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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.

Ačkoliv je povinnost zřídit Síť pro všechny členské státy EU dána nařízeními, Fichemi a dalšími vydanými stanovisky ze strany 
EK, v textech nikde není dána základní představa o tom, jak by Síť měla vypadat (z organizačního pohledu) a fungovat. Zá-
kladní cíl je daný, ale opět velice obecně, a to seskupit organizace, které se podílí na rozvoji venkova a zemědělství v daném 
členském státě. ČR, respektive MZe jako zřizovatel Sítě, přijalo toto „nevědomí“ o Síti jako výzvu a výhodu v tom směru, že 
je možné nastavit Síť přesně dle potřeb venkovských a zemědělských aktérů v ČR. MZe, spolu s dalšími tvůrci a partnery 
Sítě, mělo možnost rozhodnout, které cíle bude Síť plnit a jakými nástroji bude cílů dosahovat. Za výhodu taktéž považujeme 
možnost zapojení všech aktérů, které mají v ČR na rozvoj venkova a zemědělství vliv a zároveň zájem se na politice venkova 
a zemědělství podílet v rámci Sítě. Prioritou při úvahách o nastavení Sítě bylo, aby byla splněna podmínka „řízení“ Sítě ze 
spodu, tedy od těch aktérů a partnerů, kteří mnohdy nemají jinou možnost, jak o problematice venkova a zemědělství mluvit 
a navrhnout řešení svých problémů, kterými se pak bude zabývat centrální úroveň.

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.

Síť je fi nancována z EAFRD. Hlavním úkolem MZe, jako řídicího orgánu EAFRD, který zodpovídá za neporušení pravidel 
určených pro čerpání fi nančních prostředků z tohoto fondu EU, je dodržování těchto pravidel. Při porušení může ze strany 
EK hrozit pozastavení přísunu fi nančních podpor. Z této role je dáno, že MZe je zřizovatelem Sítě. I přes tuto skutečnost při 
přípravách Sítě MZe od počátku zvalo na jednání týkající se Sítě hlavní partnery, experty a budoucí členy Sítě. Základem 
diskusí byly představy o zřízení Sítě, nastavení základních struktur, cílů a nástrojů podstatných k dosahování těchto cílů. 

Za první „výkop“ se dá považovat uspořádaní Národní konference o venkovu konající se v Boskovicích dne 15.11.2007, na 
které byl představen hlavní záměr Sítě a její nastavení. Na tuto konferenci byla přizvána široká odborná veřejnost, která se 
mohla do nastavení Sítě zapojit se svými představami a možnostmi. Na této konferenci byla nejprve představena základní 
idea pracovníků MZe, kteří měli problematiku Sítě na starosti a ve své gesci. Stalo se tak před všemi přítomnými (přibližně 
200 účastníků), poté byla otevřena diskuse, která následně pokračovala formou kulatých stolů (resp. pracovních skupin). 
Jednotlivé pracovní skupiny byly zaměřeny na problémy, které Síť v budoucnu bude řešit a které vyvstanou v průběhu fun-
gování Sítě. Na Národní konferenci o venkovu navazoval Celonárodní seminář na téma Aplikace metody LEADER. Hlavním 
příspěvkem taktéž byly přednesené potřeby jednotlivých zájmových skupin. To také odpovídá hlavní myšlence Sítě – aby 
veškerá problematika byla řešena od spodní úrovně a dostávala se do centrální (MZe) spolu s návrhy řešení. Na konferenci 
byli přítomni i představitelé zemědělských a odborných subjektů, zástupci samosprávy a státní správy.

Po konferenci v Boskovicích byl přípraven návrh fungování Sítě, který bylo nutno převést do plánu, podle kterého by Síť byla 
formálně dána a nastavena do roku 2013. Z tohoto důvodu vznikl Akční plán Sítě. Po konferenci v Boskovicích následovali 
i další semináře a jednání s hlavními aktéry Sítě, na základě těchto jednání se návrh Akčního plánu upravoval až do stávající 
podoby. Jedním z expertů, kteří se na vzniku návrhu Akčního plánu podíleli, byla paní Jela Tvrdoňová, pan Jarek Pražan, paní 
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Marie Trantinová. K jeho stávající podobě také přispěli poradci ministra. Poté, kdy bylo rozhodnuto o organizačním zapojení 
Zemědělských agentur, proběhlo jednání v Bělotíně s řediteli některých AZV a dalších partnerů. Většina návrhů byla diskuto-
vána a do návrhu Akčního plánu zapracována. Následně byl Akční plán předložen do vnitřního připomínkového řízení (mimo 
všech odborů MZe se k Akčnímu plánu vyjadřovali mimo jiné Státní zemědělský intervenční fond, Podpůrný a garanční rolnic-
ký a lesnický fond). Jedním z hlavních partnerů v rámci připomínkového řízení byla sekce ekonomická a informační, která má 
ve své gesci Zemědělské agentury. V neposlední řadě byl vznik Sítě komunikován se zástupci EK, především DG AGRI.

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:

Základní parametry cílů Sítě byly vydány a obecně charakterizovány Evropskou komisí. MZe a další tvůrci Akčního plánu tyto 
cíle upravili tak, aby vyhovovaly potřebám venkovských a zemědělských oblastí a jednotlivých aktérů v ČR a aby bylo možné 
jejich plnění až do konce současného programovacího období (tj. do roku 2013). Prioritou MZe při nastavování cílů Sítě bylo 
zřídit takový charakter platformy, který umožní vstup do Sítě všem expertům věnujícím se problematice venkova a země-
dělství. Jistě, existuje velké množství seminářů, konferencí, školení či workshopů, kde se tito experti schází a o problematice 
diskutují. MZe však nenašlo jediné setkání, které by sdružovalo skutečně všechny experty. Síť je proto prozatím jedinou 
možností pro tato setkávání. 

Dalším měřítkem při nastavování cílů Sítě bylo, aby výstupy přinášely zpětnou vazbu všem zapojeným venkovským a země-
dělským aktérům, expertům, MZe a Evropské komisi. Především EK musí být o činnosti Sítě v ČR informována.
Jednotlivé cíle byly nastaveny tak, aby bylo možné jejich realistické splnění během programovacího období a aby byly základ-
ním přínosem pro oblasti venkova a zemědělství. Při bezproblémové komunikaci a spolupráci mezi všemi úrovněmi (centrální, 
krajskou a regionální), mezi všemi partnery a členy Sítě, bude těchto cílů dosaženo.

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.

Možnosti seskupení organizací se státní správou jsou uvedeny v kapitole organizačního zajištění Sítě. Za nejpodstatnější MZe 
považuje systém práce ze spodu, kdy jakýkoliv aktér (např. zemědělsky podnikající subjekt, starosta, zastupitel obce) bude 
chtít přes Síť pomoci s řešením problému nebo s návrhem na jeho řešení přijde. V tomto případě bude moci kontaktovat 
partnery, kteří budou na okresní úrovni. Pokud na této úrovni bude problém vyřešen, další úrovně až po tu centrální budou jen 
informováni. V případech,  kdy bude nutné problém či návrh diskutovat v širším plénu, může být postoupen na vyšší úrovně. 
Zástupce z kraje, regionu či samotný aktér bude na toto jednání přizván a do diskuse zapojen. 

Centrální a nižší úrovně nejsou ty subjekty, kteří budou výše uvedené seskupování řídit. MZe bude dávat právní oporu, ale 
nebude rozhodovat problémy „z vrchu“, pouze přispívat do diskuse a podávat návrhy řešení. Tato seskupení zúčastněným 
přinesou možnosti řešení jejich problémů, které nebylo možné řešit samo o sobě.

Samozřejmě, že nestačí, aby byl cíl splněn prvoplánově, a to aby došlo k pouhému seskupení výše uvedených organizací, bez 
toho, aniž by se cokoliv dál dělo. Je nutné v rámci jednání těchto seskupení (které je vhodné konat ad hoc – tedy poté, až 
nějaký problém vyvstane) prodiskutovat problém a zaujmout k němu stanovisko. Nemusí se jednat vždy o řešení daného 
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problému, ale také o návrhy na vylepšení systémů a politik – výhoda pro státní správu, která zpětně může venkovské a země-
dělské politiky dle zájmů upravit a prosadit. Pro aktéry ve venkovských a zemědělských oblastech může přinést nezkreslené 
poradenství o možnosti čerpání dotací z PRV a zlepšení informovanosti o možnostech podávání projektů. Taktéž jednotliví 
aktéři mohou na těchto jednáních přispět s příklady projektů, se kterými uspěli. Na základě těchto úspěšných projektů je 
možné, aby zástupci státní správy pro PRV připravili seznam typových projektů, které je možno podávat v rámci PRV.

V textu Akčního plánu u tohoto cíle je uveden plurál politik – má se tím na mysli nejen venkovská a zemědělská politika 
ČR, ale i EK. V rámci ČR potom možnosti utváření politik krajů a na celostátní úrovni. Aby byly všechny tyto politiky platné 
a jejich vytváření nebylo nastaveno umělými parametry, je nutné dotazovat se aktérů činných na venkově a v zemědělství 
na jejich problémy a nastavit tak mechanismy, které se do celostátní venkovské a zemědělské politiky promítnou a následně 
zavedou. V současné době bude aktuální nastavení mechanismu zafi nancování projektů z fondů EU (nutné nastavit pro další 
programovací období). V rámci nastavování mechanismů pro čerpání fi nancí z fondů EU v další letech je třeba vzít si dobré 
poučení z tohoto programovacího období, jednak z pohledu státní správy (konkrétně MZe jako řídicího orgánu EAFRD) a jed-
nak z podnětů subjektů, kteří mají z čerpání fi nančních dotací zkušenosti – počítají se jak negativní, tak pozitivní. Hlavním 
podnětem pro nastavování těchto mechanismů a jejich zavedení je naslouchání hlasů zdola.

Zdá se, že v současnosti je spolupráce nastavena nedobře a je proto nutné díky Síti toto nastavení přehodnotit a změnit. 
Mnohdy jsou mechanismy nastavovány shora bez předcházející komunikace a diskusí se subjekty, které problémy řeší na té 
nejnižší úrovni. 

Velkou výhodou je, že všechna tato setkání může Síť fi nancovat z určených prostředků na tento cíl. 

Role MZe: právní opora, kontrola pravidel, odborný dohled, fi nanční zajištění.

Role členů a partnerů Sítě: možnost řešit problémy, přijít s návrhy na změnu dosavadního fungování venkovské a země-
dělské politiky, přispění do diskusí (i na úrovni odborníků a expertů), návrhy na nastavení mechanismu fi nancování projektů 
z fondů EU (pro další programovací období).

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.

Vedle spolupráce veřejného a soukromého sektoru se má také na mysli spolupráce s neziskovým sektorem. Ten by měl hrát 
jednu z hlavních rolí při vytvoření a především dalším fungování Sítě jako jeden z partnerů/členů Sítě. Představitelé nezisko-
vého sektoru jsou jedni z žadatelů o dotace z fondů EU. Z tohoto důvodu je cílem MZe poskytovat bezplatné poradenství, 
nejen ze strany samotného MZe, ale i ostatních partnerů, kteří budou ochotni se o své zkušenosti dále podělit.

Na podzim roku 2008 bylo prvně vyhlášeno v rámci PRV opatření Projekty spolupráce. V rámci tohoto opatření mohou podá-
vat své projekty MAS, které otevřou spolupráci s ostatními partnery a to jak na regionální, nadregionální, tak zahraniční úrovni. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o „nové“ opatření, je nutné potenciální žadatele bezchybně informovat o všech možnostech 
spolupráce, hledání partnerů vhodných ke spolupráci a o pravidlech, které je nutno v rámci tohoto opatření dodržet. S různý-
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mi možnosti spolupráce odpovídajícími vyhlášeným pravidlům výše zmíněného opatření mohou přicházet samotní žadatelé, 
lze s nimi konzultovat předmět spolupráce a její nastavení. Síť bude velice nápomocna při vyhledávání partnerů vhodných pro 
spolupráci – na webových stránkách bude uveden seznam všech MAS a jejich základní předmět činnosti a místo existence 
MAS. Díky těmto informacím si budou moci žadatelé vybírat příslušnou MAS, se kterou by rádi spolupracovali a která má 
podobné zájmy, resp. geografi cké podmínky jako jejich budoucí partner. V rámci ČR není pro představitele MAS díky existenci 
Národní sítě MAS tak obtížné najít k sobě vhodného partnera pro zahájení spolupráce. V případech mezinárodních spolu-
práce je z důvodu velké vzdálenosti či jazykové bariéry najití partnera daleko náročnější. Zástupci MZe jako zřizovatele Sítě 
v ČR jsou součástí Evropské sítě pro rozvoj venkova  a z tohoto důvodu mají možnost napojení na různé zahraniční partnery. 
Jejich kontaktní adresy budou na webových stránkách Sítě vyvěšovány a národní partneři tak sami mohou dle vlastního vý-
běru kontaktovat vhodného partnera pro spolupráci v zahraničí. Vzhledem k provázání české a evropské Sítě bude možné 
napojení a zkontaktování jednotlivých partnerů prostřednictvím internetového portálu.   

Role MZe: aktuálně informovat o možnostech spolupráce, vysvětlení pravidel opatření PRV Projekty spolupráce, seznam 
partnerů (jejich zaměření a geografi cká poloha) národních i mezinárodních ochotných spolupracovat, fi nancování projektů 
dle pravidel.

Role členů a partnerů Sítě: návrhy na spolupráci (národní i mezinárodní), možnosti vylepšení podmínek pro čerpání 
fi nančních prostředků z PRV na Projekty spolupráce, vyvěšení (zveřejnění) své existence a chystaných záměrů – možnost 
vlastní propagace na webových stránkách Sítě, které budou dostupné i zahraničním partnerům.

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.

Organizovat tato jednání bude Sekretariát Sítě. Vzhledem k možnosti regionální (okresní) či krajské úrovně, je možné, aby byl 
přizván expert na jednání, o které na té nejnižší úrovni zažádá aktér (např. zemědělec, starosta) z důvodu řešení určitého 
problému. Tato jednání budou fi nancována pomocí zdrojů (fi nančních prostředků) Sítě, stejně tak jako příprava odborných 
materiálů. Sekretariát zápisy z těchto jednání bude zasílat přes všechny úrovně až na tu centrální. Informace, které půjdou 
po zpětné linii k centrální úrovni, budou ještě ověřovány a dále zpracovávány tak, aby plnily funkci zpětné vazby. Dle různo-
rodosti problémů budou zveřejněna jejich řešení na webových stránkách Sítě, tak aby byly k dispozici všem. Zásadní a často 
opakované problémy budou v rámci různých informačních  brožur distribuovány do nižších míst Sítě. V rámci tohoto cíle Sítě 
není podstatné vyřešit problém a jeho řešení vydat (v tištěné podobě či vyvěšením na webových stránkách), důležitost spočívá 
v poskytování poradenství, potřebě důkladného vysvětlení a pomoci od expertů aktérům, kteří informace potřebují.

Role MZe: zajištění organizace a technického zázemí pro jednání, vydávání odborných materiálů, fi nanční zajištění, zpětná 
informační vazba, zveřejní řešení problémů na webových stránkách Sítě, distribuce brožur, informačních letáků, poskytnutí 
poradenství.

Role členů a partnerů Sítě: navršení problému/téma diskuse, žádost o přizvání experta.

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.
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Sběr výše uvedených informací a údajů bude opět prováděn zdola nahoru. Jakýkoliv aktér mající zkušenost s podáváním pro-
jektů PRV, bude mít možnost podělit se o své zkušenosti a svůj příklad zveřejnit. Takto získané informace budou zveřejňovány 
(hlavně pomocí webových stránek Sítě). U komplikovaných projektů bude vysvětlen postup prací a dopodrobna uveden postup 
při žádání o dotaci. MZe počítá s tím, že tyto postupy budou uvedeny na příkladech projektů, které lze podávat v rámci PRV. 

V rámci této informovanosti se počítá s uveřejněním nejčastějších chyb, kterých se při podávání žádostí o dotaci z PRV ža-
datelé dopouští. Tyto informace budou sloužit pro potenciální žadatele a zároveň pro řídicí orgán EAFRD, který tak bude mít 
možnost při dalším nastavování pravidel pro žadatele (pro další programovací období) nebo při aktualizaci pravidel v rámci 
dalších výzev umožnit žadatelům větší vysvětlení či zjednodušení.

Mze připraví na webových stránkách Sítě taktéž informace ze zahraničí, kde je také zkušenost s podáváním projektů v rámci 
dotací určených na venkov a zemědělství. Pro inspiraci budou uvedeny úspěšné a neúspěšné projekty ze zahraničí. Pro české 
žadatele se tak bude skýtat možnost kontaktovat zahraničního žadatele a poučit se z jeho zkušenosti.

Role MZe: informovat o postupech při podávání žádosti o dotaci v rámci PRV, vydání příkladů typových projektů, nastavení 
metodiky projektů dobré praxe v souladu s metodikou připravovanou EK.

Role členů a partnerů Sítě: podělit se o svou zkušenost s podáváním a realizaci projektů, návrhy na aktualizaci pravidel, 
inspirace při podávání projektu (z uveřejněného seznamu úspěšných projektů).

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.

Kdokoliv z partnerů Sítě bude mít potřebu být o čemkoliv informován, diskuse či odborného setkání, bude mu takové jednání 
umožněno při splnění základních a nijak náročných podmínek. S žádostí může přijít zemědělec, podnikatel, venkovský subjekt 
či jiný lokální aktér a navrhnout formu a téma setkání a to buď pouze na regionální úrovni, či na úrovni vyšší. Podmínkou je, 
aby žádost byla tlumočena v dostatečném časovém předstihu (z důvodu zorganizování setkání a technického zajištění jedná-
ní), s dostatečným počtem účastníků (na regionální úrovni stačí samotný aktér, přizvaný expert a zástupce Sítě na této úrovni). 
Důležité je, aby všechny vstupy do diskuse byly analyzovány zdola včetně návrhů řešení. Komunikovány budou především osy 
PRV – je třeba mít neustále na vědomí, že fi nanční prostředky jsou na Síť určeny z PRV a tuto vazbu není vhodné narušovat 
a volit diskusní témata diametrálně vzdálená PRV, venkovu a zemědělství. Subjekty, které mohu do jednání vstupovat, jsou 
uvedeny v kapitole týkající se organizace Sítě.

Role pro MZe: organizovat jednání, fi nanční zajištění.

Role pro členy a partnery Sítě: vznesení návrhů na jednáních, semináře, apod., navržení témat a problematiky řešené 
na těchto jednání.

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.
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Systém certifi kace poradců pro III a IV osu PRV bude nastaven velice podobně jako dosavadní systém pro I a II osu PRV, který 
je již na UZEI připraven. Intenzivní práce v rámci tohoto cíle bude probíhat na tom, aby nevznikaly žádné regionální rozdíly 
v kvalitě podávaných informací, které by mohly mít zhoubný regionální dopad. Z tohoto důvodu budou probíhat v průběhu 
existence Sítě stálá školení expertů a poradců. Experti a poradci budou nejenom nápomocni při řešení regionálních a indivi-
duálních problémů, ale také budou odpovídat na dotazy pomocí mailů a webových stránek Sítě. S jakýmkoliv dotazem bude 
možno kontaktovat Sekretariát Sítě nebo zástupce na regionální/krajské úrovni. Všechny řešené problémy a odpovědi budou 
zveřejňovány na webových stránkách tak, aby k nim měl přístup každý subjekt.

Role MZe: zajistit vytvoření databáze expertů a poradců, provádět v pravidelných intervalech školení expertů a poradců, 
shromažďovat řešenou problematiku a zveřejňovat ji na webových stránkách Sítě.

Role členů a partnerů Sítě: kontaktovat experty a poradce s problematikou týkající se PRV, venkova a zemědělství.

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.   

Pomocí tohoto cíle může Síť pomoci při propagaci jednotlivých projektů subjektů, které budou ochotni se o svou zkušenost 
podělit. Jedná se o projekty fi nancované prostředky PRV, které jsou určeny pro venkov a zemědělství. Zveřejněné projekty mohou 
sloužit jako inspirativní případy těm, kteří se rozhodují podat svůj projekt do PRV. Jedním z hlavních komunikačních nástrojů 
bude internetový portál Sítě, do kterého bude mít volný přístup široká veřejnost, a zároveň zde budou internější informace určené 
přímo pro členy Sítě. Kromě webových stránek Sítě budou vydávány propagační materiály, které se především zaměří na zvýšení 
informovanosti o možnostech podávání projektů do jeho jednotlivých opatření. ČR, stejně jako ostatní státy EU, má za povinnost 
určitou část fi nančních prostředků vynaložit na propagaci PRV – propagační materiály Sítě budou sloužit jako detailnější infor-
mace o PRV (na rozdíl od ostatních propagačních materiálů PRV). Propagace MZe nebude probíhat jako propagace státního 
orgánu, ale jako zřizovatele Sítě a realizátora PRV; propagace bude spočívat v úspěšných projektech PRV – venkovských i země-
dělských. Úspěch konečných příjemců fi nanční podpory z PRV bude zároveň úspěchem MZe jako hlavním garantem za PRV. 
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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.  
Za jednotlivé nástroje, jejich realizace a nastavení zodpovídá Řídicí orgán Sítě. Jejich nastavení je v rámci Akčního plánu 
obecné, specifi kovány budou v Ročních prováděcích plánech a jejich návrhy spolu s cíli Sítě nastavují jednotliví aktéři v rámci 
regionálních diskusí, vzniklé návrhy přes krajskou úroveň „doputují“ do centrální úrovně, kde Sekretariát Sítě sestaví konečné 
znění Ročního vzdělávacího plánu. Jednotlivé nástroje budou realizovány zároveň a tak mohou ve svém důsledku vést ke 
snadnému plnění cílů Sítě.

 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.  

Tomuto nástroji „nahrávají“ především Tématické pracovní skupiny, ve kterých se mohou setkat aktéři působící ve venkov-
ských oblastech, zemědělství s pracovníky státní správy. Kromě Tématických pracovních skupin mohou subjekty požádat 
o jednání na téma související se Sítí, PRV (tedy venkovem a zemědělstvím) na regionální úrovni (u příslušné okresní Agentury 
pro zemědělství a venkov – AZV; do 31.12.2008 Zemědělské agentury). 

 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. 
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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 zeměděl-
ství. 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.

Příslušná AZV „vyhlásí“, resp. zveřejní témata diskusí, která budou uskutečněna v daných, taktéž uveřejněných termínech. 
Potenciální členové či partneři Sítě mohou kontaktovat jednotlivé AZV. Veškerá organizovaná jednání budou zveřejňována na 
webových stránkách Sítě. Sekretariát Sítě bude oslovovat přímo jen ty budoucí členy, kteří mají v ČR k venkovu a zemědělství 
nejblíže. Ostatní se mohou sami zkontaktovat prostřednictvím AZV. Členství v Síti není nijak fi nančně honorováno, fi nanční 
výhody plynou z možností realizace projektů přes opatření Sítě. Jednotliví zástupci různých organizací a samotné subjekty 
nebudou vybíráni dle žádných kritérií (podmínky jsou značně obecné a jsou uvedeny ve zvláštní kapitole Akčního plánu) a při-
řazováni dle jednotlivých cílů. Bude na nich samotných s čím chtějí do diskuse přispět a jaké téma je potřeba otevřít a řešit. 

Mimo nastavená pravidelná setkání je možné, aby některý z členů inicioval na příslušné AZV jednání. Musí ohlásit téma 
jednání, návrh na řešení, návrh na přítomnost expertů či poradců.

Informace budou šířeny pro širokou veřejnost, nikoliv jen pro „zaregistrované“ účastníky Sítě. Informace budou poskytovány 
formou různých informačních letáků, brožur, elektronicky, atd. Všechny fáze – získávání, shromažďování a šíření informací – 
budou detailně popsány v Ročním prováděcím plánu.

Konference bude organizačně zajišťovat Sekretariát Sítě v úzké spolupráci s Řídícím orgánem Sítě. Jednotlivá témata mohou 
navrhovat samotní členové Sítě či aktéři na jednotlivých úrovních Sítě. Jednou z možností je také pořádání videokonferencí.

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.

Informační portál Sítě je jedním z nejúčinnějších a zároveň nejnáročnějších nástrojů Sítě. Webové stránky budou navrhnuty 
tak, aby byly pro jejich navštěvovatele co nejpřehlednější a nejkomunikovatelnější. Do jejich obsahu mohou zasáhnout členové 
i partneři Sítě přes diskuse, které jsou popsány v detailním komentáři, nejlépe však přes regionální AZV. Na těchto stránkách 
budou mimo hlavních informací uvedeny příklady dobré praxe a ukázky úspěšně realizovaných projektů z PRV v ČR i v za-
hraničí. 

 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. 
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Databáze projektů nejlepší praxe a databáze mezinárodních projektů nejlepší praxe, ale i pra- 

xe 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  

venkovského prostoru.

Zřízením informačního portálu Sítě a jeho technickým nastavením se zabývá pracovní skupina MZe, ve které jsou zástupci 
Řídicího orgánu a odbor informatiky, komunikace a další útvary - MZe. Na webových stránkách Sítě se postupně zveřejní kro-
mě výše popsaného také zápisy z jednotlivých jednání, kontakty na krajskou a regionální úroveň Sekretariátu Sítě a možnosti, 
jak do Sítě vstoupit. Jednou z velkých výhod bude informace, resp. kontakty na ostatní subjekty v zahraničí, kteří se zabývají 
problematikou venkova a zemědělství nebo jsou konečnými uživateli fi nanční podpory z PRV. Těchto kontaktů mohou pře-
devším využít ke své mezinárodní spolupráci MAS a zajistit si tak vstup do jednoho z opatření PRV určeného pro spolupráci 
jednotlivých MAS.

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. 

Vzhledem k tomu, kolik informačních zdrojů na téma venkov a zemědělství existuje, budou se informace v rámci Sítě více 
selektovat a popřípadě odkazovat na jiné zdroje. Podstatné při poskytování informací bude detailní pomoc při zpracování 
žádosti o dotaci z PRV a umožnění napojení na jiné, zahraniční databáze s danou tématikou. 

 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.  

Uveřejněné informace budou také v anglickém, popř. jiných jazycích a tak i ostatní subjekty v zahraničí mohou kontaktovat sub-
jekty v ČR a „nastartovat“ tak mezinárodní spolupráci. Do informačního zpravodaje mohou členové Sítě přispívat svými články.
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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. 

Pomocí databáze expertů se dosáhne vysoké kvality v poskytování služeb týkajících se především PRV, problematiky venkova, 
zemědělství, MAS, možností pro malé obce, atd. Experti budou kontinuálně školeni a jejich práce bude vyhodnocována cen-
trální úrovní Sítě.

 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 infor- 

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

venkov prostřednictvím expertních jednání koordinovaných Sekretariátem Sítě.

Za zřízení databáze poradců odpovídá Řídicí orgán Sítě a realizační funkci má UZEI. Veškeré výstupy od těchto expertů 
budou zveřejňovány, především pomocí webových stránek Sítě.
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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.

Aby Síť mohla být zřízena a bez problémů mohla začít fungovat, bylo nezbytné nastavit mechanismy jejího fungování. Z toho-
to důvodu vznikl Akční plán, který nastavuje Síť a její činnost obecně na celé programovací období. Důležité bylo vymezení cílů, 
tedy priorit pro ČR a nástrojů, pomocí nichž budou cíle plněny. Taktéž je v Akčním plánu důležitý organizační popis existence 
Sítě a nastavení fi nančního zabezpečení. Obecný rozměr, se kterým je Akční plán popsán, není nahodilý. Důvodem je, aby byl 
platný po celou dobu programovacího období a zbytečně ne příliš „svazoval“ k cílům či podmínkám členství, které na konci 
programovacího období nebudou již více platné. Akční plán může být upravován za podmínek v něm stanovených. Vzhledem 
k obecnosti Akčního plánu bylo rozhodnuto, že detaily a priority na daný rok budou vypsány v Ročních prováděcích plánech. 
Ty budou připraveny vždy na daný rok a budou vycházet z konkrétních podmínek a možností. V případě nastavování Ročních 
prováděcích plánů bude značně využito principu práce zdola a zapracování potřeb členů a partnerů Sítě.

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.
Akční plán je dán na vědomí Monitorovacímu výboru EAFRD.   

Akční plán schvaluje ministr zemědělství. 

Akční plán byl nastaven pracovníky MZe, konkrétně odboru venkovských podpor PRV, po předchozích diskusích s potenciál-
ními členy Sítě a subjekty, které ovlivňují venkovský a zemědělský rozvoj. Hlavním důvodem, proč právě MZe jako zřizovatel 
Sítě byl zpracovatelem Akčního plánu je fakt, že za dodržování pravidel při čerpání fi nančních podpor na Síť zodpovídá právě 
MZe, odbor venkovských podpor PRV. Ačkoliv byl Akční plán komunikován s vnějšími partnery a jinými subjekty, bylo nutné 
„ohlídat“ dodržení všech zásad, které Evropská komise vydala a ke kterým se ČR zavázala.

Je třeba mít neustále na paměti, že Síť je fi nančně závislá na fi nanční podpoře z PRV – jedná se o jedno z jeho opatření – 
opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov. Jakmile bude nutné zafi nancovat některý z cílů Sítě či použít daný 
nástroj, je nutné podat žádost formou projektu podobně, jako je tomu u ostatních opatření. Tuto činnost bude vykonávat Se-
kretariát Sítě a Řídící orgán Sítě. Podněty na jednotlivé projekty mohou podávat opět systémem od spodu jednotlivé subjekty, 
partneři a členové Sítě. 

Akční plán byl po vnitřním připomínkovém řízení předložen do porady ministra letos v srpnu a poté předložen ministrovi 
zemědělství ke schválení. Ministr zemědělství schválil Akční plán v tomto znění dne 19. srpna 2008. Schválený Akční plán byl 
dán na vědomí 11. listopadu 2008 členům Monitorovacího výboru EAFRD. Členové Monitorovacího výboru už na jarním za-
sedání měli možnost se seznámit s návrhem Akčního plánu, který byl na daném zasedání prezentován. Požadavky, které byly 
na diskusi ohledně návrhu Akčního plánu vzneseny, byly následně do návrhu zapracovány. To se týkalo především návrhu na 
otevřenost Sítě, kdy je možné, aby se členem Sítě stal každý, kdo má o členství zájem. Z diskuse taktéž zazněly dotazy, proč 
právě ministr zemědělství schvaluje Akční plán – důvod je již výše zmíněný. MZe jako zřizovatel Sítě zodpovídá za dodržování 
všech podmínek a pravidel spojených s fi nancováním opatření V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov PRV a z tohoto 
důvodu má plnou zodpovědnost za nastavení Sítě a Akčního plánu.
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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 Monitorovací- 

mu 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. 

Roční prováděcí plány budou sloužit jako detailní popis aktivit Sítě na daný rok a budou vyhodnocovat fungování Sítě za rok 
předchozí. V každém takovém plánu bude uveden nástroj, kterým se bude dosahovat stanoveného cíle či cílů na daný rok. Stej-
ně tak bude vymezen účel, za kterým byl cíl stanoven. Ve spolupráci s členy/partnery a ostatními subjekty Sítě bude uvedena 
strategie dosahování stanovených cílů. Roční prováděcí plány budou obsahovat časový harmonogram, ve kterém bude detailně 
(nejlépe po týdnech) stanoveno, kdy se počítá se splněním nastavených cílů. Součástí bude seznam aktérů, kteří se na plnění 
daného cíle budou v daném termínu nejvíce podílet. Je nutné, aby jednotlivé aktivity byly průběžně vyhodnocovány – aby byl 
uveden stav na začátku provádění a na konci realizace akce. Toto vyhodnocování bude provádět Sekretariát Sítě a výsledky 
bude předávat na centrální úroveň, kde budou dále analyzovány, vyhodnocovány a ve formě informativních zpráv zveřejňo-
vány na webových stránkách Sítě. Kalendář všech akcí, jejich nastavení a detailní popis včetně příslušných aktérů bude také 
zveřejněn. U akcí vyžadujících organizační zajištění bude uveden zhotovitel/organizátor. Součástí Ročních prováděcích plánů 
bude komunikační strategie na daný rok, které bude reprezentovat vybrané a realizované aktivity a bude obsahovat propa-
gační materiály týkající se jednotlivých projektů členů a partnerů Sítě.

Z důvodu výše popsaných (odpovědnost MZe za zřízení Sítě a dodržování pravidel při čerpání fi nančních dotací) nebylo 
možné, aby se do 100 % na nastavení Sítě a Akčním plánu podílely všechny subjekty. To bude ale všem „vyhrazeno“ v Ročních 
prováděcích plánech. Zde vzniká velký prostor pro všechny subjekty, aby se podílely na znění Ročních prováděcích plánů, jejich 
nastavení, konkretizace cílů a aktivit na daný rok atp. Je to jeden z hlavních způsobů, jak zapojit aktéry do Sítě. Organizačně 
bude vznik každého Ročního prováděcího plánu proveden nejprve na té nejnižší úrovni – všechny subjekty, které se budou 
chtít na Ročním prováděcím plánu podílet, mohou kontaktovat příslušnou AZV v daném okrese. Ta v určitých termínech (bu-
dou zveřejněny) vyhlásí diskusní jednání v okrese na téma Ročního prováděcího plánu. Do diskuse může přispět každý, kdo 
se nějakým způsobem podílí na vývoji venkova a zemědělství (podnikatelé, neziskový sektor, zastupitelé, starostové, zemědělci, 
MAS, sdružení, atd.). Na této okresní úrovni vznikne první návrh, který bude postoupen na úroveň vyšší, tedy krajskou. Zde 
budou vyhodnoceny navržené aktivity, jejich organizace a zajištění v daném roce, nástroje, kterými bude navržených aktivit 
dosaženo, předpokládaný rozpočet a nástroje pro komunikační strategii. Na krajské úrovni se k navrženým regionálním akti-
vitám přidají krajské a návrh krajských ročních prováděcích plánů postoupí na centrální úroveň. V tomto místě vznikne Roční 
prováděcí plán, který bude obsahovat všechny uvedené aktivity, možnosti, nástroje, komunikační strategii, zapojené aktéry, 
termíny atd. za všech 13 krajů. Tím bude opět splněn systém práce od spodu nahoru.

MZe jako zřizovatel Sítě bude v tomto případě hrát úlohu hlavního metodika. To bylo v první řadě splněno u navržení struk-
tury Ročního prováděcího plánu, která je součástí Akčního plánu (příloha č. 1 AP). Kromě poskytnuté metodiky pracovníci 
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MZe zajistí školení pro krajskou a okresní úroveň pracovníků AZV. Školení bude do detailu obsahovat strukturu Ročního 
vzdělávacího plánu. 

MZe nebude zasahovat do navržených potřeb, okresní a krajské úrovně. V Ročních prováděcích plánech je možné řešit takové 
aktivity, které mají vliv na venkovskou a zemědělskou politiku a nejsou v rozporu s Akčním plánem Sítě. Možnosti navržených 
aktivit jsou široké – pořádání různých konferencí týkajících se návrhů a řešení venkovské a zemědělské politiky, problematika 
rozpočtového určení daní, možnosti pro malé obce a zemědělsky podnikající subjekty, celostátní a evropské venkovské a ze-
mědělské záležitosti, problematika MAS, problémy malých obcí, apod.

Na centrální úrovni bude brána v potaz vyváženost aktivit v rámci jednotlivých okresů (regionů). Stejně tak budou návrhy 
posuzovány s ohledem na disponibilní alokace pro každý rok.

Touto cestou navržený Roční prováděcí plán (okresní, krajská a centrální úroveň) bude projednán s Koordinačním výborem 
Sítě a poté bude předložen ke schválení 1. náměstkovi ministra zemědělství. Každý Roční prováděcí plán bude přeložen na 
vědomí členům Monitorovacího výboru EAFRD. Na vědomí z toho důvodu, že předem bude s většinou členů MV EAFRD 
projednán (tito členové jsou totiž zároveň členy Koordinačního výboru Sítě – viz. organizace Sítě). Schválený Roční prováděcí 
plán bude zveřejněn a postoupen na všechny úrovně (krajské a okresní AZV), na těchto místech se mohou jednotlivé subjekty 
s Ročním prováděcím plánem seznámit (pokud do jeho zpracování nezasáhly na začátku). Na základě schváleného ročního 
prováděcího plánu budou realizovány aktivity Sítě. 

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.

Při zpracovávání institucionální struktury Sítě bylo vycházeno z organizačního nastavení Evropské sítě pro rozvoj venkova a to 
z důvodu, aby EK a ostatní orgány participující na Síti „rozuměly“ nastavení české Sítě. V případě evropské Sítě má rozhodo-
vací funkci EK, v českém případě je to Řídicí orgán. Toto bylo rozhodnuto opět z důvodu, který je již na několika místech do-
kumentu výše uveden (MZe – zřizovatel a hlavní dohlížející nad dodržováním pravidel pro fi nancování Sítě). Pracovníci MZe 
jsou členy Koordinačního výboru a Podvýboru LEADER a Výboru pro evaluaci PRV, zápisy z těchto jednání budou zveřejňovány 
na stránkách Sítě a jednotliví aktéři se s nimi mohou seznámit. Výkonnou funkci má Sekretariát Sítě a to hlavně proto, aby 
byla umožněna práce od spodu – jednotliví aktéři mohou pracovat na regionální úrovni a své návrhy postupovat výše.
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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 oblas- 

tech 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 
základě schváleného ročního prováděcího plánu jsou Řídícímu orgánu Sítě a následně Sekreta-
riátu 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 Monitorova- 

cím výborem EAFRD monitoruje činnost, konzultuje výroční zprávy o fungování PRV a činnos-
ti 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 pracov- 

ních 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.

Řídicí orgán Sítě má rozhodovací funkci a jeho činnost zajišťuje odbor venkovských podpor PRV – MZe, jako zřizovatel Sítě. 
Řídicí orgán Sítě při své činnosti spolupracuje s dalšími orgány Sítě (především s Koordinačním výborem a Sekretariátem Sítě) 
a s dalšími odbory MZe (odbor Řídicí orgán PRV, odbor výzkumu, vzdělávání a poradenství, Sekce informační, apod.). Jeho 
hlavní role spočívá v poskytování odborného poradenství v oblasti možnosti fi nancování navržených projektů v rámci Akčního 
plánu, resp. Ročních prováděcích plánů a zpracování žádostí a projektů týkajících se dotační podpory. Na co konkrétně budou 
rozděleny fi nanční prostředky bude rozhodnuto v Ročních prováděcích plánech (viz. kapitola Roční prováděcí plány). Řídící 
orgán je příjemcem fi nančních prostředků na opatření týkající se Sítě, což vyplývá ze schválených pravidel na toto opatření, 
každopádně fi nanční prostředky budou rozděleny mezi Řídící orgán a Sekretariát Sítě a budou jimi fi nancovány pouze ty 
projekty, které budou uvedeny ve schváleném Ročním prováděcím plánu. 

Řídicí orgán má za povinnost zřídit Sekretariát Sítě, který bude vykonáván pomocí AZV. Řídicí orgán Sítě bude úzce spolupra-
covat se všemi členy Monitorovacího výboru EAFRD. Bude hlavním prostředníkem mezi českou a evropskou Sítí, pravidelně 
bude informovat o „dění“ v evropské Síti a možnostech pro ČR vyplývajících z aktivit evropské Sítě. Řídicí orgán Sítě odpovídá 
za implementaci Akčního plánu a Ročních prováděcích plánů. Minimálně jeden ze členů Řídicího orgánu Sítě (pracovník 
odboru venkovských podpor PRV) se vždy zúčastní zasedání Koordinačního výboru, zasedání samotné Sítě, Tématických pra-
covních skupin a Regionálních a Krajských Sítí. Bude zodpovědný za vyvěšení řešení, zápisu, probíhající diskuse a účastníků 
jednání na webových stránkách Sítě.

Mezi jeho úkoly patří také závěrečné hodnocení Ročního prováděcího plánu, které bude připraveno vždy na jaře následující-
ho roku za rok předchozí. Tato informace (resp. analýza) bude zveřejněna na webových stránkách Sítě. Součástí hodnocení 
činností Sítě a jejích aktivit bude také monitoring celého PRV (konzultace Výročních zpráv PRV).
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Koordinační výbor Sítě5.3. 
V rámci Monitorovacího výboru EAFRD je zřízena pracovní skupina pro Síť. Členové této  

pracovní skupiny budou tvořit Koordinační výbor Sítě.
Koordinační výbor Sítě má funkci poradní. Spolupracuje s Řídícím orgánem Sítě a Sekretariá- 

tem 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. 

 
Koordinační výbor Sítě se bude skládat ze členů Monitorovacího výboru EAFRD, kteří budou chtít participovat na aktivitách 
Sítě. Ti vytvoří pracovní skupinu Monitorovacího výboru EAFRD v rámci níž budou fungovat a touto skupinou bude právě Ko-
ordinační výbor. Funkce tohoto výboru je poradní – členové výboru mohou navrhovat změny Akčního plánu, nastavení Ročních 
vzdělávacích plánů, konkrétní aktivity Sítě na daný rok, témata do diskusí týkajících se venkova a zemědělství, atd. Koordinační 
výbor se bude scházet v den konání Monitorovacího výboru EAFRD (2x ročně) a poté v průběhu roku. Výbor se sejde i v ad 
hoc případech, kdy někdo ze členů navrhne řešit aktuální problematiku, která je obsahem Akčního plánu či Ročního vzdě-
lávacího plánu. Svůj záměr na mimořádné setkání ohlásí Řídicímu orgánu. Předseda Koordinačního výboru Sítě není členem 
Monitorovacího výboru EAFRD a je to osoba pracující pro odbor Řídicí orgán PRV MZe.

Koordinační výbor Sítě bude podávat své návrhy, možnosti řešení na jednotlivé problematiky týkající se venkova a zemědělství. 
Členové tohoto výboru budou mít možnost na zasedání konkrétní žádosti tlumočit a otevřít na dané téma diskusi. Je tudíž 
možné, aby se na členy Koordinačního výboru Sítě obrátil jakýkoliv aktér s problematikou, kterou Síť má možnost řešit. Zá-
leží pak na aktivitě osloveného člena výboru, zda-li navrženou problematiku chce na zasedání otevřít a řešit. Seznam členů 
Koordinačního výboru Sítě bude zveřejněn na internetových stránkách Sítě. 

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. 

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. 
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Sekretariát Sítě bude především řešit veškerý technický chod Sítě – plánování a organizování jednání, setkání, konání semi-
nářů, školení, workshopů. Organizačně bude zajišťovat tato jednání. Sekretariát bude také organizovat jednání Koordinačního 
výboru Sítě. Součástí práce sekretariátu je pořizování zápisů z jednání, shromažďování informací a participace na správě 
webových stránek Sítě. Sekretariát ve spolupráci s Řídicím orgánem Sítě se bude podílet na přípravě Ročních prováděcích 
plánů, bude zajišťovat jejich tisk a vyvěšení na webové stránky Sítě. Zároveň zajistí projednání připraveného Ročního provádě-
cího plánu s členy Koordinačního výboru Sítě. Sekretariát dohlíží nad plněním schváleného Akčního plánu a bude kontrolovat 
plnění Ročních prováděcích plánů a provádět jejich vyhodnocení (vždy na konci daného roku). Stejně tak připravuje výroční 
zprávy o implementaci Akčního plánu a to ve spolupráci s regionální a krajskou úrovní Sítě. Zajišťuje tisk těchto zpráv a jejich 
zveřejnění na webových stránkách Sítě. Zařizuje překlad těchto zpráv. Výroční zprávy předkládá na jednání Koordinačního 
výboru Sítě.

Sekretariát Sítě zároveň vykovává činnost pro Koordinační výbor Sítě. Zodpovídá za organizaci jednání Koordinačního výboru 
Sítě, z těchto jednání pořizuje zápis a dohlíží na dodržování Statutu a Jednacího řádu Sítě.

Sekretariát vydává usnesení o vzniku Tématických pracovních skupin. Monitoruje jejich činnost a informuje o jejich činnosti 
Řídicí orgán Sítě. Zajišťuje jednání a zasedání Tématických pracovních skupin, Regionálních a Krajských sítí a z těchto jednání 
pořizuje a archivuje zápis.

Sekretariát zřídí MZe (z pozice zřizovatele Sítě) a bude dohlížet na činnosti Sekretariátu (Sekretariát je odpovědný Řídicímu 
orgánu Sítě). Sekretariát je povinen informovat o svém konání, naplňování Akčního plánu a Ročních prováděcích plánů  Řídicí 
orgán Sítě.

Členové/partneři/ostatní subjekty Sítě mohou jakoukoliv formou kontaktovat sekretariát (písemně, elektronicky, telefonicky) 
a požádat o řešení problému, navrhnout různá řešení, navrhnout jednání/setkání s experty a odborníky. Sekretariát má po-
vinnost všem odpovědět a informovat je o dalším postupu.

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.

Členství v tématických pracovních skupinách není ničím omezeno – může se do takové vzniklé pracovní skupiny přihlásit 
každý, kdo chce řešit problematiku, kterou se vzniklá Tématická pracovní skupina zabývá. Kdokoliv ze subjektů, kteří mají 
propojení s venkovem a zemědělstvím, může nahlásit vznik Tématické pracovní skupiny Sekretariátu Sítě a sdělit potřebu 
vzniku skupiny. Sekretariát Sítě ohlásí (přes webové stránky Sítě) vznik pracovní skupiny a navrhne termín jejího setkání. 



21Akční plán Celostátní sítě pro venkov  |  Ministerstvo zemědělství ČR 

Pokud navrženou problematiku bude chtít řešit více než jeden subjekt, pracovní skupina se sejde v určeném termínu za 
účasti člena Řídícího orgánu Sítě. Jakmile bude problematika řešená pracovní skupinou uzavřená, výsledek jednání se zveřejní 
a činnost pracovní skupiny bude ukončena. Na jednání pracovní skupiny mohou být přizváni akreditovaní odborníci a experti, 
kteří mohou přispět do diskuse.

Problematika řešená na pracovních skupinách, stejně jako členství v těchto pracovních skupinách, nebude nijak omezována – 
jediné omezení je, že se musí týkat aktivit rozvoje venkova a zemědělství. Dále může řešit veškeré aktivity uvedené v Akčním 
plánu a Ročním prováděcím plánu. Také může řešit problematiku týkající se všech opatření PRV. Činnost těchto tematických 
pracovních skupin je dobrovolná, tudíž nebude honorována. 

Regionální a Krajské sítě5.6. 

  Síť je rozdělena do Regionálních a Krajských sítí, které budou sdružovat zemědělské agentury (dále jen 
ZA) 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 ZA 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. Zároveň začle-
ňuje do rozvoje venkova a zemědělství všechny regiony a dává jim možnost účastnit se aktivit realizovaných 
prostřednictvím Sítě.  

Od 1.1.2009 došlo z přejmenování Zemědělských agentur na Agentury pro zemědělství a venkov (AZV). AZV budou mít roli 
moderátora a facilitátora, jejich hlavním úkolem bude poskytování organizačních a servisních služeb. Hlavním důvodem zapo-
jení AZV do Sítě byla možnost využití existence AZV v každém okrese, na tyto AZV jsou taktéž napojeny subjekty (partneři) 
fungující v oblasti venkovské a zemědělské politiky. Problematika řešená na úrovni regionální bude „posunuta“ na úroveň vyšší 
(krajskou) a dále centrální.

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.

 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. 
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Regionální úroveň Sítě bude fungovat na úrovni okresů. Ve všech okresech ČR jsou zřízeny AZV, jejichž činnost je již zavedena 
a subjekty na regionálních úrovních jsou na AZV napojeny. Problematika řešená na této úrovni bude probíhat mezi zástupci/
zástupcem AZV a ostatními subjekty, partnery a aktéry mající vliv na venkovský prostor a zemědělství. AZV budou poskytovat 
odborné poradenství, týkající se především PRV. Pracovníkům AZV bude umožněno školení na různá témata, která je potřeba 
řešit. Podstatou je, aby si pracovníci AZV zachovali přímý přístup k jednotlivým subjektům, kteří budou mít možnost je oslovit 
a „domáhat“ se řešení své situace či svého problému. 

Na této úrovni mohou jednotlivé subjekty předložit svou žádost týkající se určité problematiky spolu s návrhem řešení, ve 
kterém mohou uvést svou představu. Za zorganizování jednání bude zodpovědná příslušná AZV, na jednání může přizvat ex-
perta na danou problematiku a člena Řídicího orgánu Sítě. Jednání a s ním spojené náklady budou fi nancovány z prostředků 
určených na opatření týkající se Sítě. Projekt předloží příslušná AZV. 

AZV na této úrovni budou zpracovávat Regionální prováděcí plány a to ve spolupráci se všemi subjekty, které mají v daném 
regionu vliv na venkov a zemědělství. Toto je možnost pro všechny aktéry, aby se podíleli na spolupráci mezi sebou, regionální 
AZV a dalšími úrovněmi. Mohou tak prezentovat své aktivity, problémy a předkládat své návrhy. Tak se otevře dialog mezi 
všemi aktéry a otevře se možnost, jak řešit problémy aktivně. V návrzích těchto plánů se mohou objevit témata, která je po-
třeba řešit a tuto potřebu mají subjekty na té nejnižší úrovni (např. řešení problematiky rozpočtového určení daní, nastavení 
jednotlivých opatření PRV a jejich pravidel, problematika de minimis, co by Síť měla regionálním aktérům přinášet). Důležité 
je aktivní zapojení jednotlivých subjektů do diskuse na téma venkov a zemědělství. Aktivní zapojení se do navržení témat, 
aktivit, cílů, nástrojů  Ročních prováděcích plánů je jednou z hlavních možností, jak ovlivnit jejich obsah a podílet se tak na 
řešení problematiky venkova a zemědělství.  Návrhy těchto plánů poté AZV postupuje na krajskou úroveň. 

Krajská úroveň (13 krajských koordinačních center MMZe – 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 krajskými úřady.
Krajské AZV zpracovávají krajský plán aktivit Sítě a návrh rozpočtu na jeho zajištění. 

Jednotlivá problematika řešená na regionální úrovni bude postoupena na krajskou úroveň a tady dále vyhodnocena. Na této 
úrovni se nebude pracovat pouze s informacemi a problematikou řešenou na regionální úrovni, ale i s tématy navrženými 
aktéry na krajské úrovni. Krajská úroveň AZV bude fungovat jako „prostředník“ mezi regionální a centrální úrovní. Bude posu-
zovat a řešit problémy na regionální úrovni (ty, které na této úrovni nebylo možné vyřešit) a v případě potřeby je postupovat 
na centrální úroveň. 

Z návrhů regionálních ročních prováděcích plánů sestavuje návrh krajského plánu včetně fi nančního rozpočtu, který zasílá 
na centrální úroveň.

Partnery při realizaci výše zmíněných ročních prováděcích plánů jsou např. kraje, krajské organizace NNO atd.
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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. 

Funkce centrální úrovně Sítě plní Sekce informační - MZe v úzké spolupráci s odborem venkovských podpor PRV - v přípa-
dech dohledu nad dodržováním Akčního plánu, Ročních prováděcích plánů a pravidel pro opatření Sítě. Jeho hlavní spolu-
práce ale spočívá v komunikaci s nižšími úrovněmi – krajskou a regionální. Informace, podněty, diskuse, jednání, atd., která 
se uskuteční na regionální úrovni, jsou přes krajské AZV postoupeny (resp. informace z nich vyplývající) na centrální úroveň, 
kde jsou veškerá data následně zpracovávána. V případech, kdy regionální ani krajská AZV nevyřešila požadovaný problém, 
pracuje na něm centrální úroveň a svá řešení poskytuje zpět regionální či krajské úrovni. Centrální úroveň má hlavně za úkol 
koordinovat práci regionálních (okresních) a krajských AZV. Centrální úroveň je především spolupracovníkem a „poradcem“ 
pro tyto úrovně. 

Mezi hlavní úkoly, které se řeší na této úrovni je stanovování cílů Sítě sloužící rozvoji venkova a zemědělství. Tyto cíle nesta-
novuje centrální úroveň samostatně bez předchozí dohody s regionální a krajskou úrovní. Spolupráce, komunikace a otevření 
dialogu je základní podmínkou pro bezproblémové fungování Sítě, z tohoto důvodu centrální úroveň nic nenastavuje jako 
taková, ale vždy v dialogu s ostatními úrovněmi. V tomto bodě (nastavování cílů Sítě) mohou svou roli opět sehrát jednotliví 
aktéři, subjekty či partneři Sítě, kteří ani nejsou jejími členy a mohou podávat své náměty u regionálních či krajských AZV, 
které je v rámci návrhu Ročního prováděcího plánu „posunou“ na vyšší úroveň (tedy přes krajskou až na centrální). S tak-
to navrženými cíli se poté pracuje v konečném znění Ročního prováděcího plánu. Centrální úroveň zároveň vyhodnocuje 
úspěšnost plnění nastavených cílů a monitoruje činnosti Sítě. Na centrální úrovni jsou zpracovávány konečné projekty určené 
k fi nancování z fi nančních prostředků Sítě. Opět návrhy projektů mohou přes regionální úroveň podávat jednotlivé subjekty. 
Jedinou podmínkou je, aby navržený projekt splňoval veškeré podmínky nastavené pravidly pro čerpání fi nanční podpory 
z opatření PRV týkající se Sítě. S těmito pravidly budou detailně seznámeni pracovníci AZV na úrovni regionální i krajské. Ti 
pak mohou dotčenému subjektu poskytnout poradenství v oblasti navrhovaných projektů.

Tak jako krajská úroveň Sítě (krajské AZV) metodicky řídí a poradensky podporují regionální úroveň (okresní AZV), tak cen-
trální úroveň je hlavním poradcem a metodickou podporou pro krajskou úroveň. Podstatné je, aby se veškeré informace po-
cházející z jednotlivých orgánů Sítě (Řídicího výboru, Koordinačního výboru, Sekretariátu Sítě) dostaly až na tu nejnižší úroveň 
a zároveň fungovala zpětná vazba, kdy z nejnižší (regionální, okresní) úrovně se dostanou veškeré informace přes centrální 
úroveň ke všem orgánům, partnerům a členům Sítě.
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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.

Ve výše uvedených komentářích byl popsán přístup subjektů na účast v Síti. Z těchto komentářů vyplývá, že na Síti může 
participovat každý, kdo má zájem otevřít téma venkova a zemědělství. Síť je ohraničena právě těmito tématy z důvodu, že 
je fi nancována Evropského fondu rozvoje zemědělství a venkova. Kdokoliv, kdo bude chtít vstoupit do Sítě, bude se moci na 
regionálních (okresních) a krajských pracovištích AZV seznámit s detailním fungováním Sítě a možnostmi, jakým způsobem 
do práce Sítě „zasáhnout“.  Na regionální i krajské úrovni budou k dispozici proškolení pracovníci, kteří budou znát možnosti 
vstupu do Sítě, její nastavení, řešenou problematiku, způsoby oznamování jednotlivých návrhů všech subjektů na té lokálně 
nejnižší úrovni.

Jedním z hlavních cílů Sítě je otevřít dialog mezi všemi úrovněmi a především dát možnost subjektům na lokální úrovni, aby 
se zapojili do činnosti Sítě a prezentovali tak své názory.

Subjekty mohou vstupovat do Sítě přes regionální úroveň (tedy okresní AZV), které v rámci Sítě nefungují jako „pobočky“ 
MZe, ale jsou jednou z možností, jak přiblížit Síť subjektům na všech místech ČR. MZe si je vědomo toho, že AZV doposud 
byly zaměřeny na jinou problematiku než-li tu, kterou řeší/může řešit Síť. Z tohoto důvodu budou probíhat intenzivní ško-
lení pracovníků AZV na všech úrovních a bude jim poskytnuto poradenství ve všech oblastech Sítě. Pokud řešení jakéhokoliv 
problému týkajícího se venkova či zemědělství nebude uskutečněno na regionální či krajské úrovni, bude problém předán do 
centrální úrovně, kde bude vyřešen a jeho řešení zpět přes nižší úrovně zasláno až dotyčnému subjektu. AZV měly doposud 
jako svou prioritu především zemědělství jako takové, se vznikem Sítě ale přijímají veškerou problematiku týkající se samot-
ného venkova.

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.

Finanční prostředky určené na Síť jsou dány jedním ze dvou opatření Technické pomoci. Toto opatření se pak dělí na dvě po-
dopatření – z jednoho je fi nancováno zřízení a následný provoz Sítě a ze druhého jsou fi nanční prostředky určeny na zřízení 
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a provoz struktur Sítě (organizační zajištění Sítě). Celková fi nanční částka, která je určena pro Síť, je konečná a je schválena 
v Programu pro rozvoj venkova.

Finanční podpora bude vyplácena na základě projektů podaných v rámci Technické pomoci určené na Síť. Návrhy projektů 
mohou podávat subjekty, které nejsou členy Sítě (mohou to být spolupracující partneři či jiné organizace, soukromí podni-
katelé v zemědělství, aktéři mající vliv na zemědělství a venkov, atd.) přes regionální úroveň Sítě. Finanční prostředky budou 
vynaloženy dle potřeb těchto subjektů, nikoliv dle rozhodnutí MZe, AZV či jiného úřadu státní správy. Síť je vytvářena pro její 
budoucí členy a partnery a ti také budou rozhodovat o tom, na co vyčleněné fi nanční prostředky „poputují“; současně MZe 
bude dohlížet nad dodržováním nastavených a schválených pravidel pro fi nancování rozvoje venkova a zemědělství z evrop-
ských i českých zdrojů.

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. 
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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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