDŘ. Přestože
proběhla již tři kola příjmu žádostí pro operaci 16.4.1, v procesu administrace aktuálně není žádný projekt, u
kterého by byl předpoklad realizace do konce roku 2018. Řídící orgán PRV tuto skutečnost aktivně řeší i
při jednáních s EK
Operace 16.4.1 byla do PRV 2014-2020 zavedena poprvé (bez předchozích zkušeností z období 20072013). Při stanovení cílů a milníku v rámci výkonnostního rámce byl použit nesprávný předpoklad
absorpční kapacity. Nízká absorpční kapacita operace vyplývá jednak z neochoty subjektů na venkově
navazovat nové formy spolupráce. Na základě provedené analýzy v rámci průběžného hodnocení bylo
zjištěno, že absorpční kapacita operace 16.4.1 je částečně nasycena projekty z jiných operací, kde dochází
k přesahu způsobilých výdajů na pořizované investice a k naplnění potřeb žadatelů tak dochází také
prostřednictvím operace 4.2.1, kde žadatelé podávají žádosti o dotaci individuálně. Omezení působí také
podmínky stanovené EK – nutnost dodržení definice krátkého dodavatelského řetězce (KDŘ), který
zahrnuje max. jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. Další omezení představuje i
podmínka dodržení definice místního trhu, kde činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli se
odehrávají v okruhu 75 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází, což může být, zejména u
specializovaných produktů, limitující. Malý zájem žadatelů způsobují také podmínky vycházející z Agri
Pokynů, podle kterých je operace notifikována. Ve snaze zvýšit absorpční kapacitu opatření podnikl Řídící
orgán PRV řadu aktivit:
 snaha o zjednodušení Pravidel, preferenčních kritérií
 v rámci podzimní hodnotící zprávy 2017 cílení hodnocení na zjištění příčin malého zájmu u žadatelů
 vyhlášení častějšího příjmu (2 x ročně)
 publicita u potenciálních žadatelů:
 cílené informování prostřednictvím nevládních organizací (informační e-mail na NNO, aby
informovali svou členskou základnu, že jsou zde velké možnosti a zajímavá operace (např. na ASZ),
součástí e-mailu byl odkaz na brožuru s popisem všech operací 4. kola a leták pouze pro tuto operaci
 informační články na internetových stránkách a v odborném tisku (Obec a finance, 600 znaků, vyšlo
12. 4. – text k 4. kolu a informace, že bude i v podzimním kole; Doma v regionech – článek Krátké
dodavatelské řetězce a místní trhy, časopis Zemědělec)
 upozornění na problematiku na facebooku MZe a v Newsletteru MZe
 tiskoviny – leták pouze pro tuto operaci (2000 ks), brožura pro 4. kolo příjmu, uvedení v rámci
Brožury pro obce
 propagace operace v rámci prezentace ke Dni malých obcí Praha, Prostějov
 v rámci seminářů pro veřejnost byla zdůrazněna výhoda této operace a velká šance žadatelů na
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úspěch (semináře v rámci 4 i 5. kola příjmu žádostí)
 semináře spojené s exkurzí do farem/společností k tématu vytváření podmínek pro krátké
dodavatelské řetězce a podpora místních trhů (např. v Jihomoravském kraji akce konané 26. 4. v
Šošůvce; 27. 5. v Ráječku; 16. 6. v Bořitově/Blansku)
 semináře zaměřené na sdružování zemědělců (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců – podzim
2016, Konference regionálního pracoviště Celostátní sítě pro venkov „Krátké dodavatelské řetězce –
možnosti odbytu ve venkovském prostoru“ – proběhl 23. listopadu 2017)
 jsou připravovány informační materiály k problematice krátkých dodavatelských řetězců a k podpoře
distribuce místních producentů v regionu – bannery, pexeso, informace o projektech v kalendáři atd.
 připravuje se brožura k tomuto tématu (zatím pracovní název Místní produkty-podpora místních
farmářů)
 v jihomoravském regionu začala pracovat odborná tematická pracovní skupina s názvem „ovocné
stromy v krajině a vazbou na místní trhy a krátké dodavatelské řetězce“
 v tiskové zprávě MZe před 5. kolem bylo na tuto operaci také speciálně upozorněno
Z pohledu opatření M14 (DŽPZ) je implementace v souladu s plánovaným harmonogramem. Uvedené
hodnoty zohledňují posun administrace z důvodu nastavení retenčního období do konce května
následujícího roku. Věcný i finanční příspěvek tohoto opatření v rámci prioritní oblasti P3 bude naplněn.
V rámci priority P4 lze předpokládat bezproblémové naplnění finančního milníku, kde vypočtená míra
plnění cílů ke konci roku 2017 dosahuje hodnoty cca 37 % z celkových veřejných výdajů (milník je
stanoven na 40%, díky platbám v roce 2018 bude této hodnoty jistě dosaženo). Milník Zemědělská půda pod
závazkem obhospodařování přispívající k biologické rozmanitosti, lepšímu hospodaření s vodou a lepšímu
hospodaření s půdou a předcházení erozi půdy” je již ke konci roku 2017 naplněn. Vypočtená míra plnění v
roce 2017 je na úrovni 104 % stanoveného cíle pro rok 2023. Z hlediska dílčí administrace jednotlivých
opatření se problematicky jeví výplata lesnických podpor v rámci opatření M08 a M15, kdy v případě
projektových opatření dochází k výraznému pokroku v rámci dalších plánovaných kol a v případě plošných
lesnických podpor je s ohledem na harmonogram plánovaných výplat žádostí 2016 a 2017 v roce 2018
předpokládán zásadní posun v implementaci a čerpání alokace.
V rámci priority P5 je finanční milník plněn na cca 67 %. V 5. modifikaci PRV je plánována změna
rozpočtu pro prioritu 5 a tedy i cílové hodnoty i milníku pro daný ukazatel. Důvodem je změna strategie v
podpoře bioplynových stanic a relokace rozpočtu pro operaci 6.4.3. V kontextu této změny předpokládáme
následné naplnění finančního milníku. Věcným ukazatelem pro prioritu 5 je výměra zemědělské půdy pod
závazkem obhospodařování podporujícím pohlcování/ukládání uhlíku (ha) (prioritní oblast 5E - operace
8.1.1). Vzhledem k nízkému zájmu ze strany žadatelů o nevratnou změnu kultury v oblastech definovaných
jako “vhodné k zalesnění” je tento milník obtížné naplnit. Ze strany ŘO jsou plánovány další podpůrné
aktivity k zajištění plnění cílů v této oblasti. Dalším relevantním věcným ukazatelem je Počet investic do
výroby energie z obnovitelných zdrojů (naplňovaný operace 6.4.3). Přestože je aktuální stav plnění nulový,
podle stavu schválených projektů zaměřených na podporu peletáren s předpokladem platby v roce 2018 (k
31. 12. 2017 - 14 schválených projektů, lze předpokládat splnění milníku, který představuje 8 projektů.
V rámci priority P6 byly stanoveny následující tři ukazatele. Ukazatel Celkové veřejné výdaje na P6 má
definovaný cíl pro rok 2023 ve výši 258 mil. EUR, milník představuje 17,95 % této hodnoty. Zpoždění v
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čerpání finančních prostředků v prioritě 6 je zapříčiněn z více důvodů. Prvním důvodem je pozdější příjem
žádostí o podporu strategií, který byl také způsoben pozdějším dokončením procesu tzv. standardizace
místních akčních skupin. K dalšímu zpoždění došlo i při hodnocení těchto strategií, kdy i přesto, že příjem
byl průběžný, tak většina MAS využila nejzazší termíny pro podání svých strategií, proto se nakumuloval
počet schvalovaných strategií někdy i do jednoho dne. Zpoždění celého procesu vyplývá nejen ze složitého
administrativního systému, kdy do procesu hodnocení bylo zapojeno mnoho subjektů, tak i z důvodu
nedostatečné připravenosti informačního systému MS2014+, v kterém jsou strategie podávány a
administrovány.
Je nutné zdůraznit, že strategické plány LEADER, které MAS předkládaly v minulém programovém období,
byly mnohem jednodušší, resp. nebyly tak detailní, jak jsou strategie SCLLD, a to zejména z toho důvodu,
že jsou SCLLD zaměřeny na více programů, kdy každý řídící orgán musel schválit svoji část. Složitost
celého procesu tak měla dopad na zdlouhavost při schvalování strategií.
ŘO PRV se poučil z hodnocení strategií a navýšil v průběhu hodnocení kapacity pro hodnocení. ŘO PRV
také MAS poskytl při úpravě jejich strategií komplexní poradenství, které mělo hodnotící proces urychlit.
Předpokládáme, že daná zkušenost bude zhodnocena zejména v dalším programovém období, kdy se při
nastavování systému pro schvalování strategií zhodnotí dosavadní systém.
ŘO PRV předpokládal, že většina MAS bude vybrána do konce roku 2016. Bohužel však vzhledem k
zdlouhavému procesu schvalování strategií, došlo v roce 2016 ke schválení pouze 27 strategií. Vzhledem k
tomu, že realizace projektů může probíhat až dva roky, tak je patrné, že zpožděné schvalování bude mít
dopad na naplnění milníku proplacených projektů k 31. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že do procesu
schvalování mělo s ohledem na provedenou standardizaci vstoupit až 180 MAS, tak na konci roku byla
schválena pouze šestina z předpokládaného počtu schválených MAS. Do konce roku 2017 bylo schváleno
178 strategií všemi ŘO. Podle aktuálních prognóz z informačního systému lze předpokládat do konce roku
2018 platbu v částce cca 203 mil Kč (7,8 mil EUR) za opatření 19. Pro operace 6.4.1 a 6.4.2 lze
odhadnout platbu cca 223 mil. EUR (tj. cca 8,5 mil EUR). Proto je výsledný milník nakonec odhadnut na
6,36% , tj. 16 388 tis. EUR. Od roku 2018 by měla realizace projektů výrazně zrychlit.
Věcný ukazatel Velikost populace, kterou pokrývají MAS má definovaný cíl pro rok 2023 i milník pro
rok 2018 ve výši 5 300 000 již splněn. Aktuální populace na území MAS dosahuje vice než 6 milionů
obyvatel. Specifický věcný ukazatel Počet operací rámci investic do nezemědělských činností je aktuálně
plněn na cca 5 %, nicméně s postupem realizace projektů v roce 2018 lze předpokládat splnění milníku. U
ukazatele Počet operací v rámci investic do nezemědělských činností byl pro rok 2023 definovaný cíl v
podobě 960 operací, přičemž k 31. 12. 2017 bylo realizováno celkem 50 projektů (cca 5 % cíle). Věcný
milník pro rok 2018 představuje realizovaných 192 operací. S ohledem na množství zazávazkovaných
projektů k závěru roku 2017 (519 projektů) a z nich vyplývající predikce řídícího orgánu PRV a platební
agentury, lze očekávat do konce roku 2018 realizaci zhruba 180 operací. Lze tedy předpokládat naplnění
milníku.
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1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]
není relevantní

1.f) Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 týkající se obsahu programů, čl. 96 odst. 3 písm. e)
týkající se obsahu, přijetí a změny operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, čl.
111 odst. 3, odst. 4 písm. d) týkající se prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a příloha 1
oddíl 7.3 týkající se příspěvku hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské
oblasti, má tento program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti:

 Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
 Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
 Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
 Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
 Strategie pro přímořské oblasti Atlantského oceánu (ATLSBS)
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1.g) Kurz měny použitý pro přepočet částek zobrazených ve výroční zprávě o provádění (země mimo
eurozónu)
Pro žádosti podané v roce 2017 byly sazby dotace přepočítány směnným kurzem 27,021 CZK/EUR.
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2. POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁNU HODNOCENÍ.
2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a
jejich odůvodnění
 V roce 2017 nebyl upravován plán hodnocení v rámci programového dokumentu (kapitola 9).
 Pro konkrétní aktivity hodnocení PRV byl pro rok 2017 vypracován roční prováděcí plán 2017.

2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu
hodnocení)
Organizace hodnocení
Na úrovni PRV je ustanovena evaluační jednotka (dále jen „EJ PRV“), která průřezově zahrnuje pracovníky
odborů 14110 a 14130 (resp. pracovníky oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení
a oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor PRV). Činností EJ PRV je zejména
koordinace a provádění evaluační činnosti, zpracování, aktualizace a naplňování hodnotícího plánu PRV
(kapitola 9 programového dokumentu), zajištění zpracování ročních prováděcích plánů hodnocení PRV
jejich aktualizace a naplňování. V rámci Celostátní sítě pro venkov funguje Tematická pracovní skupina
pro monitoring a hodnocení PRV (dále jen „TPS PRV“) tvořená zástupci řídicího orgánu PRV, SZIF, ÚZEI,
odbornými útvary MZe.
Pro nezávislé hodnocení v průběhu programového období včetně ex-post hodnocení byla uzavřena smlouva
s vybraným hodnotitelem - konsorcium společností Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory (dříve Hope
Group s.r.o.) - v říjnu 2016.
Pro relevantní kalendářní rok je zpracováván jako rámcový plán evaluačních aktivit prováděných
či zajišťovaných evaluační jednotkou Řídícího orgánu Roční prováděcí plán. Cílem plánu hodnocení
je zajistit provádění dostatečných a vhodných hodnotících činností a zajištění dostatečných zdrojů.
Plán hodnotících aktivit pro rok 2018 byl prezentován a diskutován v rámci tematické pracovní skupiny
2. listopadu 2017 a následně prezentován 30. listopadu 2017 Monitorovacímu výboru PRV.
Hodnotící činnosti prováděné v roce 2017
Externě prováděné činnosti zajišťované hodnotitelem
V roce 2017 byla odevzdána zpráva ze střednědobého hodnocení (zpracována s daty dostupnými
k 31. 12. 2016) a průběžná podzimní zpráva (zpracována s daty k 30. 6. 2017). Část zprávy
ze střednědobého hodnocení byla ve strukturované podobě jako kapitola 7 “Posouzení informací a pokroku
při plnění cílů programu” součástí výroční zprávy za rok 2016. Ve spolupráci s hodnotitelem byly následně
vypořádány připomínky k VZ 2016 – kapitola 7.
Zprávy o hodnocení zahrnují finanční a věcný pokrok realizace PRV a vyhodnocují jej v rámci odpovědí
na společné a specifické evaluační otázky. V rámci podzimní průběžné zprávy bylo vypracováno několik
podrobných analýz k vybraným operacím, u kterých byly zjištěny problémy s implementací (2.1.1
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Poradenství 6.4.3, Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů a 16.4.1 Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů)a navrženy scénáře 2
dotazníkových šetření zaměřených na informování žadatelů/příjemců a překážky zpracování Jednotné
žádosti (pro plošná opatření) a na vyhodnocení dopadu na produkci a motivaci zemědělců (opatření M11
Ekologické zemědělství).
Další hodnotící činnosti zajišťované hodnotitelem pro rok 2017 představovaly spolupráci na přípravě
Evaluačního plánu PRV na rok 2018 – roční prováděcí plán včetně nastavení organizace hodnocení v rámci
řídícího orgánu PRV.
Co se týká plnění aktivit plánovaných na rok 2017, tak dle povahy provedení byly aktivity prováděny buď
interně (evaluační jednotkou PRV) nebo externě v rámci zakázky pro průběžné hodnocení PRV (viz výše
zmíněné průběžné zprávy o hodnocení), případně v rámci dílčích specifických zakázek.
Externě prováděné hodnotící činnosti (zajišťované ad hoc – specifické činnosti)
V roce 2017 byly realizovány v rámci specifických zakázek tyto dílčí monitorovací aktivity:
I. Zpracování Metodiky hodnocení neproduktivních funkcí lesů u vybraných environmentálních
lesnických opatření realizovaných v rámci opatření M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a
zlepšení životaschopnosti lesů Programu rozvoje venkova 2014-2020 a to v souladu s
Certifikovanou metodikou, prostřednictvím které byla vyhodnocena významnost sociálněekonomické funkce lesa.
II. V rámci projektu “Zpracování indikátorů ptáků zemědělské krajiny (IPZK) pro 4 roky (2017 až
2020)”, vytvořeného podle metodiky vyvinuté v rámci programu Celoevropského monitoringu
běžných druhů ptáků vyžadujícího data z celostátního sčítání ptáků standardní metodou, byl
vyhodnocen rok 2017. Výsledkem projektu je zjištění o dlouhodobém snižování trendu negativního
vlivu hospodaření na zemědělské půdě.
III. Definování a hodnocení užitku pomocí konceptu veřejných statků (VS) a ekosystémových služeb
(ESS), který společnosti plyne z financování opatření M10 (“AEKO”). Účelem je poskytnutí
hodnoty vybraných VS/ESS, které jsou dále využívány v procesu pravidelného hodnocení tohoto
opatření. Uvedená metodika je rovněž aplikována v rámci procesu průběžného hodnocení opatření
Natura 2000 a EZ.
Činnosti zajišťované ÚZEI v rámci tematických úkolů
I.
II.
III.
IV.

Podpora hodnocení a řízení opatření “Dobré životní podmínky zvířat” pro PRV 2015-2020
Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020
Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)
hph – doplnit uza 14110

Výstupy z uvedených projektů byly po jejich ukončení v roce 2017 využity v rámci průběžného hodnocení
(zpracováno v rámci jarní hodnotící zprávy 2018).
Interně prováděná hodnocení v roce 2017 byla prováděna ve vztahu k ověření změny rozvojových potřeb
– výstupem byla revize a aktualizace SWOT programového dokumentu podle aktuálně dostupných dat
ke kontextovým ukazatelům. Výstup posloužil jako dílčí podklad pro MMR pro zpracování Zprávy
o pokroku Dohody o partnerství. Dále bylo hodnoceno nastavení a monitorování synergických
a komplementárních vazeb. Výstupem byla revize popisu mechanismů koordinace a doplňkovosti
s operačními programy ESI fondů, I. pilířem SZP (přímé platby a SOT) a mezi jednotlivými opatřeními
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PRV. Tato problematika byla řešena ve spolupráci s hodnotitelem.

2.c) Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k
oddílu 4 plánu hodnocení)
Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu obecně probíhá z několika zdrojů v závislosti na typu opatření.
Primárními zdroji dat jsou údaje získané z jednotné žádosti na plochu pro plošná opatření, žádostí o dotaci,
žádostí o platbu, resp. monitorovacích listů pro projektová opatření. Doplněná jsou daty pro kontextové
ukazatele z ČSÚ, Eurostatu či jiných specifických databází. Samostatnou skupinou jsou data z cílených
monitoringů provádění jednotlivých opatření / operací / managementů plošných opatření zacílených
na zajištění dat pro hodnocení dopadů poskytovaných podpor.
Údaje pro projektová opatření vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu (v žádostech
o dotaci) a po jeho ukončení (v žádostech o platbu) a jsou průběžně vkládány do informačního systému
platební agentury pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje
generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů stanovené vodítky Komise, které jsou
nedílnou součástí výroční zprávy. Nad rámec zmíněných formulářů žádostí jsou ukazatele o realizovaných
projektech sbírány po dobu udržitelnosti projektu v monitorovacích listech. Stejným způsobem eviduje
systém platební agentury podklady z jednotné žádosti, kdy žadatel v žádosti o dotaci uvádí opatření
a management (výměru obhospodařované plochy), v rámci kterého žádá o podporu. Na základě toho jsou
pro potřeby dalšího hodnocení dostupné podklady o regionálním rozložení jednotlivých poskytovaných
podpor (včetně výše směřované finanční podpory).
Byly aktualizovány žádosti o dotaci relevantních projektových operací, jejichž příjem v roce 2017 proběhl.
Byly připraveny žádosti o platbu projektových operací, jejichž příjem proběhl v roce 2016 a na jaře 2017.
Ve spolupráci se SAP byl navržen a připraven operativní reporting dat v IS SZIF pro přístup k datům
sebraným prostřednictvím těchto žádostí.
Sekundární data budou získávána v rámci evaluačního projektu šetřením u podpořených či nepodpořených
subjektů, vzdělávacích a výzkumných institucí, apod. Informace budou získávány formou terénních šetření
(dotazníkovým šetřením, řízenými rozhovory, apod.).
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2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení
zveřejněna
Vydavatel/editor

MZe

Autor/autoři

kolektiv odboru Řídicí orgán PRV, Odboru environmentálních podpor PRV,
Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory CE s.r.o.

Název

Výroční zpráva o provádění 2016 (zahrnuje kapitolu 7 “Posouzení informací a
pokroku při plnění cílů programu”)

Shrnutí

VZ o provádění PRV v roce 2017 zahrnuje informace o aktivitách prováděných
v roce 2016 a kumulativní data od počátku programového období. Aktuální stav
čerpání k 31. 12. 2016 dosahuje za PRV celkem 17,8 % rozpočtu EZFRV, tj.
410 mil. EUR. K 31. prosinci 2016 bylo celkem za PRV závazkováno 23 %
rozpočtu EZFRV (včetně starých závazků PRV 2007-2013). V roce 2016 byla
spuštěna s výjimkou opatření 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro
zemědělství všechna programovaná opatření PRV. Jak vyplývá z nařízení EU č.
1303/2013, čl. 50, tak VZ o provádění 2017 měla popisovat a zároveň
analyzovat klíčové informace o provádění programu a jeho priorit, co se týče
finančních údajů, společných ukazatelů a specifických ukazatelů a vyčíslených
cílových hodnot, včetně případných změn hodnoty ukazatelů výsledků a zároveň
milníků vymezených ve výkonostním rámci. VZ rovněž měla obsahovat
informace o pokroku při dosahování cílů programu a zároveň uvedla opatření
přijatá ke splnění předběžných podmínek.

Adresa URL

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/hodnoceni-a-monitoring/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2016soubor.html

Vydavatel/editor

MZe

Autor/autoři

Naviga 4 s.r.o. a Evaluation Advisory CE s.r.o.

Název

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2017

Shrnutí

Průběžné hodnocení za 1. pololetí 2017 je celkově třetím výstupem projektu
Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Zpráva shrnuje
finanční a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2017 a vyhodnocuje jej v rámci
odpovědí na společné a specifické evaluační otázky. V rámci hodnocení bylo
vypracováno několik podrobných analýz k vybraným operacím a navrženy
scénáře 2 dotazníkových šetření.

Adresa URL

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi38

2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/prubezna-zprava-o-hodnoceni-prvzari.html
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2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení
V září 2017 byla odevzdána 3. zpráva průběžného hodnocení PRV 2014-2020. Zpráva shrnuje finanční
a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2017 a vyhodnocuje jej v rámci odpovědí na společné a specifické
evaluační otázky. V rámci hodnocení bylo vypracováno několik podrobných analýz k vybraným operacím a
navrženy scénáře 2 dotazníkových šetření. Nízký počet realizovaných a proplacených projektů
k rozhodnému datu 30. 6. 2017 se projevuje i ve stávajícím nízkém naplňování cílů PRV. Nicméně při
podrobnějším vhledu do jednotlivých opatření a operací je patrný pozitivní trend stoupajícího množství
zaregistrovaných a schválených projektů.
Pozitivní trend zvyšujícího se počtu zaregistrovaných a schválených projektů přispívajících k naplňování
cílů PRV je zřejmý v rámci opatření M04, M06 a M08 a u operací 16.2.1 a 16.2.2 v opatření M16.
Naopak u opatření M01, M02 a zbývajících operací opatření M16 je počet schválených a závazkovaných
projektů nízký. K 30. 6. 2017 nebyly předloženy projekty v následujících operacích: 2.1.1 Poradenství, 6.4.3
záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice, 16.1.1 záměr b) Otevření nových příležitostí v oblasti
produktů a trhů pro prvovýrobce a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech.
Hodnocení bylo zaměřejno zejména na následující operace, u kterých byl indikován problém
v implementaci:
Jedná se zejména o opatření M02. Procesní požadavky na zajištění realizace opatření M02 představují
změnu v implementačním uspořádání vztahů všech klíčových aktérů a potenciálně zvýšení komplexity
implementačního uspořádání zejména ve fázi kontroly vynaložených výdajů a plateb. Zároveň, na základě
analýzy situace lze konstatovat celkově jednoznačně deklarovanou spokojenost s dostupností a kvalitou
služeb a tedy naplnění potřeby i za situace, kdy podpora operace 2.1.1 není k dispozici a potřeby jsou
naplňovány na tržní bázi či prostřednictvím jiných institutů. Lze zároveň identifikovat témata, která
potenciálně mohou vyžadovat cílenější a prioritní podporu, bez ohledu na zdroj financování. V případě, kdy
rizika implementačního charakteru pro realizaci operace 2.1.1 budou nadále představovat zásadní bariéru
implementace, doporučil hodnotitel převést prostředky opatření optimálně do operací, kde lze jinou formou
podpořit šíření znalostí v tématech prioritních pro zemědělský sektor a z hlediska veřejného zájmu.
Dalším z podrobněji analyzovaných problémů byl nízký zájem žadatelůl u operací spolupráce 16.4.1
a 16.6.1. Nižší zájem o spolupráci v rámci opatření M16 byl patrně způsoben i částečným překryvem
způsobilých výdajů v rámci operací 4.2.1, 16.1.1, 16.3.1 a 16.4.1. Je pravděpodobné naplňování potřeb
potenciálních žadatelů skrz investiční opatření M04. Hodnotitel doporučil zvážit přesun alokovaných
prostředků (nebo jejich části) do operací, kde zájem žadatelů konstantně převyšuje stanovený rozpočet,
Vzhledem k podmínkám výzvy a celkového legislativního rámce podpory OZE byla shledána minimální
absorpční kapacita pro operaci 6.4.3 záměr b) Výstavba nových bioplynových stanic. Hodnotitel navrhl
zvážit změnu podmínek výzvy (kapacita a složení vstupních surovin), případně přealokovat finanční
prostředky.
Pokrok v realizaci intervencí, které by měly přispět ke zvýšení ekonomické výkonnosti subjektů
podnikajících v lesním hospodářství (PO 2C), je zřejmý, a to zejména v případě podpory dřevozpracujících
provozoven (operace 8.6.2). Vzhledem k zájmu žadatelů bylo doporučeno navýšit alokaci operace 8.6.2
Technické vybavení dřevozpracujících podniků z operací, u kterých je čerpání naopak nedostatečné.
Z důvodu omezeného množství dat nebylo možné plně vyhodnotit příspěvek PRV k PO 5A, 5B, 5C, 5D.
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Implementace plošných opatření probíhá také od roku 2015, přičemž jednotné žádosti jsou podávány každý
rok vždy od poloviny dubna do poloviny května. V rámci hodnocení bylo analyzováno naplňování cílových
hodnot výsledkových indikátorů. Pro opatření M10, M11, M12, M13 bylo již dosaženo jejich cílových
hodnot, u opatření M15 je hodnota dosažení na 65 %.
U opatření M11, M12 a M13 přetrvává vysoký zájem zemědělců, kde dochází k naplňování očekávaných
rozsahů závazků. U některých managementů ekologického zemědělství na orné půdě přetrvává stale nízký
zájem žadatelů. Současně byl v rámci prioritní oblasti 4A zjištěn pozitivní trend při zvyšování rozsahu a
podílu TTP v oblastech LFA.
Lesnické operace s hlavním i vedlejším příspěvkem k naplňování PO 4B a 4C prozatím vykazují poměrně
slabý pokrok v implementaci. Příčinu nižšího zájmu o tyto operace lze spatřovat v jejich charakteru jako
neproduktivních intervencích, které jsou realizovány dobrovolně a nepřináší žadatelům žádný ekonomický
přínos. Navíc zájem o operace 8.4.2 i 8.4.1 se také odvíjí mj. od míry výskytu přírodních katastrof na území
ČR v průběhu programového období, kterou nelze dopředu predikovat.
Stav implementace operace 8.1.1 s hlavním efektem na naplňování PO 5E se oproti situaci k 31. 12. 2016
nezměnil. V rámci operace 8.1.1 je stále proplaceno minimum finančních prostředků a závazky pokrývají
pouze minimální rozsah (cca 10 % cílové hodnoty) plochy k zalesnění. Kvalitativní vyhodnocení příspěvku
intervencí PRV k ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví bude provedeno v pokročilejší fázi
implementace.
Podpora poskytovaná v rámci jednotlivých podopatření M14 vykazuje přínosy v oblasti DŽPZ na základě
kvalitativního vyhodnocení přínosů aktivit zaměřených na zlepšení DŽPZ, které provedl ÚZEI v roce 2017
dle jím navržené Metodiky hodnocení DŽPZ, zpřesnění přínosů opatření bude možno provést až
v dlouhodobějším časovém horizontu.

2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve
vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)
Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíší se případné problémy, které se během provádění vyskytly,
společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.
Datum/období

01/01/2017

Název
komunikační Výstupy hodnocení jsou prezentovány na jednáních TPS, MV PRV a
činnosti/akce a téma zveřejněny na webu MZe – www.eagri.cz
projednávaného/šířeného
zjištění z hodnocení
Obecný
činnosti/akce

pořadatel Ministerstvo zemědělství

Použité
informační Webové stránky MZe – www.eagri.cz Jednání TPS Komunikace s EK –
koordinace modifikací programu Interní komunikace v rámci MZe (policy
kanály / použitý formát
maker)
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Typ cílové skupiny

Členové TPS: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní
rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Státní zeměděslský intervenční fond, Ústav zemědělské ekonomiky a
informací, Národní síť místních akčních

Přibližný
počet 250
informovaných
zúčastněných stran
Adresa URL

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/
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2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu
hodnocení)
Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíší se případné problémy, které se během provádění vyskytly,
společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.
Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

PSEQ04-FA Pokrok v realizaci protierozních a ekologických opatření je zatím
pouze velmi mírný. Současné závazkované projekty dosáhnou 6 % - 12 %
očekávaných cílů v období 2017 - 2018. Zároveň by mělo být
vybudováno/zrekonstruováno pouze 12 % zpřístupňujících cest. (zdroj: 2.
Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)

opatření Doporučení: Bylo by vhodné, aby ŘO/SZIF spolu se Státním pozemkovým
úřadem konzultovali možnosti zajištění efektivní a včasné implementace
pozemkových úprav a jednotlivých dílčích plošných opatření v rámci operace.
Může se jednat o pouhé ověření tzv. pipeline projektů, které SPÚ plánuje v
následujících letech předložit, až po aktualizaci analýzy potřeb a úpravy
jednotlivých cílů. Částečně řešeno v rámci 5. modifikace.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ02-1B Mezi zeměd. a potravin. podniky je zájem o 16.2.1, 16.2.2. Zájem o
další typ kooper. aktivit je nižší. Nebyla zaznamenána žádost u 16.6.1. Relativ.
málo žádostí bylo zaznamenáno u 16.4.1 a u podpory 16.3.1, a to především v
oblasti zeměděl. prvovýroby a zprac. zem. produktů na zem. a nezem. produkty
a jejich uvádění na trh (záměr b) a v odvětví lesnictví (záměr c). Dochází k
částeč. překryvu ZV u 4.2.1 a 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1. Je pravděpodob. naplňování
potřeb skrz investič. M04.

opatření D: Posílit propagaci podpory na různé a potencionál. méně obvyklé typy
spolupráce mezi cílové subjekty, např. zdůraznění opatření na seminářích, v
komunikaci. Zhodnotit úpravu nastavení podmínek pro 16.3.1, 16.4.1, příp.
16.6.1, které by posílily jejich atraktivitu pro žadatele. V případě pokračující
nízké míry čerpání u některých typů spolupráce převést prostředky do operací, v
nichž byl zaznamenán nejvyšší zájem. O: Cíl. informování prostřednictvím
NNO; informač. články na webu a v odborném tisku; leták pro 16.4.1;
propagace operace na setkáváních aktérů rozvoje venkova a širší veřejnosti; na
seminářích před příjmem ŽoD; spojené s exkurzí do farem/společností k tématu
vytvář. podmínek pro KDŘ a podpora místních trhů; informač. materiály k
problematice KDŘ a k podpoře distribuce míst. producentů v regionu; 3
brožury; v jihomor. regionu pracuje TPS „ovocné stromy v krajině a vazbou na
místní trhy a KDŘ“; v tisk. zprávě MZe před 6. kolem bylo na 16.4.1 také
speciálně upozorněno.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření
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Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ01-1A Realizace 2.1.1 může přinést stimul poskytování poraden. a konzult.
služeb, objektiv. existuje prostor a potřeba pro přenos znalostí v oblasti veřej.
zájmu v zeměd. Procesní požadavky na zajištění 2.1.1 představují změnu v
implement. uspořádání vztahů všech klíč. aktérů. Na základě analýzy lze
konstatovat deklar. spokojenost s dostupností a kvalitou služeb a naplnění
potřeby i tehdy, kdy podpora 2.1.1 není k dispozici a potřeby jsou naplňovány
na tržní bázi či jinými instituty.

opatření Doporučení: V případě, kdy rizika implementačního charakteru pro realizaci
operace 2.1.1 budou nadále představovat zásadní bariéru implementace, převést
prostředky opatření optimálně do operací, kde lze jinou formou podpořit šíření
znalostí v tématech prioritních pro zemědělský sektor a z hlediska veřejného
zájmu. Návrh na převod prostředků v rámci 5. modifikace.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ13-5C Z1 Žádné projekty nebyly registrovány v operaci 6.4.3 záměr b)
bioplynové stanice ani v operaci 16.6.1 spolupráce za účelem zajištění biomasy.
Z2 Z provedené analýzy absorpční kapacity pro BPS vyplývá omezená kapacita
pro dovybavení stávajících bioplynových stanic (bez navýšení kapacity) a velmi
omezená, téměř nulová kapacita pro nové bioplynové stanice i pro rekonstrukci
stávajících BPS (s navýšením kapacity) za stávajících podmínek. (zdroj: 2.
Průběžná zpráva o hodnocení PRV)

opatření D1 Provést úpravu podmínek následujícího kola výzvy, především pro
rekonstrukci stávajících bioplynových stanic. D2 Pokud nedojde k vyššímu
čerpání, přesunout část alokovaných finančních prostředků na 6.4.3, případně
16.6.1 do operací s vyšší absorpční kapacitou. ad D1) řešeno v rámci 5.
modifikace; operace 16.6.1 bude řešeno v průběhu 6. modifikace ad D2) návrh bude řešeno v rámci 6. modifikace

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná

CEQ09-4B - Do jaké míry podpořily intervence PRV lepší hospodaření s vodou,
vč. nakládání s hnojivy a pesticidy? Z1 V případě operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2,
8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3 se jedná o neproduktivní intervence, které mají výrazný
celospolečenský význam a přispívají k multiplikačnímu efektu PO 4B. Lesnické
operace k naplňování PO 4B vykazují slabý pokrok v implementaci, avšak
zájem o operace 8.4.2 i 8.4.1 se odvíjí od výskytu přírodních katastrof, které
nelze predikovat. Z2 ad Z2 CEQ08-4A)

opatření ad D1) V návaznosti na možnosti finančních obálek jednotlivých operací
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stanovit příjem žádostí každoročně, aby byl pokryt co největší potenciální počet
žadatelů, kteří realizují celospolečensky významné projekty podporující veřejné
statky. ad D2) Aktivity loňského roku byly naplněny v souladu se stanoveným
plánem, došlo k posílení informačních kampaní prostřednictvím publikace
metodických příruček pro žadatele, byly realizovány semináře pro žadatele.

provedena

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

PSEQ03-FA - Do jaké míry přispěly intervence programu rozvoje venkova k
zlepšení DŽPZ? Z1 Na základě kvalitativního vyhodnocení, lze konstatovat, že
podpora poskytovaná v rámci M14 vykazuje přínosy v oblasti DŽPZ. Zpřesnění
přínosů opatření bude možno provést až v dlouhodobějším časovém horizontu.
Následná šetření provádět takovým způsobem, aby bylo dosaženo oslovení co
největšího počtu respondentů při současném zajištění vyšší návratnosti
dotazníků.

opatření ad D1) Navrhované úpravy dílčích podmínek jsou projednávány v rámci 5.
modifikace. Metodika hodnocení opatření je dále upřesňována s hodnotitelem
pro průběžné hodnocení a další detailní výstup v roce 2019.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení CEQ06-3A Implementace operací spolupráce zaměřené na prvovýrobce v
pro následná opatření zemědělsko-potravinářském řetězci dosud nedosáhla výrazného pokroku. (zdroj:
(popište
zjištění
a 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

opatření Doporučení: Podpořit 5. kolo výzvy zvýšenou propagací a vysvětlováním účelu
podpory v rámci operací 16.2.2 a 16.4.1, příp. zjednodušit podmínky tak, aby se
podnikům čerpání podpory jevilo více atraktivní, resp. vyhovující pro jejich
potřeby. Cílené informování prostřednictvím NNO; informač. články na webu a
v odborném tisku; upozornění na problematiku na facebooku MZe a v
Newsletteru MZe; leták pro 16.4.1; propagace operace na setkáváních aktérů
rozvoje venkova a širší veřejnosti; na seminářích před příjmem ŽoD; spojené s
exkurzí do farem/společností k tématu vytvář. podmínek pro KDŘ a podpora
místních trhů; informač. materiály k problematice KDŘ a k podpoře distribuce
míst. producentů v regionu; brožura; v jihomor. regionu pracuje odborná TPS
„ovocné stromy v krajině a vazbou na místní trhy a KDŘ“; v tisk. zprávě MZe
před 5. kolem bylo na 16.4.1 také speciálně upozorněno.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření
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Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

PSEQ01-FA V oblasti podpory dřevozpracujících podniků došlo k
zazávazkování cílových hodnot indikátorů. I v druhém kole příjmu žádostí na
tuto operaci (jaro 2017) byl zaznamenán vysoký zájem žadatelů o podporu
investic do technického vybavení dřevozpracujících podniků. (zdroj: 2.
Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího hodnotitele)

opatření Doporučení: Vzhledem k zájmu žadatelů doporučujeme navýšit alokaci operace
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících podniků. Vyřešeno v rámci 5.
modifikace.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ08-4A - Do jaké míry podpořily intervence PRV obnovu, zachování a
zvýšení biodiverzity (vč. oblastí sítě Natura 2000 a oblastí s přírodními či jinými
zvláštními omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stav evropské
krajiny? Z1 Přetrvává vysoký zájem zemědělců u opatření M11 i M13, kde
dochází k naplňování očekávaných rozsahů závazků. Z2 Přetrvává nízký zájem
žadatelů o některé managementy ekologického zemědělství na orné půdě. Z3
Pozitivní trend zvyšování podílu TTP v LFA oblastech

opatření ad D2) Aktivity loňského roku byly naplněny v souladu se stanoveným plánem,
došlo k posílení informačních kampaní prostřednictvím publikace metodických
příruček pro žadatele, byly realizovány semináře pro žadatele.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ10-4C - Do jaké míry podpořily intervence PRV předcházení erozi půdy a
lepší hospodaření s půdou? Z1 V případě operací 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2
a 8.5.3 se jedná o neproduktivní intervence, které mají výrazný celospolečenský
význam a přispívají k multiplikačnímu efektu PO 4C. Lesnické operace k
naplňování PO 4C vykazují slabý pokrok v implementaci, avšak zájem o
operace 8.4.2 i 8.4.1 se odvíjí od výskytu přírodních katastrof, které nelze
predikovat. Z2 ad Z2 CEQ09-4A a CEQ09-4B

opatření ad D1) V návaznosti na možnosti finančních obálek jednotlivých operací
stanovit příjem žádostí každoročně, aby byl pokryt co největší potenciální počet
žadatelů, kteří realizují celospolečensky významné projekty podporující veřejné
statky. ad D2) Aktivity loňského roku byly naplněny v souladu se stanoveným
plánem, došlo k posílení informačních kampaní prostřednictvím publikace
metodických příruček pro žadatele, byly realizovány semináře pro žadatele.
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Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

PSEQ02-FA Z1 Na základě dostupných dat nelze dojít k jednoznačnému závěru
ohledně efektu operace 4.3.2 na ekonomickou výkonnost lesního hospodářství.
Z2 Dochází k podpoře projektů, u nichž je hustota lesních cest vyšší než
optimální. (zdroj: 2. Průběžná zpráva o hodnocení PRV – zjištění externího
hodnotitele)

opatření D1 Zajistit kontrolu dat vkládaných do informačního systému, resp. těch
uvedených v datových soustavách pro hodnotitele. Ve spolupráci s hodnotitelem
dohodnout konkrétní způsob hodnocení této oblasti podpory. D2 Zdůvodnit
potřebnost těchto projektů, např. jakým způsobem navýšení kategorie lesních
cest přispěje k výkonnosti lesního hospodářství. ad D1) vyřešeno - hodnotiteli
dodány převodníky kategorizace lesních cest, bude implementováno v dalším
procesu hodnocení ad D2) vyřešeno - došlo k úpravě dat, projekty, u kterých by
mělo dojít k navýšení hustoty nad 100 % optimální hustoty, byly vyčleněny

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

CEQ15-5E - Do jaké míry podpořily intervence PRV ukládání a pohlcování
uhlíku v zemědělství a lesnictví? Z1 V rámci operace 8.1.1 je proplaceno
minimum finančních prostředků a závazky pokrývají pouze minimální rozsah
(cca 10 % cíl. hodnoty) plochy k zalesnění. Kvalitativní vyhodnocení příspěvku
intervencí PRV k ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví bude
provedeno v pokročilejší fázi implementace.

opatření Diskutováno s EK v rámci 3. modifikace PD - navrhované úpravy nebyly
akceptovány. Dále řešeno v průběhu vyjednávání 5. modifikace + posílení
informovanosti, revize vhodnosti kritérií způsobilosti. Návrhy pro zvýšení
absorpční kapacity ze strany ŘO: - v předstihu podávání ohlášení (žádosti) regionální distribuce informačních materiálů, nařízení vlády a metodiky k
dispozici v tištěné i el. podobě - realizace regionálních školení a seminářů pro
žadatele - účast na odborných konferencích k problematice zalesnění z.p. –
šíření povědomí - upozorňující a zpřesňující tiskové zprávy pravidelně
publikovány online - možnost elektronického podávání žádostí (ohlášení).

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření
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3. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
3.a) Popis kroků přijatých k zajištění kvality a účelnosti provádění programu
Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře rozvoje venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1698/2005 byl v České republice určen řídící orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení a
provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci Ministerstva zemědělství se na
implementaci opatření PRV podílí zejména odbor řídící orgán PRV a odbor environmentálních podpor PRV
spolu s odbornými útvary.
Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) jako platební agentura
akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné
zemědělské politiky. Dočasná akreditace byla SZIF udělena rozhodnutím náměstka ministra financí podle
článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 908/2014 dne 9. září 2015. Následně dne 21. července 2016 bylo náměstkem ministra financí
vydáno Rozhodnutí o udělení akreditace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu jako platební
agentuře určené k provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského
zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle čl. 7 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014.
Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje
také platby všech opatření PRV.
Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.
Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto
důvodu a v souladu s článkem 47 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 byl zřízen Monitorovací výbor
PRV(dále „MV PRV“). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci PRV. MV PRV proto
zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, včetně naplňování milníků dle
výkonnostního rámce. Projednává preferenční kritéria pro jednotlivá opatření PRV či úpravy programového
dokumentu. Dále projednává a schvaluje výroční zprávy a účastní se aktivit Celostátní sítě pro venkov.
Na svých jednáních je také informován o aktivitách a výstupech ve vztahu k hodnocení PRV.
Statut MV PRV byl schválen jeho předsedou dne 25. června 2015 a Jednací řád MV PRV projednal a
schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 23. června 2015 a podepsal předseda MV PRV dne 25.
června 2015. MV PRV má celkem 42 hlasujících členů a jsou v něm zastoupeny jak vládní organizace
(zejména resorty poskytující doplňkové podpory k PRV), tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních
organizací je významné zastoupení zejména zemědělských organizací (Agrární komora ČR, Potravinářská
komora) a dále také organizace zastupujících regionální rozvoj a samosprávu. Přehled jednání MV PRV
v roce 2017 shrnuje následující tabulka 8.
Příprava Pravidel pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci
Pro příjem žádostí o dotaci vyhlášený v termínu od 10. října – 30. října 2017, tj. pro operace
4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1
Zavádění preventivních opatření v lesích 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.5.1 Investice do
ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství,
48

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, 16.3.1 Sdílení
zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy
pro výrobu energie a v průmyslových procesech byla projednána Pravidla v rámci pracovních skupin MV
PRV, složených ze zástupců vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF v průběhu
dubna – května 2017. Návazně po projednání pracovními skupinami byly veškeré návrhy na úpravy
projednány MV PRV ve dnech 15 – 16. 6. 2017 a připraveny ke schválení poradou vedení ministerstva.
Dne 2. 8. 2017 byly podmínky Pravidel pro žadatele pro operace spouštěné v 5. kole příjmu žádostí
schváleny ministrem zemědělství.
Příprava Pravidel pro žadatele pro 6. kolo příjmu žádostí o dotaci
Pro příjem žádostí o dotaci vyhlášený v termínu od 4. dubna do 24. dubna 2018 pro operace 1.1.1
Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na
podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování
škod způsobených povodněmi, 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 a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, byla projednána Pravidla v rámci pracovních
skupin MV PRV v průběhu října – listopadu 2017. Návazně po projednání pracovními skupinami byly
veškeré návrhy na úpravy projednány MV PRV dne 30. 11. 2017 a připraveny ke schválení poradou vedení
ministerstva. Dne 29. 3. 2018 byly podmínky Pravidel pro žadatele pro operace spouštěné v 6. kole
schváleny ministrem zemědělství.
Aktualizace Pravidel pro opatření 19 LEADER a operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy
Dne 13. 12. 2017 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro operaci 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a
provádění činností spolupráce místní akční skupiny. U operace 19.2.1 došlo k doplnění zadavatele, na
kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit 400 000 Kč bez DPH se
vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou je poskytována dotace
více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele. Mezi další významné změny
patří změny textace, především u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu, tak aby nové znění bylo
v souladu s Přílohou 14 Metodika definice a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst, kdy bude
stav pracovních míst kontrolován s průměrným stavem zaměstnanců v pracovním poměru za posledních
dvanáct uzavřených měsíců před předložením Žádosti o dotaci, a ne před předložením Žádosti o platbu, což
je shodná pasáž rovněž u operace 19.3.1. Další Úprava textace byla provedena v Příloze 3 Závazný přehled
maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, kde je uveden obecný limit pro
motorová vozidla ve výši 500 tis. Kč, jež platí pro všechny Žádosti o dotaci v administraci. Nově zde bylo
upřesněno, že se limit nevztahuje na některé Fiche pouze v případě pořízení dopravních prostředků včetně
chladící/mrazící jednotky, pro které je dále uveden limit vyšší. V rámci operace 19.3.1 dochází v rámci
kapitoly 8 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace (konkrétně písm. b) bodu 11. a 12. a písm. d)) k
doplnění zadavatele, na kterého se vztahuje nižší limit pro zadávání zakázek dle Příručky. Nižší limit
400 000 Kč bez DPH se vztahuje na veřejného zadavatele nebo zadavatele, který zadává zakázku, na kterou
je poskytována dotace více než 50 % peněžních prostředků z rozpočtu EU nebo veřejného zadavatele. Dále
byl doplněn odstavec písmeno c)) v kapitole 14 Přechodná a závěrečná ustanovení, která se týká zpětné
platnosti některých ustanovení v případě, že jsou pro žadatele/příjemce dotace příznivější. V neposlední
řadě byl obdobně jako v ostatních relevantních Pravidlech přidán v rámci kódu 005 do Přílohy 4 Závazný
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přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace, limit týkající se
nákladů na pořízení užitkového vozidla kategorie N1, jehož největší technicky přípustná hmotnost
nepřevyšuje 3,5 t, ve výši 500 000 Kč/projekt. Dále byla provedena formální úprava v rámci stejného kódu
týkající vozidel s chladící/mrazící jednotkou.
U operace 4.3.1 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 dne 11. 9. 2017. Tato
operace zaznamenala aktualizaci pravidel jak v obecné tak specifické části. Mezi hlavní změny v Obecné
části pravidel patří skutečnost, že žádost o platbu je možno podat již pouze elektronicky, a není nutné
předkládat písemné Potvrzení o přijetí na podatelnu příslušného RO SZIF, a rovněž byla upravena definice
zakázky a další úpravy kapitoly č. 9 týkající se zadávání zakázek v souvislosti s novým zákonem o zadávání
veřejných zakázek a aktualizovanou Příručkou pro zadávání veřejných zakázek. Ve specifické části Pravidel
došlo k zařazení jednoduchých pozemkových úprav do kritérií přijatelnosti a dále byla do kritérií
přijatelnosti zařazena podmínka, že projekt nesmí být realizován na lesních pozemcích.
Příprava prováděcích předpisů pro plošná opatření a opatření Dobré životní podmínky zvířat (dále
jen „DŽPZ“)
Národním prováděcím předpisem pro plošná opatření a DŽPZ jsou nařízení vlády k příslušným relevantním
opatřením.
V roce 2017 došlo ke schválení následujících novel nařízení vlády, kterými byly implementovány dílčí
úpravy v jednotlivých opatřeních:
 Nařízení vlády č. 17/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
V rámci tohoto nařízení vlády je upraven sankční systém u titulu zlepšení životních podmínek v chovu
prasniček v závislosti na míře zjištěného porušení podmínky prvního zapuštění prasniček nejdříve ve věku
230 dnů a více odstupňován sankční systém v případě nesplnění podmínky zasílání měsíčního hlášení o
denních stavech prasat orgánu příslušnému pro vedení integrovaného zemědělského registru ve stanoveném
termínu v závislosti na četnosti zjištěného porušení. Dále se stanovuje snížení dotace na VDJ dojnice
deklarované v žádosti o poskytnutí dotace na podopatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné
krávy, u které doba porodu připadne na období od 1. do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
 Nařízení vlády č. 18/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách
provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
V novele nařízení vlády se blíže definuje vymezení produkční plochy v kultuře sad, tato úprava reaguje na
úpravy definice produkční plochy v rámci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb. Zároveň dochází k úpravě podmínek pro prokazování produkce v intenzivních
i ostatních sadech.
 Nařízení vlády č. 19/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících
nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
Hlavním cílem tohoto nařízení vlády je reflektovat potřebu zpřesnění podmínek poskytování dotací, která
vzešla ze zkušeností s administrací žádostí v roce 2015 a 2016. Blíže se definuje výběr dřevin v rámci
jednotlivých cílových hospodářských souborů v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády.
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 Nařízení vlády č. 36/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách
poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o
změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády.
Toto nařízení vlády zohledňuje zkušenosti s administrací žádostí v roce 2016. Dochází mimo jiné ke
sjednocení termínů příjmu žádosti o zařazení, žádosti o změnu zařazení a žádosti o dotaci a umožňuje se
administrace podle aktuálních lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
 Nařízení vlády č. 47/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Cílem nařízení vlády je řešení vzniku nových zvláště chráněných území ve vztahu k plnění podmínek
nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Důvodem je přizpůsobení podmínek provádění opatření AEKO situaci, kdy je
na území České republiky vyhlášeno nové zvláště chráněné území (ZCHÚ) podle zákona o ochraně přírody
a krajiny, přičemž ZCHÚ a území zařazená v soustavě Natura 2000 jsou z pohledu AEKO prioritními
oblastmi, do kterých jsou cíleny tzv. „nadstavbové tituly“ sloužící k udržení příznivého obhospodařování
cenných biotopů na trvalých travních porostech.
Dále dochází k úpravě podmínek provádění podopatření integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
z důvodu změny nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.
Rovněž se blíže definuje vymezení produkční plochy v integrované produkci ovoce, tato úprava reaguje na
úpravy definice produkční plochy v rámci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování přímých plateb.
 Nařízení vlády č. 49/2017 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím
nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a
environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro
poskytování některých zemědělských podpor
Cílem nařízení vlády bylo upravit dotčená nařízení vlády (NV č. 72/2015 Sb., 73/2015 Sb., 74/2015 Sb.,
75/2015 Sb., 76/2015 Sb., 185/2015 Sb. a 29/2016 Sb.) v souvislosti s nařízením vlády č. 49/2017 Sb., o
stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti
pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
 Nařízení vlády č. 315/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
Hlavním cílem tohoto nařízení vlády je narovnat stávající stav, kdy novelou nařízení vlády č. 236/2016 Sb.,
nebyly zohledněny všechny změny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a
akčním programu, které mají vliv na výpočet množství aplikovaného dusíku.
Dále je reflektován požadavek zemědělské praxe na umožnění výjimky ze zákazu příkrmu na plochách
zařazených do titulu Ochrana chřástala polního povolen v případě souhlasného stanoviska orgánu ochrany
přírody.
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Výroční jednání s DG AGRI
Podle čl. 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 každý rok po předložení Výroční
zprávy o pokroku přezkoumává Komise a Řídící orgán hlavní výsledky za předcházející rok. Ke zhodnocení
výsledků roku 2016 a průběhu implementace v roce 2017 se jednání Komise a ŘO PRV uskutečnilo 29.
listopadu 2017. Hlavní body agendy jsou shrnuty níže:
a) Přehled provádění PRV 2014 – 2020 dle priorit a prioritních oblastí: Komise se nejprve zaměřila na
problematické priority.
 Priorita 1: Opatření M02: Komise požádala o informace o stavu implementace opatření M02 a
důvodu jeho nespuštění. ČR uvedla, že celkový koncept tohoto opatření není ideální, ať již
z důvodu příjemce - poradenského subjektu a nikoli samotného zemědělce či s ohledem na velmi
vysoké náklady na administraci ve srovnání s rozpočtem daného opatření (160 mil. Kč = 6 mil.
EUR). Možným řešením dle ČR by bylo využití opatření M01 i v dalších výzvách (jaro 2018,
podzim 2018) cílených více na potřeby zemědělců se zaměřením na témata priority 4. Komise
vyzvala ČR, aby předložila dostatečně vhodné návrhy, které by zajistily soulad s prioritou, což by
mělo být součástí 5 modifikace PRV.
 Priorita 3: Opatření M16: ČR v reakci na upozornění ze strany Komise na nízkou výkonnost
operace 16.4.1, konstatovala, že s M16 nemá dostatek zkušeností, jelikož se jedná o nové opatření a
zemědělci ve spolupráci nemají dostatečnou důvěru, což se snaží vykompenzovat zvýšenou
publicitou. Milníky: V rámci 5. modifikace bude navržena změna milníku (predikce pouze 1-2
ukončených projektů do konce roku 2018). Případný převod výkonnostní rezervy ve výši zhruba 7,2
milionu EUR by měl negativní dopad na zbývající opatření v rámci P3, která mají vysokou
absorpční kapacitu a navíc je tento převod vyšší než rozpočet dané operace.
 Priorita 5: Operace 6.4.3: ČR mezi hlavními důvody nízkého zájmu o investice do bioplynových
stanic zmínila novou cenovou politiku, příp. povinnost používat kejdu od prasat v určitém
procentním podílu surovin. Z tohoto důvodu bylo navrženo přerozdělení zbývající částky operace
mezi 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (100 mil. Kč), 8.6.1 Technika a technologie pro
lesní hospodářství (100 mil. Kč) a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven (50 mil.
Kč).
 Priorita 6: Opatření M19: Komise požadovala objasnění situace u opatření M19, u něhož milník
v roce 2018 představuje 46 mil. EUR, avšak většina projektů dle predikcí bude uskutečněna později.
ČR informovala Komisi o současném stavu, kdy z 1 158 zaregistrovaných projektů byla u 71
podepsána smlouva v celkové výši na 20 mil. Kč a zdůraznila fakt, že ČR nevyplácí zálohy. Komise
stávající situaci (cíle 2023 pro P6 budou naplněny; milník 2018 bude splněn v roce 2019) bere na
vědomí.
 Priority 2 a 4: Komise v rámci této priority neshledala žádný problém (pouze zpoždění u opatření
M08).
b) Diskuse k výběrovým kritériím předložených na MV 30/11/2017: ČR zdůraznila potřebu převedení 7.
výzvy M 8.4.1 na jarní 6. výzvu, a to z důvodů vzniklých přírodních škod na některých lesních porostech.
c) Chybovost akčního plánu a posledních auditů/případy OLAF:
 ČR předložila dne 15/09/2017 Akční plán k chybovosti , jehož konečná verze byla následně
doručena a nahrána do systému Komise SFC 2014+ 27/11/2017.
 ČR byla vyzvána (dopisem v prosinci 2017),
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 ČR obdržela dopis Komise (Ares (2017) 3484721 ze dne 11/07/20121)
 RD2 / 2017/012 / CZ - AW a AECM – auditoři doposud nedokončily závěry - již nyní jsou ovšem
potřeba provést nápravná opatření u M12 a M13
 OLAF OF-2014-1480 / B4 - Vajax - aktuální stav - CZ informovala, že konečné rozhodnutí o
vrácení platby bude vydáno pravděpodobně v lednu roku 2018
d) Modifikace PRV:
 4. modifikace PRV – LFA/ANC: V rámci diskuse byly řešeny zemědělské systémy a stanovení
hranice 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy coby zlomové mezi rostlinnou a živočišnou produkci, což by
mohlo podpořit zintenzivnění živočišné výroby. Zároveň s tím ČR uvedla, že rizika s tím související
hrozí minimální, jelikož již v současné době většina producentů tento limit dodržuje. Dále ČR
zdůraznila, že dopad „degresivity“ se nezměnil (jak je uvedeno v PRV) a bude se vztahovat na
veškerou půdu daného zemědělského podniku v rámci ANC.
 5. modifikace PRV: ČR informovala, že tato modifikace by měla být neformálně předložena v
lednu 2018 a bude obsahovat několik finančních přerozdělení i věcné úpravy v rámci opatření
- bioplynové stanice;
- převod části rozpočtu z pozemkových úprav na lesnickou infrastrukturu;
- převod rozpočtu z opatření poradenské služby do opatření M01
- aktualizace milníků
- zavedení některých způsobilých nákladů z čl. 20 nařízení (EU) č. 1305/2013 při realizaci CLLD,
e) Další:
 Finanční nástroje – Komise s odvoláním na význam FN pro budoucí SZP připomněla možnost
koordinace ze strany DG AGRI (příklad SK).
 Zavlažování ve sklenících - ČR potvrdila (odpověď Komisi 9/10/2017, Follow-up), že zavlažování
ve sklenících není způsobilým nákladem financovaným z PRV.
 M16 spolupráce a přidaná hodnota – Komise potvrdila (odpověď z 20/11/2017) výklad, že
prostá kolektivní investice není spolupráce a že určitá přidaná hodnota by měla být zřejmá v
důsledku investice. ČR byla vyzvána k diskusi o problematice v rámci RDC.
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Tab. 8. Přehled jednání Monitorovacího výboru
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3.b) Kvalitní a účinné mechanismy plnění
1

Zjednodušené vykazování nákladů , automaticky vypočítáno na základě zástupných ukazatelů

Celkový finanční
příděl programu
rozvoje venkova
[EZFRV]

Metody specifické pro jednotlivé fondy podle čl. 67 odst. 5 písm. e) nařízení o společných
ustanoveních

2 305 673 996,00

[%]
[%]
uskutečněných
plánovaného
výdajů
pokrytí
prostřednictvím
zjednodušeného zjednodušeného
vykazování
vykazování
nákladů z
nákladů z
celkového
celkového
přídělu
přídělu
programu
programu
rozvoje
rozvoje
2
venkova
venkova
3
(kumulativní
72,33

27,76

1

Za způsoby zjednodušeného vykazování nákladů se považují jednotkové náklady / paušální sazby / jednorázové částky podle čl. 67 odst. 5 nařízení o
společných ustanoveních včetně zvláštních metod pro EZFRV uvedených v písmeni e) zmíněného odstavce, jako jsou jednorázové částky pro zahájení
podnikatelské činnosti, paušální platby organizacím producentů a jednotkové náklady týkající se oblasti a zvířat.
2

Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 verze programu

3

Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 výkazu výdajů

E-správa pro příjemce [nepovinné]
[%] financování z EZFRV

[%] dotčených operací

Žádost o podporu

100,00

100,00

Žádosti o platbu

100,00

100,00

Kontroly a podmíněnost

100,00

Monitorování a podávání zpráv řídicímu orgánu /
platební agentuře

100,00

Průměrné lhůty, během kterých mají příjemci obdržet platby [nepovinné]
[Dny]
Případně lhůta členského
státu pro platby příjemcům

[Dny]
Průměrná lhůta pro platby
příjemcům

Připomínky
Tento údaj není vzhledem k povaze opatření relevantní pro plošně poskytované podpory a
opatření DŽPZ (opatření P3, P4 a PO5E). Nastavení procesu administrace respektuje nastavenou
lhůtu do 30. 6. Roku N+1.Obecně lze říci, že u opatření M12 a M13 jsou poskytovány ve lhůtě
od 150 dní od podání žádosti. Opatření M 10 a M11 pak v termínu od 240 dní. Opatření M14 a
M15 s ohledem na nastavení podmínek až ve lhůtě od 365 dní. Uvedené termíny vyplývají z
nastavení retenčního období jednotlivých opatření
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4. OPATŘENÍ

PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI
PROPAGACI PROGRAMU

S

TECHNICKOU

POMOCÍ

A

POŽADAVKY

NA

4.a) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění
jejího akčního plánu
4.a1) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov (řídicí struktura a
síťová podpůrná jednotka)
Na podporu přípravy, řízení, monitoringu, hodnocení, informovanosti a kontroly ve vztahu k PRV
a zdokonalování opatření obsažených v tomto programu je využíváno opatření 20 Technická pomoc.
Opatření je rozděleno na dvě podopatření, přičemž podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě
CSV) se zaměřuje na vlastní řízení, implementaci, monitoring, hodnocení a kontrolu PRV a podopatření
20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov slouží k financování aktivit Celostátní sítě pro
venkov. Příjemcem dotace je řídicí orgán (Ministerstvo zemědělství – odbor Řídicí orgán PRV, odbor
environmentálních podpor PRV), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond) a subjekt
zajišťující implementaci Celostátní sítě pro venkov.
Dotace v rámci podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) je poskytována
na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení
a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Aktivity mají převážně formu odborných studií, sběrů a
analýz dat, vypracování informačních materiálů. K 31. 12. 2017 bylo v rámci tohoto podopatření
zaregistrováno celkem 118 projektů v celkové částce téměř 132,3 mil. Kč (5 mil. EUR). Celkem 56 projektů
za 95,7 mil. Kč (3,6 mil. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 62 projektů za 36,6 mil. Kč (1,4 mil. EUR)
zaregistroval SZIF. V roce 2017 bylo proplaceno 49 projektů v částce 27,7 mil. Kč (1 068 tis. EUR).
Technická pomoc je dále využívána pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále také
„Síť“ nebo „CSV“), a to v rámci podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě
pro venkov. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných
studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, aktivit spojených se shromažďováním, analýzou a šířením
informací o opatřeních Programu rozvoje venkova, zejména příkladech dobré praxe. Realizovány budou
také akce v oblasti národní i mezinárodní spolupráce a přenosu inovací. K 31. 12. 2017 bylo v rámci
podopatření 20.2 zaregistrováno celkem 68 projektů v celkové částce cca 40,4 mil. Kč (1,5 mil. EUR).
34 projektů za téměř 19,4 mil. Kč (746 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 34 projektů za více než 21 mil.
Kč (807 tis. EUR) bylo zaregistrováno SZIF. V roce 2017 bylo proplaceno 17 projektů v částce 5,6 mil. Kč
(217 tis. EUR).
Síť byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství již v roce 2008 jako komunikační platforma
PRV, která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. Síť je
podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která nově zahrnuje i oblast hodnocení politiky
rozvoje venkova a spolupracuje se Sítí evropského inovačního partnerství (dále také EIP). Organizační
struktura Sítě je rozdělena na centrální a regionální úroveň. Řídicím orgánem Sítě (Ministerstvo
zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV) je zajišťována funkce rozhodovací a kontrolní, Sekretariátem Sítě
(Regionální pracoviště Sítě), pak funkce výkonná. Poradní funkci zastává Koordinační skupina MZe
(koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor Sítě (složený ze zástupců partnerů z řad vládních a
nevládních organizací), který na svém každoročním zasedání projednává roční prováděcí plány Sítě a je
informován o výsledcích dosud realizovaných aktivit. Aktivity Sítě jsou realizovány na centrální a
regionální úrovni. Na centrální úrovni se jedná o projekty s celorepublikovým dopadem, na regionální
úrovni jsou aktivity stanovovány dle priorit po konzultaci s partnery na úrovni regionů NUTS 2. Regionální
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aktivity Sítě zajišťují pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu.

4.a2) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o provádění akčního plánu
Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 byl projednán Koordinačním výborem Sítě a
následně schválen ministrem zemědělství dne 23. června 2015. Následně jsou předkládány každoročně
prováděcí plány CSV, z nichž byly schváleny i poslední předložené prováděcí plány CSV pro rok 2017.
Roční prováděcí plán se dělí na centrální plán a regionální roční prováděcí plány (dále také jen „RRPP“).
Akční plán stanoví základní cíle CSV pro programovací období 2014-2020. Jsou jimi:
 zvýšení zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova
 zvýšení kvality provádění programu rozvoje venkova
 informování širší veřejnosti a potenciálních příjemců o politice rozvoje venkova a možnostech
financování
 podpora inovací v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech.
Dále Akční plán stanoví 4 nástroje pro implementaci výše popsaných cílů. Jedná se o:
 internetový portál Sítě,
 organizaci setkávání, podporu vytváření sítí, přenos příkladů dobré praxe
 podpora zakládání operačních skupin a přenosu inovací
 komunikační aktivity.
Z grafu 1 jsou patrné informace o plnění regionálního ročního prováděcího plánu v roce 2017.
Oranžové sloupce znázorňují schválené finanční prostředky za všechny RRPP, žluté sloupce
zobrazují skutečně čerpané prostředky potřebné k realizaci akcí CSV.
Pro zhodnocení plnění RRPP je nutné ještě uvést informace o počtu zrealizovaných akcí CSV v roce
2017. V rámci všech regionů bylo schváleno 152 akcí CSV, z toho bylo realizováno 143 akcí za
finanční podpory ve výši 6 087 tis. Kč. Plán byl z pohledu realizovaných akcí naplněn z více než 94
%. Finanční prostředky, které byly schváleny v RRPP, byly čerpány z 94 %. Vzhledem k uvedeným
informacím lze zhodnotit, že poměr mezi vynaloženými finančními prostředky a zrealizovanými
akcemi je vyvážený.
Na centrální úrovni byly v roce 2017 realizovány 4 projekty, a to: Setkání pracovníků Sítě,
informační materiál, kalendáře pro partnery CSV a zahraniční pracovní cesta na Setkání Evropských
sítí.
Aktivity CSV lze rozdělit do několika bodů dle čl. 54 3b nařízení (EU) č. 1305/2013:
 Shromažďování příkladů dobré praxe u projektů - CSV na regionální úrovni realizovalo tento
bod prostřednictvím exkurzí po příkladech dobré praxe a prostřednictvím informačních materiálů.
Bylo realizováno 28 exkurzí, z toho 2 exkurze byly zahraniční. Předmětem exkurzí byly návštěvy
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úspěšných projektů PRV včetně odborného výkladu a diskuse o dotačních možnostech v PRV.
Exkurzí se zúčastnilo 889 osob z řad partnerů CSV, odborné i laické veřejnosti, studentů, zástupců
MAS a obcí. Na regionální úrovni bylo vytištěno 7 550 ks informačních materiálů, které byly
použity a distribuovány na propagačních akcích CSV.
 Usnadnění tematických a analytických výměn – CSV na regionální úrovni realizovala semináře k
vyhlášení 4. a 5. kola PRV, k pozemkovým úpravám a k administraci žádostí o dotaci. Realizováno
bylo 11 regionálních seminářů k 4. a 5. kolu PRV. V rámci těchto seminářů bylo proškoleno celkem
1 096 osob z řad zejména zemědělské veřejnosti. Prostřednictvím 8 seminářů k pozemkovým
úpravám bylo proškoleno 364 osob. Ostatní konané semináře se zabývaly procesem administrace
žádostí o dotaci, eliminací chybovosti žadatelů při podávání žádostí a problematikou mladých
začínajících zemědělců.
 Dalším ukazatelem jsou realizované propagační akce, díky nimž CSV šíří informace o PRV,
dotačních opatřeních, umožňuje odborné i laické veřejnosti se setkat a získat informace o dotačních
možnostech PRV. Na regionální úrovni CSV realizovalo 31 propagačních akcí pro širokou veřejnost.
 Zajištění školení a vytváření sítí pro MAS - CSV na regionální úrovni realizovala v této oblasti
workshopy pro MAS (celkem se jednalo o 6 workshopů). Akce vytvořily prostor pro setkání a
diskusi k CLLD (Komunitně vedenému místnímu rozvoji) - nastavení CLLD v rámci PRV,
nastavení procesů v rámci realizace Programového rámce, Metodiky pro tvorbu Fichí a obecně
zapojení MAS do PRV. Účastníci měli možnost se vzájemně inspirovat k nastavení vhodných
podmínek a procesů pro implementaci a realizaci CLLD. Celkem se všech workshopů zúčastnilo
více než 200 účastníků.
 Zajištění sítí pro poradce a podpůrné služby v oblasti inovací – CSV na regionální úrovni
zajistila v roce 2017 realizaci 6 konferencí. Dvě konference se konaly na území regionu
Severozápad. První konference na téma „ Program rozvoje venkova, Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a voda v krajině a Slavnosti vody“ se konala v Královském Poříčí. Druhou akcí
v tomto regionu byla konference „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova
2014-2020“. V regionu Moravoslezsko proběhly také 2 konference „Pro půdu - Pro život/For soil For life“ a „Učíme se navzájem“. Tradiční konference se konala v regionu Jihozápad „Jihočeský
venkov 2017“ a poslední konference se konala v regionu Jihovýchod s názvem „Krátké dodavatelské
řetězce - možnosti odbytu ve venkovském prostoru“.
 Sdílení a šíření výsledků monitorování a hodnocení tento bod je naplňován v průběhu akcí, při
kterých se setkávají partneři CSV. Na regionální úrovni bylo uskutečněno celkem 14 setkání s tímto
zaměřením. V rámci těchto setkání byli partneři informováni o výsledcích CSV v daném území.
Byly zhodnoceny dosavadní aktivity a diskutovány nové potřeby a zájmy partnerů – návrh akcí do
RRPP. Účastníci měli možnost sdílet informace a zkušenosti a získat aktuální informace o PRV.
Výsledky monitorování a hodnocení jsou také pravidelně prezentovány v rámci výroční konference
Venkov.
 Aktivity týkající se účasti a příspěvku k Evropské sítě pro rozvoj venkova – CSV se pravidelně
zapojuje do aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (dále jen „ENRD“). Jedná se o zastupování ČR
v rámci pracovních orgánů ENRD, jako je Plénum ENRD, Řídicí skupina ENRD nebo podvýbor
LEADER či EIP. Současně se zástupci CSV pravidelně účastní jednání sítí pro rozvoj venkova z
celé EU, kde jsou řešeny a diskutovány otázky spojené s implementací a realizací sítí pro rozvoj
venkova, včetně kupříkladu systému jednotného monitoringu a hodnocení. V rámci možností jsou
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předávány ENRD příklady dobré praxe z České republiky.

Graf 1: Plnění Ročního regionálního prováděcího plánu (RRPP) v roce 2017

4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č.
808/2014)
MV PRV na svém 1. jednání dne 23. června 2015 schválil Informační a propagační strategii PRV. Na toto
schválení pak navazuje pravidelná povinná aktualizace strategie, kdy Monitorovací výbor Programu rozvoje
venkova 2014-2020 dne 30. listopadu 2017 projednal a vzal na vědomí naplňování komunikační strategie
v roce 2017 a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 2018.
V roce 2017 byly MZe a SZIF zrealizovány v oblasti naplňování komunikační strategie v oblasti propagace
a publicity PRV aktivity, které byly rozděleny do několika základních oblastí. První oblastí byly semináře
pro veřejnost na centrální i regionální úrovni ke spouštění příjmu žádostí. Vydávaly se publikace,
informační materiály a metodické materiály k jednotlivým opatřením a operacím PRV. Dále byly vydávány
i materiály týkající se příkladů dobré praxe a PRV byl prezentován na tradičních výstavách a veletrzích,
které probíhají v druhé polovině roku. Uvedené aktivity byly financovány v rámci rozpočtu technické
pomoci PRV 2014-2020.
Nemalou roli při plnění komunikační strategie hrají webové stránky www.eagri.cz/prv. Obsah stránek byl
po schválení programového dokumentu značně restrukturalizován a naplňován množstvím informací.
Uvedený obrázek 1 představuje základní strukturu, kterou vidí každý příchozí návštěvník webových stránek
(PRV 2014-2020; Aktuality; Základní informace, Opatření, Veřejné zakázky, Hodnocení a monitoring,
Monitorovací výbor a Nejčastější dotazy). Tyto položky se člení do dalších složek, které obsahují
podrobnější informace k daným tématům. Především do záložky Aktuality jsou vkládány tiskové zprávy,
aktuální sdělení, pozvánky na pořádané akce apod.
Na výše uvedených internetových stránkách najde žadatel všechny informace potřebné pro podání žádosti o
dotaci, ať se již jedná o přehledné popisy postupů administrace, legislativní požadavky, vlastní Pravidla pro
žadatele a nařízení vlády včetně metodik pro environmentální opatření PRV nebo příručky pro specifické
oblasti administrace. Informace o podmínkách administrace včetně Pravidel pro žadatele a dalších
59

dokumentů jsou také k dispozici na internetových stránkách platební agentury www.szif.cz.
Ke dni 6. 8. 2017 byl spuštěn monitoring návštěvnosti webových stránek www.eagri.cz/prv. Konkrétní
počty příchozích uživatelů na tyto webové stránky jsou zobrazeny v Grafu 2, který zahrnuje přehled
návštěvníků v období 6. 8. 2017 – 31. 12. 2017. Průměrný počet návštěvníků ve sledovaném období byl 222
uživatelů/den. Z grafu je patrná stoupající tendence počtu návštěvníků v období srpen – říjen, což bylo
období před a během příjmu žádostí v rámci 5. kola z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (10. 10. – 30.
10. 2017). Právě na webu Řídicí orgán PRV zve zájemce na semináře k příjmu žádostí, publikuje aktuální
informace a dokumenty. Naopak v prosinci můžeme z grafu pozorovat klesající tendenci příchozích
návštěvníků webu z důvodu menšího počtu konání seminářů, akcí a probíhající administrace daného kola
příjmu žádostí.
Pro zajištění řádného naplňování podmínek povinné publicity ze strany příjemců dotace stanovených
prováděcím nařízením Komise č. 808/2014 byla vypracována a schválena Příručka pro publicitu PRV 20142020. Tato příručka stanoví základní povinnosti příjemců dotace v oblasti povinné publicity PRV a dále
odkazuje na Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
V roce 2017 byla příručka aktualizována v nové verzi. Aktualizace byla realizována v návaznosti na
Pravidla pro žadatele pro 5. kolo příjmu žádostí, kde byla u některých operací zavedena povinnost
předkládání vybraných příloh Žádostí o platbu elektronicky prostřednictvím nové aplikace na Portálu
Farmáře „Projekty spolupráce PRV
V oblasti komunikace s veřejností a propagace výsledků Programu rozvoje venkova hraje významnou roli
CSV a její komunikační plán dle čl. 54 odst. 3 vi) nařízení (EU) č. 1305/2013. Příklady aktivit Sítě, které
přispějí k naplnění Informační a komunikační strategie PRV jsou následující:
 setkávání partnerů Sítě (výstupem těchto aktivit je například vyhodnocení akcí Sítě v daném regionu
či návrhy roční prováděcích plánů), semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení zkušeností,
 exkurze pro konečné příjemce za příklady dobré praxe
 činnost tematických pracovních skupin
 pořádání konferencí na centrální i regionální/krajské úrovni
 aktivity v rámci soutěže Vesnice roku, „Ocenění Oranžová stuha“,
 provoz webového subportálu Venkov (www.eagri.cz/venkov) – vkládání informací o aktivitách Sítě
(např. databáze partnerů Sítě, databáze úspěšných projektů PRV, přehled aktivit na
regionální/krajské úrovni, tematické pracovní skupiny, publikace a dokumenty, atd.)
 prezentace Programu rozvoje venkova, Sítě a jejích partnerů na veletrzích a výstavách na centrální i
regionální/krajské úrovni,
 vydávání info brožur, publikací, letáků zaměřených na propagaci PRV, Sítě, EU.
Konkrétní aktivity Sítě realizované v rámci naplňování komunikační strategie na regionální úrovni byly
popsány v předchozí kapitole. Pokud jde o aktivity na centrální úrovni, byla v listopadu roku 2017
realizována tradiční konference Venkov, která umožňuje setkání a výměnu zkušeností všech partnerů
a aktérů rozvoje venkova. V roce 2017 byla jako nosná témata zvolena agroturistika, možnosti podnikání na
venkově, sociální zemědělství/podnikání, Program rozvoje venkova. V programu se neopomenulo také na
Evropský venkovský parlament, který se uskutečnil v nizozemském Venhorstu. V rámci konference se
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diskutovalo o možnostech rozvoje venkovského prostoru a zkvalitňování života lidí, kteří v něm žijí
a pracují. Právě zmíněného Evropského venkovského parlamentu se v říjnu 2017 zúčastnila delegace
z České republiky. Další významnou akcí bylo setkání starostů v rámci vyhodnocení ocenění Oranžová
stuha, které je udělováno za příkladnou spolupráci zemědělských subjektů s obcemi. Tato setkání pravidelně
umožňují prezentace příkladů dobré praxe z hodnocené oblasti.
Z dalších akcí bylo v první polovině roku uspořádáno šest seminářů „Náš obor má budoucnost“, které byly
zaměřeny na mladou generaci a její uplatnění v zemědělském sektoru. V průběhu celého roku bylo
realizováno několik akcí zaměřených na CLLD (metodu Leader a místní akční skupiny) včetně sdílení dobré
praxe v rámci (nejen) mezinárodní spolupráce mezi MAS, návštěv úspěšně realizovaných projektů PRV, a
to např. akce Den spolupráce MAS, Odborná exkurze do Slovinska, Diskuzní fórum zaměřené na projekty
spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice, Odborná exkurze do Španělska. Již tradiční akce
LeaderFEST 2017 zaměřená na Leader, MAS, PRV a příklady dobré praxe se konala tentokrát v Hlinsku
v Pardubickém kraji.
O různých aspektech PRV, I. pilíři SZP, efektivní produkci se zaměřením na změnu klimatu a dalším se
jednalo a diskutovalo na každoroční podzimní akci – setkání zemědělských podnikatelů „Zemědělství
v klimatické změně“. Konference spojila řadu účastníků z odborné zemědělské veřejnosti (zemědělské
spolky, zemědělské organizace, výzkumné instituce atd.), účastníky ze zemědělské praxe, zástupce státní
správy a další. V listopadu se konal již 3. ročník mezinárodní konference se zaměřením na výměnu
zkušeností mezi mladými lidmi na venkově, v rámci jejíhož programu probíhaly přednášky a odborné
diskuze. Tématem konference byla diverzifikace zemědělské produkce.
Významnou aktivitou CSV, při které jsou široké veřejnosti představeny aktuální informace z PRV a CSV,
jsou prezentační aktivity na významných výstavách a veletrzích. Na výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích se mohli o aktivitách CSV a jejich partnerů dozvědět návštěvníci v pavilonu T, kde byla
expozice instalována v těsném sousedství expozice MZe. V rámci odborného programu výstavy byl pro
potenciální žadatele připraven seminář, jehož program byl zaměřen především na informace k 5. kolu
vyhlašování příjmu žádostí v PRV 2014-2020. Aktivity CSV a jejich partnerů byly prezentovány i na
mezinárodní úrovni. V srpnu 2017 byl na veletrhu Agrokomplex pro společnou expozici české a slovenské
Sítě připraven český informační pult, kde představili svoje aktivity partneři české Sítě. Pro návštěvníky byla
připravena řada informačních materiálů o příkladech dobré praxe a aktuálním dění v PRV na území ČR.
Z tištěných materiálů Síť připravila publikace, brožury a letáky, které byly distribuovány na mnoha
odborných seminářích, veletrzích, konferencích apod. Ty se zaměřovaly na představení projektů a příkladů
dobré praxe nejen v návaznosti na předcházející programové období, ale také na zkušenosti spojené
realizací projektů v programovém období 2014-2020. Vznikla např. brožura „“Operační skupiny-Proměňte
svou myšlenku v inovaci“, Materiál byl vydána s mottem „Pracujeme společně na skutečných řešeních".
Představuje základní informace o operačních skupinách a Evropském inovačním partnerství vůbec. Před 4. a
5. kolem příjmu žádostí v roce 2017 byly pro potenciální žadatele o dotace připraveny publikace, které
v krátkosti představily vyhlašované operace a k nim byly uvedeny příklady realizovaných projektů. Jednalo
se o brožury „Program rozvoje venkova 2014-2020 – Dotační možnosti v I. polovině roku 2017 (4. kolo)“ a
„Program rozvoje venkova 2014-2020 - Dotační možnosti v II. polovině roku 2017 (5. kolo). Pro zájemce o
dotace z lesnické oblasti byl vydán leták „Program rozvoje venkova 2014-2020, zaměřeno na lesní
hospodářství“, který přehledně uvádí možnosti čerpání dotací v této oblasti. Z dalších materiálů byl
připraven plakát „ŽIVO“ v rámci jarního Národního festivalu venkovské turistiky a regionálních produktů a
další informační materiály informující laickou i odbornou veřejnost o možnostech čerpání finančních
podpor z Programu rozvoje venkova 2014-2020, jednotlivých kolech příjmu žádostí, o činnosti Celostátní
síti pro venkov a další materiály obsahující (nejen) příklady dobré praxe.
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Obr. 1: Náhled na základní strukturu webových stránek eagri.cz/prv
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Graf 2: Návštěvnost webu www.eagri.cz/prv v období 6. 8. – 31. 12. 2017
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Obr. 2: Náhled na základní strukturu webových stránek szif.cz/cs/prv2014
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5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2015, 2016
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6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
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7. POSOUZENÍ INFORMACÍ A POKROKU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
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8. PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

ZÁSADY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
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5, 7

A

8
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JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU
K VYUŽÍVÁNÍ EZFRV A JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE

9. POKROK,

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2018
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10. ZPRÁVA O
Č. 1303/2013)

PROVÁDĚNÍ

FINANČNÍCH

NÁSTROJŮ

(ČLÁNEK 46

30A. Bylo předběžné posouzení zahájeno?

Ne

30B. Bylo předběžné posouzení dokončeno?

Ne

30. Datum dokončení předběžného posouzení

-

31.1 Byl proces výběru nebo určení již zahájen?

Ne

13A. Byla dohoda o financování podepsána?

Ne

13. Datum podpisu dohody o financování se subjektem provádějícím
finanční nástroj

-
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NAŘÍZENÍ

(EU)

11. ZADÁVACÍ

TABULKY PRO SPOLEČNÉ A SPECIFICKÉ PROGRAMOVÉ UKAZATELE A
VYČÍSLENÉ CÍLOVÉ HODNOTY

Viz Příloha pro účely monitorování
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Příloha II
Tabulka podrobně znázorňující úroveň provádění podle prioritních oblastí včetně ukazatelů výstupů
Prioritní oblast 1A
FA/M

1A

Název cílového ukazatele
T1: podíl výdajů podle
článků 14, 15 a 35 nařízení
(EU) č. 1305/2013 v poměru
k celkovým výdajům na
program rozvoje venkova
(prioritní oblast 1A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

2014-2017

Využití (%)
0,24

Cíl pro rok 2023

6,25

2014-2016

3,84

2014-2015

Prioritní oblast 1B
FA/M

1B

Název cílového ukazatele

Období

T2: Celkový počet operací
spolupráce podpořených v
rámci opatření „spolupráce“
(článek 35 nařízení (EU)
č. 1305/2013) (seskupení,
sítě/klastry, pilotní projekty …)
(prioritní oblast 1B)

2014-2017

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)
5,00

Cíl pro rok 2023

2,05

2014-2016
244,00
2014-2015

Prioritní oblast 1C
FA/M

1C

Název cílového ukazatele

Období

T3: Celkový počet vyškolených
účastníků podle článku 14
nařízení (EU) č. 1305/2013
(prioritní oblast 1C)

2014-2017

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno
388,00

2014-2016

Využití (%)

Cíl pro rok 2023

2,06
18 850,00

2014-2015
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Prioritní oblast 2A
FA/M

2A

FA/M

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Název cílového ukazatele

Období

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

T4: podíl zemědělských
podniků s podporou z programu
rozvoje venkova na investice do
restrukturalizace nebo
modernizace (prioritní
oblast 2A)

2014-2017

12,54

94,14

4,02

30,18

2014-2016

5,58

41,89

0,06

0,45

Ukazatel výstupů

Období

Cíl pro rok 2023

13,32

2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

2A

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

347 821 794,59

57,32

77 625 195,31

12,79

606 797 494,85

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

463 391,00

24,92

53 307,00

2,87

1 859 785,52

M01.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

24 319,72

2,21

1 099 518,00

168,00

1,60

10 472,00

0,00

0,00

666 666,67

0,00

0,00

444,00

77 571 888,31

13,60

570 342 185,33

M01.1

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2014-2017

M02

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M02.1

O13 - Počet příjemců, kterým
bylo poskytnuto poradenství

2014-2017

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M04

O2 - Celkové investice

2014-2017

0,00

0,00

344 129 970,59

60,34

1 260 142 226,00

M04.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

72 438 676,76

16,45

440 342 185,33

O4 - Počet podporovaných
M04.1 zemědělských podniků /
příjemců

2014-2017

1 056,00

23,06

4 580,00

M04.3 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

5 133 211,55

3,95

130 000 000,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M16

3 228 433,00

9,52
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33 928 857,33

Prioritní oblast 2B
FA/M

2B

FA/M

Název cílového ukazatele

Období

T5: podíl zemědělských
podniků s podporou z programu
rozvoje venkova na plán
rozvoje podnikatelské činnosti /
investice pro mladé zemědělce
(prioritní oblast 2B)

2014-2017

Ukazatel výstupů

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

2,07

Realizováno

72,44

Využití (%)
2,06

Cíl pro rok 2023

72,09

2014-2016

2,86

2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

2B

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

26 109 721,00

52,07

12 213 809,11

24,36

50 142 710,45

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

31 903,00

22,36

142 710,45

M01.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

13 777,00

40,25

34 228,00

220,00

146,67

150,00

12 181 906,11

24,36

50 000 000,00

M01.1

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2014-2017

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M06

O2 - Celkové investice

2014-2017

26 109 721,00

52,22

67 015 311,00

M06.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

12 181 906,11

24,36

50 000 000,00

O4 - Počet podporovaných
M06.1 zemědělských podniků /
příjemců

2014-2017

541,00

43,28

1 250,00

Prioritní oblast 2C+
FA/M

Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

2014-2017
2C+

Zlepšení struktury LDS navýšení hustoty (m/ha)

Využití (%)
0,01

Cíl pro rok 2023

4,35

2014-2016

0,23

2014-2015
FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

2C+

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

35 886 196,48

54,00

13 809 399,91

20,78

66 456 175,22

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

152 003,22

M01.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

99 956,00

0,00

0,00

952,00

6 578 561,00

18,90

34 815 285,33

M01.1

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2014-2017

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M04

O2 - Celkové investice

2014-2017

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M08.6 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

19 206 667,22

55,17

50 130 854,00
16 679 529,26

52,97
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7 230 838,91

22,96

31 488 886,67

7 230 838,91

22,96

31 488 886,67

Prioritní oblast 3A
FA/M

3A

FA/M

Název cílového ukazatele

Období

T6: podíl zemědělských
podniků pobírajících podporu
na účast v režimech jakosti, na
místních trzích nebo v krátkých
dodavatelských řetězcích a
seskupeních/organizacích
producentů (prioritní oblast 3A)

2014-2017

Podíl potravinářských podniků
s podporou z PRV na investice
do přidávání hodnoty vůči všem
potravinářským podnikům (%)

2014-2017

Ukazatel výstupů

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Cíl pro rok 2023

2014-2016
0,34
2014-2015

2,30

57,50

2014-2016

4,00

2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

3A

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

186 096 633,40

47,31

67 763 961,83

17,23

393 392 730,09

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

246 257,00

24,58

0,00

0,00

1 002 018,49

M01.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

549 759,00

0,00

0,00

5 236,00

14 888 463,06

10,33

144 174 848,60

M01.1

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2014-2017

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M04

O2 - Celkové investice

2014-2017

M04.1 O3 - Počet podpořených
M04.2 akcí/operací

68 127 166,48

47,25

361 122 445,00

2014-2017

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M14

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků /
příjemců

2014-2017

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M16.4

O9 - Počet podniků účastnících
se podpořených režimů

2014-2017

45 676 901,77

34,26

72 046 308,15

62,71

76

199,00

16,58

1 200,00

45 676 901,77

34,26

133 333 333,67

1 826,00

130,43

1 400,00

7 198 597,00

6,27

114 882 529,33

0,00

0,00

90,00

Priorita P4
FA/M

P4

FA/M

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Název cílového ukazatele

Období

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

T13: podíl lesní půdy pod
závazkem obhospodařování
zlepšujícím hospodaření s
půdou a/nebo předcházení erozi
půdy (prioritní oblast 4C)

2014-2017

T8: podíl lesní půdy / jiných
zalesněných ploch, na něž se
vztahují smlouvy
o obhospodařování podporující
biologickou rozmanitost
(prioritní oblast 4A)

2014-2017

T12: podíl zemědělské půdy
pod závazkem obhospodařování
zlepšujícím hospodaření s
půdou a/nebo předcházení erozi
půdy (prioritní oblast 4C)

2014-2017

7,02

56,55

2014-2016

11,47

92,39

T10: podíl zemědělské půdy
pod závazkem obhospodařování
zlepšujícím hospodaření s
vodou (prioritní oblast 4B)

2014-2017

6,87

60,35

2014-2016

11,28

99,09

T9: podíl zemědělské půdy pod
závazkem obhospodařování
podporujícím biologickou
rozmanitost a/nebo krajinu
(prioritní oblast 4A)

2014-2017

24,23

99,54

2014-2016

18,86

77,48

Ukazatel výstupů

Období

0,06

Cíl pro rok 2023

11,47

2014-2016

0,52

2014-2015
0,06

51,98

2014-2016

0,12

2014-2015

12,41

2014-2015

11,38

2014-2015

24,34

2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

P4

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 025 612 840,26

48,87

778 939 321,18

37,12

2 098 471 491,86

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

556 999,00

10,88

34 931,00

0,68

5 120 761,86

M01.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

3 164 370,00

0,00

0,00

30 137,00

0,00

0,00

3 804 310,67

0,00

0,00

2 536,00

1 253 113,46

2,71

46 213 845,33

M01.1

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2014-2017

M02

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M02.1

O13 - Počet příjemců, kterým
bylo poskytnuto poradenství

2014-2017

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M08.3 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

24 722,90

0,69

3 600 000,00

O4 - Počet podporovaných
M08.3 zemědělských podniků /
příjemců

2014-2017

1,00

1,43

70,00

M08.4 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

715 490,16

5,52

12 960 000,00

M08.5 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

512 900,40

1,73

29 653 845,33

2014-2017

28,00

1,40

2 000,00

2014-2017

1 568,70

11,53

13 600,00

380 605 425,56

42,05

905 023 388,00

922 212,83

106,25

868 000,00

154 165 765,02

45,25

340 713 064,00

M08.5

O3 - Počet podpořených
akcí/operací

M08.5 O5 - Celková plocha (ha)
M10

O1 - Celkové veřejné výdaje

M10.1 O5 - Celková plocha (ha)
M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

1 253 113,46

2,71

546 061 460,46

60,34

2014-2017
2014-2017

212 123 209,59

62,26
77

M11.1 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

47 774,63

120,19

39 750,00

M11.2 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

424 932,29

97,07

437 750,00

1 009 544,86

24,28

4 157 400,00

4 999,01

90,89

5 500,00

241 542 902,32

30,75

785 617 434,00

M12

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12.1 O5 - Celková plocha (ha)
M13

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 248 145,68

30,02

2014-2017
2014-2017

263 824 166,16

33,58

M13.1 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

485 230,26

95,14

510 000,00

M13.2 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

320 050,51

103,24

310 000,00

M13.3 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

171 607,52

85,80

200 000,00

327 638,96

4,19

7 821 288,00

94,75

3,16

3 000,00

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15.1 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

545 745,91

6,98

2014-2017

Prioritní oblast 5C
FA/M

5C

FA/M

Název cílového ukazatele

Období

T16: celkové investice do
výroby energie z obnovitelných
zdrojů (v EUR) (prioritní
oblast 5C)

2014-2017

Ukazatel výstupů

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

2 046 079,00

Realizováno

Využití (%)

Cíl pro rok 2023

7,93

2014-2016

25 800 662,00

2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

5C

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

892 378,00

6,46

0,00

0,00

13 815 466,67

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

892 378,00

7,23

0,00

0,00

12 340 466,67

M06

O2 - Celkové investice

2014-2017

M06

O3 - Počet podpořených
akcí/operací

2014-2017

0,00

0,00

40,00

2014-2017

0,00

0,00

40,00

M06.2 O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků /
M06.4 příjemců
M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

25 800 662,00

0,00

0,00

78

1 475 000,00

Prioritní oblast 5E
FA/M

5E

FA/M

Název cílového ukazatele

Období

T19: podíl zemědělské a lesní
půdy pod závazkem
obhospodařování přispívajícím
k pohlcování a ukládání uhlíku
(prioritní oblast 5E)

2014-2017

Ukazatel výstupů

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2016

Cíl pro rok 2023

0,02

2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

5E

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

2 961 716,42

28,40

4 349 529,43

41,71

10 428 084,44

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

0,00

0,00

52 404,44

M01.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

49 978,00

0,00

0,00

476,00

4 349 529,43

41,92

10 375 680,00

M01.1

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2014-2017

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

M08.1 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

4 349 529,43

41,92

10 375 680,00

M08.1 O5 - Celková plocha (ha)

2014-2017

56,18

5,62

1 000,00

2 961 716,42

28,54

Prioritní oblast 6A
FA/M

6A

Název cílového ukazatele

T20: pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených projektů
(prioritní oblast 6A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Cíl pro rok 2023

2014-2017
2014-2016

1 100,00

2014-2015
FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

6A

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

21 361 068,00

27,54

4 562 983,16

5,88

77 555 826,67

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

21 361 068,00

27,54

4 562 983,16

5,88

77 555 826,67

M06

O2 - Celkové investice

2014-2017

M06.2 O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků /
M06.4 příjemců

193 889 566,00

2014-2017

50,00

79

5,21

960,00

Prioritní oblast 6B
FA/M

Název cílového ukazatele

T23: pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených projektů
(Leader) (prioritní oblast 6B)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Cíl pro rok 2023

2014-2017
2014-2016

750,00

2014-2015

6B

T22: podíl venkovského
obyvatelstva majícího prospěch
z lepších služeb/infrastruktury
(prioritní oblast 6B)

T21: podíl venkovské populace
pokryté strategiemi místního
rozvoje (prioritní oblast 6B)

2014-2017
2014-2016

0,00

2014-2015
2014-2017

76,39

114,85

2014-2016

14,46

21,74

66,51

2014-2015
FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

6B

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 695 205,00

0,94

15 183,00

0,01

180 130 782,81

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

1 695 205,00

0,94

15 183,00

0,01

180 130 782,81

M19

O18 - Počet obyvatel, na které
se vztahuje MAS

2014-2017

6 087 003,00

114,85

5 300 000,00

M19

O19 - Počet vybraných MAS

2014-2017

178,00

111,25

160,00

M19.2 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

15 183,00

0,01

165 130 782,81

M19.3 O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2017

0,00

0,00

15 000 000,00
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