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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou publikace, která je základním programovým dokumentem Celostátní sítě pro venkov, 
a která by Vám měla posloužit jako zdroj užitečných informací nejen o její struktuře, ale také o jejím řízení, provozu 
i fi nančním zabezpečení.

Celostátní síť pro venkov byla zřízena v souvislosti s Programem rozvoje venkova, který je považován za jeden 
z hlavních pilířů agrárního sektoru, a jehož prostřednictvím mohou subjekty činné ve venkovských i zemědělských 
oblastech České republiky v roce 2009, i v letech následujících, čerpat fi nanční prostředky z Evropské unie.

Priority Celostátní sítě pro venkov jsou zaměřeny na výměnu a propojení informací s Evropskou sítí pro rozvoj ven-
kova v rámci nadnárodní spolupráce. Mezi její základní činnosti patří zejména efektivní podpora Programu rozvoje 
venkova, která úzce souvisí se shromažďováním a šířením informací o jeho opatřeních, s přípravou odborných studií 
a seminářů na národní i mezinárodní úrovni.

Záměrem Celostátní sítě pro venkov je šířit a upevňovat „příklady dobré praxe“, které významně ovlivní výměnu 
zkušeností mezi venkovskými a zemědělskými subjekty. Aktivním zapojením veřejného, soukromého i neziskového 
sektoru bude zahájen proces efektivního a cíleného poradenství pro ty z Vás, kteří prostřednictvím svých projektů 
zlepšujete životní úroveň na venkově a přinášíte tak radost a vyšší kvalitu života běžným občanům.

Věřím, že aktivity Celostátní sítě pro venkov napomohou tvorbě dalších kvalitních projektů, které přispějí jak 
k rozvoji venkovského prostředí, tak pomohou lidem, kteří v dotčených oblastech žijí nebo tyto oblasti navštěvují 
a přispějí tak k rozšíření informovanosti laické i odborné veřejnosti.

Ing. Jakub Šebesta
ministr zemědělství ČR 
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Úvod1. 
V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravidla pro 
použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova (dále jen EAFRD) je Česká republika stejně jako ostatní členské země EU povinna zřídit do 31. prosince 
2008 Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť). Tato Síť bude seskupovat organizace a správní orgány podílející se na 
rozvoji venkova a zemědělství. Síť bude následně ve smyslu čl. 67 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z EAFRD podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova. Za zřízení Sítě se považuje její ustanovující 
zasedání.

Zřizovatelem Sítě je Ministerstvo zemědělství ČR (dále jen MZe). Síť bude komunikační platformou Programu roz-
voje venkova ČR 2007-2013 a bude propagovat nejen aktivity MZe, ale i subjektů činných ve venkovském prostoru 
a zemědělství, jak u nás, tak i v zahraničí. Úkolem Sítě bude sběr dat o nejlepší praxi, zpracování těchto informací 
s cílem identifi kovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství, shromažďování infor-
mací o vývoji ve venkovských oblastech, setkávání aktérů a semináře pro osoby, které se aktivně podílí na rozvoji 
venkova a zemědělství.

Cíle Sítě2. 
Cíle Sítě korespondují s cíli uvedenými v National Rural Network Fiche vydanou Evropskou komisí, nařízením 
Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízením Komise (ES) č. 1974/2006. Cíle budou naplňovány po celé období fungování 
Sítě. Důležitá je provázanost a synergie cílů což zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova (PRV). Jedná se 
o následující cíle:

Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a ze-1. 
mědělství. Přispět tím ke stabilizaci venkovských oblastí a zmírnění odlivu populace do měst. 
Předávání zkušeností se žádostmi o dotační podporu a zlepšení informovanosti o politikách 
rozvoje venkova podpoří dynamičtější refl ektování potřeb aktérů činných ve venkovském pro-
storu a zlepší spolupráci mezi státní správou a subjekty činnými ve venkovských oblastech.

Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sekto-2. 
rem za účelem technické pomoci pro projekty národní a mezinárodní spolupráce. Pro dosažení 
tohoto cíle je potřeba koordinovat informační toky mezi místní, regionální a národní úrov-
ní vytvořením info-kanálů, což podpoří i snadnější dosažení všech cílů Sítě. Výměna poznatků, 
osvědčených postupů a zkušeností s projekty bude mít positivní vliv na podporu partnerství na 
národní, ale i mezinárodní úrovni. Zde se promítnou regionální a nadregionální zájmy refl ektu-
jící jednotlivé osy PRV, což bude mít vliv na vytváření systematického integrovaného přístupu 
k rozvoji ve venkovských oblastech a vznikne tak synergický efekt propojení zájmu sektoru 
veřejného a soukromého. Dosažením tohoto cíle se zvýší růst kvality života na venkově a di-
verzifi kace venkovského hospodářství. Efektivním prováděním (implementací) toho cíle se také 
zvýší prestiž českého venkova v Evropě.

Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdru-3. 
žením expertů. Experti budou sdružení (dle dalšího lépe „budou začleněni do činnosti“) 
v rámci Tématických pracovních skupin. Experti budou koordinovat výměnu odborných mate-
riálů, informací a podávat informace členům Tématické pracovní skupiny, do které budou patřit. 
Získávání zpětné vazby o dopadech politiky rozvoje venkova a zemědělství v ČR bude mít 
přímý dopad na její řízení a koordinaci.
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Sběr informací a údajů o nejlepší praxi,4.  poznatcích a osvědčených postupech. Tímto cílem 
se zvýší účinnost politiky rozvoje venkova a zemědělství využitím zkušeností o nejlepší praxi, 
ale i o praxi špatné. Využití a vyhodnocení zkušeností má velký vliv na všechny cíle a aktivity 
Sítě a podpoří tak proces učení aktérů působících ve venkovském prostoru, ale i rozvoj Sítě 
samotné.

Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí týkajících se subjektů podílejících 5. 
se na rozvoji venkova a zemědělství. Šíření informací o PRV, dostupném poradenství, pro-
blematice rozvoje venkova a zemědělství podpoří vzdělanost a informovanost aktérů činných 
ve venkovském prostoru. Prostřednictvím tohoto cíle a zároveň nástroje se propojí většina cílů 
Sítě a budou přímo realizovány. Síť se tak stane komunikačním nástrojem PRV. Prostřednictvím 
interaktivního setkávání subjektů činných ve venkovském prostoru se také zajistí zpětná vazba 
důležitá pro činnost a rozvoj aktivit Sítě.

Vytvoření databáze expertů a poradců + systém certifi kace poradců pro venkov 6. 
a zemědělství osy III a IV PRV. Zavedením registru certifi kovaných poradců pro aktéry 
činné ve venkovském prostoru spadající do os III a IV PRV a jeho provázání se stávající databází 
poradců pro osy I a II PRV, vytvoří komplexní poradenský systém pro Program rozvoje venkova 
a zefektivní jeho implementaci. Databáze expertů zase podpoří spolupráci na hodnocení Pro-
gramu rozvoje venkova a hodnocení Celostátní sítě pro venkov.

Být komunikačním a marketingovým nástrojem Programu rozvoje venkova7.  a pod-
pořit atraktivitu venkovského území České republiky. Vytvořením informačního systému Sítě 
bude propagováno MZe, jeho úspěchy dosažené při implementaci Programu rozvoje venkova 
a také úspěchy a realizované projekty příjemců podpor. Informačním systémem se rozumí sou-
bor komunikačních aktivit Sítě, které budou zahrnovat i internetový portál, umístěný na inter-
netových stránkách MZe. Komunikační aktivity budou zahrnovat publikační činnost, vydávání 
propagačních materiálů PRV, vydávání informačního zpravodaje a další činnosti související s pro-
pagací. Tento cíl propojí a bude koordinovat již existující propagační a komunikační aktivity PRV 
za účelem jejich dalšího rozvoje. Koordinace těchto aktivit zaručí ještě efektivnější propagaci 
Programu rozvoje venkova a Ministerstva zemědělství, které je jeho garantem.
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 Nástroje, kterými budou 3. 
implementovány cíle Sítě

Prostřednictvím těchto nástrojů budou realizovány všechny cíle Sítě. Garantem každého nástroje je Řídící orgán 
Sítě. Realizaci jednotlivých dílčích aktivit bude provádět Sekretariát Sítě. Finanční zajištění každého nástroje bude 
vyhodnoceno v ročním prováděcím plánu. Plnění cílů prostřednictvím níže uvedených nástrojů musí být zahájeno 
nejpozději do 31. 12. 2009. Nejzazším termínem pro plné fungování veškerých aktivit Sítě stanovených v Akčním 
plánu je konec roku 2010. V průběhu vlastní činnosti Sítě se předpokládá kontinuální rozvoj jejich aktivit, tak aby co 
nejefektivněji plnily její cíle. Synergické propojení těchto nástrojů zvýší efektivitu fungování celého PRV a přispěje 
tak k obnově a rozvoji venkova a zemědělství. Současnou implementací nástrojů bude také dosaženo podpory růstu 
konkurenceschopnosti zemědělství a venkova zajištěním znalostní báze a inovačních praktik. Díky tomu bude také 
podporována modernizace zemědělských a nezemědělských podniků ve venkovských oblastech.  

 Setkávání aktérů působících v zemědělství, 3.1. 
venkovském prostoru a jejich vzdělávání

  Činnost tohoto nástroje má za cíl seskupit administrativu se subjekty zaměřenými na zemědělství či mající 
vliv na venkovský prostor a umožnit diskusi mezi veřejným, podnikatelským a neziskovým sektorem nad 
otázkami rozvoje venkova a zemědělství. Tyto subjekty mají za úkol společně formovat integrovaný přístup 
k rozvoji venkova a zemědělství a vytvářet vhodné podmínky spolupráce mezi veřejným a soukromým 
sektorem. Prostřednictvím tohoto nástroje se propojí (dojde k naplnění) několik cílů Sítě, kterými jsou po-
řádání seminářů, setkání, pracovních sekcí, sdílení poznatků, osvědčených postupů nejlepší praxe a získávání 
zpětné vazby dopadů politiky rozvoje venkova a zemědělství.  

 Rámcový popis dílčích aktivit:
 Detailní popis dílčích aktivit, strategie a jejich účel bude rozpracován v ročních prováděcích plánech. 

Oslovení členů Sítě a výzva k účasti v Tématických pracovních skupinách, Regionálních a  

Krajských sítích.
Po ustanovení jednotlivých Tématických pracovních skupin, Regionálních a Krajských sítí se  

předpokládá jejich pravidelné setkávání 4 x ročně.
Získávání, shromažďování a šíření informací o opatřeních k rozvoji venkova a zemědělství. 

Upevňování a realizace osvědčených postupů rozvoje venkova a zemědělství. 

Podpora národní a nadnárodní iniciativy pro spolupráci. 

Pořádání konferencí k problematice rozvoje venkova a zemědělství 1 x ročně. 

Setkávání členů Sítě 2x ročně. 

Pořádání tématických seminářů a pracovních sekcí pro subjekty (aktéry, žadatele a další veřej- 

nost), kteří (které) se aktivně podílejí nebo se mohou podílet na rozvoji venkova a zemědělství. 
Tyto semináře zahrnují všechny osy PRV, především pak osy III a IV.
Zajišťování tréninkových programů pro místní akční skupiny a aktéry podílející se na koncepci  

a přístupu k rozvoji venkova a zemědělství.
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Informační systém3.2. 
  Informační systém umožní komplexní sběr dat o venkově a zemědělství prostřednictvím propojení již 

existujících databází. Informační systém propojí jak data kontextuální (vypovídající o situaci ve venkovských 
oblastech, zemědělství a pro potřeby vyhodnocování dopadů programů zaměřených na podporu venko-
va a zemědělství), tak i data projektová (vypovídající o výstupech a výsledcích jednotlivých nástrojů na 
podporu rozvoje venkova a zemědělství a vypovídající o nejlepší praxi). Po vybudování systému datových 
toků a hierarchie dat proběhne následné vyhodnocení účinků dopadů nástrojů politiky rozvoje venkova 
a zemědělství. Informační systém bude jedním z komunikačních nástrojů PRV. Bude propagovat MZe a jeho 
úspěchy dosažené při implementaci Programu rozvoje venkova a subjekty činné ve venkovském prostoru.

 Rámcový popis dílčích aktivit:
 Detailní popis dílčích aktivit, strategie a jejich účel bude rozpracován v ročních prováděcích plánech. 

Zřízení informačního portálu Sítě na internetových stránkách MZe. 

Databáze členů Sítě. 

Databáze projektů nejlepší praxe a databáze mezinárodních projektů nejlepší praxe, ale i praxe  

špatné.
Databáze expertů. 

Databáze poradců. 

Databáze MAS. 

Nástroj na vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci. 

Databáze a přehled o demografi ckých, přírodních a socio-ekonomických charakteristikách ven- 

kovského prostoru.

Poskytování informací3.3. 

  Jedním z prioritních cílů Sítě je šířit informace o postupech při administraci projektů v rámci národních 
programů rozvoje venkova, sběr informací a údajů o nejlepší praxi, poznatků a osvědčených postupů. Využi-
tím zkušeností o nejlepší praxi, ale i o praxi špatné se zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova. 
Je potřeba využít stávající informační databáze, jak tuzemské, tak i zahraniční, propojit je a průběžně je aktu-
alizovat. Tento nástroj bude také naplňovat podstatu základního komunikačního a marketingového nástroje 
Programu rozvoje venkova a podpoří propagaci MZe propojením existujících propagačních a komunikač-
ních aktivit. 

 Rámcový popis dílčích aktivit:
 Detailní popis dílčích aktivit, strategie a jejich účel bude rozpracován v ročních prováděcích plánech. 

Šíření informací o opatřeních k rozvoji venkova a zemědělství. 

Šíření osvědčených postupů rozvoje venkova a zemědělství. 

Poskytování informací o vývoji ve venkovských oblastech a zemědělství. 

Podpora národní a nadnárodní iniciativy pro spolupráci. 

Zprostředkování informací o dostupném poradenství a podporách PRV. 

Publikační činnost. 

Informace budou zveřejňovány na informačním portálu Sítě umístěného na internetových  

stránkách MZe.
Časopis či informační zpravodaj. 

Články a krátké zprávy na informačním portálu Sítě.  
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 Databáze expertů a poradců, certifi kace poradců 3.4. 
pro osu III a IV PRV

  Založení a provozování databáze expertů, která umožní výměnu expertiz a podpoří implementaci a hodno-
cení nástrojů politiky rozvoje venkova a zemědělství. Databáze bude vytvořena v souvislosti se vznikem Vý-
boru pro hodnocení PRV zřízeného v rámci struktury Evropské sítě pro rozvoj venkova. Databáze expertů 
přispěje k zabezpečení kvality služeb poskytovaných v rámci velmi širokého okruhu témat a odborností. 
Samostatná pozornost by měla být věnovaná budování databáze hodnotitelů programů a jejich propojení 
na evropský Výbor pro hodnocení PRV. Úkolem hodnotitelů bude především vypracování hodnocení čin-
nosti Sítě a jejího dopadu na plnění všeobecných cílů PRV ale i na celkový dopad zemědělské a venkovské 
politiky.

  V rámci Sítě bude také zřízena databáze poradců zaměřená na kvalitní poradenství. Cílem této činnosti 
bude usnadnění přístupu k poskytování odborného a detailního poradenství ve všech oblastech rozvoje 
venkova a zemědělství. Půjde především o přístup žadatelů ke kvalitním poradenským službám a jejich 
dosažení prostřednictvím databáze poradců (úkol vychází z National Network Fiche, vydanou Evropskou 
komisí). V tomto ohledu je třeba počítat se zavedením systému - Certifi kace kvality poradenských služeb, 
podobným způsobem jak už je tomu u os I a II PRV a tento systém certifi kace zavést i pro poradenství v ob-
lasti os III a IV. Součástí bude průběžné hodnocení kvality poradenského systému za účelem jeho trvalého 
zlepšování. 

 Rámcový popis dílčích aktivit:
 Detailní popis dílčích aktivit, strategie a jejich účel bude rozpracován v ročních prováděcích plánech. 

Zřízení databáze expertů. 

Příprava analytických a hodnotících studií a materiálů zaměřených na rozvoj venkova a země- 

dělství.
Zřízení databáze poradců a její zveřejnění na informačním portálu sítě. 

Zavedení certifi kace kvality poradenských služeb. 

Usnadnění přístupu k poradenskému servisu za účelem zvýšení kvality poskytovaných informací. 

Spolupráce expertů na hodnocení Programu rozvoje venkova a hodnocení Celostátní sítě pro  

venkov prostřednictvím expertních jednání koordinovaných Sekretariátem Sítě.

Nastavení mechanismů Sítě4. 
Činnost Sítě bude naplánována na základě Akčního plánu na celé období (2008-2013) a ročních prováděcích plánů, 
které budou detailně popisovat dílčí aktivity Sítě na příslušný kalendářní rok.

Akční plán4.1. 

Akční plán zpracovává odbor venkovských podpor PRV Ministerstva zemědělství. 

Akční plán je základem pro realizaci opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov  

a je v souladu s PRV. 
Akční plán je rámcem fungování Sítě a jejím programovým dokumentem. 

Akční plán vymezuje cíle Sítě, nástroje, kterými budou tyto cíle prováděny, mechanismy uvnitř  

Sítě, organizační zajištění Sítě, členství v Síti a fi nanční zajištění Sítě.
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Akční plán je dán na vědomí Monitorovacímu výboru EAFRD.   

Akční plán schvaluje ministr zemědělství. 

Roční prováděcí plány4.2. 
  Za účelem co nejefektivnějšího fungování celé Sítě a realizace cílů byly zvoleny roční prováděcí plány jako 

nástroj Sítě, pomocí něhož je tento Akční plán implementován. Roční prováděcí plány jsou prostředkem, 
který usnadní práci organizačních složek činných v Síti a v neposlední řadě přispějí ke snadnějšímu monito-
ringu a hodnocení Sítě. Přílohou Akčního plánu je Struktura ročního prováděcího plánu.

Roční prováděcí plány připravuje Sekretariát Sítě ve spolupráci s Řídícím orgánem Sítě a jsou  

projednávány s Koordinačním výborem Sítě.
Roční prováděcí plány schvaluje 1. náměstek ministra a jsou dávány na vědomí Monitorovacímu  

výboru EAFRD.
Na základě schváleného ročního prováděcího plánu jsou realizovány veškeré aktivity Sítě. 

Roční prováděcí plány rozpracovávají nástroje, pomocí nichž jsou implementovány cíle Sítě. 

Struktura ročního prováděcího plánu obsahuje charakteristiku užitého nástroje a popis dílčích ak- 

tivit realizovaných na příslušné plánovací období, časový harmonogram plánovaných aktivit, popis 
organizačního zajištění, komunikační strategii a fi nanční plán. To vše pro každý nástroj Sítě zvlášť.
Jednotlivé detailní rozpracování každého z nástrojů a strukturovaného výše uvedeným způso- 

bem vytvoří roční prováděcí plán.
Roční prováděcí plány se řídí dle Struktury, která je přílohou tohoto Akčního plánu. 

Organizační zajištění Sítě5. 

Institucionální struktura Sítě5.1. 

EK 
rozhodovací funkce

Tématické 
pracovní skupiny

Koordinační výbor 
poradní funkce

Podvýbor Leader

Výbor 
pro evaluaci PRV

Národní sítě 
pro venkov

MZeŘídící orgán
rozhodovací funkce

Sekretariát
výkonná funkce

Koordinační výbor 
poradní funkce

Tématické 
pracovní skupiny

Členové Sítě na národní 
úrovni

Regionální
a Krajské sítě

Členové Sítě na regio-
nální a krajské úrovni

Evropská Síť pro rozvoj venkova Celostátní Síť pro rozvoj venkova

Institucionální struktura Sítě koresponduje se strukturou Evropské sítě pro rozvoj venkova, která byla navržena 
v rámci rozhodnutí Komise a schválena Výborem pro rozvoj venkova dne 23. ledna 2008, s tím rozdílem, že Téma-
tické pracovní skupiny, Regionální a Krajské sítě budou spadat do kompetencí Sekretariátu Sítě.
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Řídící orgán Sítě5.2. 
Činnost Řídícího orgánu Sítě vykonává odbor venkovských podpor PRV 14150. 

Při vykonávání funkce Řídícího orgánu Sítě spolupracuje odbor venkovských podpor PRV 14150  

s odborem Řídící orgán PRV 14110.
Řídící orgán Sítě koordinuje své aktivity s odborem výzkumu, vzdělávání a poradenství 15010  

v oblastech jeho působnosti.
Řídící orgán Sítě koordinuje a spolupracuje na aktivitách se Sekcí informační 13100 v oblastech  

její působnosti. 
Řídící orgán Sítě je příjemcem fi nančních prostředků z opatření V.2. Pro zajištění činnosti Sítě  

připraví projekt technické pomoci na základě ročního prováděcího plánu spolu s žádostí. Na zá-
kladě schváleného ročního prováděcího plánu jsou Řídícímu orgánu Sítě a následně Sekretariátu 
Sítě přiděleny prostředky na jeho činnost a výkon aktivit v rámci Sítě.
Zajišťuje zřízení Sekretariátu Sítě. 

Spolupracuje na hodnocení činnosti Sítě – spolupracuje s experty. Ve spolupráci s Monitorovacím  

výborem EAFRD monitoruje činnost, konzultuje výroční zprávy o fungování PRV a činnosti Sítě.
Pravidelně komunikuje se Sekretariátem Sítě a Koordinačním výborem Sítě o implementaci  

Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a případných změnách Akčního plánu.
Komunikuje s Evropskou sítí pro rozvoj venkova (Contact Pointem). 

Účastní se zasedání Koordinačního výboru Sítě, zasedání Sítě, zasedání Tématických pracovních  

skupin, Regionálních a Krajských sítí.
Schvaluje statut, stanovy a jednací řád Koordinačního výboru Sítě. 

Zástupci Řídícího orgánu Sítě mají právo zúčastnit se jakýchkoliv aktivit Sítě. 

Řídící orgán Sítě je garantem všech aktivit Sítě. 

Zástupci Řídícího orgánu Sítě se účastní zasedání koordinačního výboru a podvýboru Leader  

Evropské sítě pro rozvoj venkova.

Koordinační výbor Sítě5.3. 

V rámci Monitorovacího výboru EAFRD je zřízena pracovní skupina pro Síť. Členové této pra- 

covní skupiny budou tvořit Koordinační výbor Sítě.
Koordinační výbor Sítě má funkci poradní. Spolupracuje s Řídícím orgánem Sítě a Sekretariátem  

Sítě na přípravě a metodickém řízení činností Sítě.  
Konzultuje a dává doporučení v otázkách změny Akčního plánu a ročních prováděcích plánů  

a přispívá k výběru a koordinaci tématické činnosti, kterou bude Síť vykonávat.
Podílí se na monitorování aktivit Sítě. 

Spolupracuje na  hodnocení Sítě. 

Ve spolupráci s Řídícím orgánem Sítě a Sekretariátem Sítě zajišťuje svá pravidelná zasedání –  

cca. 4 x ročně.
Připravuje vlastní statut, stanovy a jednací řád. 

Předsedou Koordinačního výboru Sítě je zástupce odboru Řídící orgán PRV-MZe. 

 

Sekretariát Sítě5.4. 

Celková činnost Sítě je zajišťována prostřednictvím Sekretariátu Sítě.  

Zabezpečuje plnění Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a samotné fungování Sítě. 

Sekretariát Sítě je zřízen MZe. 
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Sekretariát Sítě je odpovědný Řídícímu orgánu Sítě. 

Roční prováděcí plány připravuje Sekretariát Sítě spolu s Řídícím orgánem Sítě, projednávány  

jsou s Koordinačním výborem Sítě.
Je povinen pravidelně komunikovat s Řídícím orgánem Sítě o naplňování Akčního plánu a roč- 

ních prováděcích plánů.
Vykonává také činnost sekretariátu Koordinačního výboru Sítě a pomáhá  v organizování jeho  

zasedání (4x ročně).
Připravuje výroční zprávy o implementaci Akčního plánu a odevzdává je Řídícímu orgánu Sítě  

a Koordinačnímu výboru Sítě.
Koordinuje činnost Tématických pracovních skupin, Regionálních a Krajských sítí. 

Ustanovuje vznik Tématických pracovních skupin, Regionálních a Krajských sítí vydáním usnesení. 

Tématické pracovní skupiny5.5. 

  Síť je rozdělena do Tématických pracovních skupin (PS) zřizovaných dočasně a účelově, dle aktuálních po-
třeb. Sekretariát Sítě metodicky řídí jejich fungování a defi nuje jejich účel a cíle, kterých se má dosáhnout. 
Tyto pracovní skupiny řeší zejména aktuální otázky rozvoje venkova a zemědělství.

  Tématické PS zahrnují členské organizace a subjekty, jejichž činnost souvisí s danou problematikou a také 
organizace a subjekty, které se chtějí podílet na řešení problematiky. 

  Za účelem systematického hodnocení dopadů zpracovávají získaná data potřebná pro hodnocení rozvoje 
venkova a zemědělství podle témat, os, apod. 

  Tématické PS zajistí odbornou diskusi partnerů orientovaných na menší množství témat spojených s roz-
vojem venkova a zemědělství.

  Tématické PS jsou zaměřeny více odborně a seskupují spíše významnější organizace a odborníky z dané 
oblasti mající vliv na rozvoj venkova a zemědělství.

Regionální a Krajské sítě5.6. 

  Síť je rozdělena do Regionálních a Krajských sítí, které budou sdružovat agentury pro zemědělství a venkov 
(dále jen AZV) a subjekty působící ve venkovském prostoru na úrovni okresů a krajů. Regionální a Krajské 
sítě zajistí mezisektorové provázaní a integrovaný přístup k rozvoji venkova a zemědělství. Prostřednictvím 
AZV bude zajišťován vzájemný přenos informací mezi MZe a aktéry na krajské a regionální úrovni. Takto 
navržená struktura zajistí efektivní obousměrný přenos informací a dosah Sítě celoplošně do regionů. Zá-
roveň začleňuje do rozvoje venkova a zemědělství všechny regiony a dává jim možnost účastnit se aktivit 
realizovaných prostřednictvím Sítě.  

Regionální úroveň (63 regionálních koordinačních center MZe  AZV)5.6.1. 

  Regionální sítě, zřízené na úrovni okresů, poskytnou otevřenou platformu pro širokou interdisciplinární 
diskusi mezi AZV a jednotlivými aktéry ochotnými se podílet na koncipování přístupů k rozvoji venkova 
a zemědělství. Zajistí přístup k novinkám v oblasti rozvoje venkova a zemědělství, k vědecko-technickým 
informacím, případně i ke vzdělávání v této oblasti.
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 Úloha AZV na regionální úrovni:

AZV efektivně využívá všech nástrojů Sítě a především uplatňuje princip osobního přístupu ke  

klientovi na regionální úrovni.
AZV se podílí na monitoringu a poradenské činnosti při realizaci PRV. 

AZV poskytuje informace o programech MZe směrem ke klientům. 

AZV zajišťuje sběr informací o průběhu realizovaných projektů v regionu a o dokončených  

projektech (podklady pro vyhodnocení případových studií nejlepší praxe) za účelem jejich 
prezentace a tvorby databáze projektů nejlepší praxe.
AZV zajišťuje sběr informací o venkovských projektech zajišťovaných jinými sektory a subjek- 

ty v regionu a jejich vyhodnocení.
AZV si zpracovává regionální plán aktivit a návrh rozpočtu na jeho realizaci. 

AZV na regionální úrovni je místem pro podání stížnosti a její postoupení na další úroveň. 

Krajská úroveň (13 krajských koordinačních center MZe - Krajská AZV)5.6.2. 

  Na krajské úrovni dochází ke koordinaci a zpracovávání informací z regionální úrovně za účelem jejich 
vyhodnocení.

 Úloha AZV na krajské úrovni:

Krajské AZV zajišťují metodické vedení Sítě na krajské úrovni. 

Krajské AZV rovněž zajistí přenos informací z centra do regionů a z regionů do centra. 

Krajské AZV zajišťují komunikaci a koordinaci aktivit na krajské úrovni – komunikace s kraj- 

skými úřady.
Krajské AZV zpracovávají krajský plán aktivit Sítě a návrh rozpočtu na jeho zajištění. 

Centrální úroveň (Sekce informační 13100 – MZe)5.6.3. 

  Na centrální úrovni dochází ke koordinaci Sítě na úrovni krajů. Centrální úroveň má odpovědnost za správ-
nost realizace Sítě. Centrální úroveň Sítě je odpovědna a spolupracuje s Řídícím orgánem Sítě – odborem 
venkovských podpor PRV (14150) – MZe.

Stanovuje cíle Sítě pro venkov a zemědělství. 

Koordinuje naplňování Akčního plánu Sítě. 

Koordinuje a metodicky řídí krajskou strukturu Sítě. 

Zpracovává centrální metodiky a zajišťuje koordinaci informací z centra do struktur Sítě. 

Vyhodnocuje krajské plány aktivit Sítě a zajišťuje jejich fi nancování. 

Vyhodnocuje a zpracovává informace ze struktur Sítě. 

Zajišťuje přenos informací z centrální úrovně na krajskou. 

Zajišťuje Celostátní síť pro venkov na centrální úrovni. 
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Členství v Síti6. 
Účast v Síti je podmíněna stanovami a jasnými podmínkami, pravidly a povinnostmi, které členy Sítě předem neurčují 
a tím dávají možnost se zapojit širokému spektru venkovských aktérů, zejména na lokální úrovni. Členství bude pro 
aktivní přispěvatele, ochotné formovat a podílet se na spolupráci v oblasti rozvoje venkova a zemědělství.

Aktivními přispěvateli se myslí subjekty, které mají zájem zlepšovat poměry na českém venkově a zemědělství. Tyto 
aktivity nejsou honorovány. 

Finanční zajištění Sítě7. 
Podle čl. 68 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 se na podnět členských států může použít na fi nancování Tech-
nické pomoci až 4 % z celkové částky určené pro každý program rozvoje venkova z EAFRD. Výdaje se týkají fi nan-
cování činností souvisejících s přípravou, řízením, sledováním, hodnocením, informováním a kontrolou a týkající se 
technické pomoci programu. V rámci této částky je rozlišováno mezi:

Opatřením Technické pomoci V.1 – Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola  

v rámci programu
Opatřením Technické pomoci V.2 - Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov 

Vyhrazena částka pro opatření Technické pomoci V.2 - Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov je 7,2 mil. € 
tj. cca 173 mil. Kč (přepočteno doporučeným kurzem Ministerstva fi nancí pro vyčíslení státního rozpočtu na rok 
2009 24 Kč za 1 €) na období 2007 – 2013.

Podopatření V.2.1. na zřízení struktur potřebných pro provoz Sítě (do 25% vyhrazené částky,  

částka cca. 43 mil. Kč. Tato částka se nebude časem nenáležitě zvyšovat.)
Podopatření V.2.2. na vytvoření a realizaci Akčního plánu (od 75% vyhrazené částky, částka cca.  

130 mil. Kč.)

Předmětem podpory jsou struktury potřebné pro řízení a provoz Sítě, tvorba a správa informačního systému, 
tvorba a správa internetového portálu, organizace setkávání partnerů, organizování výměny zkušeností, příprava 
vzdělávacích programů a technická pomoc pro spolupráci.

Tento Akční plán nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisem ministra zemědělství ČR.

V Praze dne 19.8. 2008

Mgr. Petr Gandalovič v. r.
ministr zemědělství ČR 
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PŘÍLOHA 1

STRUKTURA ROČNÍHO 
PROVÁDĚCÍHO PLÁNU

CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV
Za účelem co nejefektivnějšího fungování celé Sítě a realizace cílů byly zvoleny roční prováděcí plány jako prostře-
dek, pomocí něhož je Akční plán implementován. Roční prováděcí plány usnadní práci organizačních složek činných 
v Síti a přispějí ke snadnějšímu monitoringu Sítě.

Roční prováděcí plány jsou v souladu s cíli stanovenými v Akčním plánu. Roční prováděcí plány detailně rozpracují 
nástroje Sítě. Každý nástroj je defi nován následující strukturou. Tento strukturovaný popis každého z nástrojů vy-
tvoří roční prováděcí plán. 

 Charakteristika nástroje a popis dílčích aktivit na příslušné plánovací období1. 

Název nástroje stanoveného v Akčním plánu. 

Popis cílů a účelů, které mají aktivity plnit. 

Popis strategií, které vedou k dosažení jednotlivých cílů, včetně termínů jejich dosažení. 

Popis aktivit, včetně aktérů, jejich odpovědnosti, termínů a kritérií pro monitorování průběhu  

aktivit.
Hodnocení vstupů (stav před zahájením aktivity), průběhu, výstupů aktivity.   

Hodnocení dopadů plnění cílů. 

Časový harmonogram plánovaných aktivit2. 
Kalendář dílčích aktivit na příslušné plánovací období. Kalendář bude obsahovat termíny akti- 

vit a jejich zajištění.  

Popis organizačního zajištění dílčích aktivit3. 

Informace o zhotoviteli každé z dílčích aktivit. 

Seznam dílčích úkolů, činností a způsobu jejich realizace. 

Komunikační strategie4. 

Komunikační strategie prezentuje aktivity příslušného nástroje za účelem zefektivnění jeho  

provádění.
Komunikační strategie je určená členům Sítě a subjektům podílejících se na rozvoji venkova  

a zemědělství jak v České republice, tak i v zahraničí.
Propagační materiály jsou vydávány v češtině a angličtině.    

Komunikační strategie má za cíl propagovat nejen Program rozvoje venkova a jeho jednotlivé osy,  

ale i MZe jako organizaci, která aktivním způsobem podporuje rozvoj venkova a zemědělství.
Komunikační strategie je vymezení užitých nástrojů, komunikačního mixu a cílových skupin. 

Komunikační strategie obsahuje harmonogram jejich plánovaných aktivit. 

14
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Finanční plán5. 
Finanční plán je sestavován vždy pro příslušný nástroj, který zahrnuje okruh dílčích aktivit,  

činností a komunikační strategii každého nástroje.
Finanční plán obsahuje rozdělení fi nančních nároků každého nástroje dle dílčích aktivit a ko- 

munikační strategie, přehled ročního fi nancování z EAFRD a národních zdrojů.
Ve fi nančním plánu je zahrnuto rozdělení prostředků potřebných pro fungování struktur Sítě  

a rozdělení prostředků na realizaci Akčního plánu.
Každý fi nanční plán zahrnuje zůstatek fi nančních prostředků Sítě na další plánovací období.  
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