
13. zasedání MV PRV – 24. 3. 2021 od 10:00
Pravidla dnešního jednání:

Z jednání je 
pořizován 
video 
záznam.

Bude využit 
pro interní 
účely při 
zachování 
pravidel 
GDPR.

VYPNUTÝ MIKROFON 
A KAMERA

NEPŘEBÍRAT ŘÍZENÍ

HLÁŠENÍ SE O SLOVO – IKONA 
RUČIČKY

Požádat o řízení



24. 3. 2021 13. ZASEDÁNÍ 

MONITOROVACÍHO VÝBORU 

PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020



PROGRAM 

1) ÚVODNÍ SLOVO 

2) PREFERENČNÍ KRITÉRIA PRO OPERACE 4.1.1 INVESTICE 

DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, 4.2.1 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ 

NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A 6.1.1 ZAHÁJENÍ 

ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ 

3) ÚPRAVA PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRV 2014-2020 

4) DALŠÍ, ZÁVĚR



24. 3. 2021

13. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020

2) PREFERENČNÍ KRITÉRIA 

PRO PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ PRV



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín příjmu 15. 6. – 13. 7. 2021

Příjem bude spuštěn i pro operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce

Celková alokace: 5 255 000 000 Kč

Žádosti budou doporučeny nebo zařazeny do zásobníku projektů

Předložení povinných příloh po podání ŽOD:

• do 30. 11. 2021 do 18:00 (4.1.1, 4.2.1, 6.1.1); do 5. 10. 2021 do 18:00 (1.1.1, 

1.2.1)



INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH 
PODNIKŮ

OPERACE 4.1.1

ALOKACE: 3 750 000 KČ



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Míra dotace

• 50 % výdajů, ze 
kterých je 
stanovena dotace

• + 5 % pro mladé 
začínající 
zemědělce

• + 5 % pro 
ekologické 
zemědělce

Žadatel:

• zemědělský 
podnikatel 
(FO/PO)

• v případě záměru 
a), b) a m) musí 
žadatel zároveň 
splňovat definici 
MSP

Záměry

• a) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel 
hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; 
živočišná výroba (skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně, 
králíci)

• b) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel 
hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; 
rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, 
chmel)

• h) projekty do 30 000 000 Kč; skot

• j) projekty do 30 000 000 Kč; drůbež

• k) projekty do  30 000 000 Kč; ostatní (ovce, kozy, koně, 
králíci)

• l) projekty do 30 000 000 Kč; rostlinná výroba (ovoce, 
zelenina včetně brambor, chmel)

• m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel 
hospodaří na maximálně 150 ha a splňuje definici MSP; 
vinná réva

• n) projekty do 30 000 000 Kč; vinná réva
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PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Obecná preferenční kritéria Body

Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech 50 % a více 4

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši: do 2 mil. Kč, 2 – 5 mil. Kč, 5 – 7 mil. Kč 5/3/1

Žadatel zpracovává vlastní zemědělské produkty 4

Realizace na „zemědělských brownfieldech“ 5

Žadatel je ekologickým zemědělcem 4

Stroj a technologie na ochranu půdy, snížení emisí NH3 a precizní zemědělství 5

Výše sociálního pojištění za rok 2020 v přepočtu na 100 ha zemědělské půdy činí (v Kč) 5/4/3/2

Žadatel je mladý zemědělec do 40 let 5

Žadatel je členem organizace producentů 4



PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Záměry b), l) Rostlinná výroba

Investice do: skladu ovoce, zeleniny, chmele nebo brambor, protikroupového nebo 

protidešťového systému nebo ochranné sítě proti ptactvu v sadech
5

Chov VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2/3/4/5



PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Specifická preferenční kritéria Body

Záměr h) Skot

Chov VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2/3/4/5

Realizace v oblastech s přírodními omezeními 2

Výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky, nádrže, hnojiště a 9měsíční skladovací kapacita 4

Projekt se týká chovu dojnic 5



PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Specifická preferenční kritéria Body

Záměr j) Drůbež

Chov VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2/3/4/5

Navýšení počtu ustájovacích míst minimálně o 20 % 5

Chov v alternativních systémech chovu nosnic/kuřic 5

Technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu 4

Záměr k) Ostatní (ovce, kozy, koně, králíci)

Chov VDJ na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy 2/3/4/5

Realizace v oblastech s přírodními omezeními 2

Projekt se týká chovu ovcí a/nebo koz 5



USNESENÍ Č. 02/13/2021/1

Monitorovací výbor Programu rozvoje 
venkova 2014–2020

projednal a bere na vědomí

Preferenční kritéria pro operaci 4.1.1



ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH 
ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

OPERACE 4.2.1

ALOKACE: 1 250 000 000 KČ



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Žadatel: zemědělské a zpracovatelské podniky

Záměry: a) Zemědělské podniky MSP

b) Zpracovatelské podniky MSP

d) Zpracovatelské + zemědělské podniky velké

Míra dotace:  50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí minimálně 100 000 Kč 
a maximálně 75 000 000 Kč



PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Kritérium Body

Projekt se týká:

mléka/masa/ovoce,zeleniny/krmiva/chmele, vína a ostatních ovocných kvašených nápojů/

mlýnských výrobků a matolinové mouky, chmele
20/15/20/15/5/10/20

Značka kvality potravin 10

Certifikovaný systém bezpečnosti a jakosti potravin/krmiv 

všichni žadatelé/výrobci krmiv 5/5

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace 

do 5 mil. Kč/ 5-10 mil. Kč/ 10-15 mil. Kč 10/8/6

Proexportní výkonnost podniku
5

Proexportní aktivity s podporou Mze

Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let
5

Investice do zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů:

nově pořízená/zrekonstruovaná 10/5

Velikost podniku

mikropodnik/malý podnik 10/5
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Monitorovací výbor Programu rozvoje 
venkova 2014–2020

projednal a bere na vědomí

Preferenční kritéria pro operaci 4.2.1



ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH 
ZEMĚDĚLCŮ

OPERACE 6.1.1

ALOKACE: 200 000 000 KČ

17



ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

• Podpora poskytována 
na realizaci 
podnikatelského 
plánu

• Realizace 
podnikatelského 
plánu 2 roky od 
podpisu Dohody

• Dotace 45 tis. EUR

1. SPLÁTKA

po schválení 
podnikatelského plánu 
a podpisu Dohody

2. SPLÁTKA

po uplynutí 2. roku 
realizace 
podnikatelského plánu 
(24 měsíců po podpisu 
Dohody)

50 % DOPOČET DO 
ČÁSTKY 45TIS. EUR

18

• Žadatel:

• 18–40 let

• Zemědělský 
podnikatel (FO/PO)

• Podniká v 
zemědělství max. 2 
roky před podáním 
ŽOD

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m06-rozvoj-zemedelskych-podniku-a/x6-1-1-zahajeni-cinnosti-mladych/stanoveni-kurzu-pro-prepocet-castky-1.html


PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Kritérium Body

Menší velikost obce a pobyt/sídlo v místě realizace 6/8/10

Ekologické zemědělství 5

Realizace na „zemědělských brownfieldech“ 5

Zpracování vlastní zemědělské produkce 10

Realizace v hospodářsky problémových regionech 1

Výdaje nad rámec dotace 5/10/15

Převzetí půdy/VDJ od jiného zemědělce staršího 55 let 5

Realizace v oblastech s přírodními omezeními 10

Produkce citlivých komodit 15



USNESENÍ Č. 02/13/2021/3

Monitorovací výbor Programu rozvoje 
venkova 2014–2020

projednal a bere na vědomí

Preferenční kritéria pro operaci 6.1.1



24. 3. 2021 3) ÚPRAVY PROGRAMOVÉHO 
DOKUMENTU 
PRV 2014 - 2020 
13. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020



OBSAH

9. MODIFIKACE PRV 

informace o finančních zdrojích pro přechodné období, EURI a realokacích

věcné úpravy v souvislosti s přechodným obdobím; úpravy podmínek implementace 
(prezentováno již v rámci podzimního MV PRV v roce 2020)



ROZPOČET NA PŘECHODNÉ OBDOBÍ 2021 + 2022 

Zdroje:

Dodatečný rozpočet pro rok 2021 a 2022 (původně plánovaný pro Strategický plán SZP)

- 2021: 316,5 mil. EUR z EZFRV

- 2022: 259,2 mil. EUR z EZFRV

NGEU/EURI

- 2021: 54,9 mil. EUR z EZFRV

- 2022: 130,6 mil. EUR z EZFRV

Zůstatky z alokace PRV 2014-2020

ukončené administrace projektových opatření

Zdroje z převodu I. pilíře - 1 mil. EUR z uplatněné degresivity



ZMĚNY ROZPOČTU 



DŮSLEDKY ROZPOČTOVÝCH ZMĚN, SOCIOEKONOMICKÝCH ZMĚN

změna celkových veřejných výdajů / celkových investic

navýšení cílů ve strategii, např.:

- podíl zemědělských podniků s podporou  - 26,29 % (18,78) - 6 901 zemědělských podniků

- podíl podniků s podporou pro mladé zemědělce – 5,27 % (4,76)  - 1 384 podnikatelských plánů 

- podíl  potravinářských podniků  s podporou  - 4,3 % (z 4 %)  - 1 476 podniků

úpravy cílových hodnot v důsledku realokací

- počty operací spolupráce  z 224 na 189

úpravy cílových hodnot v důsledku socioekonomických změn

- snížení počtu pracovních míst  v operaci 6.4.1 z 660 na 200

- snížení  výměry zalesněné půdy z 920 ha na 250 ha

úpravy výkonnostního rámce, rámce pro state-aid



9. MODIFIKACE PRV –VĚCNÉ ZMĚNY

M01 Předávání znalostí a informační akce

 on line semináře; míra podpory 100 %; rozšíření lektorů

M04 a M06 (411, 421, 611)

 popis operace vzhledem k dodatečným zdrojům EURI 



9. MODIFIKACE PRV – VĚCNÉ ZMĚNY (JIŽ PREZENTOVÁNO NA PODZIM 2020)

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

 navýšení hranice finančního zdraví na 2 mil. Kč 

 vypuštění výběrového kritéria  „předmět projektu je umístěn v objektu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele“ 

 snížení cíle u pracovních míst

6.4.2 Podpora agroturistiky

 navýšení hranice finančního zdraví na 2 mil. Kč 

 snížení cíle u pracovních míst

8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

 snížení cílové hodnoty u indikátoru O.5 Celková plocha (ha) oblast, která má být zalesněna na 250 ha



9. MODIFIKACE PRV – VĚCNÉ ZMĚNY (JIŽ PREZENTOVÁNO NA PODZIM 2020)

M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření

 Možnost uzavírání navazujících jednoletých závazků (všechna podopatření)

 Přizpůsobení limitů POR pro jednoleté navazující závazky u Integrované produkce révy vinné

 Úprava odpočtu při souběhu titulu horské suchomilné louky s EZ

 Nemožnost vstupu do zkráceného jednoletého závazku pro titul Nektarodárné biopásy

 Upřesnění možnosti vápnění u podopatření Zatravňování orné půdy a Zatravňování drah soustředěného odtoku

M11 – Ekologické zemědělství

 Možnost uzavírání navazujících jednoletých závazků (všechny tituly)

 Do navazujících zkrácených závazků - vstup DPB, které nebyly zařazeny v pětiletém závazku hospodaření

M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

 Prodloužení termínu pro sběr reprodukčního materiálu (ochrana a reprodukce genofondu) do konce 5 let závazku

Využití M13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

 Prodloužení poskytování podpory v přechodně podporovaných oblastech do r. 2021

 Stanovení sazby dotace pro rok 2021



9. MODIFIKACE PRV – VĚCNÉ ZMĚNY

M11,M12, M13, M14 - Úprava definice příjemce

K úpravě definice příjemce dochází v důsledku sjednocení přístupu s přímými platbami (Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1307/2013).



USNESENÍ Č. 03/13/2021

Monitorovací výbor Programu rozvoje 
venkova 2014–2020

projednal a bere na vědomí

úpravy programového dokumentu PRV 
2014-2020



DĚKUJEME

ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com


