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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 10.12.2018,
kterým se schvaluje změna programu rozvoje venkova České republiky pro podporu
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a mění prováděcí rozhodnutí
C(2015) 3486
CCI: 2014CZ06RDNP001
(Pouze české znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení 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. 1698/20051, a zejména na čl. 11 písm. a)
uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Program rozvoje venkova České republiky pro podporu z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na programové období 2014–2020 byl schválen
prováděcím rozhodnutím Komise C(2015) 3486 ze dne 26. května 2015 a naposledy
pozměněn prováděcím rozhodnutím Komise C(2018) 569 ze dne 25. ledna 2018.

(2)

Dne 13. dubna 2018 předložila Česká republika Komisi žádost o změnu programu
rozvoje venkova České republiky v souladu s čl. 11 písm. a) nařízení (EU)
č. 1305/2013.

(3)

Komise v souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/20132 žádost o změnu programu rozvoje venkova posoudila a dne 7. května
2018 vyjádřila připomínky. Česká republika poskytla Komisi všechny nezbytné
dodatečné informace a dne 24. října 2018 předložila revidovanou verzi změny
programu rozvoje venkova. Na žádost Komise byly provedeny technické opravy a dne
28. listopadu 2018 byla předložena konečná verze revidované změny programu
rozvoje venkova České republiky.
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Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
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(4)

Příslušné orgány České republiky žádost o změnu náležitě podložily a odůvodnily
v souladu s čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 4 odst. 1 prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 808/20143.

(5)

Komise dospěla k závěru, že tato změna programu rozvoje venkova je v souladu
s nařízením (EU) č. 1303/2013, s nařízením (EU) č. 1305/2013 a s obsahem dohody
o partnerství s Českou republikou schválené prováděcím rozhodnutím Komise
C(2014) 6143 final ze dne 26. srpna 2014.

(6)

Změna programu rozvoje venkova by proto měla být schválena.

(7)

Na základě svého posouzení Komise konstatuje, že změna programu bude mít vliv na
informace uvedené v dohodě o partnerství s Českou republikou v souladu s čl. 15
odst. 1 písm. a) bodem iv) nařízení (EU) č. 1303/2013. Schválení změny programu by
proto mělo představovat i schválení navazující revize informací v dohodě
o partnerství.

(8)

Podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 808/2014 lze změny programu druhu uvedeného v
čl. 11 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 navrhnout nejvýše třikrát v průběhu
programového období. Tato žádost o změnu zahrnuje změnu kvantifikovaných cílů,
které se započítávají do prahové hodnoty ve výši 50 % uvedené v čl. 11 písm. a) bodě
i) nařízení (EU) č. 1305/2013.

(9)

Toto rozhodnutí se nevztahuje na dosud neschválenou státní podporu ve smyslu
článků 107, 108 a 109 Smlouvy, která nespadá do oblasti působnosti článku 42
Smlouvy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
Změna programu rozvoje venkova České republiky zaslaná Komisi v konečné verzi dne
28. listopadu 2018 se schvaluje.
Článek 2
Prováděcí rozhodnutí C(2015) 3486 se mění takto:
Části I a II přílohy se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
Článek 3
Výdaje, které se stávají způsobilými v důsledku změny programu, jsou způsobilé ode dne
13. dubna 2018.
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Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18).
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Článek 4
Toto rozhodnutí je určeno České republice.
V Bruselu dne 10.12.2018

Za Komisi
Phil HOGAN
člen Komise
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