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ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ 

Monitorovacího výboru PRV ČR 
 

Datum konání: 11. listopadu 2010  

Místo konání: Vzdělávací a informační centrum, FLORET, Květnové náměstí 391,   

252 43  Průhonice 

Jednání řídil: PhDr. Juraj Chmiel, CSc., předseda MV PRV 

 Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., místopředsedkyně MV PRV 

Zapsala: Ing. Viola Seidlová 

Program jednání Monitorovacího výboru PRV (MV PRV)  

 

1) Úvodní slovo  

2) Informace o aktuálním stavu implementace Programu rozvoje venkova ČR 

(dále PRV) a plnění stanovených cílů  

3) Harmonogram příjmu žádosti v roce 2011  

4) Schválení podmínek pro poskytování dotací pro opatření s připravovaným 

příjmem žádostí  

- I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

- I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

- II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spol. funkcí lesa 

- III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  

- IV.1.1 Místní akční skupina 

- IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  

(Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2) 

5) Informace o návrhu změn  PRV  

- Změny související s GAEC 

- Změny u opatření provádění místní rozvojové strategie, doplnění režimu 

de minimis 

- Další formální úpravy PRV 

6) Informace k implementaci Osy IV LEADER a Osy V Technická pomoc (12:00 

– 12:15) 

- Informace o rozdělení finančních prostředků pro místní akční skupiny 

v roce 2011 

- Informace o opatření V.1 Technická pomoc a rámcový plán aktivit pro rok 

2011 

- Informace o opatření V.2 Celostátní síť pro venkov a rámcový plán aktivit 

pro rok 2011 

7) Pokrok v rámci průběžného hodnocení, prezentace Střednědobé hodnotící 

zprávy Programu rozvoje venkova (12:15 – 12:30) 

8) Další, závěr (12:30 – 13:00) 

- informace o předložení strategického monitorovacího reportu Komisi 

- informace o projednávání připomínek Komise k výroční zprávě 

- informace o průběhu písemných procedur per rollam, které proběhly od 

jarního zasedání MV PRV (opatření I.3.4, I.1.2 a Výroční zpráva za rok 

2009) 
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Průběh jednání:  

Bod 1.  Zahájení jednání, úvodní slovo  

M. Hrabánková (předsedající, MZe) - Přivítala přítomné, představila nového předsedu 

MV PRV náměstka ministra, PhDr. Juraje Chmiela, CSc. 

J. Chmiel (předseda MV, MZe) - Přivítal přítomné na 9. zasedání MV PRV, představil 

program zasedání a zahájil 9. zasedání MV PRV. Konstatoval, že MV je s 33 přítomnými 

členy usnášeníschopný.  

Dále informoval, že byl jmenován předsedou MV PRV 27. října 2010. Zdůraznil význam 

MV PRV pro implementaci PRV a poděkoval členům MV PRV za jejich činnost, zejména 

pak v rámci pracovních skupin MV. 

 

Bod 2. Informace o aktuálním stavu implementace Programu rozvoje venkova 

ČR  a plnění stanovených cílů  

 

K. Bělinová (MZe) – Informovala o aktuálním stavu implementace PRV a zhodnotila 

stav jednotlivých os PRV (viz podkladové materiály). Konstatovala, že cílové indikátory 

budou u osy I naplněny, u opatření I.1.4 Pozemkové úpravy je naplňování pozvolné 

z důvodů dlouhodobé realizace projektů tohoto opatření. U osy III. se také průběžně 

naplňují cíle opatření, pouze u opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské 

povahy nebude naplněn indikátor počtu podpořených podniků. Je to způsobeno podporou 

investičně náročných projektů bioplynových stanic – finanční indikátory jsou naplňovány, 

ale s menším počtem podpořených projektů. Na konci září bylo proplaceno více než 33 

mld. Kč, což je dobrý stav v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU. 

Bod 3 Harmonogram příjmu žádosti v roce 2011  

 

P. Sekáč (MZe) – Před zahájením projednání harmonogramu příjmu pro rok 2011 je 

nezbytné upozornit, že u některých opatření je vyčerpáno více než 75 % alokace,  

u některých téměř celá alokace. Je proto třeba zvážit další postup implementace - 

zejména závazkování do konce programového období. Zkušenosti z předchozích 

programů podporují postup rychlejšího čerpání prostředků, který je rovněž výhodnější při 

přechodu na nové programovací období.  

Předkládáme návrh na úpravu harmonogramu příjmu žádostí pro projektová opatření, jak 

byl předjednán na pracovní skupině. Návrh zohledňuje stanoviska zástupců odborných 

nevládních organizací, zejména za zemědělské subjekty a obce, a dále respektuje 

kapacitní možnosti SZIF. S ohledem na průběh jednání pracovní skupiny se i na MV 

očekává největší diskuze pro podpory obcím v Ose III.  
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Návrh harmonogramu příjmu žádostí je následující: 

Jarní kolo příjmu žádostí – únor/březen 2011 

 I.1.1.3 Založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

(resp. inovací) v potravinářství  

 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 

Ačkoliv většina zemědělských podpor je navrhována až pro letní kolo příjmu žádostí,   

opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců je vhodné začlenit do jarního kola, a 

to z důvodu legislativou stanovené osmnáctiměsíční lhůty pro zahájení činnosti. U tohoto 

opatření zbývá k závazkování velmi omezené množství finančních prostředků.  

Jarní kolo příjmu žádostí bude nově doplněno o podopatření I.1.1.3 Založení porostu 

rychle rostoucích dřevin pro energetické využití, jehož podmínky budou dále 

projednávány.  

Dalším významným opatřením jarního kola je I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových 

produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství, vzhledem ke 

stále narůstajícímu zájmu žadatelů o podporu a zejména vzhledem k velkému důrazu, 

který bude na inovace kladen v příštím programovacím období. 

Letní kolo příjmu žádostí – červen 2011 

 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských 

funkcí lesů 

 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

 III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

 
V opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků zbývá pouze část průměrné roční 

alokace, nicméně se dá předpokládat úspora z předchozích kol – podle dosavadních 

zkušeností zůstává z důvodů ukončení projektu či nerealizování v původním rozsahu 

nedočerpáno cca  30 % zazávazkovaných prostředků. Tyto uspořené prostředky bude 

možno použít při závazkování letního kola roku 2011. Problémem mohou být projekty, u 

kterých se až po uplynutí dvouleté lhůty pro realizaci ukáže, že nebudou realizovány a že 

více než 2 roky blokovaly disponibilní prostředky. Toto lze řešit např. povinností či 

zvýhodněním dokladováním zahájení projektu v určité lhůtě (např. prostřednictvím 

faktur), nicméně případné úpravy administrace je nutné ještě projednat se SZIF. 

V minulosti platila podmínka předložení úvěrového příslibu, ale systém nebyl dostatečné 

průkazný.  

V rámci opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy PRV podporuje 

pouze projekty, kde je zajištěn zdroj surovin. Nedochází tedy k podobnému problému, 

který je u fotovoltarických elektráren.  
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Podzimní kolo příjmu žádostí – říjen 2011 

 I.1.2 Investice do lesů 

 I.1.4 Pozemkové úpravy  

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby 

 IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie 

 

V opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby je jednoletá 

prodleva s vyhlášením příjmu žádostí. S ohledem na disponibilní prostředky pro poslední 

kolo výzvy (méně než jedna průměrná roční alokace) je třeba zopakovat již dříve 

předkládané, ale dosud neúspěšné návrhy na zúžení rozsahu podporovaných aktivit. Je to 

nezbytné především kvůli mnohonásobnému převisu předložených žádostí a tím 

vysokému počtu neuspokojených žadatelů, plýtvání finančními i lidskými zdroji na 

přípravu projektů, které nemohou být podpořeny. Dosud nebyla ze strany odborných 

nevládních organizací vůle k omezení spektra podporovaných aktivit. Ze strany MZe je 

znovu otevírána diskuse s cílem zefektivnit obecní opatření Osy III ve smyslu zacílení na 

omezený počet aktivit. 

R. Večerka (SPOV) – Prezentoval většinový, nicméně valnou hromadou neprojednaný 

názor SPOV, aby opatření III.2.1. bylo vyhlášeno na podzim 2011. Valná hromada SPOV 

bude až v prosinci, proto je žádoucí vyčkat na její výsledky. SPOV nemá jednotný názor 

na věcné omezení podporovaných aktivit, ale shoduje se na nedostatku finančních 

prostředků určených pro obce, což je názor prezentovaný od samého začátku 

programového období. 

P. Sekáč (MZe) – Podmiňovat schválení harmonogramu příjmu žádostí uskutečněním 

valné hromadě SPOV není z administrativních důvodů možné, protože by bylo ohroženo 

včasné spuštění jarního kola příjmu žádostí.  

Nedostatek finančních prostředků pro obce je velmi vhodné řešit při nadcházející debatě 

o vymezení budoucích podob kohezní a společné zemědělské politiky.  

J. Bezdíček (Svaz měst a obcí) – Svaz měst a obcí připomíná návrh harmonogramu 

zaslaný dopisem MZe dne 30.10.2010, podle kterého mají být obecní podpory vyhlášeny 

na jaře 2011. Tento harmonogram byl schválen na 8. zasedání MV a takto byli 

informování členové SMO. Svaz měst a obcí proto nesouhlasí s novým návrhem 

harmonogramu, tedy s vyhlášením opatření III.2.1 na podzim 2011, a navrhuje MV 

schválit původní návrh.  

SMO vždy upozorňoval na nedostatek peněz v obecních opatřeních a inicioval diskuzi o 

kritériích, aby bylo možné uspokojit více žadatelů. Možné rezervy lze hledat např. ve 

sladění podmínek s jinými programy - PRV podporuje vodohospodářské projekty pro 

malé obce s rozpočtem 110 tis.Kč/obyvatele, naproti tomu OP Životní prostření 

podporuje projekty s rozpočtem 70 až 80 tis.Kč/obyvatele. Upozornil, že SMO prosazoval 

na pracovních skupinách snížení částky připadající na jednoho obyvatele na 70 až 80 tis., 

protože při podporování projektů v obcích s 500 obyvateli v částce 100 mil Kč. může mít 

ČR v budoucnu problém s udržitelností tak velkých projektů.  
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Dále připomněl problematiku způsobilosti DPH pro obce a rovněž nemožnost jejího 

financování z národních zdrojů - s podmínkou dofinancování DPH z národních zdrojů je 

pro SMO akceptovatelné vyhlásit výzvu na obecní opatření až na podzim.  

SMO nesouhlasí s nevyhlášením opatření III.3.1 Vzdělávání a informace v roce 2011. 

Projekty v tomto opatření mohou být navázány na některé již realizované projekty 

multifunkčních vzdělávacích center, které by tímto krokem byly neudržitelné. Z tohoto 

důvodu SMO celkově nesouhlasí s návrhem harmonogramu příjmu žádostí na rok 2011.   

P. Sekáč (MZe) - MZe má dlouhodobě snahu situaci v obecních podporách řešit, ale 

odborné nevládní instituce a zástupci krajů požadují zachování celé šíře obecních 

opatření. K limitům výdajů na projekt připomněl, že jsou výsledkem projednání pracovní 

skupiny. K harmonogramu – v případě vyhlášení opatření III.2.1 na jaře není časový 

prostor na projednání a úpravu podmínek a opět se zopakuje vysoké procento 

neúspěšných projektů. Pokud jde o DPH, v současné rozpočtové situaci je požadavek na 

dorovnání DPH ze státních prostředků nereálný. Situaci by napomohlo řešit např. snížení 

podílu spolufinancování projektů nebo omezení celkového rámce podpořitelných výdajů 

projektu. Tyto návrhy však již byly pracovními skupinami projednávány a nebyly 

odsouhlaseny. Je samozřejmě možné vyhlásit obecní podpory na jaře, pokud to 

jednomyslně schválí MV PRV, ale v případě podzimního získáme čas projednat a upravit 

kritéria pro zlepšení efektivity opatření.    

P. Horák (As. Krajů) - Souhlasil s předloženým návrhem harmonogramu a upozornil, že 

Olomoucký kraj chystá úpravu regionálních kritérií v ROP NUTZ II Střední Morava a již 

proběhla jednání na SZIF.  

B. Belada (AK) – Stanovisko návrhu harmonogramu za Agrární komoru – ač byli 

zemědělci zvyklí na jarní kola příjmu žádostí, AK návrh podporuje. K obecním podporám 

připomněl argumenty ve prospěch podzimního kola: termín komunálních voleb (nové 

vedení obcí bude mít dostatek času na přípravu projektů pro podzimní kolo) a dostatečný 

časový prostor pro diskusi a úpravu podmínek opatření III.2.1.  

M. Pýcha (AK) – Upozornil, že problém termínu příjmu žádostí pro opatření III.2.1 se 

netýká pouze obcí, ale i zemědělců vzhledem k existenci jedné platební agentury, tzn. 

omezené administrativní kapacitě. Je třeba zvážit riziko spuštění II.2.1. na podzim 

v celém rozsahu a možného návazného zpoždění jiných plateb pro zemědělce (přímé 

platby, LFA, agro-envi, které se také administrují na podzim a vyplácejí na jaře).  

K administraci by se měl vyjádřit především SZIF. 

Dále položil dotaz k opatření I.2.1 Seskupování producentů, které není plánováno na 

vyhlášení v roce 2011, ale z podkladových materiálů vyplývá, že v tomto opatření jsou 

ještě finanční prostředky. Požádal zástupce MZe a EK o vyjádření, zda by byla možná 

změna podmínek ve smyslu seskupování již existujících družstev.  

K návrhu harmonogramu pak upozornil, že v rámci opatření I.3.1. Další odborné 

vzdělávání a informační činnost jsou často podpořeny žadatelé se stejným tématem, pak 

mezi nimi vzniklá „soutěž“ o jednotlivé zemědělce. Navrhl svolat pracovní skupinu s cílem 

koordinace témat opatření I.3.1, případně změnou podmínek tohoto opatření.  

 P. Sekáč (MZe) – K případnému spuštění I.2.1 je třeba doplnit, že nyní ještě dobíhají 

závazky tohoto opatření z let minulých a platby budou probíhat do roku 2011.  
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R. Večerka (SPOV) – SPOV nebude hlasovat proti přijetí návrhu harmonogramu na rok 

2011. Rozhodnutí, kterou část opatření III.2.1 podpořit, by mělo vycházet ze stavu 

plnění cílových indikátorů. Do budoucna je pro SPOV zásadní, aby podpora venkovských 

oblastí probíhala pod Kohezní politikou, tzn. aby celý PRV nebyl součástí DG Agri, ale DG 

Regio. K návrhu harmonogramu nepřijal argument, že termíny příjmu měly záviset na 

možnostech SZIFu, a navrhl, aby III. a IV. osa byla vyjmuta z administrace SZIF. 

Dále požádal o vysvětlení a řešení skutečnosti, která byla zmíněna ve 2.bodě jednání, a 

to že nebude naplněn indikátor počtu podpořených projektů v opatření III.1.1 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy.  

M. Jirovský (SZIF) – Připomněl souvislost administrativních možností s tlakem na 

snižováním správních nákladů a počtu státní úředníků. Z pohledu SZIF je současná 

situace neudržitelná a je třeba hledat cesty k racionalizaci nákladů jak na straně státní 

správy, tak na straně žadatelů.  

P. Sekáč (MZe) – K dotazu JUDr. Večerky na plnění indikátorů - v dohledné době bude 

uzavřeno střednědobé hodnocení PRV, a z něj pak lze vycházet při případné realokaci 

prostředků. Připomněl obecné problémy indikátorů, zejména v oblasti zaměstnanosti, 

ovlivněných makroekonomickým vývojem na úrovni celé EU, a dopady na naplňování 

stanovených cílů PRV.  

J. Petr (ASZ) – Navrhl změnu harmonogramu doplněním opatření I.3.4 Využívání 

poradenských služeb do jarního kola příjmu žádostí. Argumentoval pauzou ve 

vyhlašování tohoto opatření, zbývajícími finančními prostředky a rovněž předchozí 

snahou o zavedení kontinuálního přijmu, který však byl ze strany EK zamítnut z důvodu 

nemožnosti aplikovat preferenční kriteria.  

P. Sekáč (MZe) – V návaznosti na jednání se zástupci EK a MZe doporučuje zařadit 

opatření I.3.4 do letního a podzimního kola z důvodu změny legislativy u tohoto opatření.  

J. Bezdíček (Svaz měst a obcí) – Vznesl dotaz k opatření III.3.1, zda by jeho 

případnému zrušení neměla předcházet analýza vazeb jiné již realizované projekty a 

rizika jejich ohrožení.  

P. Sekáč (MZe) – Cílové indikátory jsou u tohoto opatření naplněny a nelze 

argumentovat ohrožeností projektů, které musí být životaschopné i bez veřejné podpory 

navazujících vzdělávacích akcí.  Připomněl, že pracovní skupina předjednala mj. na 

základě výsledků Střednědobého hodnocení přesun prostředků z tohoto opatření do 

jiného opatření, kde nejsou plněny indikátory a navíc je finančně poddimenzované. Ke 

konečnému rozhodnutí o případných přesunech bude sloužit zejména Střednědobá 

hodnotící zpráva. 
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M. Hrabánková (předsedající, MZe) - Uzavřela diskuzi a vyzvala k hlasování o návrhu 

harmonogramu příjmu žádostí v roce 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Hrabánková (předsedající, MZe) – Vyhlásila přestávku a během ní uskutečnění 

pracovní skupiny k harmonogramu příjmu žádostí na rok 2011.  

 

P. Sekáč (MZe) – Informoval o výsledcích jednání pracovní skupiny a vyzval zástupce 

EK, aby se vyjádřili k vyhlášení podzimního kola na opatření III.2.1 a k tomu, zda je 

možné vyhlásit v tomto opatření předem danou alokaci a ve chvíli kdy podané projekty 

naplní danou alokaci, ukončit přijímání žádostí.  

I. Papadimitriou (DG Agri) – Předem bylo zjevné, že poptávka po tomto opatření 

značně převyšuje finanční alokaci, byla o tom vedena diskuze na minulých zasedáních MV 

PRV. Protože je před dokončením Střednědobého hodnocení, EK doporučuje, aby zbylé 

finanční prostředky byly využity maximálně efektivně. Výsledky Střednědobého 

Návrh na hlasování: Harmonogram příjmu žádostí na rok 2011: 

Jarní kolo příjmu žádostí – únor/březen 2011 

 I.1.1.3 Založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v 
potravinářství  

 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
Letní kolo příjmu žádostí – červen 2011 

 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

 III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 IV.1.2 Realizace projektů spolupráce 
Podzimní kolo příjmu žádostí – říjen 2011 

 I.1.2 Investice do lesů 

 I.1.4 Pozemkové úpravy  

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 

1 z přítomných byl proti 

2 z přítomných se zdrželi hlasování 

29 přítomných bylo pro. 

 

Závěr: Návrh harmonogramu nebyl přijat 
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hodnocení iniciovat změnu preferenčních kritérií, způsobilých výdajů atd. Střednědobé 

hodnocení může dát také informace o rezervách v rámci jiných opatření a ŘO PRV spolu 

s členy MV PRV a EK mohou diskutovat o určitých přesunech finančních prostředků mezi 

opatřeními k maximalizaci užitku celého PRV. Zdůraznila, že EK nepodporuje rychlé 

rozhodování s rizikem neúčinného využití zbylých finančních prostředků PRV a přiklání se  

k pozdržení rozhodnutí na vyhlášení opatření III.2.1 tak dlouho jak to bude možné.  

K otázce přerušení přijímání žádostí při naplnění určité finanční alokace uvedla, že během 

vyhlášené výzvy se nesmí podmínky pro žadatele změnit, což se mj. týká i termínu 

ukončení příjmu žádostí. Pro EK je proto postup, kdy k zastavení příjmu žádostí mimo 

stanovený termín, nepřijatelný.  Při vyhlášení výzvy musí být všechny projekty v daném 

termínu přijaty, posouzeny a vybrány ty nejlepší. 

J. Bezdíček (Svaz měst a obcí) – Je stanoviskem EK překvapen, protože v některých 

operačních programech EK běžně povoluje v průběhu výzvy při naplnění rozpočtu ukončit 

příjem žádostí.  

Dále přehodnotil rozhodnutí SMO nepodpořit nový harmonogram příjmu žádostí pro rok 

2011. Při novém hlasování bude SMO hlasovat pro návrh, pokud bude schváleno 

usnesení, že: 

1) Budou změněny podmínky opatření III.2.1, záměr a) a b) 

2) Budou vyhodnoceny závěry Střednědobého hodnocení u opatření III.3.1  

3) Bude vyhlášena výzva opatření III.3.1 v roce 2012 nebo převedeny zbylé finanční 

prostředky v tomto opatření do opatření III.2.1. 

M. Hrabánková (předsedající, MZe) – Vyzvala k druhému hlasování o návrhu 

harmonogramu příjmu žádostí v roce 2011 včetně doplňkového usnesení. 
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Bod 4 Schválení podmínek pro poskytování dotací pro opatření s připravovaným 

příjmem žádostí 

K. Bělinová (MZe) - Představila výsledky jednání pracovních skupin k opatřením: 

- I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

- I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Návrh na hlasování: Harmonogram příjmu žádostí na rok 2011 s návrhem usnesení: 

Jarní kolo příjmu žádostí – únor/březen 2011 

 I.1.1.3 Založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v 
potravinářství  

 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
Letní kolo příjmu žádostí – červen 2011 

 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

 III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 IV.1.2 Realizace projektů spolupráce 
Podzimní kolo příjmu žádostí – říjen 2011 

 I.1.2 Investice do lesů 

 I.1.4 Pozemkové úpravy  

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
 
1) Budou změněny podmínky opatření III.2.1, záměr a) a b) 
2) Budou vyhodnoceny závěry Střednědobého hodnocení u opatření III.3.1  
3) Bude vyhlášena výzva opatření III.3.1 v roce 2012 nebo převedeny zbylé finanční 

prostředky v tomto opatření do opatření III.2.1. 

 

Nikdo z přítomných nebyl proti 

2 z přítomných se zdrželi hlasování 

29 přítomných bylo pro. 

 

Závěr: Návrh harmonogramu byl přijat 
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- II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spol. funkcí lesa 

(toto opatření bude vyhlášeno až v letním kole příjmu žádostí) 

- III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  

- IV.1.1 Místní akční skupina 

- IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  

Návrh na schválení preferenčních kritérii a přijatelných výdajů je součástí podkladových 

materiálů. Upozornila, že na předešlém jednání Řídícího orgánu PRV s EK si zástupce 

Komise vyžádali čas na vyjádření k podopatření I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích 

dřevin pro energetické využití, přesto navrhla MV PRV hlasovat o tomto podopatření a 

následně vyčkat na vyjádření EK. Změny podmínek jsou součástí podkladových materiálů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 5 Informace o návrhu změn PRV 

I. Landa (MZe) - Představil nové znění GAEC. Upozornil, že v současnosti je GAEC 

součástí přílohy 2 Programového dokumentu, kde je řečeno, že GAEC má platnost 

v letech 2007 – 2009. Nová verze GAEC pro rok 2010 (dle Nařízení vlády 479/2009 Sb.) 

bude vložena do PRV spolu s verzí GAEC pro rok 2011. Představil další formální změny 

PRV: doplnění tabulky méně příznivých oblastí od roku 2011 (byla ukončena platnost 

oblasti LFA typ SX), odstranění LFA (typ SX) v textu PRV, harmonizace textu navazující 

na novelizovanou legislativu EU – Cross complience a GAEC. Informoval, že systémové 

změny u Agro-envi opatření nebudou součástí změn PRV, protože o tomto bodu stále 

probíhá diskuze.  

K. Bělinová (MZe) - Představila další změny PRV v souvislosti s podopatření I.1.1.3, 

osou IV, výměnu kódů 321 a 322 a doplnění NS MAS do kapitoly 12 jako partnerské 

organizace. Veškeré změny jsou součástí podkladových materiálů. 

P. Sekáč (MZe) – Doplnil informaci o podopatření I.1.1.3. Zdůraznil, že bude usilovat 

v rámci diskuze na MZe, aby toto podopatření  bylo určeno pro zemědělský subjekt 

s historií podnikání a bude tak zamezeno účelovým žádostem.  

Návrh na hlasování: Změny podmínek pro opatření: 

- I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

- I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

- II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spol. funkcí lesa 

- III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  

- IV.1.1 Místní akční skupina 

- IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  
 

Nikdo z přítomných nebyl proti 

Nikdo z přítomných se nezdržel hlasování 

30 přítomných bylo pro. 

 

Závěr: Návrh změn podmínek byl přijat 
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Bod 6 Informace k implementaci Osy IV LEADER a Osy V Technická pomoc 

K. Bělinová (MZe) - Představila prezentaci se závěry TPS Leader s hodnocením MAS, 

stav implementace Osy V Technická pomoc a plán Technické pomoci a Celostátní sítě pro 

venkov pro rok 2011. Prezentace bodu 6 je součástí podkladových materiálů.  

Bod 7 Pokrok v rámci průběžného hodnocení, prezentace Střednědobé hodnotící 

zprávy Programu rozvoje venkova 

I. Brdárská (hodnotitel) – Představila hodnocení Os I. a II. a doporučení za celý 

Program rozvoje venkova. Prezentace bodu 7 je součástí podkladových materiálů. 

M. Hrabánková (předsedající, MZe) – Vznesla dotaz, zda návrhy a doporučení 

hodnotitele byly dány do souladu s finančními možnostmi programu (vzhledem k finanční 

náročnosti některých analýz). 

I. Brdárská (hodnotitel) – Odpověděla, že pokud se otázka týká například 

kvalitativního posuzování projektů, je možné analýzy hradit pouze z prostředků 

Technické pomoci.  

O. Čepelka (hodnotitel) – Představil hodnocení Os III. a IV. Prezentace bodu 7 je 

součástí podkladových materiálů. Zdůraznil doporučení pro Řídící orgán PRV, přesunout 

některé finanční prostředky mezi Osami ve prospěch opatření III.2.1. (například 

z opatření II.2.1, II.2.3, II.1.2.1, I.3.4).  

P. Sekáč (MZe) – Doplnil, že závěry hodnotitele by měly být srozumitelné pro 

veřejnost, zmínil například indikátor pracovní síly. Zdůraznil, že by bylo zajímavé 

zhodnotit, jak se tento indikátor daří naplňovat institucím, které jsou na něj více 

zaměřeny, například Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zdůraznil společný cíl MZe a 

hodnotitele, aby závěry Střednědobého hodnocení byly srozumitelné a doporučení reálná.  

Bod 8 Další, závěr 

K. Bělinová (MZe) – Prezentovala informaci o zpracování Strategického monitorovacího 

reportu, který byl odevzdán Evropské Komisi dne 1. 10. 2010. Podala zprávu o 

vypracování Výroční zprávy o implementaci PRV za rok 2009, kterou členové MV PRV 

schválili písemnou procedurou per rollam a která byla odeslána Evropské Komisi dne 

29. 6. 2010. Informovala, že v současné době se do Výroční zprávy zapracovávají 

připomínky Evropské Komise. Dále informovala o průběhu písemných procedur per 

rollam, které proběhly v období mezi 8. a 9. zasedání MV PRV. Prezentace bodu 8 je 

součástí podkladových materiálů. 

R. Večerka (SPOV) – Připomněl minulé jednání MV PRV, kdy se řešila otázka aplikace 

usnesení vlády č. 217/2010 (Návrh legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení 

administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti). Připomněl, že by bylo možné užít 

v PRV blokové užití nákladových položek ve smyslu usnesení vlády č. 217/2010 (nejedná 

se tedy o paušální platby). Navrhl vznik Tematické pracovní skupiny v rámci Celostátní 

sítě pro venkov, která by se zabývala zjednodušením administrace PRV uplatňováním 

paušálních nákladů ve smyslu usnesení vlády č. 217/2010 a případnou spoluúčast 

prostředků TP na vyhotovení potřebných právních analýz. Problematika se netýká 
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paušálních plateb, ale blokového odepisování nákladů nejen u MAS, ale všech opatření 

v celém PRV. 

I. Papadimitriou (DG Agri) – K žádosti JUDr. Večerky uvedla, že v EAFRD může být 

MAS vyplacena podpora na provozní náklady, které však musí odpovídat na konci 

programového období odpovídat vynaloženým výdajům. V legislativě EU se standardní 

náklady užívají ve zvláštních případech při respektování určitých podmínek.    

J. Chmiel (předseda MV, MZe) – Shrnul schválené body a ukončil 9.zasedání MV PRV. 

 

Závěry jednání:  

1) Členové MV PRV schválili harmonogram příjmu žádostí na rok 2011: 

Jarní kolo příjmu žádostí – únor/březen 2011 

 I.1.1.3 Založení porostu rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství  

 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

Letní kolo příjmu žádostí – červen 2011 

 I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

 I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost 

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských 

funkcí lesů 

 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

 III.1.3 Podpora cestovního ruchu 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

Podzimní kolo příjmu žádostí – říjen 2011 

 I.1.2 Investice do lesů 

 I.1.4 Pozemkové úpravy  

 I.3.4 Využívání poradenských služeb 

 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 

 

2) Členové MV PRV schválili usnesení: 

 Budou změněny podmínky opatření III.2.1, záměr a) a b) 

 Budou vyhodnoceny závěry Střednědobého hodnocení u opatření III.3.1  

 Bude vyhlášena výzva opatření III.3.1 v roce 2012 nebo převedeny zbylé finanční 

prostředky v tomto opatření do opatření III.2.1. 
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3) Členové MV PRV schválili změny podmínek: 

 I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití 

 I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 

 II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spol. funkcí lesa 

 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova  

 IV.1.1 Místní akční skupina 

 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  


