
PROGRAM ROZVOJE 
VENKOVA 2014–2020

projektová / neprojektová opatření v praxi, 
aktivity Celostátní sítě pro venkov



Celostátní síť pro venkov (Csv, síť) v dateCh

-  Síť zahájila svoji činnost v roce 2008 jako komunikační platforma Programu rozvoje 

venkova (PRV)

-  na národní úrovni pracují 2 pracoviště (na Ministerstvu zemědělství - [MZe] a na centrálním 

pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu - [SZIF]), na regionální úrovni  

7 pracovišť (regionální odbory SZIF na úrovni NUTS 2)

- počet partnerů CSV: cca 400

- počet aktivních odborných tematických pracovních skupin:

 - na národní úrovni  2

 - na regionální úrovni 3

-  počet realizovaných aktivit v rámci stávajícího programového období (kumulativně od roku 

2015 do konce roku 2020)

 - regionální akce  509

 - národní akce  34

 - mezinárodní akce  9

Celkově se akcí zúčastnilo téměř 40 tisíc potvrzených účastníků. Z toho bylo například:

 • workshopy/školení  214 akcí (potvrzeno 9 251 účastníků)

 • exkurze  79 akcí (potvrzeno 2 982 účastníků)

 - účast na mnoha prezentačních nebo propagačních akcí, výstavách, veletrzích

 - infomateriály/publikace  64 druhů

- je vydáván Zpravodaj CSV

- aktivity Sítě jsou prezentovány na sociálních sítích MZe, SZIF

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020  
v čísleCh (k 30. 6. 2021)

Objem prostředků k čerpání pro celé programové období je 117 mld. Kč

69%

18%

13%

Vyplaceno 81 mld. Kč

Závazkováno - nevyplaceno 15 mld. Kč

Zbývá závazkovat 21 mld. Kč
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  M 01 předávání znalostí a informační akce

V rámci programového období 2014–2020 byl z PRV podpořen přenos znalostí, tj. vzdělávací  
a informační akce (operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce). Cílem této podpory je 
přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a napomoci tak 
zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Akce pro větší počet účastníků se zaměřovaly 
také na předávání zkušeností a novinek v resortních oblastech.

V rámci opatření M 01 bylo k 31. 12. 2020 takto proškoleno celkem 27 083 účastníků, z nichž 7 609 
se účastnilo vzdělávacích akcí (operace 1.1.1 Vzdělávací akce zaměřena na zvyšování kvalifikace)  
a 19 474 informačních akcí (operace 1.2.1 Informační akce zaměřena na přenos znalostí  
v resortních oblastech).

Do konce roku 2020 bylo vyhlášeno celkem 7 kol příjmu žádostí v tomto opatření. V roce 2021 byl  
v létě vyhlášen příjem pro 12. kolo a na podzim 2021 je plánováno vyhlášení příjmu v rámci 13. kola, 
a to u obou operací. Níže uvedená tabulka uvádí počty projektů, které byly k 30. 6. 2021 schváleny,  
a dále kolik z nich bylo do tohoto data proplaceno, tj. kolik projektů již bylo plně zrealizováno  
a zároveň proplaceno.

  M 04 Investice do hmotného majetku
operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
název projektu: Porodna prasnic na farmě Osek u Přeštice
Žadatel a místo realizace projektu: Vysoká a.s.; Osek u Přeštic

předmět projektu:
Žadatel řešil problém s nevyhovujícím 
stavem objektu, který slouží jako porodna 
prasat. V průběhu realizace projektu byla 
modernizována hala porodny prasat  
o kapacitě 52 ustájovacích míst. Konkrétně 
byly instalovány nové technologie ustájení, 
které zajišťují napájení, krmení, větrání, 
osvětlení a odklízení kejdy. Pořízená 
technologie umožnila žadateli zlepšit 
stájové podmínky a welfare zvířat.

1.1.1, 1.2.1 počet projektů v mil. Kč.

schválené projekty 132 57

proplacené projekty 79 29
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operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
název projektu: Na Farmě 2
Žadatel a místo realizace projektu:   Karel Horák; Žehuň

předmět projektu:
Před realizací projektu žadatel nedis-
ponoval vhodnými prostory pro porážku 
zvířat. S přispěním dotací z projektu 
PRV si žadatel rozšířil prostory stávající 
bourárny masa, zmodernizoval prodejnu, 
zakoupil 2 specializovaná auta, realizo-
val výstavbu prostoru pro porážení zvířat 
a podpořil svůj marketing reklamní tabulí. 
Realizace projektu napomohla zlepšení 
a zefektivnění výroby a zkrácení dodava-
telského řetězce.

operace 4.3.1 Pozemkové úpravy
název projektu: Výstavba vodní nádrže a části PC HPC 11 a VPC 14 v k.ú. Křižany
Žadatel a místo realizace projektu: Státní pozemkový úřad; Křižany

předmět projektu:
Projekt umožnil žadateli výstavbu 
vodní nádrže a části polních cest 
v rámci komplexních pozem-
kových úprav v katastrálním území 
Křižany. Realizací opatření došlo 
ke zvýšení retenční schopnosti 
dotčeného území a ke zvýšené 
akumulaci vod. Zároveň vodní 
nádrž tvoří protipovodňový prvek 
a stala se esteticko-krajinot-
vorným prvkem v krajině. Nádrž 
slouží k polointenzivnímu chovu 
ryb. Výstavbou polních cest byla 
zajištěna přístupnost přilehlých 
pozemků a lokalita „Pod Krkavčím 
návrším‘‘ se stala prostupnou pro 
návštěvníky regionu, což přispělo 
ke zvýšení turistického potenciálu 
lokality.
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operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura
název projektu:  Oprava lesní cesty II. Alej
Žadatel a místo realizace projektu: Kolowratovy lesy a.s.; Rozvadov

předmět projektu:
Před realizací projektu byla 
lesní cesta ve velmi špatném 
stavu. V rámci projektu zajistil 
žadatel opravu této cesty  
a zároveň zabezpečil výstavbu 
vhodné propustky pod lesní 
cestou. Přínosem projektu 
je pohodlnější a bezpečnější 
doprava vytěženého dřeva, 
snížení prašnosti, zlepšení 
přístupnosti přilehlých lesů  
a zlepšení odtokových poměrů 
v dotčené oblasti.

   M 06 rozvoj zemědělských podniků 
 a podnikatelské činnosti

operace 6.1.1  Zahájení činnosti mladých zemědělců
název projektu: Pěstování ovoce a okrasných rostlin
Žadatel a místo realizace projektu: Včelí farma pod Medníkem s.r.o.; Petrov

předmět projektu:
Dotační prostředky projektu 
umožnily žadateli nákup pozemku, 
pořízení traktoru  a specializované 
technologie pro práci v sadu. Dále 
umožnily výsadbu hrušní  
v nově založeném sadu a navýšení 
počtu včelstev. Díky podpoře  
z PRV mohl žadatel k zavedenému 
včelařství rozšířit podnikání  
v oblasti produkce ovoce  
a okrasných rostlin  a v krátkém 
časovém úseku dále rozvinout své 
podnikatelské aktivity.
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operace 6.4.2 Podpora agroturistiky
název projektu: Agroturistika – nová provozovna
Žadatel a místo realizace projektu:  Ing. Pavel Moulis; Milínov

předmět projektu:
Hlavním předmětem projektu bylo 
vybudování apartmánu s kapacitou 
8 - 10 lůžek pro rozvoj aktivit v oblasti 
cestovního ruchu. Doplňkovou aktivitou 
bylo pořízení nového konvektomatu 
do kuchyně penzionu a také inovace 
venkovní jízdárny pro pořádání 
jezdeckých soutěží. Projekt reagoval na 
rostoucí zájem návštěvníků regionu 
o služby v oblasti agroturistiky. Přispěl  
k diverzifikaci činností farmy v oblasti 

mimo zemědělskou výrobu, napomohl zhodnotit místní podnikatelské příležitosti a umožnil 
efektivně využít stávající zdroje a majetek farmy.

operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
název projektu:   Obnova lesních porostů po kalamitách 2016 – VLS ČR, s.p. divize 

Lipník nad Bečvou
Žadatel a místo realizace projektu: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.; Domašov nad Bystřicí

předmět projektu:
V roce 2016 se lesní porosty 
žadatele potýkaly  
s dlouhodobým nedostatkem 
srážek a s velkým výparem  
v letních měsících, což vedlo 
ve finále k plošné destruk-
ci lesa v důsledku sucha. 
Zároveň se zničením těchto 
porostů byl narušen lesní 
potenciál, který bylo nutno v 
co nejkratším čase obnovit 
znovuzalesněním postižených 
ploch. Výsledkem realizace 
projektu jsou zalesněné holiny, 
které vznikly v důsledku výše 
popsané kalamitní situaci.
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operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodaření
název projektu: Lesnická technika Kinský dal Borgo – UKT, drtič a půdní fréza
Žadatel a místo realizace projektu: Kinský dal Borgo, a.s.; Chlumec nad Cidlinou

předmět projektu:
V rámci projektu byl pořízen 
univerzální kolový traktor
s lesnickou nástavbou (technologií 
pro přibližování dříví). Dále byla 
pořízena lesní fréza (drtič klestu 
pro zpracování potěžebních 
zbytků s ponecháním biomasy na 
ploše) a dvoutalířová půdní fréza 
pro mechanickou přípravu půdy 
před obnovou lesa.

operace 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
název projektu:  Zlepšení zázemí pro návštěvníky lesa Nový Bor
Žadatel a místo realizace projektu: Město Nový Bor

předmět projektu:
Stav lokality před realizací 
projektu byl z hlediska 
návštěvníků lesa značně 
neuspokojivý, neboť prostor 
nebyl osazen lavičkami, chyběla 
možnost společného vyžití 
rodičů s dětmi 
a návštěvníci lesa neměli 
kde nechávat odpadky. 
Prostřednictvím projektu 
byly v lesoparku instalovány 
herní a fitness prvky. Místo 
bylo doplněno o odpočinkové 
lavičky a odpadkové koše. 
Významným přínosem projektu 
pro návštěvníky je možnost 
aktivně sportovat, zlepšovat 
svoji fyzickou kondici a relaxovat 
v příjemném lesním prostředí.
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  M 10 agroenvironmentálně klimatická opatření (aeko)
   podopatření 10.1.7:       ochrana čejky chocholaté

Vstup do opatření je podmíněn uzavřením 
standardních pětiletých závazků nebo 
navazujících zkrácených závazků 
v důsledku hospodaření v souladu
s danými podmínkami.

název subjektu a místo realizace pod-
pory: Rodinná farma Placandů; Dubné

Cíl podpory:
Podpora cílí na ochranu hnízdišť na orné 
půdě v době rozmnožování čejky chocho-
laté a dalších druhů ptáků vázaných na 
ornou půdu v zemědělské krajině. Dotace 
je vyplácena na ha dílu půdního bloku  
s kulturou standardní orná půda vymezené-
ho v LPIS jako hnízdiště čejky chocholaté.

  podopatření 10.1.1:       Integrovaná produkce ovoce

Vstup do opatření je podmíněn uzavřením standardních pětiletých závazků nebo navazujících 
zkrácených závazků v důsledku hospodaření v souladu s danými podmínkami.

název subjektu a místo realizace podpory: Kolowratovy sady s.r.o.; Přimda

Cíl podpory:
Dotační podpora je zaměřena na 
zajištění komplexního hospodaření 
v ovocných sadech s minimalizací 
vstupů, při kterém jsou využívány 
postupy a technologie šetrné  
k životnímu prostředí. Dotace je  
vyplácena na ha dílu půdního 
bloku se zemědělskou kulturou 
ovocný sad, na kterém žadatel 
pěstuje některý z podporovaných 
druhů ovoce (jabloně, třešně, 
hrušně) v alespoň minimální  
hustotě výsadby.
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  M 16 spolupráce 

operace 16.1.1 podpora operačních skupin a projektů eIp
název projektu: Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic
Žadatel a místo realizace projektu: Josef Sklenář; Jihlava

předmět projektu:
Tématem projektu je alternativní způsob 
chovu prasat, založený na skupinovém 
připouštění kojících prasnic. V rámci pro-
jektu došlo ke spolupráci žadatele  
s Výzkumným ústavem živočišné výroby 
a cílem spolupráce bylo navržení zefek-
tivnění rodinného systému chovu prasat. 
Unikátní metoda připouštění kojících 
prasnic bude dopracována do úrovně ap-
likovatelnosti v širší praxi. Projekt přispěl 
k zlepšení ekonomické životaschopnost 
ekologické farmy a zvyšuje konkuren-
ceschopnost českého ekologického 
zemědělství.

operace 16.2.1  podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  
v zemědělské prvovýrobě

název projektu:  Vývoj a implementace pěstitelských postupů pro stabilizaci produkce  
a kvality krmiva prasat

Žadatel a místo realizace projektu:  ROSTĚNICE, a.s.; Rostěnice

předmět projektu:
Cílem projektu byl komplexní vývoj pěstební 
technologie kukuřice pro vlhké zrno za 
účelem zlepšení a stabilizace produkce  
a kvality krmné dávky prasat v typické aridní 
oblasti s erozním ohrožením půd. Inovace 
pěstební technologie obsahovala návrh, 
vývoj a implementaci prototypu stroje pro 
pásové zpracování půdy s aplikací tekutého 
hnojiva kejdy prasat a dále stroje pro výsev 
meziplodin pro tvorbu ochranného půdo - 
pokryvného mulče pro následné zpracování 
půdy pro kukuřici. Pro spolupráci ve 
výzkumu a aplikovaném vývoji byla vybrána 
společnost AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
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operace 16.2.2  podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a uvádění na trh

název projektu: Vývoj nových receptur a hodnocení kvality mlýnských produktů
Žadatel a místo realizace projektu:  ADÉLKA a.s.; Pelhřimov

předmět projektu:
Díky podpoře PRV žadatel ve spolupráci  
s Vysokou školou chemicko-technologickou 
v Praze vyvinul nové produkty 
a inovoval stávající mlýnské produkty. 
Jako nové produkty uvedl na trh pšenič-
nou a žitnou mouku pro přípravu celozrn-
ného a vícezrnného chleba   
a celozrnných těstovin. Podpora in-
ovačního projektu umožnila vývoj nových 
mlýnských výrobků a nastavení nových 
způsobů výroby u stávajících mlýnských 
výrobků, zlepšení kvality  a další zvýšení 
bezpečnosti mlýnských produktů.

operace 16.4.1  horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých  
dodavatelských řetězců a místních trhů

V letech 2017–2019 pracovala 
v NUTS 2 Jihovýchod (Kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj) 
odborná Tematická pracovní 
skupiny (TPS) „Ovocné stromy 
v krajině s vazbou na krátké 
dodavatelské řetězce“.  
V rámci své činnosti zajis-
tila pro laickou i odbornou 
veřejnost řadu inspirativních 
výstupů. V roce 2021 byla 
v tomto regionu zahájena 
činnost další TPS, která nese 
název „Krátké dodavatelské 
řetězce a komunitou podporo-
vané zemědělství“.  I tato TPS 
má ve svém plánu realizovat 
řadu zajímavých aktivit. 
Více naleznete na  
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/prioritni-temata-site/tematicke-pracovni-skupiny/
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 M 19 podpora místního rozvoje leader  
 (Clld – komunitně vedený místní rozvoj)  

operace 19.2.1  Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
název projektu: Vybavení pedikérského salonu
Žadatel a místo realizace projektu:  Lenka Svobodová; Hudčice

předmět projektu:
V rámci projektu si žadatelka zajistila tech-
nické vybavení do svého nově zřízeného 
pedikérského salónu, který se specializuje 
na suchou zdravotní pedikúru vhodnou pro 
klienty se zdravotními problémy. Jedná se 
o rozšíření služeb pro obyvatele v regionu 
MAS Podbrdsko s potenciálem dalšího 
možného rozšíření služeb pro imobilní 
klienty v domácím prostředí. Nedostatečná 
nabídka zdravotních a sociálních služeb ve 
venkovském prostředí může do budoucna 
být zásadním problémem drtivé většiny 
venkovských obcí v České republice.

operace 19.3.1  příprava a provádění činnosti spolupráce místní akční skupiny
název projektu:  Venkov 21. století
Žadatelé a místo realizace projektu:   MAS POŠUMAVÍ, z.s. + MAS Železnohorský region, z.s. + 

MAS Region Kunětické hory, z.s.; Plzeňský a Pardubický kraj

předmět projektu:
V rámci projektu bylo vybudováno  
a naistalováno 18 infopointů (dřevěný 
srub, opatřený solárním panelem, nabí-
jecí stanicí pro mobilní telefony a infor-
mačními tabulemi s informacemi o dané 
oblasti) v území spolupracujících MAS 
(10 ks na území MAS Pošumaví, 6 ks na 
území MAS Železnohorský region a 2 ks 
na území MAS Region Kunětické Hory). 
Upraveny byly také webové stránky 
jednotlivých MAS a standardní data, která 
umožnila jejich napojení na infopointy  
a mapový portál. Dále proběhly 4 os-
větové akce s praktickými ukázkami.
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Region Jméno a příjmení E-mail

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz

CP SZIF Ing. Alena Bednářová alena.bednarova@szif.cz

CP SZIF Ing. Tereza Antošová tereza.antosova@szif.cz

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop miroslav.prokop@szif.cz

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová kamila.havelkupcova@szif.cz

RO SZIF Ústí nad Labem Ing. Marcela Synková marcela.synkova@szif.cz

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz

Ministerstvo zemědělství
Řídicí orgán PRV 
Těšnov 65/17 
110 00 Praha 1 – Těšnov

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

www.eagri.cz/venkov 
https: //www.szif.cz/cs/venkov
FB: www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov

Praha, srpen 2021  
Fotografie: archiv CSV

Centrální praCovIŠtĚ sítĚ

regIonální praCovIŠtĚ sítĚ


