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1. Úvod 

Celostátní síť pro venkov (dále jen „Síť“ „CSV“) byla v České republice zřízena Ministerstvem 
zemědělství (dále také „MZe) v roce 2008 jako komunikační platforma Programu rozvoje 
venkova (dále také „PRV“), která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji 
venkova a zemědělství.  

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 bude činnost Sítě pokračovat i v novém 
programovacím období 2014-2020, přičemž dochází k rozšíření jejích cílů. Síť se v novém 
programovacím období bude více zaměřovat na oblast monitorování a hodnocení Programu 
rozvoje venkova a novou oblastí bude otázka inovací v zemědělství, potravinářství, lesnictví 
a venkovských oblastech. I nadále bude významná část aktivit zaměřena na sběr příkladů dobré 
praxe a zajištění informování veřejnosti o politice rozvoje venkova. 

Síť je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která nově zahrnuje i oblast 
hodnocení politiky rozvoje venkova a spolupracuje se Sítí evropského inovačního partnerství 
EIP (dále také „EIP-Agri).  
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2. Cíle Sítě 

Cíle Sítě jsou stanoveny v čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. 
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: 

1. Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova. 
V rámci ČR je vytvořen systém interaktivní a intenzivní spolupráce s nevládními 
i vládními organizacemi na provádění politiky rozvoje venkova. Na národní úrovni hraje 
významnou roli Monitorovací výbor PRV, který je hlavním dozorovým a konzultačním 
orgánem ve vztahu k řízení PRV. Na regionální úrovni jsou partneři Sítě zapojeni do 
provádění politiky rozvoje venkova zejména prostřednictvím krajských struktur 
nevládních organizací. Síť bude působit zejména na regionální úrovni, aby bylo možné 
propojit zástupce nevládních i vládních organizací a zvýšit jejich zájem o provádění 
politiky rozvoje venkova.  
Cíl bude naplňován zejména prostřednictvím následujících nástrojů:  

 Organizace setkávání, podpora vytváření sítí, přenos příkladů dobré praxe – dílčí 
aktivity: setkávání, semináře, workshopy, exkurze, tematické pracovní skupiny. 

 Komunikační aktivity – dílčí aktivity: prezentace na výstavách a regionálních 
prezentačních akcích, informační materiály a publikace. 

 Internetový portál Sítě – dílčí aktivity: databáze, zveřejňování dokumentů 
v elektronické podobě, sociální média. 
 

2. Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova. 
Síť bude ve spolupráci s partnery na centrální i regionální úrovni identifikovat potenciální 
nedostatky Programu rozvoje venkova a bude sloužit jako nástroj pro přenos informací 
z centrální úrovně na regionální a pro zpětnou vazbu z regionální úrovně na centrální. 
Informace získané tímto způsobem budou sloužit Řídicímu orgánu jako podklady pro 
zlepšování implementace PRV. Síť bude sloužit jako platforma pro přenos výsledků 
monitoringu a hodnocení PRV směrem k partnerům a současně k získávání zpětné 
vazby pro Řídicí orgán PRV. 
Cíl bude naplňován zejména prostřednictvím následujících nástrojů: 

 Organizace setkávání, podpora vytváření sítí, přenos příkladů dobré praxe – dílčí 
aktivity: setkávání, semináře, workshopy, exkurze, tematické pracovní skupiny, 
sběr a přenos příkladů dobré praxe, tréninkové programy. 

 Komunikační aktivity – dílčí aktivity: informační materiály a publikace. 

 Internetový portál Sítě – dílčí aktivity: databáze, zveřejňování dokumentů 
v elektronické podobě, sociální média. 
 

3. Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova 
a možnostech financování. 
Tento cíl bude naplňován pomocí komunikační strategie, která je popsána 
v samostatném dokumentu. Cílem je zabezpečit dostatečnou informovanost veřejnosti 
(odborné i laické) o politice rozvoje venkova, o Programu rozvoje venkova a jeho 
přínosech v rámci ČR. 
Cíl bude naplňován zejména prostřednictvím následujících nástrojů: 

 Komunikační aktivity – dílčí aktivity: prezentace na výstavách a regionálních 
prezentačních akcích, informační materiály a publikace, videopořady, informační 
kampaně pro širokou veřejnost, semináře a workshopy. 

 Internetový portál Sítě – dílčí aktivity: sociální média, zveřejňování publikací, 
informačních materiálů a videí. 

 



 

 5 

4. Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských 
oblastech.  
Aktivity vykonávané v rámci tohoto cíle budou vést k podpoře zavádění inovací do praxe. 
Oblast inovací je v novém programovacím období výrazně akcentována, a to 
i zavedením nových opatření na podporu projektů spolupráce, inovativních projektů 
a projektů operačních skupin EIP. Síť bude také podporovat přenos informací o těchto 
aktivitách široké veřejnosti a směrem k EU (Síti evropského inovačního partnerství EIP). 
Aktivity Sítě by též měly vést ke snadnějšímu zakládání operačních skupin EIP.  
Cíl bude naplňován zejména prostřednictvím následujících nástrojů: 

 Podpora zakládání operačních skupin EIP a přenosu inovací – dílčí aktivity: 
podpora činnosti brokerů, tematická pracovní skupina pro inovace, informační 
materiály, semináře a workshopy, spolupráce s EIP-Agri. 

 Internetový portál Sítě – dílčí aktivity: databáze inovačních projektů, sociální 
média, zveřejňování publikací, informačních materiálů. 

 

CSV bude hrát důležitou roli také v podpoře implementace metody komunitně vedeného 
místního rozvoje (dále jen CLLD), a to jak na národní úrovni a regionální, tak i na úrovni EU. 
Další novou oblastí bude spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci projektu 
„Evropský dům“, který má za cíl poskytovat na centralizovaných pracovištích na úrovni NUTS 3 
informace o všech podporách poskytovaných z evropských fondů. 

 
 

3. Nástroje, kterými budou implementovány cíle Sítě 

Prostřednictvím těchto nástrojů budou realizovány všechny cíle Sítě. Garantem každého 
nástroje je Řídicí orgán Sítě. Realizaci jednotlivých dílčích aktivit bude provádět Sekretariát Sítě, 
přičemž detailní aktivity budou popsány v ročních prováděcích plánech Sítě. 

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. 

 

3.1. Internetový portál Sítě 

Internetový portál Sítě bude hlavním informačním a komunikačním kanálem pro přenos 
informací, komunikační aktivity dle komunikačního plánu, sdílení příkladů dobré praxe a veškeré 
další aktivity, které budou v programovacím období 2014-2020 realizovány. Součástí budou 
různé databáze a diskusní fóra. V rámci elektronické komunikace budou v maximální možné 
míře využívány i aktuální elektronické prostředky, jako jsou například sociální sítě a diskusní 
fóra. 

 
Rámcový popis dílčích aktivit: 

 Zveřejňování informací o aktivitách Sítě (například pozvánky, výstupy z akcí, výstupy 
studií a činností tematických pracovních skupin). 

 Zajišťování tematických databází (například databáze MAS, databáze úspěšných 
projektů PRV atd.). 

 Technická podpora sdílení a přenosu inovací, podpora brokerů vedoucí k zakládání 
operačních skupin EIP. 
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 Elektronická prezentace newsletteru a dalších informačních a propagačních 
materiálů. 

 Využívání nových médií (například facebook, twitter atd.). 

 Sdílení informací a odkazů s partnery a Evropskou sítí pro rozvoj venkova, EIP-Agri. 

 

3.2. Organizace setkávání, podpora vytváření sítí, přenos příkladů 
dobré praxe  

Aktivity v rámci tohoto nástroje budou mít za cíl podpořit rozšiřování národní i regionální 
partnerské základny Sítě a udržování a vytváření vazeb mezi partnery Sítě. Součástí bude 
organizace odborných seminářů, workshopů či exkurzí. 

 
Rámcový popis dílčích aktivit: 

 Oslovení potenciálních partnerů Sítě a výzva k účasti v Regionálních sítích, případně 
v regionálních tematických pracovních skupinách. 

 Předpokládá se setkávání regionálních sítí, či tematických pracovních skupin.  

 Získávání, shromažďování a šíření informací o opatřeních k rozvoji venkova 
a zemědělství. Aktivity se budou týkat zejména Programu rozvoje venkova, přičemž 
v rámci informování o synergiích a doplňkovosti s ostatními dotačními programy v ČR 
mohou být tyto aktivity širší o tuto oblast. 

 Upevňování a realizace osvědčených postupů rozvoje venkova a zemědělství. 

 Podpora národní a nadnárodní iniciativy pro spolupráci. 

 Pořádání konferencí k problematice rozvoje venkova a zemědělství.  

 Setkávání partnerů Sítě na centrální i regionální úrovni. 

 Pořádání tematických seminářů a pracovních sekcí pro subjekty (aktéry, žadatele 
a další veřejnost), kteří se aktivně podílejí nebo se mohou podílet na rozvoji venkova 
a zemědělství. 

 Zajišťování tréninkových programů pro místní akční skupiny a aktéry podílející se na 
koncepci a přístupu k rozvoji venkova a zemědělství. 

 

3.3. Podpora zakládání operačních skupin a přenosu inovací  

Podpora inovací je jedním z významných témat, kterým se bude Síť zabývat. Bude zřízena 
trvalá tematická pracovní skupina (dále  také „TPS“), jejímž úkolem bude zprostředkovávání 
informací z evropské úrovně (sítě pro Evropské inovační partnerství) směrem k aktérům v rámci 
ČR a také naopak. 

Součástí činnosti této pracovní skupiny bude podpora činnosti brokerů vedoucí k zakládání 
operačních skupin EIP a v pozdější fázi programovacího období bude skupina sloužit jako 
základní orgán koordinující přenosy výsledků jednotlivých inovačních projektů realizovaných 
v PRV směrem k veřejnosti. 

Partnery TPS budou zástupci Řídicího orgánu, Platební agentury, Sítě, výzkumných ústavů, 
univerzit, poradenského systému a další partneři dle potřeby. 

 
Rámcový popis dílčích aktivit: 

 Ustanovení TPS a její pravidelná jednání. 

 Spolupráce s EIP-Agri – přenos informací z EU na národní úroveň a naopak. 

 Prezentace výsledků inovačních projektů (například databáze inovačních projektů, 
informační materiály, semináře, workshopy, exkurze atd.). 

 



 

 7 

3.4. Komunikační aktivity  

Síť má za úkol realizovat i aktivity vztahující se k prezentaci Programu rozvoje venkova 
a publicitě politiky rozvoje venkova. Bude se jednat například o publikační činnost, propagační 
materiály, prezentační a osvětové akce atd. Další informace jsou uvedeny v kapitole 7 
Komunikační plán Sítě. 

 

4. Nastavení mechanismů Sítě 

Činnost Sítě bude naplánována na základě Akčního plánu na celé období a ročních prováděcích 
plánů, které budou detailně popisovat dílčí aktivity Sítě na příslušný kalendářní rok. 

 

4.1. Akční plán 

 Akční plán zpracovává Ministerstvo zemědělství. 

 Akční plán je základem pro realizaci aktivit Sítě v rámci opatření 20.2 Programu 
rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020. 

 Akční plán vymezuje cíle Sítě, nástroje, kterými budou tyto cíle prováděny, 
mechanismy uvnitř Sítě, organizační zajištění Sítě, partnerství v Síti a finanční 
zajištění Sítě. 

 Akční plán je konzultován s partnery Sítě na národní i regionální/krajské úrovni a je 
předkládán na vědomí Monitorovacímu výboru PRV.   

 Akční plán schvaluje ministr zemědělství. 

 

4.2. Roční prováděcí plány 

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 monitoringu a hodnocení Sítě.  

 Roční prováděcí plány připravuje Sekretariát Sítě ve spolupráci s Řídicím orgánem 
Sítě a jsou projednávány s Koordinační skupinou MZe a Koordinačním výborem Sítě. 

 Roční prováděcí plány schvaluje porada vedení MZe. O realizaci aktivit Sítě je 
pravidelně informován Monitorovací výbor PRV. 

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

 Roční prováděcí plány rozpracovávají nástroje, pomocí nichž jsou implementovány 
cíle Sítě. Jsou zpracovávány ve spolupráci s partnery Sítě pro centrální a regionální 
aktivity, přičemž zahrnují určení všech cílů a použitých nástrojů. 

 Aktualizace ročních prováděcích plánů může probíhat 2x ročně. Aktualizaci v rámci 
schváleného rozpočtu schvaluje Řídicí orgán Sítě (ve spolupráci s Koordinační 
skupinou MZe). V rámci tohoto procesu je posuzován soulad s Akčním plánem Sítě 
a prioritami pro daný rok. V případě, že je předložen požadavek na zvýšení 
celkového rozpočtu centrálního nebo regionálního plánu, je nutné schválení návrhu 
příslušným náměstkem/náměstkyní ministra. Úpravy prováděcích plánů bez 
překročení celkového rozpočtu v rámci regionu NUTS 2 budou dány na vědomí 
Řídicímu orgánu Sítě.  
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 Součástí regionálních plánů mohou být i seznamy náhradních projektů, které jsou 
realizovány v případě úspor v rámci jednotlivých ročních plánů. Tato aktivita může být 
realizována průběžně. 

 Roční prováděcí plány se zpracovávají dle Struktury, která je přílohou tohoto Akčního 
plánu. 

 
 

 

 
 

 

5. Organizační zajištění Sítě 

 

5.1. Institucionální struktura Sítě 

Organizační struktura Sítě je rozdělena na centrální a regionální úroveň. Řídicím orgánem Sítě 
(Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV) je zajišťována funkce rozhodovací 
a kontrolní, Sekretariátem Sítě (Regionální pracoviště Sítě), pak funkce výkonná. Poradní funkci 
zastává Koordinační skupina MZe (koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor Sítě 
(složený ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních organizací), který na svém 
každoročním zasedání projednává roční prováděcí plány Sítě a je informován o výsledcích 
dosud realizovaných aktivit. V rámci Sítě jsou dále zřízeny tematické pracovní skupiny, a to na 
regionální i centrální úrovni. 
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5.2. Řídicí orgán Sítě 

 Činnost Řídicího orgánu Sítě vykonává odbor Řídicí orgán PRV. 

 Řídicí orgán Sítě koordinuje své aktivity s dalšími odbornými útvary MZe v rámci 
jejich kompetencí. Zejména se jedná o odbor komunikace a odbor výzkumu, 
vzdělávání a poradenství. 

 Spolupracuje na hodnocení činnosti Sítě – spolupracuje s experty. Ve spolupráci 
s Monitorovacím výborem PRV monitoruje činnost, konzultuje výroční zprávy 
o fungování PRV a činnosti Sítě. 

 Pravidelně komunikuje s Koordinační skupinou MZe a Koordinačním výborem Sítě 
o implementaci Akčního plánu, ročních prováděcích plánů a případných změnách 
Akčního plánu. 

 Vykonává činnosti sekretariátu Koordinační skupiny MZe a Koordinačního výboru 
Sítě. 

 Zajišťuje komunikaci s partnery Sítě na centrální úrovni a komunikaci s Evropskou 
sítí pro rozvoj venkova (dále jen „ENRD“) a dalšími sítěmi v rámci EU, a to včetně 
účasti na jednáních orgánů ENRD. 

 Účastní se zasedání Koordinačního výboru Sítě, zasedání Sítě, zasedání 
tematických pracovních skupin, Regionálních sítí. 

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

 Řídicí orgán Sítě je garantem všech aktivit Sítě. Vyjadřuje se k návrhům ročních 
prováděcích plánů, dozoruje realizaci aktivit Sítě. 
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5.3. Koordinační skupina MZe 

 partnery jsou zástupci odborů Řídicí orgán PRV, environmentálních podpor PRV 
a komunikace, úseku komodit, výzkumu a poradenství, SZIF a dalších útvarů dle 
potřeby, maximálně má 15 partnerů, 

 jednání vede ředitel odboru Řídicí orgán PRV, 

 cílem činnosti je maximální zapojení resortní agendy do konceptu Sítě a propojení 
aktivit jednotlivých útvarů v oblasti PRV a rozvoje venkova tak, aby docházelo 
k maximálně efektivnímu využívání zdrojů finančních i lidských. Součástí práce této 
skupiny je i zajištění koordinace propagačních aktivit v rámci MZe a Státního 
zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) v oblasti PRV a politiky rozvoje 
venkova, 

 projednává plány aktivit Sítě (centrální i regionální/krajské), a to včetně jejich 
aktualizací v průběhu roku, 

 může navrhovat doplnění plánů Sítě, 

 koordinační skupině MZe podléhají tematické pracovní skupiny řešící s širší 
odbornou veřejností konkrétní problémy a výzvy týkající se jak Programu rozvoje 
venkova, tak i širší otázky spojené s politikou rozvoje venkova v návaznosti na PRV. 

 

5.4. Koordinační výbor Sítě 

 má funkci poradní. Spolupracuje s Řídicím orgánem Sítě a Sekretariátem Sítě 
na přípravě a metodickém řízení činností Sítě, 

 má max. 15 partnerů – zástupci MZe, SZIF a dalších partnerů Sítě z řad vládních 
a nevládních organizací,  

 konzultuje a dává doporučení v otázkách změny Akčního plánu a ročních 
prováděcích plánů a přispívá k výběru a koordinaci tematické činnosti, kterou bude 
Síť vykonávat, 

 podílí se na monitorování a hodnocení Sítě, 

 vypracovává svůj statut a jednací řád, zasedá minimálně 1x ročně, 

 předsedou Koordinačního výboru Sítě je zástupce odboru Řídicí orgán PRV. 
 

5.5. Sekretariát Sítě 

 na regionální úrovni vykonává tuto agendu Centrální pracoviště SZIF, na centrální 
úrovni odbor Řídicí orgán PRV. 

 zajišťuje fungování Sítě na centrální a regionální úrovni (tzn. komunikace s partnery, 
organizace setkávání regionálních sítí atd.),  

 ve spolupráci s partnery na regionální/krajské a centrální úrovni připravuje návrhy 
ročních prováděcích plánů, 

 zabezpečuje plnění Akčního plánu, přípravu a realizaci aktivit Sítě dle ročních 
prováděcích plánů,  

 zajišťuje činnost tematických pracovních skupin, 

 podílí se na agendě spojené s oceněním Oranžová stuha na centrální i regionální 
úrovni. 
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5.6. Tematické pracovní skupiny 

V rámci aktivit Sítě mohou být zřizovány tematické pracovní skupiny (dále jen „TPS“), 
a to na centrální i regionální/krajské úrovni. Jsou zřizovány dočasně i trvale, a to dle 
identifikovaných potřeb. Sekretariát Sítě metodicky řídí jejich fungování a podílí se na 
definici jejich účelu a cíle. Tyto pracovní skupiny řeší zejména aktuální otázky rozvoje 
venkova a zemědělství.  

Na centrální úrovni budou zřízeny zejména následující tematické pracovní skupiny: 

 komunitně vedený místní rozvoj 

 monitoring a hodnocení Programu rozvoje venkova 

 inovace a operační skupiny EIP 

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

 

5.7. Regionální sítě 

Síť je kromě centrální úrovně dále rozdělena do regionálních sítí, jejichž sekretariát 
zajišťují pracovníci regionálních odborů SZIF. Regionální sítě jsou zřízeny na úrovni 
regionů soudržnosti NUTS 2 s dalším interním členěním na kraje (úroveň NUTS 3). 
Regionální sítě sdružují subjekty působící ve venkovském prostoru na úrovni 
okresů, krajů a regionů soudržnosti. Regionální sítě zajistí mezisektorové provázaní 
a integrovaný přístup k rozvoji venkova a zemědělství. Prostřednictvím regionálních 
pracovišť Sítě bude zajišťován vzájemný přenos informací mezi MZe a aktéry na 
regionální/krajské úrovni. Takto navržená struktura zajistí efektivní obousměrný přenos 
informací a dosah Sítě celoplošně do regionů. Zároveň začleňuje do rozvoje venkova 
a zemědělství všechny regiony a dává jim možnost účastnit se aktivit realizovaných 
prostřednictvím Sítě.   

V rámci SZIF je dále zřízena pozice centrálního koordinátora aktivit Sítě, který metodicky 
vede a koordinuje činnost regionálních pracovišť Sítě a ve spolupráci s Řídicím orgánem 
Sítě nastavuje metodické prostředí a provádí vyhodnocování aktivit Sítě. 

5.7.1. Základní činnosti a kompetence pracovníků regionálních 
pracovišť Sítě 

 Koordinace aktivit Sítě na regionální úrovni, zajištění činnosti regionálních 
koordinačních výborů Sítě. 

 Příprava a provádění ročních prováděcích plánů Sítě na regionální úrovni. 

 Pravidelné vyhodnocování plnění ročních prováděcích plánů Sítě na regionální 
úrovni. 

 Udržování aktivního kontaktu s partnery Sítě na regionální úrovni. Hledání nových 
partnerů, nových zajímavých námětů pro diskuse. 

 Zabezpečování prezentací projektů dobré praxe, poznatků a osvědčených postupů. 

 Realizace akcí vedoucích k podpoře politiky rozvoje venkova. 

 Zajišťování oboustranného toku informací mezi MZe a partnery Sítě. 

 Poskytování informací – o dotacích, dostupném poradenství, aktivitách Sítě. 

 Spolupráce na publicitě PRV. 



 

 12 

 Spolupráce na ocenění Oranžová stuha (krajská kola). 

 Příprava a realizace projektů technické pomoci v oblasti Sítě dle schválených 
regionálních/krajských plánů: 

o Administrace projektů  

o Realizace akcí dle schválených plánů  

o Zajišťování zveřejňování informací o regionálních aktivitách Sítě na webových 
stránkách Sítě, popř. na dalších informačních místech  

 Vedení regionálních tematických pracovních skupin, pokud jsou zřízeny. 

 Spolupráce na realizaci aktivit v oblasti monitoringu a hodnocení PRV, podpora 
v oblasti EIP a inovací. 

 Spolupráce na projektu Ministerstva pro místní rozvoj „Evropský dům“ – zejména 
zajišťování poskytování informací veřejnosti o Programu rozvoje venkova na úrovni 
NUTS 3 a další aktivity. 

Detailní postupy pro realizaci aktivit Sítě na regionální i centrální úrovni jsou upraveny 
v metodickém pokynu.  

 

6. Partnerství v Síti 

Partnerství v Síti je dobrovolné a bezplatné. Seznam partnerů Sítě je veden na webovém portálu 
Sítě. V programovacím období 2007-2013 bylo v rámci Celostátní sítě pro venkov registrováno 
cca 600 partnerů na centrální i regionální úrovni. Jedná se jak o zástupce státní správy, tak 
i místních samospráv a nevládních organizací, jejichž činnost se váže k problematice rozvoje 
venkova.  

Kraj Počet 
partnerů 

Kraj Počet 
partnerů 

Národní úroveň 52 Moravskoslezský kraj 30 
Jihomoravský kraj 40 Olomoucký kraj 55 
Jihočeský kraj 39 Pardubický kraj 58 
Karlovarský kraj 63 Plzeňský kraj 35 
Kraj Vysočina 65 Středočeský kraj a Praha 35 
Královéhradecký kraj 30 Zlínský kraj 71 
Liberecký kraj 37 Ústecký kraj 23 

 

Partneři Sítě jsou na regionální/krajské úrovni evidováni regionálními pracovišti Sítě, na centrální 
úrovni odborem Řídicí orgán PRV, MZe.  

Základní strukturu Sítě na národní úrovni tvoří Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova, 
který představuje uskupení zástupců státní správy i nevládních organizací, kteří se podílí na 
rozvoji venkova. Pro nové programovací období bude sféra partnerů významně rozšířena 
o zástupce vysokých škol, výzkumných ústavů a odborných pracovišť, u kterých se předpokládá 
velké zapojení v otázkách přenosu inovací. Síť bude pokračovat v navazování partnerské 
spolupráce s příslušnými regionálními a místními orgány, dále s partnery jako městské a jiné 
orgány veřejné správy, s partnery z hospodářské a sociální oblasti, se subjekty zastupujícími 
občanskou společnost, včetně partnerů z oblasti životního prostředí, nevládních organizací 
a subjektů zodpovědných za prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů 
a nediskriminace. Partnerství v Síti je tedy otevřené všem organizacím a správním orgánům 
podílejícím se na rozvoji venkova. Partnerství v Síti je otevřené všem parterům, kteří mají aktivní 
zájem o problematiku rozvoje venkova. 
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7. Komunikační plán Sítě 

V oblasti komunikace s veřejností a propagace výsledků Programu rozvoje venkova hraje 
Celostátní síť pro venkov a její komunikační plán uvedený v čl. 54 odst. 3 bodě vi) nařízení (EU) 
č. 1305/2013 velmi významnou roli. Příklady aktivit Sítě, které přispějí k naplnění Informační 
a komunikační strategie PRV:  

 setkávání partnerů Sítě (výstupem těchto aktivit je například vyhodnocení akcí Sítě 
v daném regionu či návrhy roční prováděcích plánů), semináře a vzdělávací aktivity 
zaměřené na sdílení zkušeností, 

 exkurze pro konečné příjemce za příklady dobré praxe, 

 činnost tematických pracovních skupin, 

 pořádání konferencí na centrální i regionální/krajské úrovni, 

 aktivity v rámci soutěže Vesnice roku, „Ocenění Oranžová stuha“, 

 provoz webového subportálu Venkov – vkládání informací o aktivitách Sítě (např. 
databáze partnerů Sítě, databáze úspěšných projektů PRV, databáze MAS, přehled 
aktivit na regionální/krajské úrovni, tematické pracovní skupiny, publikace 
a dokumenty, atd.), 

 příprava a distribuce tematických periodik, 

 prezentace Programu rozvoje venkova, Sítě a jejích partnerů na veletrzích 
a výstavách na centrální i regionální/krajské úrovni, 

 vydávání info brožur, publikací, letáků, DVD, CD zaměřených na propagaci PRV, Síť, 
EU. 

8. Monitoring a hodnocení aktivit Sítě 

Aktivity Sítě budou sledovány dle následujících monitorovacích indikátorů: 

Typ 
ukazatele 

Název ukazatele Kvantifikace 

Výstup Počet komunikačních nástrojů CSV: 
- počet setkání/akcí realizovaných CSV – celkem 

o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 
monitorování a hodnocení 

o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 
inovací 

o z toho zaměřených na MAS včetně podpory 
spolupráce 

 
 
500 

 - počet publikací (letáků, newsletterů, magazínů apod. 
včetně elektronických vydání) – celkem 
o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 

monitorování a hodnocení 
o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 

inovací 
o z toho zaměřených na MAS včetně podpory 

spolupráce 

65 

 o počet dalších komunikačních nástrojů (webové 
stránky, sociální média atd.) – celkem 

o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 
monitorování a hodnocení 

3 
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o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 
inovací 

o z toho zaměřených na MAS včetně podpory 
spolupráce 

 - počet příkladů projektů nashromážděných a 
prezentovaných CSV – celkem 
o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 

monitorování a hodnocení 
o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 

inovací 
o z toho zaměřených na MAS včetně podpory 

spolupráce 

100 

 Počet tematických a analytických výměn mezi stranami 
zúčastněnými na rozvoji venkova založených za pomoci 
CSV: 

- ustanovené tematické pracovní skupiny – celkem 
o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 

monitorování a hodnocení 
o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 

inovací 
o z toho zaměřených na MAS včetně podpory 

spolupráce 

 
 
5 

 - konzultace se zúčastněnými stranami – celkem 
o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 

monitorování a hodnocení 
o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 

inovací 
o z toho zaměřených na MAS včetně podpory 

spolupráce 

50 

 - ostatní (školení, webová fóra atd.) – celkem 
o z toho zaměřených na sdílení a šíření výsledků 

monitorování a hodnocení 
o z toho zaměřených na poradce a služby na podporu 

inovací 
z toho zaměřených na MAS včetně podpory spolupráce 

300 

 Počet aktivit Evropské sítě pro venkov (ENRD), na kterých se 
CSV účastnila (celkem) 
Počet aktivit Evropské sítě pro venkov (ENRD), na kterých 
CSV aktivně přispěla (celkem) 

12 
 
4 

 

Evaluace aktivit Sítě bude probíhat ve dvou úrovních. V rámci jednotlivých aktivit budou 
účastníkům předkládány k vyplnění evaluační formuláře, které budou dále zpracovávány 
pracovníky Sítě a využívány pro kontinuální zlepšování aktivit Sítě a pro zajištění pružného 
reagování na potřeby partnerů.  

Síť bude dále součástí systému hodnocení PRV a evaluační aktivity ve vztahu k Síti jsou 
popsány v Evaluačním plánu PRV. 

9. Finanční zajištění Sítě 

Podle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 se na podnět 
členských států může použít na financování Technické pomoci až 4 % z celkové částky určené 
pro každý program rozvoje venkova. V rámci tohoto limitu se vyčlení určitá částka na zřízení 
a fungování Celostátní sítě pro venkov. 
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Aktivity Sítě budou realizovány v rámci opatření 20.2 Podpora pro zřízení a provoz CSV. 

Celková veřejná podpora bude 100 % způsobilých výdajů. Příspěvek EZFRV činí 75 % 
veřejných výdajů, příspěvek ČR činí 25 % veřejných výdajů. 

Celkové veřejné výdaje na období jsou stanoveny ve výši: 6 mil. EUR (20 % alokace technické 
pomoci). 

Aktivity způsobilé k financování jsou uvedeny v programovém dokumentu a dále budou 
rozpracovány v příslušných Pravidlech pro žadatele.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne                                                                Ing. Marian Jurečka 

           ministr zemědělství  
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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 prostředek, 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 jednotlivé aktivity Sítě a přiřadí jim cíle a nástroje Sítě.  

 

1. Charakteristika popis dílčích aktivit na příslušné plánovací období 

 Popis cílů a účelů, které mají 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 – formou přiložené tabulky v členění na centrální a regionální aktivity. 

 Rámcový popis vstupů (stav před zahájením aktivity), průběhu, výstupů aktivity.   

 

2. Časový harmonogram plánovaných aktivit 

 Kalendář dílčích aktivit na příslušné plánovací období. Kalendář bude obsahovat termíny 
aktivit a jejich zajištění. – formou přiložené tabulky  

 

3. Popis organizačního zajištění dílčích aktivit 

 Informace o zhotoviteli každé z dílčích aktivit. 

 Seznam dílčích úkolů, činností a způsobu jejich realizace. 

 Aktivity budou ve vlastním dokumentu popsány rámcově, známé detaily budou uvedeny 
u jednotlivých akcí v tabulce centrálních a regionálních/krajských aktivit.  

 

4. Komunikační strategie 

 Komunikační strategie je vymezení užitých nástrojů, komunikačního mixu a cílových 
skupin. 

 Komunikační strategie obsahuje harmonogram jejich plánovaných aktivit. 

 

5.  Finanční plán 

 Finanční plán je sestavován vždy pro plánovaný kalendářní rok. 

 Finanční plán zahrnuje okruh dílčích aktivit, činností a komunikační strategii. 

 Finanční plán je členěn na centrální a regionální/krajské aktivity. 


