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Program rozvoje venkova
a možnosti podpory pro malé obce
• PRV je podpůrný nástroj k
– zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství
a lesního hospodářství (opatření osy I)
– zlepšení životního prostředí a krajiny (opatření osy II)
– zvýšení kvality života a diverzifikace hospodaření na venkově
(opatření osy III)
– realizaci místních rozvojových strategií prostřednictvím místních
akčních skupin (osa IV)

• Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR
celkových veřejných prostředků

Program rozvoje venkova
a možnosti podpory pro malé obce
• Objem finančních prostředků vyplacených ve
Zlínském kraji za projektová opatření v rámci PRV:
– kumulativně od roku 2007 cca 1,2 mld. Kč
– v roce 2011 cca 0,4 mld. Kč (398 mil. Kč)

Program rozvoje venkova
a možnosti podpory pro malé obce
Obce mohou podávat projekty v rámci opatření PRV
rozpočet
opatření

mil.
EUR

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

245

5 880

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví

57

1 368

III.3.1 Vzdělávání a informace

13

312

I.1.2 Investice do lesů

85

2 040

I.3.4 Využívání poradenských služeb

20

480

148

3 552

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

mil. Kč

Harmonogram příjmu
žádostí na rok 2012
projektová opatření PRV
JARNÍ KOLO: březen 2012
(21. 3. – 27. 3. 2012)

LETNÍ KOLO: červen 2012

PODZIMNÍ KOLO: říjen 2012

I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových
produktů, postupů
a technologií (resp. inovací)
v zemědělství

III.1.2 Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje

I.1.2 Investice do lesů

I.3.1 Další odborné vzdělávání
a informační činnost (samostatně již
v únoru (22. 2. – 28. 2. 2012)

IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie

I.1.4 Pozemkové úpravy

I.1.4 Pozemkové úpravy

I.3.2 Zahájení činnosti mladých
zemědělců

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova

I.3.4 Využívání poradenských služeb

IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie

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

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

III.1.3 Podpora cestovního ruchu
III.4.1 Získávání dovedností, animace
a provádění
IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Regionální balíčky
• Představují rozdělení finanční alokace v opatření:
– III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
– III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

• NUTS 2 Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) =
11,14 %

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
• Předmět podpory: místní komunikace, vzhled obcí,
vodohospodářská infrastruktura, občanské vybavení
• Příjemce dotace: obce, svazky obcí, neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických osob

• Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
• Projekty na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích do
2000 obyvatel

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
Zlínský kraj
Přehled žádostí o dotaci ve Zlínském kraji od roku 2007
zaregistrováno

schváleno

proplaceno

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

90

518

21

210

21

210

míra úspěšnosti žadatelů - 23 %

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby
Zlínský kraj
Přehled žádostí o dotaci ve Zlínském kraji od roku 2007
zaregistrováno

schváleno

proplaceno

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

93

457

11

55

10

41

míra úspěšnosti žadatelů - 12 %

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby – Zlínský kraj
Struktura realizovaných projektů ve Zlínském kraji
zaměření projektů

počet projektů

dotace v mil. Kč

vzhled obcí, komunikace

14

37

vodovody, kanalizace ČOV

7

173

občanské vybavení

10

41

územní plán

0

0

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení
a služby, 14. kolo (říjen 2011) – Zlínský kraj

Přehled žádostí o dotaci ve Zlínském kraji za 14. kolo příjmu
zaregistrováno
opatření

doporučen

náhradník

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

III.2.1.1

38

97

35

92

1

3

III.2.1.2

28

143

4

34

1

9

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
• Předmět podpory: studie obnovy a využití
•
•
•
•

kulturních památek, stavební obnova historických
budov, realizace výstavních expozic
Příjemce dotace: obce, svazky obcí, neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických osob
Projekty jsou realizovány v obcích do 500 obyvatel
Příjem žádostí probíhal v rámci 15. kola v termínu:
21. 3. – 27. 3. 2012
Předpokládaná alokace: 402 mil. Kč dle aktuálního
kurzu (celý zůstatek rozpočtu opatření)

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova – Zlínský kraj

Přehled žádostí o dotaci ve Zlínském kraj od roku 2007
zaregistrováno

schváleno

proplaceno

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

25

64

13

24

11

21

míra úspěšnosti žadatelů - 52 %

I.1.2 Investice do lesů
Zlínský kraj
 Předmět podpory: stroje využitelné při hospodaření v lesích
či zpracování zůstatkové biomasy, výstavba a modernizace
lesních cest
 Příjemce dotace: FO, PO, sdružení, obce a jejich svazky
hospodařící v soukromých nebo obecních lesích
Přehled žádostí o dotaci podaných obcemi ve Zlínském kraji
zaregistrováno

schváleno

proplaceno

počet projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

142

262

61

97

51

72

I.3.4 Využívání poradenských služeb
Zlínský kraj
 Předmět podpory: tematická poradenská služba
 Příjemce dotace: zemědělský podnikatel, osoba hospodařící
v lesích
Přehled žádostí o dotaci podaných obcemi ve Zlínském kraji
zaregistrováno

schváleno

proplaceno

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

59

2,2

45

1,7

34

1,2

III.3.1 Vzdělávání a informace
Zlínský kraj
 Předmět podpory: vzdělávací akce
 Příjemce dotace: obce, svazky obcí, neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických osob
 uživatel: PO nebo FO se zájmem o podnikání či působení
na venkově v rámci opatření osy III
Přehled žádostí o dotaci podaných obcemi ve Zlínském kraji
zaregistrováno

schváleno

proplaceno

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

počet
projektů

dotace
v tis. Kč

počet
projektů

dotace
v mil. Kč

1

0,4

1

0,4

1

0,4

Místní akční skupiny – MAS
 Místní akční skupina (MAS) – mezisektorové partnerství , které






zaujímá venkovské území o velikosti od 10 tis. do 100 tis. obyvatel
Právní formy:
– Obecně prospěšná společnost
– Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.
– Zájmové sdružení právnických osob
MAS v rámci dvou výzev žádaly o podporu svých Strategických plánů
LEADER (SPL)
Výběr SPL probíhal na základě hodnocení Hodnotitelskou komisí
tvořenou experty na rozvoj venkova a strategické plánování
Celkem bylo vybráno k podpoře 112 MAS

IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

 v rámci realizace SPL vyhlašují MAS výzvy pro podávání projektů
 ve Zlínském kraji působí 12 MAS vybraných k realizaci
strategického rozvojového plánu (SPL) z prostředků PRV
 MAS Hornolidečska, MAS Horňácko a Ostrožsko, MAS Podhostýnska,
Luhačovské Zálesí, MAS Mikroregionu Buchlov, MAS Valašsko-Horní Vsacko,
MAS Východní Slovácko, MAS Kelečsko – Lešensko - Starojicko, MAS Dolní
Poolšaví, MAS Rožnovsko, MAS Vizovicko a Slušovicko, MAS Ploština

 dosud ve Zlínském kraji prostřednictvím MAS realizováno 302
projektů z dotace 133 mil. Kč, z toho 157 projektů za 76 mil. Kč
podáno obcemi a svazky obcí

Aktuální stav implementace osy IV
• rozpočet osy IV LEADER: 5,2 mld. Kč
(5,6 % z celkového rozpočtu programu)
• Celkem proplaceno z osy IV
– 2,2 mld. Kč (42 %)

• Opatření osy IV
– IV.1.1 Místní akční skupina
– IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
– IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Zatím 50 potenciálních žadatelů z opatření
III.4.1

Zatím 6 potenciálních žadatelů z opatření
III.4.1 ve Zlínském kraji

Právní rámec pro rozvoj venkova
•
•
•
•
•

víceletý finanční rámec (interinstitucionální dohoda)
nařízení o společných ustanoveních pro fondy SSR
nařízení k rozvoji venkova
nařízení o financování, řízení a sledování SZP
prováděcí předpisy a vodítka EK

Odhadovaný harmonogram příprav a projednávání
2O12
VFR
nařízení
prováděcí
předpisy
Partnerská
smlouva
PRV

2013

2014

Tematické cíle

priority pro rozvoj venkova

• 11 tematických cílů definovaných v nařízení ke
•

společným ustanovením fondů SSR
provázanost s prioritami pro rozvoj venkova stanovenými
v nařízení pro rozvoj venkova
–
–
–
–
–

Podpora přenosu znalostí a inovací
Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)
Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik
Obnova, zachování a posílení ekosystémů
Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové
hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)
– Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby
a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

Opatření pro rozvoj venkova

• každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova
•
•

může přispívat k cílům několika priorit
inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová
témata prolínající všemi prioritami
minimálně 25 % rozpočtu z EZRFV určeno pro zmírnění
klimatických změn a obhospodařování půdy
– Agro-environmentální-klimatické opatření, Ekologické zemědělství,
Platby ve znevýhodněných oblastech

• minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV bude určeno pro metodu
LEADER

Rozpočet na Program rozvoj venkova
• lze předpokládat spíše nižší částku z EZFRV než
•
•

v současném období
dopad vyšší míry kofinancování z EU zdrojů
celkový rozpočet na rozvoj venkova může být nižší než
pro období 2007–2013!

• vyhrazení 5 % z rozpočtu EZFRV na tzv. „výkonnostní
•

rezervu“ - výplata podmíněna dosažením stanovených cílů
(„milníků“) v polovině programového období
silná orientace EK na výkon – při neplnění cílů hrozí sankce
(při nenaplnění cíle z 50 % může sankce
činit 25 % rozpočtu na prioritu)

Základní služby a obnova obcí
ve venkovských oblastech
• obsah opatření
– studie a plány rozvoje obcí ve venkovských oblastech
– investice do infrastruktury včetně OZE a internetu, základních
služeb pro obyvatele venkova, včetně volného času a kultury,
rekreační infrastruktury
– studie a investice spojené s kulturním a přírodním dědictvím
obcí

• definice venkovských oblastí je v kompetenci členského
státu

LEADER
• využití metody LEADER bude možné i pro ostatní

fondy SSR – obecné podmínky pro provádění místních
strategií jsou proto zohledněny ve „společném“ nařízení
– strategické plány LEADER budou obsahovat integrovanou
strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

• „startovací sada“ - opatření na budování kapacity pro
•
•

skupiny, které neimplementovaly LEADER v období
2007-2013 a na podporu malých pilotních projektů
rozšíření možností spolupráce s ostatními
partnerstvími veřejného a soukromého sektoru
navýšení režijních výdajů na 25 % (z 20 %)

Další kroky v roce 2012 pro přípravu
programového období 2014+
• diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci
•
•
•
•
•

kulatých stolů i odborných skupin Gremia
dopracování základních podkladových analýz
základní struktura nového programu – výběr opatření
koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)
příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy za MZe
projednávání v rámci institucí EU

Děkuji za pozornost.

