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1. Shrnutí
Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova (dále PRV) za rok 2009 podává informace o
postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2009, tj. o průběhu jednotlivých kol výzev k předkládání
žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV i o administraci nárokových opatření PRV. Dále informuje o
souhrnném stavu schválených žádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných
plateb od počátku implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programovacího
období.
V roce 2009 byly přijímány žádosti o dotaci pro 24 opatření z celkových 25 stávajících opatření
Programu rozvoje venkova ČR, tj. příjem žádostí o dotaci nebyl vyhlášen pouze pro opatření I.2.1 Seskupení
producentů. Oproti roku 2008 byly nově přijímány žádosti o dotaci pro opatření II.2.3 Lesnickoenvironmentální platby. K 31. 12. 2009 bylo předloženo Komisi k proplacení 624 mil. EUR z EZFRV souhrnně
za všechna opatření PRV, což představuje 22 % rozpočtu programu.
V ose I „Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví“ byly v roce 2009 vyhlášeny tři nové
výzvy. V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 4 454 žádostí s požadavkem na spolufinancování ve výši
7,1 mld. Kč (265 mil. EUR). Bylo podepsáno 3 293 Dohod s částkou spolufinancování 4,6 mld. Kč
(174 mil. EUR). Celková částka nárokována v roce na platbu z EZFRV činila 2 mld. Kč (76 mil. EUR). Z celkové
alokace finančních prostředku na osu I bylo k 31. 12. 2009 závazkováno cca 47 % a proplaceno cca 16 %.
Osa II „Zlepšování životního prostředí a krajiny“ zahrnuje zejména nároková opatření. V roce 2009
bylo vydáno 24 057 Rozhodnutí o poskytnutí dotace o celkovém finančním objemu 6,6 mld. Kč (246 mil.
EUR). Za stejné období bylo vyplaceno 7 566 žádostí o dotaci ve výši 2,9 mld. Kč (110 mil. EUR). Dále bylo
vyplaceno 2,8 mld. Kč (105 mil. EUR) na staré závazky programu HRDP. Celková částka nárokovaná v roce
2009 na platbu z EZFRV za osu II činila 170 mil. EUR. Z celkové alokace finančních prostředku na osu II bylo
k 31. 12. 2009 proplaceno cca 29 %.
V ose III „Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova“ byly v roce
2009 vyhlášeny tři nové výzvy. V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 2 352 žádostí s požadavkem na
spolufinancování ve výši 10,5 mld. Kč (392 mil. EUR). Bylo podepsáno 997 Dohod s částkou spolufinancování
3,3 mld. Kč (123 mil. EUR). Celková částka nárokována v roce 2009 na platbu z EZFRV činila 51 mil. EUR.
Z celkové alokace finančních prostředku na osu III bylo k 31. 12. 2009 závazkováno cca 49 % a proplaceno
cca 13 %.
V rámci osy IV „LEADER“ bylo v roce 2009 vybráno k podpoře dalších 64 místních akčních skupin.
Celkově tak bude z opatření IV.1.1 Místní akční skupina podpořena realizace 112 strategických plánů
LEADER. Dotace v rámci opatření IV.1.2 je určena na podporu jednotlivých projektů v souladu se
schváleným strategickým plánem – zaregistrováno bylo 1 867 projektů s celkovým finančním požadavkem
1 mld. Kč (39 mil. EUR). Schváleno k podpoře bylo 585 projektů v částce 317 mil. Kč (11,8 mil. EUR).
Realizováno bylo celkem 130 projektů a nárokovaná platba z EZFRV činila 4,3 mil EUR. Celkové nárokované
platby v rámci osy IV činí 4,6 mil. EUR. Z alokace na osu IV je tak k 31. 12. 2009 proplaceno cca 3 %.
V rámci Technické pomoci byl příjem žádostí o dotaci pro obě opatření kontinuální. Za rok 2009 bylo
schváleno k podpoře 79 ze zaregistrovaných 87 projektů, celkem je tedy k 31. 12. 2009 závazkováno 136
projektů o celkovém finančním objemu cca 76 mil. Kč (2,8 mil. EUR). Celkové nárokované platby z EZFRV
v roce 2009 činily 17 mil. Kč (646 tis. EUR), kumulativně bylo nárokováno 21 mil. Kč (808 tis. EUR). Z alokace
na Technickou pomoc je tak k 31. 12. 2009 proplaceno cca 6 %.
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2. Úvod
Pro nové sedmileté programové období byl na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne
21. června 2005 o financování Společné zemědělské politiky (dále SZP) zřízen Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova (EZFRV) / European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). Obecná pravidla
pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova financovanou z EZFRV stanoví nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova. Česká republika na základě tohoto nařízení zpracovala základní strategický dokument Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013 (NSP) a následně programový
dokument – Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 (PRV), který blíže specifikuje opatření
k naplňování cílů rozvoje venkova České republiky.
PRV obsahuje návrh řešení a podrobné vymezení priorit, souhrn a základní popis všech opatření, popis
základních administrativních a finančních souvislostí. Podrobnosti pak stanoví nařízení vlády pro nároková
opatření PRV a Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období
2007 - 2013 pro jednotlivá projektová opatření PRV.
Tuto Výroční zprávu schválil k předložení Komisi Monitorovací výbor PRV v rámci procedury per
rollam, která proběhla ve dnech 17. 6. 2010 - 25. 6. 2010. Cílem této zprávy je shrnutí základních informací
o realizaci a pokroku PRV v České republice v roce 2009. Výroční zpráva spolu s přílohami shrnuje a popisuje
stav k 31. 12. 2009, případně k datu jinému, které je pak vždy uvedeno v komentářích.
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3. Implementace PRV
V roce 2009 byl vyhlášen příjem žádostí o dotaci pro projektová opatření obdobně jako v roce 2008 ve
třech termínech („kolech“). Konkrétní termíny vyhlašování jednotlivých kol od začátku implementace PRV a
termíny schvalování žádostí o dotaci uvádí tabulka 2.

Tabulka 1: Přehled termínů jednotlivých vyhlašovaných kol pro projektová opatření PRV
1. kolo

Termín příjmu žádostí
9. 7. – 20. 7. 2007 (2)
9. 7. - 27. 7. 2007

Termíny schvalování žádostí
7. 9. 2007 (2)
8. 11. 2007

2. kolo

5. 11. - 26. 11. 2007

20. 3. 2008

3. kolo

3. 3. - 14. 3. 2008 (2)
26. 2. - 17. 3. 2008 (3)

4. kolo

10. 6. - 30. 6. 2008

5. kolo

7. 10. - 27. 10. 2008

30. 4. 2008 (2)
3. 7. 2008
23. 10. 2008
26. 1. 2009 (4)
3. 3. 2009
10. 2. 2009 (5)

6. kolo

10. 2. - 9. 3. 2009
17. 2. - 9. 3. 2009 (2)
10. 3. - 31. 3. 2009 (6)

16. 4. 2009 (2), 23. 6. 2009 (7),
24. 6. 2009 (8) , 22. 7. 2009 (6),
8. 12. 2009 (9)

7. kolo

9. 6. - 29. 6. 2009

30. 10. 2009
6. 11. 2009 (1)

8. kolo

6. 10. - 26. 10. 2009

4. 3. 2010

1 – pro opatření I.1.3.2
2 – pro opatření I.3.2
3 – pro podopatření II.2.4.1 a) byl
prodloužen příjem z důvodu kalamity
až do 28.3.2008
4 – 39 schválených projektů pro
opatření I.1.3
5 – pro opatření I.1.4 (současně
dochváleny i projekty 2.kola)
6 – pro opatření II.2.4
7 – pro opatření Osy I
8 – pro opatření Osy III
9 – dodatečně schváleno 9 žádostí pro
III.1.1 a III.1.2 (po doplnění
požadovaných informací u projektů

3.1. Realizace Osy I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Osa I je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky
podnikání v zemědělské výrobě a v navazujícím potravinářství. Finanční alokace na osu I činí 22,53%
celkových prostředků EZFRV, tedy podílu EU. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků,
pozemkové úpravy a přidávání hodnoty zemědělským produktům, proto je na tyto účely soustředěno
největší množství finančních prostředků.
Priorita 1.1 Modernizace, inovace a kvalita
Priorita „Modernizace, inovace a kvalita“ zahrnuje skupiny opatření na podporu zemědělských
podniků a jejich činnosti, zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů,
lesního hospodářství a posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Na tuto prioritu je
soustředěno maximální množství finančních prostředků – 85,5% prostředků určených pro osu I. V rámci
toho je nejdůležitější oblastí podpora modernizace zemědělských podniků.
Priorita 1.2 Přenos znalostí
Priorita „Přenos znalostí“ zahrnuje skupiny opatření na podporu odborného vzdělávání a využívání
poradenských služeb subjektů podnikajících v zemědělství, potravinářství a lesnictví a dále opatření na
podporu mladých zemědělců a předčasného ukončení zemědělské činnosti. Na tuto prioritu připadá v rámci
osy I 14,5% finančních prostředků.
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Tabulka 2: souhrn administrace žádostí o dotace v roce 2009
OSA I
I.1.1
I.1.2
I.1.3

Modernizace
zemědělských podniků
Investice do lesů

I.1.4

Přidávání hodnoty zem.
a potr. produktům
Pozemkové úpravy

I.3.1

Další odborné vzdělávání

I.3.2

Zahájení činnosti
mladých zemědělců
Předčasné ukončení
činnosti
Využívání poradenských
služeb

I.3.3
I.3.4

CELKEM

Počet
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené

1 103
998
697
0
267
238
178
0
100
78
693
390
153
86
1 312
1 214
4 503
3 004

Hodnota
(v mil. Kč)
3 117,28
2 910,83
930,12
0
1 048,55
865,12
1 143,91
0
63,98
51,77
756,95
427,24
15,61
11,53
40,56
36,78
7 117,24
4 303,45

Hodnota
(v mil. EUR)
116,21
108,51
34,69
0
39,08
32,26
42,64
0
2,38
1,93
28,22
15,92
0,58
0,43
1,51
1,37
265,32
160,43

Úspěšnost
projektů (%)
90,48
89,13
78,00
56,27
56,21
92,53
66,71

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121, 124)
Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením
je určeno na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak
stavebních tak technologických, v rostlinné i živočišné výrobě.
Toto opatření se skládá ze tří podopatření:
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací)
v zemědělství (kód 124)
I.1.1.3 Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití (kód 121). (Příjem
projektů nebyl v roce 2009 vyhlášen)
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků (kód 121)
Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice, které zlepšují celkovou výkonnost
zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti, konkrétně na investice do
zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových staveb) včetně nezbytných
manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu. Podopatření je dále zaměřeno na využití a
zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Příjem žádostí v roce 2009 probíhal v termínu 10.2. - 9.3. 2009. K 31. 12. 2009 tak bylo v administraci
celkem 998 žádostí registrovaných v roce 2009.
Více než dvě třetiny předložených projektů byly zaměřeny na živočišnou výrobu, zejména pak na stáje
pro skot, stavby pro skladování krmiv a steliv a jímky na kejdu. Projekty zaměřené na rostlinnou výrobu se
týkaly zejména skladování obilovin a olejnin, ovoce a zeleniny a nosných konstrukcí pro trvalé kultury.
Téměř 70 % podpořených žadatelů tvoří právnické osoby, z fyzických osob pouze 13% podpořených
subjektů jsou ženy. Z porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené projekty, je patrná
vyrovnanost u LFA oblastí a ostatních oblastí. Z vyhodnocení výsledkového indikátoru HPH pro opatření je
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patrný pokles hodnot u podporovaných podniků jak meziroční, tak ve vztahu k roku 2007 a to 215 mil. EUR.
Tento pokles lze vysvětlit obecným trendem hospodářského propadu odvětví způsobeným ekonomickou
krizí.
Graf 1: I.1.1 Modernizace zemědělských podniků - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný stálý nárůst počtu žadatelů o dotaci, který každoročně převyšuje průměrnou roční
alokovanou částku na opatření. Dále lze sledovat rozdíl mezi původním schváleným počtem žádostí a
aktuálním stavem schválených žádostí v administraci k 31. 12. 2009, který v případě prvního roku
administrace činí cca 16 % , a to zejména důvodu nedodržení termínu pro předložení žádosti o proplacení,
případně odstoupení žadatele po podpisu Dohody.
I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
(kód 124)
Dotace v rámci tohoto podopatření jsou zaměřeny na investice spojené s vývojem a aplikací nových
zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (způsobilé výdaje jsou
hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími
subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu).
V roce 2009 byl v rámci příjmu žádostí pro toto podopatření zaregistrován pouze jeden projekt
v částce 0,8 mil. Kč (30 tis. EUR). Po projednání obsahu projektu Hodnotitelskou komisí dne 1. 7. 2009
nebyl projekt shledán jako inovativní. Vzhledem k tomu, že projekt tak nesplnil kritérium přijatelnosti, byla
mu ukončena administrace.

I.1.2 Investice do lesů (kód 122, 123, 125)
Opatření sleduje strategický cíl zlepšení konkurenceschopnosti lesnictví, zejména se zaměřuje na
podporu rozvoje dynamického podnikání v lesnictví, vyšší výkonnosti lesnických podniků, na
restrukturalizaci lesnického sektoru a zlepšení ochrany životního prostředí v lesnictví. Podporované akce by
měly řešit problematické oblasti jako nízkou úroveň investic v lesnickém sektoru a zastaralé a technicky
nevyhovující vybavení lesnických podniků. Dále podpora napomáhá řešit problémy spojené
s nedostatečnou infrastrukturou v lesnictví.
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Opatření se skládá ze tří podopatření, kterým přísluší samostatné kódy dle NK (ES) č. 1974/2006:
I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)
I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)
I.1.2.1 Lesnická technika (kód 122)
Toto podopatření je zaměřeno na pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek
a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu
lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi.
V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.1 zaregistrováno 456 projektů v částce dotace 234 mil. Kč
(8 740 tis. EUR), což je srovnatelné množství s rokem 2008. Největší zájem žadatelé projevili o univerzální
kolové traktory a jejich příslušenství a motorové pily. Schvalování žádostí ke spolufinancování proběhne
v roce 2010.
Z celkového počtu schválených žádostí tvoří 70 % žadatelů soukromí vlastníci lesa (fyzické i právnické
osoby) oproti 30 % vlastníků obecních lesů. Při porovnání typu území, na kterém jsou realizovány schválené
projekty, je patrná vyrovnanost mezi LFA a ostatními územími.
Graf 2: I.1.2.1 Lesnická technika - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených
žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný setrvalý velký zájem žadatelů o opatření, který v roce 2009 více než dvakrát překročil
průměrnou roční částku alokovanou na opatření. Procento ukončených administrací dosahuje průměrně
2,5%, a to zejména z důvodu stažení žádosti žadatelem.
I.1.2.2 Technické vybavení provozoven (kód 123)
Toto podopatření je zaměřeno na pořízení a modernizace technologií (včetně nehmotných investic),
které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely. Dále je podporováno
vybudování, modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším
podílem přidané hodnoty (včetně nehmotných investic).
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Graf 3: I.1.2.2 Technické vybavení provozoven - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Přestože o opatření je patrný rostoucí zájem, požadavek na spolufinancování u zaregistrovaných
projektů v roce 2009 byl pouze třetinový, než je částka průměrné roční alokace.
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura (kód 125)
Toto podopatření je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a celkové opravy lesních cest,
včetně souvisejících objektů. Jsou také podporovány investice do zařízení upravujících vodní režim v lesích,
včetně souvisejících objektů a ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství.
V roce 2009 bylo v rámci podopatření I.1.2.3 zaregistrováno 206 projektů (srovnatelné s rokem 2008)
v částce dotace 629 mil. Kč (24 917 tis. EUR). Schvalování těchto projektů proběhne v roce 2010.
Graf 4: I.1.2.3 Lesnická infrastruktura - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný výrazný zájem žadatelů o opatření, v roce 2009 pětkrát převýšil roční průměrnou
částku alokovanou na podopatření.
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I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123, 124)
Opatření má za cíl zlepšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví, zejména se
zaměřuje na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, dále na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské
produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků a na rozvoj inovací v rámci zemědělskopotravinářské výroby, a to formou spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji.
Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na
trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztažených k produktům uvedeným v Příloze I.
Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné
investici.
Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)
I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací)
v potravinářství (kód 124)
I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (kód 123)
Dotace je zaměřena na podporu výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro
zemědělské produkty, podporu marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podporu
vývoje aplikace nových produktů, postupů a technologií.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 257 projektů v celkové částce dotace 848
mil. Kč (31 607 tis. EUR), což znamená srovnatelný zájem jako v roce 2008. Co se týká sektorového
zaměření podaných projektů, největší zájem byl obdobně jako v roce 2008 o investice do zpracování vína,
masa, ovoce, zeleniny a mléka. Schváleno k realizaci bylo k 30. 10. 2009 230 projektů v celkové částce 747
mil. Kč (27 829 tis. EUR). Ze zaregistrovaných projektů nebyl v roce 2009 realizován a proplacen žádný
projekt.
Graf 5: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - porovnání jednotlivých kol
příjmů žádostí o dotaci
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Z grafu je vidět setrvalý zájem žadatelů, který překračuje finanční alokaci opatření.
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I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací)
v potravinářství (kód 124)
Podopatření I.1.3.2 je zaměřeno na rozvoj inovací v rámci zemědělsko-potravinářské výroby formou
spolupráce se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji (včetně středních odborných škol). Pod inovací
se rozumí vytvoření a zavedení nové technologie, nového výrobního postupu či výrobku. Dále také zlepšení
stávající technologie výroby nebo produktu, které vede ke zvýšení efektivity výroby (nikoliv jen z hlediska
produkovaného množství), zvýšení konkurenceschopnosti, ke snížení rizika porušení bezpečnosti a jakosti
produktu.
V roce 2009 bylo v tomto podopatření zaregistrováno 10 projektů v celkové částce dotace 200 mil.Kč
(7 474 mil. EUR). Na základě posouzení projektů hodnotitelskou komisí bylo doporučeno ke schválení 8
projektů v částce dotace 119 mil. Kč (4 428 tis. EUR).

I.1.4 Pozemkové úpravy (kód 125)
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Prostřednictvím tohoto
opatření je řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové držby, nedostatečná zemědělská
infrastruktura či absence prvků ekologické stability krajiny. Opatření také nepřímo napomáhá rozvoji
podnikání a má nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje krajiny. Opatření Pozemkové úpravy
napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním
území. Slouží k zaměření řešeného území, k reálnému vytyčení pozemků v terénu a k realizaci potřebných
opatření v území (plán společných zařízení).
Projekty zaregistrované v roce 2009 budou schvalovány v roce 2010.
Graf 6: I.1.4 Pozemkové úpravy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci
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Z grafu je patrná nevyrovnanost zaregistrovaných žádostí, nicméně není způsobena poklesem zájmu
žadatelů o dotaci. Po prvním kole příjmu žádostí, kdy požadovaná částka dotace výrazně převýšila alokaci
na opatření, proběhla jednání mezi Ústředním pozemkovým úřadem a Řídícím orgánem PRV, aby v dalším
kole byl počet podaných žádostí regulován a odpovídal finančním možnostem PRV.
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I.2.1 Seskupení producentů (kód 142)
Opatření řeší zejména problém slabého postavení zemědělců na trhu, slabou vyjednávací pozici vůči
zpracovatelům a odběratelům. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost organizací výrobců, zejména na
přizpůsobení produkce členů seskupení požadavkům trhu, společné uvádění zboží na trh, včetně jeho
přípravy k prodeji, centralizace prodeje a dodávky odběratelům a stanovení společných pravidel pro
informace o produkci.
Příjem žádostí v rámci tohoto opatření nebyl v roce 2009 vyhlášen. Spuštění opatření
předpokládáme po doplacení závazků v rámci HRDP z minulého programovacího období. V roce 2009 byly
proto pouze propláceny závazky z předchozího programového období, a to ve výši 73 mil. Kč (2 833 tis.
EUR). Kumulativně tak bylo proplaceno z alokace opatření v PRV 124 mil. Kč (4 885 tis. EUR) celkových
veřejných výdajů.

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (kód 111)
Opatření sleduje jeden ze strategických cílů Společenství, kterým jsou investice do lidského kapitálu.
Proto je podpora zaměřena na připravenost a informovanost v oblasti inovací vedoucích jak ke zlepšení
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, tak k potřebné a různorodé diverzifikaci zemědělské činnosti.
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II.
Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené na získávání a prohlubování znalostí a dovedností a
šíření informací k jednotlivým opatřením PRV a k cílům Společné zemědělské politiky a to především
v oblasti:
zákonných požadavků na hospodaření, dobrých zemědělských a ekologických podmínek a správné
zemědělské praxe včetně požadavků na cross-compliance,
přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita a hygienické požadavky na výrobu
potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe,
zavádění nových výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné s trvale udržitelným rozvojem,
zvyšování efektivnosti a konkurenceschopnosti hospodaření subjektů působících v resortu,
zaměření na problematiku zachování a údržby krajiny a ochrany životního prostředí v souvislosti
se zemědělským/lesnickým hospodařením, požadavků správného lesnického a lesnickoenvironmentálního hospodaření, na problémy související s erozí půdy, znečišťováním vod, na
pomoc při snižování energetické zátěže, zvyšování biodiverzity a rozmanitosti krajiny.

V rámci opatření I.3.1 je plánováno podpořit 17 000 účastníků vzdělávacích a informačních akcí ročně.
V rámci dosud realizovaných projektů bylo proškoleno přes 18 tisíc účastníků informačních a vzdělávacích
akcí (realizované a proplacené projekty) většina z nich byla školena v sektoru zemědělství. Podstatně vyšší
podíl účastníků tvořili muži. Účastníkům bylo poskytnuto více než 25 tisíc dní školení.
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Graf 7: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační akce - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci
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Z grafu je zřejmý zvýšený nárůst zájmu žadatelům oproti předchozím rokům, kdy byly požadavky na
poskytnutí dotace vyrovnané s průměrnou roční alokovanou částkou. V roce 2009 již požadavky o třetinu
přesáhly alokované prostředky. Důvodem ukončení významného podílu žádostí v roce 2008 je stažení
žádosti žadatelem, nebo odstoupení od Dohody.

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců (kód 112)
Opatření je spojeno se strategickým cílem zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství. Zaměřuje se
na podporu rozvoje dynamického podnikání u zemědělců v nižší věkové kategorii a tím bude příznivě
ovlivňovat věkovou strukturu zemědělců. Bude tak působit proti odchodu mladých pracovníků ze
zemědělství a zlepšovat procento zaměstnanosti ve venkovských oblastech.
Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě a je určena mladým začínajícím zemědělským
podnikatelům. Dotace je vyplácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské
činnosti a realizaci podnikatelského plánu ve dvou splátkách (1. splátka = zálohová platba a 2. splátka =
doplatek).
Graf 8: I.3.2 2 Zahájení činnosti mladých zemědělců - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci
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Trvale stejný scénář vývoje lze za poslední 3 roky sledovat u opatření pro mladé začínající zemědělce,
kdy je zaznamenáván enormní a zároveň narůstající zájem o toto opatření. V současné nepříznivé
ekonomické situaci bylo žádoucí podpořit existující investiční zájem – v příštím roce se dá předpokládat
útlum investování, proto byla závazkována částka představující 150% roční alokace na opatření.

I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (kód 113)
Podporou v rámci tohoto opatření je zejména řešen problém nepříznivé věkové struktury zemědělců
a nízký příliv mladých pracovníků do zemědělství. Obdobně jako u opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých
zemědělců má opatření I.3.3 za cíl zlepšení věkové struktury zemědělců a přispěje tak k vyšší výkonnosti
zemědělských podniků a intenzivnějšímu zavádění inovací. Opatření motivuje starší zemědělce po dosažení
věku 55 let ukončit aktivní zemědělskou činnost a předat (postoupit) svůj podnik mladším zemědělcům, což
může přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova.
Počet uvolněných hektarů u schválených žádostí činí 4 731 ha a u proplacených 4701 ha.

I.3.4 Využívání poradenských služeb (kód 114)
Opatření má průřezový charakter a kromě osy I je využíváno také v rámci témat osy II. Předmětem
dotace je:
finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského
systému, který zemědělcům poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad
Společné zemědělské politiky, zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně
v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a
norem bezpečnosti práce. Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření
v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,
finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy.
Finanční podpora dále slouží k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např.
s lesnicko-environmentálními opatřeními.

počet projektů

Graf 9: I.3.4 Využívání poradenských služeb - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je zřejmý zvýšený počet zaregistrovaných projektů oproti roku 2008, nicméně výše
požadavku na dotaci zůstává pod hranicí roční průměrné alokace opatření.
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3.2. Realizace Osy II - Zlepšování životního prostředí a krajiny
Osa II obsahuje tři priority, a její váha na celkové finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU, činí 55,2 %.
Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou
přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin
Priorita podporuje zvyšování biodiverzity v krajině a opatření jsou zaměřená na ochranu přírodních
zdrojů. Je na ni alokováno 80,10 % prostředků osy II.
Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy
Tato priorita podporuje zejména zachování kvalitního přirozeného vodního režimu v krajině pomocí
vhodných zemědělských systémů. V rámci osy II je na ni určeno 14,76 % prostředků.
Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn
Priorita podporuje snižování emisí skleníkových plynů a zachování funkce lesů. Podíl priority na
celkovém objemu osy II činí 5,14 %.
Tabulka 3: souhrn administrace žádostí o dotace v roce 2009
OSA II
II.1.1 Platby za přírodní
znevýhodnění (LFA)
II.1.2 Platby v rámci oblastí
Natura 2000
II.1.3 Agroenvironmentální
opatření
II.2.1 Zalesňování zemědělské
půdy
II.2.2 Platby v rámci Natury
2000 v lesích
II.2.3 Lesnicko-environmen.
platby
II.2.4 Obnova lesního poten.
po kalamitách
CELKEM

Počet
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené

11 549
10 499
223
189
11988
0
755
258
11
0
30
0
218
104
24 774
11 050
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Hodnota
(v mil. Kč)
2 753,26
2 658,19
11,18
10,19
3,81
0
43,37
7,67
1,63
0
0,13
0
301,48
129,13
3 114,89
2 804,44

Hodnota
(v mil. EUR)
102,63
99,09
0,41
0,38
0,15
0
1,62
0,28
0,06
0
0,005
0
11,239
4,78
116,12
104,55

Úspěšnost
projektů (%)
90,91
84,7
34,17
47,77
44,60

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech („Méně příznivé oblasti“ - LFA) (kód
211, 212)
Podpory na opatření „Méně příznivé oblasti“ jsou v ČR vypláceny na travní porosty a směřují k udržení
příjmové stability zemědělců hospodařících v horších přírodních podmínkách a podporují chov skotu a
dalších hospodářských zvířat ve venkovských oblastech při využití travních porostů.
V rámci tohoto opatření je podpora poskytována celkem do třech znevýhodněných oblastí, které jsou
ještě dále členěny na typy dle stanovených podmínek. Tyto oblasti jsou vymezeny na základě konkrétních
kritérií a jejich vymezení je vedeno v evidenci půdy (LPIS).
Horské oblasti (H) (kód 211)
V oblastech typu H bylo v roce 2009 zažádáno o dotaci na celkovou částku 1 493 mil. Kč (56 mil. EUR)
a výměru 358,89 tis. ha. Jedná se o nejrozšířenější typ LFA oblastí.
Ostatní méně příznivé oblasti (O) a oblasti se specifickými omezeními (S) (součástí kódu 212)
V typu O bylo celkem zažádáno o dotaci na celkovou částku 894 mil. Kč (33 mil. EUR) a výměru 295,64
tis. ha, což představuje druhý největší objem zažádaných finančních prostředků v rámci LFA.
Ve specifických oblastech (typ S) byly v roce 2009 podány žádosti o dotaci na celkovou částku 366
mil. Kč (14 mil. EUR) a výměru 121,08 tis. ha.
Do roku 2009 bylo podpořeno 4 319 podniků v horských oblastech, což představuje 123 %
plánovaného počtu podpořených podniků (plánováno 3 500 podniků). V případě oblastí jiných než horských
bylo do roku 2009 podpořeno celkem 6 543 podniků což dosahuje 117 % plánovaného počtu podniků,
které mají být podpořeny (plánováno 5 600 podniků).
Co se týká podporované plochy v horských oblastech LFA, bylo podpořeno 394,11 tis. ha, což je 131 %
plánované plochy zemědělské půdy v těchto oblastech (300 tis. ha). U jiných oblastí než horských bylo
podpořeno v roce 2009 celkem 436,47 tis. ha, což představuje 109 % plánované podpořené plochy (400 tis.
ha).

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku
2000/60/ES (WFD) (kód 213)
Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího
z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.
Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:
II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě
II.1.2.2 Rámcová směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES
II.1.2.2. bude spuštěno po roce 2010.
II.1.2.1 Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě
Toto podopatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech Natura 2000 (oblasti
vyhlášené dle směrnice Rady 79/409/EHS a oblasti vyhlášené dle směrnice Rady 92/43/EHS) a současně v 1.
zónách NP a CHKO, s cílem přispět k zachování venkovské krajiny, podpořit systémy hospodaření šetrné k
životnímu prostředí a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.
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V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 223 žádostí o dotaci v celkové výši 11
mil. Kč (417 tis. EUR) na výměru 3,74 tis. ha. Od počátku programového období bylo bez dvojího
započítávání podpořeno 204 žadatelů na celkovou plochu 3 819,41 ha.

II.1.3 Agroenvironmentální opatření (kód 214)
Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a
zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných
území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.
Toto opatření se skládá ze třech podopatření:
II.1.3.1 Podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí
II.1.3.2 Podopatření ošetřování travních porostů
II.1.3.3 Podopatření péče o krajinu
Z hlediska podmínek opatření končí kontrolní období pro rok 2009 k 31. 12. 2009, respektive k 31. 3.
2010 u titulu pěstování meziplodin a biopásy. Z tohoto důvodu bude vyplácení finančních prostředků
pokračovat v následujících letech. Celkem bylo podpořeno 4 869 podniků.
II.1.3.1Postupy šetrné k životnímu prostředí
K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 2 393 žádostí o dotaci v celkové výši
608 mil. Kč (22 mil. EUR) na výměru 109,56 tis. ha.
II.1.3.2 Ošetřování travních porostů
K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 17 809 žádostí o dotaci v celkové výši
2 091 mil. Kč (78 mil. EUR) na výměru 737,93 tis. ha.
Podopatření ošetřování travních porostů zahrnuje devět titulů:
Louky
Mezofilní a vlhkomilné louky
Horské a suchomilné louky
Trvale podmáčené a rašelinné louky
Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků a chřástala polního
Pastviny a druhově bohaté pastviny
Suché stepní trávníky a vřesoviště
II.1.3.3 Péče o krajinu
Podopatření zastřešuje tituly vhodné pro speciální podmínky jednotlivých stanovišť, pro které byl vždy
vypracován management ošetřování odpovídající daným specifikám a potřebám. Jednotlivé managementy
jsou přesně cíleny a mohou být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch.
K 31. 12. 2009 bylo v rámci tohoto podopatření podáno celkem 5 767 žádostí o dotaci v celkové výši 1
117 mil. Kč (42 mil. EUR) na výměru 388,2 tis. ha.
Podopatření péče o krajinu zahrnuje tři tituly:
Zatravňování orné půdy
Pěstování meziplodin
Biopásy
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II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221)
Žadatel může v rámci tohoto podopatření žádat o dotaci na založení lesního porostu a při splnění
dalších podmínek také o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby na
zalesněném zemědělském pozemku.
Žadatelé mohli v roce 2009 podávat žádosti na založení lesního porostu do 30. 11. 2009. Dále mohli
žadatelé od následujícího roku po zalesnění žádat o příspěvky na péči a náhradu o založené porosty. Termín
pro podání těchto žádostí byl do 15. 5. 2009.

II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích (kód 224)
Opatření má za cíl zachovat stav přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na
vybraných územích bude podporováno zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin
lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa.
Toto opatření bylo spuštěno poprvé v roce 2008. V roce 2009 bylo přijato 11 žádostí na finanční
podporu ve výši 1,6 mil. Kč (61 tis. EUR) na plochu 1,21 ha. Finanční prostředky budou vyplaceny
v následujících letech.

II.2.3 Lesnicko-environmentální platby (kód 225)
Cílem opatření je posílit zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší tolerancí ke škodlivým činitelům a
melioračními účinky na půdu. Díky podpoře je možné optimálně využít produkční potenciál stanoviště
pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové skladby a zajistit tak udržení a rozvoj biodiverzity
lesních porostů. Opatření bylo spuštěno prvním rokem, jeho administrace i následné vyplácení bude
probíhat od roku 2010.

II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
(kód 226, 227)
Opatření skládá se ze dvou podopatření:
II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227).
II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření (kód 226)
Cílem podpory jsou ochranná opatření pro zamezení, resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v
lesích a mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli, tj. zejména hmyzími a
houbovými škůdci i abiotickými vlivy. Podporována je zejména rekonstrukce poškozených lesních porostů,
obnova lesa po kalamitních těžbách, provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření na lesních půdách.
K 31. 12. 2009 bylo celkem realizováno a proplaceno 60 projektů (aktivit k obnově lesního potenciálu)
s finanční podporou ve výši 39 mil. Kč (1,5 mil. EUR). Díky dokončeným projektům byla obnovena plocha
lesa o výměře cca 620 ha. Další projekty napomohly úpravě cca 10 km malých vodních toků.
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Graf 10: II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření - porovnání
jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný narůstající zájem žadatelů o opatření, který v roce 2009 přesáhl průměrnou roční
alokaci na podopatření
II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích (kód 227)
Dotace v rámci podopatření tvoří jednorázový příspěvek na neproduktivní investice k podpoře
činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků. Podporována je
zejména výstavba, rekonstrukce a modernizace cest sloužících jako stezky pro turisty do šířky 2 metrů,
cyklostezky a objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, parkovací místa,
odpočinková stanoviště, přístřešky, informační tabule, lesní studánky apod.
V rámci investic bylo vystaveno nebo zrekonstruováno 51 km stezek pro turisty a zřízeno 44
parkovacích míst. Dále byla podpořena výstavba odpočinkových stanovišť a přístřešků (44 ks), informačních
cedulí (133 ks), odpadkových košů (38 ks) a laviček (66 ks). Celkový objem investic dosahuje 791 tis. EUR,
což představuje čtvrtinu plánované částky (3 187 tis. EUR).
Graf 11: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný rostoucí zájem žadatelů, jejichž požadavky na dotaci již v roce 2008 překročily roční
průměrnou částku alokace, vzhledem k závazkované částce však bylo možné uspokojit téměř všechny
žadatele. V roce 2009 požadavek na dotaci přesáhl roční alokaci téměř šestkrát.
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3.3. Realizace Osy III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova
Osa III se člení na tři priority a její relativní váha na finanční alokaci EZFRV činí 16,95 %.
Priorita 3.1 Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE
Na tuto prioritu je v souhrnu plánován podíl finančních prostředků v rámci osy III ve výši 50,8 %,
přičemž hlavní důraz bude kladen na diverzifikaci zemědělských aktivit, podporu zakládání podniků a
podporu cestovního ruchu. V rámci diverzifikace zemědělských aktivit je cílem zejména podpora
energetické soběstačnosti venkova a naplnění závazků ČR k dosažení 8 % energie z obnovitelných zdrojů.
Priorita je orientována na zajištění náhrady za očekávané úbytky pracovních příležitostí v zemědělství a
potravinářském sektoru, a tím naplnění cílů Lisabonské strategie.
Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Priorita je orientována na zlepšení podmínek kvality života ve venkovských oblastech (infrastruktura,
čistota vody v obcích, zajištění občanské vybavenosti, ochrana kulturních památek). Na prioritu 3.2 je
v souhrnu plánováno 47,2 % finančních prostředků v rámci osy III.
Priorita 3.3 Vzdělávání
Priorita je zacílena na vzdělávání a informování hospodářských subjektů, na něž se vztahuje osa III.
Priorita se podílí na celkové finanční alokaci osy III 2 % finančních prostředků.

Tabulka 4: souhrn administrace žádostí o dotace v roce 2009
OSA III
III.1.1 Diverzifikace činností
nezemědělské povahy
III.1.2 Podpora zakládání
podniků
III.1.3 Podpora cestovního
ruchu
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2 Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
III.3.1 Vzdělávání a informace
CELKEM

Počet
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené
zaregistrované
schválené

103
90
460
391
302
108
1 264
0
167
0
56
0
2 352
589
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Hodnota
(v mil. Kč)
639,45
581,97
709,82
625,34
785,95
336,31
6 996,55
0
464,88
0
37,80
0
9 634,44
1 543,62

Hodnota
(v mil. EUR)
23,84
21,70
26,46
12,53
29,29
12,53
260,81
0
17,33
0
1,41
0
359,16
54,57

Úspěšnost
projektů (%)
87,37
85,00
35,75
69,35

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy (kód 311)
Pro venkov je aktuálním problémem k řešení stabilizace venkovského obyvatelstva. Podpora v rámci
tohoto opatření je zaměřená na rozvoj nezemědělských aktivit s cílem zajistit stabilní příjem, udržet či
vytvořit nová pracovní místa, a tím zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel a stabilitu
venkovského prostoru. Důležitou součástí opatření je i podpora výstavby zařízení pro zpracování a využití
obnovitelných zdrojů energie – bioplynových stanic, kotelen či zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Opatření je členěno do čtyř záměrů, z nichž tři jsou zaměřeny na podporu využívání obnovitelných
zdrojů energie:
a) diverzifikace činností nezemědělské povahy,
b) výstavba a modernizace bioplynové stanice,
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla
a elektřiny
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.
Při porovnání obsahu předkládaných projektů je patrné, že polovina z nich je zaměřená na využití
obnovitelných zdrojů (51 projektů), z toho 28 projektů na bioplynové stanice. Vzhledem k finanční
náročnosti těchto projektů však požadovaná částka na projekty OZE činí téměř 85% z celkových požadavků
na dotaci v rámci opatření.
Graf 12: III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o
dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný narůstající zájem žadatelů o opatření, jejichž požadavky na dotaci překročily v roce
2009 alokovanou částku na opatření o cca 13%.
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III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (kód 312)
1

Podpora zakládání nových a rozvoje existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků včetně
nových živností v oblasti výroby a zpracování napomůže zejména naplňování cílů Lisabonské strategie.
Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury
nezemědělských aktivit. Podpora je určena v rámci záměru a) na zakládání nových a rozvoj stávajících
mikropodniků zejména v oblasti výroby a zpracování včetně řemeslné a tradiční výroby. V rámci záměrů b),
c), d) je podporováno využití obnovitelných zdrojů energie obdobně jako u předchozího opatření.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 460 projektů s celkovým finančním
požadavkem na dotaci 710 mil. Kč (26 461 tis. EUR), což znamená v porovnání s rokem 2008 trojnásobný
nárůst v počtu projektů (ze 152 v roce 2008) i celkových finančních požadavků. Většina projektů (85%) byla
předložena v rámci záměru a) založení nových či rozvoj stávajících mikropodniků, přičemž téměř polovina
registrovaných projektů je zaměřena na výrobu nábytku či zpracování dřeva. K 31. 12. 2009 bylo
zrealizováno a proplaceno celkem 160 projektů v částce cca 212 mil. Kč (8 113 tis. EUR).
Graf 13: III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o
dotaci - stav schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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U opatření je zřejmé výrazné zvýšení zájmu žadatelů v roce 2009, kdy požadovaná částka dotace
přesáhla téměř dvakrát alokaci na daný rok. Vzhledem ke skutečnosti, že v předchozích letech opatření
zůstávalo nedočerpáno, jedná se o pozitivní změnu.

III.1.3 Podpora cestovního ruchu (kód 313)
Toto opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky podporou rozvoje
cestovního ruchu, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. V České republice
doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti
agroturistiky. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst a poskytuje mnoho pracovních příležitostí
i pro nekvalifikované pracovní síly. Zvyšuje odbyt místních specialit a řemesel.

1

Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků. Mikropodnik: definován jako podnik,
který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat a/nebo roční celková účetní rozvaha nepřekračují 2 mil. Euro
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V rámci záměru a) je dotace určena na vybudování turistických tras a stezek. V rámci záměru b) je
podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního
vybavení a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 302 projektů s celkovým finančním
požadavkem na dotaci 786 mil. Kč (29 299 tis. EUR), což je o třetinu větší zájem v porovnání s rokem 2008.
Ze zaregistrovaných žádostí o dotaci bylo dne 30.10.2009 schváleno 108 žádostí s finančním požadavkem
336 mil. Kč (12 537 tis. EUR), z nichž většina (98) byla zaměřena na investice do ubytovacích zařízení po
agroturistiku. Realizace projektů se předpokládá v následujících dvou letech.
Graf 14: III.1.3 Podpora cestovního ruchu - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný o třetinu vyšší zájem žadatelů v roce 2009. Počet realizovaných projektů má
pomalejší náběh, jedná se většinou o stavební investice.

III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (kód 321, 322)
Opatření je zaměřeno na podporu investic do základní vodohospodářské infrastruktury obcí do 2000
obyvatel (vodovody, kanalizace, ČOV). Dále je také podporováno budování a obnova místních komunikací,
obnova či výstavba inženýrských sítí, zlepšení vzhledu obcí (úprava veřejných prostranství) v obcích do 500
obyvatel. Opatření by mělo rovněž zajistit zvýšení kvality života obyvatelstva venkova zlepšením místního
občanského vybavení a služeb v obcích do 500 obyvatel.
Toto opatření se skládá ze dvou podopatření:
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)
III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (kód 322)
Předmětem podpory podopatření III.2.1.1 je obnova či nová výstavba v oblasti základní dopravní a
technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí, a tím
zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání či relaxaci.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 763 projektů v celkové částce dotace
4 468 mil. Kč (166 584 tis. EUR). Nejvíce projektů bylo obdobně jako předchozí rok zaměřeno na zlepšení
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dopravní infrastruktury (549), ve finančním vyjádření nejvyšší podpora byla požadována na obnovu či novou
výstavbu vodohospodářské infrastruktury 2 930 mil. Kč (109 mil. EUR). Stejně jako v předchozích letech
požadavek zaregistrovaných projektů na podporu několikanásobně překročil alokované finanční prostředky
na rok. Dosavadní vývoj nasvědčuje tomu, že ani závazkování ve výši tříleté alokace, jako tomu bylo v roce
2007, není schopné uspokojit požadavky žadatelů - malých obcí. Proto vzhledem k omezení, které pro
přezávazkování představuje státní rozpočet a jeho budoucí výhled, byla pro rok 2009 navržena částka
k závazkování projektů ve výši 115% alokace stanovené ve finančním plánu daného opatření (15 %
představuje statistické množství odhadovaných nedokončených projektů). Ke schválení projektů ke
spolufinancování z PRV dojde v roce 2010.
K 31. 12. 2009 bylo celkem proplaceno 482 žádostí (podpořeno tak bylo 373 obcí, včetně poskytnutí
průběžných plateb) v částce dotace 1 047 mil. Kč (39 mil. EUR). Zrealizováno a kompletně proplaceno bylo
331 projektů.
Graf 15: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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Z grafu je patrný setrvalý vysoký zájem žadatelů o opatření a skutečnost, že i přes závazkování vyšší
než průměrnou částkou alokace zůstává velké množství projektů neschváleno z důvodu nedostatečných
zdrojů pro jejich financování.
III.2.1.2 Občanské vybavení a služby (kód 321)
Dotace v rámci tohoto podopatření je zaměřena na zajištění občanského vybavení a služeb v obcích
do 500 obyvatel v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových
činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu.
Dotace je poskytována také na zřizování integrovaných informačních a školících center. V zájmu posílení
sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro
aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich
organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto podopatření zaregistrováno 501 projektů v celkové částce dotace
2 527 mil. Kč (94 mil. EUR). Tento požadavek stejně jako v předchozích letech výrazně přesáhl rozpočet
opatření v PRV. Zaregistrované projekty byly většinou zaměřeny na výstavbu či rekonstrukci multifunkčních
domů, případně na výstavbu sportovišť pro děti a mládež. Po administrativní kontrole budou projekty
schvalovány na jaře roku 2010.
V rámci podopatření III.2.1.2 je plánováno podpořit 280 obcí. Vzhledem k počtu schválených žádostí
lze usuzovat, že stanovený cíl bude dosažen. Z vyhodnocení výsledkového indikátoru vyplývá, že realizace

- 24 -

projektů přispěla ke zvýšení kvality života cca 135 tis. obyvatel. Dále byl prostřednictvím realizovaných
projektů zpřístupněn internet pro 11,5 tis. obyvatel.
Graf 16: III.2.1.2 Občanské vybavení a služby - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci - stav
schválených žádostí/realizace projektů k 31. 12. 2009
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U tohoto podopatření se nejvýrazněji projevuje mnohonásobná poptávka žadatelů nad stanoveným
rozpočtem. Zájem žadatelů v posledních dvou letech více než desetkrát přesáhl alokovanou částku na
podopatření.

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (kód 323)
Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru.
Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic
v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení
identity a pospolitosti místních obyvatel. Dotace v rámci opatření III.2.2 je určena na vypracování studií
nebo programů a na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního
dědictví venkova, jako například kulturních památek, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně
historických parků, zahrad a alejí. Dále je dotace poskytována na budování nových stálých výstavních
expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou
kulturu, a to vše v obcích do 500 obyvatel.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 167 projektů, což je srovnatelný počet
s minulými lety (viz graf 23), nicméně finanční požadavek na dotaci ve výši 465 mil. Kč (17 330 tis. EUR) o
více než třetinu převýšil požadavek roku 2008 a dvojnásobně přesahuje průměrnou roční alokaci.
Schvalování projektů proběhne na začátku roku 2010.
Vzhledem k administrativním lhůtám pro kontroly a bodování podaných projektů byly v roce 2009
schvalovány žádosti předložené na podzim roku 2008. K podpoře bylo schváleno celkem 109 žádostí ve výši
dotace 229 mil. Kč (8 550 tis. EUR), proplaceno v roce 2009 bylo 7 žádostí o platbu v částce 6 mil. Kč (222
tis. EUR). Znamená to realizaci a dokončení 6 projektů (jeden žadatel využil možnosti průběžného
financování) v celkové částce dotace 4 mil. Kč (160 tis. EUR).
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Graf 17: III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - porovnání jednotlivých kol příjmů
žádostí o dotaci
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Z grafu je patrný mírně rostoucí zájem žadatelů, který v roce 2009 přesáhl dvojnásobně možnosti
alokace. Vzhledem k zaměření projektů zejména na stavební investice je náběh realizovaných projektů
pozvolnější.

III.3.1 Vzdělávání a informace (kód 331)
Úspěšná implementace opatření ke zlepšení kvality života na venkově a diverzifikaci hospodářství na
venkově vyžaduje rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím a doplnění potřebného vzdělání a
kvalifikace hospodářských subjektů.
Podpora v rámci tohoto opatření je proto zaměřena na vzdělávání a informování fyzických a
právnických osob, které mají vážný zájem zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení, na
venkově v rámci aktivit podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské
povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic,
občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova).
K 31. 12. 2009 bylo realizováno a proplaceno v rámci opatření celkem 36 projektů v částce cca 1 mil.
Kč (41 tis. EUR).
Graf 18: III.3.1 Vzdělávání a informace - porovnání jednotlivých kol příjmů žádostí o dotaci
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Z grafu je patrný vyrovnaný zájem žadatelů o opatření, který koresponduje s alokovanou finanční
částkou.
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3.4. Realizace Osy IV – LEADER
Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení
ekonomického potenciálu a zhodnocení kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a
administrativních schopností na venkově.
Rozvojová osa zahrnuje 1 prioritu, jež se podílí 5 % na finanční alokaci EZFRV, tedy podílu EU.
Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům
plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny,
využívající principu Leaderu, nejsou protikladem k místní samosprávě, ale vhodně ji doplňují v úsilí o
obnovu a rozvoj obcí a přispívají i k rozvoji zemědělství a péči o přírodu a krajinu.
Zatímco osy I. - III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se
prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. - III. Osa Leader navazuje na předcházející iniciativu
Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR na obdobné programy LEADER+ v Operačním
programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního
rozpočtu. Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a
vzájemně propojeny. Osa IV Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, zvyšovat organizační schopnosti
místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou inovací.

IV.1.1 Místní akční skupina (kód 431)
V rámci tohoto opatření jsou podporovány místní akční skupiny, které v souladu s principem Leader
zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (dále SPL). SPL na období 2007(8) – 2013 vymezuje
možné oblasti podpory na základě podmínek Programu rozvoje venkova pro jednotlivé osy a jejich opatření,
kromě nárokových opatření osy II a opatření Podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti a
Seskupení producentů v ose I. Místní akční skupiny (MAS) uplatňují při místním rozvoji partnerský přístup
(partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhují ucelenou strategii místního rozvoje, resp. SPL
a vybírají projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2, které jsou v souladu se SPL.
MAS v tomto opatření žádá o finanční podporu na celou realizaci SPL, ale dotaci na realizaci
jednotlivých projektů konečných žadatelů neobdrží MAS přímo na svůj účet, ale konečný žadatel na svůj
účet v rámci opatření IV.1.2. Přímá dotace místní akční skupině se poskytuje na provoz, administrativu a
poradenství spojené s realizací SPL.
V roce 2009 bylo ve dvou fázích vybráno k podpoře celkem 64 místních akčních skupin (MAS) z 92
podaných žádostí v druhém kole příjmu žádostí o realizaci SPL (říjen 2008).
V první fázi schválil ministr zemědělství dne 8. 4. 2009 32 MAS na základě doporučení hodnotitelské
komise. Vzhledem k důležitosti využití a aplikace metody Leader, místních akčních skupin, které jsou velmi
důležité pro plnohodnotný život ve venkovských oblastech a vzhledem k potřebě zajištění rovnoměrného
pokrytí území České republiky místními akčními skupinami, navrhl ministr zemědělství podpořit dalších 32
MAS v pořadí, jak byly obodovány hodnotitelskou komisí. Na základě tohoto doporučení, schválil Státní
zemědělský intervenční fond (nad rámec původního indikativního cíle 70 MAS) dne 16. července 2009
dalších 32 Žádosti o realizaci SPL místních akčních skupin.
Celkem je tedy k 31. 12. 2009 vybráno k podpoře 112 místních akčních skupin. V současné době
zaujímá celková rozloha území MAS 45 298 km2 s celkovou populací 3 354 tis. obyvatel.
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IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (kód 411, 412, 413)
Realizace metodou zdola nahoru (bottom-up princip) poskytuje plnou podporu projektům místních
žadatelů. Metodou Leader lze využít místní přírodní, lidský a kulturní potenciál a zvýšit jeho efektivnost.
Dotace v rámci tohoto opatření je poskytována na projekty, které jsou v souladu se schváleným
Strategickým plánem Leader Místní akční skupiny a s příslušnými podmínkami opatření PRV. Projekty
k realizaci vybírá na základě předem stanovených bodovacích kritérií Místní akční skupina prostřednictvím
své výběrové komise. Konečné schválení projektů provádí platební agentura, tj. Státní zemědělský
intervenční fond.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 1 867 projektů s celkovým finančním
požadavkem na dotaci 1 051 mil. Kč (39 mil. EUR). Z nich bylo v roce 2009 schváleno k podpoře 585 v částce
317 mil. Kč (12 mil. EUR) a realizováno a proplaceno 13 projektů s dotací 4 mil. Kč (163 tis. EUR).

IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (kód 421)
Realizace projektů spolupráce umožňuje významně posílit efektivnost osy IV Leader zaměřením na
využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí. Dotace bude poskytována na projekty spolupráce
mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi Místními
akčními skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí.
V roce 2009 bylo v rámci tohoto opatření zaregistrováno 47 projektů s celkovým finančním
požadavkem na dotaci 160 mil. Kč (5 966 tis. EUR). Schváleno bylo 17 projektů spolupráce s finančním
požadavkem 63 mil. Kč (2 341 tis. EUR), 29 žádostí zůstává v administraci a bude schvalováno v roce 2010.
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4. Implementace priorit v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy a
nových výzev Health Check
Dodatečné finanční prostředky alokované v rámci Evropského plánu hospodářské obnovy a Health
Check (ERP/HC) budou v České republice využity k dosažení cílů vybraných čtyř nových výzev stanovených
při revizi Společné zemědělské politiky (boj proti změně klimatu, podpora obnovitelných zdrojů energie,
vodní hospodářství a restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků), a to posílením stávajících
vybraných opatření, při jejichž realizaci budou zmíněné nové výzvy nejlépe naplněny a navýšení financí
přinese nejrychlejší dopad. Jedná se o opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (121), I.1.3
Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (123), I.1.4 Pozemkové úpravy (125), III.1.1.
Diverzifikace činností nezemědělské povahy (311) a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (312).
Nejvíce finančních prostředků je věnováno podpoře zmírňování dopadů klimatických změn (cca 35% z
dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC). Mezi podporované operace v rámci opatření Modernizace
zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům se budou řadit
projekty vedoucí ke zlepšení skladování statkových hnojiv, zvýšení energetické účinnosti (např. použití
stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty) a podpora mechanismů pro předcházení nepříznivým
dopadům mimořádných klimatických událostí (např. instalace sítí zajišťujících ochranu proti škodám v
důsledku krupobití). Dopadem těchto operací bude snížení emisí skleníkových plynů. Projekty mohou
rovněž nepřímo přispívat ke snížení znečištění vod.
Významná část finančních prostředků bude určena na opatření přispívající k restrukturalizaci odvětví
mléka a mléčných výrobků - cca 30 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC, a to v rámci opatření
Modernizace zemědělských podniků a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
formou podpory investic v souvislosti s produkcí, zpracováním a uváděním na trh mléka a mléčných
výrobků.
Využívání obnovitelných zdrojů bude podpořeno v rámci opatření Diverzifikace činností nezemědělské
povahy a Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje investicemi do zpracování zemědělské či lesní biomasy
na výrobu obnovitelné energie a investicemi do zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy a z jiných
obnovitelných zdrojů. Této prioritě je vyčleněno 19 % z dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.
Priorita vodní hospodářství bude podpořena v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům a Pozemkové úpravy. Jedná se zejména o zlepšení účinnějšího využívání vody
podporou čistíren odpadních vod, které vznikají při zpracování a marketingu zemědělských a
potravinářských produktů. V rámci opatření Pozemkové úpravy pak budou podporována vodohospodářská
opatření sloužící ke zlepšení vodního režimu v krajině s cílem retence vody v krajině, snížení rizika eroze a
povodní. Této prioritě je vyčleněno 16 % dodatečného příspěvku EZFRV v rámci ERP/HC.
V roce 2009 byly v rámci výše uvedených opatření schvalovány projekty zaměřené na vybrané
operace. Aktuální stav schválených/podpořených projektů k 31. 12. 2009 a stanovené cíle pro dané
operace uvádí následující tabulka.
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Tabulka 5: Postup implementace opatření naplňujících nové výzvy Health Check

Opatření

I.1.1
Modernizace
zemědělských
podniků
(kód 121)

Opatření

I.1.3
Přidávání hodnoty
zemědělským a
potravinářským
podnikům
(kód 123)

Opatření

I.1.4
Pozemkové
úpravy (kód 125)

Počet
schválených/
podpořených
projektů

Druhy operací

Ukazatel výstupu - stanovený cíl
Počet
podpořených
zemědělských
podniků

Celkový objem
investic /tis. EUR

Zlepšení skladování statkových hnojiv

33/0

85

23 470

Zvýšení energetické účinnosti (např. použití
stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty)

5/0

10

2 620

Mechanismy pro předcházení nepříznivým
dopadům mimořádných klimatických událostí

3/0

40

4 690

Podpora investic v souvislosti s produkcí mléka

40/0

80

18 780

Ukazatel výstupu - stanovený cíl

Druhy operací

Počet
schválených/
podpořených
projektů

Počet
podpořených
podniků

Celkový objem
investic /tis. EUR

Zvýšení energetické účinnosti (např. použití
stavebních materiálů, které snižují tepelné ztráty
nebo využití moderních energeticky úsporných
technologií ke skladování zpracovávaných zem.
produktů)

0/0

10

8 490

Čistírny odpadních vod vznikajících při zpracování
zemědělských produktů

0/0

5

3 730

Zlepšení zpracování a marketingu mléka a
mléčných výrobků

21/0

35

14 940

Druhy operací

Počet
schválených/
podpořených
projektů

Počet podpořen.
operací

Celkový objem
investic /tis. EUR

7/0

20

7 280

Retence vody (i v záplavových oblastech)

Ukazatel výstupu - stanovený cíl

Opatření

Druhy operací

Počet
schválených/
podpořených
projektů

III.1.1
Diverzifikace
činností
nezemědělské
povahy (kód 311)

Zpracování zemědělské/ lesní biomasy na výrobu
obnovitelné energie

3/0

10

893

Zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy
a z jiných obnovitelných zdrojů

7/0

4

9 467

Druhy operací

Počet
schválených/
podpořených
projektů

Počet
podpořených
mikropodniků

Celkový objem
investic /tis. EUR

23/0

30

4 108

4/0

4

6 252

Opatření

Zpracování zemědělské/lesní biomasy na výrobu
III.1.2
Podpora zakládání obnovitelné energie
podniků a jejich
Zařízení na výrobu obnovitelné energie z biomasy
rozvoje (kód 312)
a z jiných obnovitelných zdrojů
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Ukazatel výstupu - stanovený cíl
Počet příjemců
podpory

Celkový objem
investic /tis. EUR

Ukazatel výstupu - stanovený cíl

5. Finanční provádění Programu rozvoje venkova ČR
V souladu s finančním výhledem na období 2007 - 2013 a s interinstitucionální dohodou o rozpočtové
kázni a řádném finančním řízení přijala Rada zásadní právní akt k realizaci PRV (rozhodnutí Rady č.
2006/144/ES ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové
období 2007 - 2013). Rozhodnutím Komise č. 2007/383/ES ze dne 1. června 2007, kterým se mění
rozhodnutí 2006/636/ES, kterým se stanoví roční rozdělení částky podpory Společenství pro rozvoj venkova
na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 podle jednotlivých členských států (oznámeno pod číslem K (2007)
2274) byla stanovena celková částka pro rozvoj venkova na období 2007 - 2013 pro Českou republiku
ve výši 2,82 mld. EUR.
Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/545/ES ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví roční
rozdělení částky podle jednotlivých členských států uvedené v článku 69 odst. 2a nařízení Rady (ES) č.
1698/2005 týkající ho se podpory pro rozvoje venkova a kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/636/ES
byly navýšeny částky z EZFRV pro Českou republiku o 21 mil. EUR pro rok 2009 a 14,7 mil EUR pro rok 2010.
Na základě rozhodnutí Komise č. 2009/444/ES ze dne 10. června 2009, kterým se členským státům
přidělují pro období 2009 až 2010 částky vyplývající z modulace podle článků 7 a 10 nařízení Rady (ES) č.
73/2006 byla České republice přidělena částka 6,3 mil. EUR.
Společně s částkou ze státního rozpočtu tak činí celková alokace na PRV na programové období
3 670 mil. EUR. Alokace pro rok 2009 z EZFRV je stanovena ve výši 409 mil. EUR, z toho rozpočet na nové
výzvy činí 21 mil. EUR.
Tabulka 6: Finanční alokace Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
Osa

Celkem
veřejné zdroje
(tis. EUR)

Podíl
spolufinancování
z EZFRV

EZFRV
(tis. EUR)

Osa I

858 401

75%

643 801

Osa II

1 945 739

80%

1 554 160

Osa III

645 914

75%

484 435

Osa IV

201 995

80%

161 596

18 019

75%

13 514

3 670 068

78%

2 857 506

Technická pomoc
CELKEM

Celková platba nárokovaná z EZFRV platební agenturou SZIF v rámci čtyř výkazů pokrývajících období
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 činila za rok 2009 301 164 tis. EUR, kumulativně za období 2007-2009 činily
celkové nároky na platby z EZFRV 623 917 tis. EUR2.

2
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Tabulka 7: Souhrn finančního provádění PRV dle jednotlivých kódů opatření

Platby
v roce 2009
(EUR)

Název opatření / podopatření
I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
I.1.2.1 Lesnická technika
I.1.2.2 Technické vybavení provozoven
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I.1.1.2 Spolupráce na vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.
inovací) v zemědělství
I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.
inovací) v potravinářství
I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
I.1.4 Pozemkové úpravy
I.2.1 Seskupení producentů
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

I.3.4 Využívání poradenských služeb
OSA I celkem
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

II.1.1 Platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

II.1.2 Platby v rámci oblastí Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní
politiku 2000/60/ES (WFD) )
II.1.3 Agroenvironmentální opatření
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
II.2.3 Lesnicko-environmentální platby
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních
opatření
II.2.4 Neproduktivní investice v lesích
OSA II celkem
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

- 32 -

Kumulativně
2007 - 2009
(EUR)

45 890 374

59 897 874

3 035 496

6 363 544

12 534 191

16 079 662

0

0

18 651 658

20 675 714

2 832 770

4 885 141

2 832 770

4 885 141

1 099 037

1 282 713

11 905 598

24 182 672

3 248 024

5 308 374

2 323 521

4 383 871

1 298 847

1 323 103

100 495 994

139 998 797

5 156 291

9 269 012

25 952 109

140 934 002

2 617

17 086

23 113 181

120 255 232

0

0

36 991

746 460

158 268 058

281 739 085

104 055 060

184 782 740

2 604 629

6 167 242

567 210

2 436 460

4 792

4 792

-

-

1 296 666

1 489 772

507 934

533 707

211 784 360

551 870 290

105 624 887

187 236 286

Platby
v roce 2009
(EUR)

Název opatření / podopatření

Kumulativně
2007 - 2009
(EUR)

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy

18 055 118

19 428 946

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

7 351 646

8 112 693

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

2 740 991

3 044 376

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

7 595 543

9 676 766

26 322 558

39 419 718

2 809 284

3 445 057

670 807

712 697

65 545 946

83 840 252

0

0

IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie

284 708

284 708

IV.2.1 Realizace místní rozvojové strategie

1 784 269

1 784 269

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III.3.1 Vzdělávání a informace
OSA III celkem
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

IV.2.1 Provádění projektů spolupráce

-

IV.1.1 Místní akční skupina

3 293 737

3 631 039

OSA IV celkem

5 362 715

5 700 016

0

0

824 072

1 077 531

0

0

495 301 454

1 194 358 380

110 781 178

196 505 298

z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci Programu
V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006

Program celkem
z toho přechodové výdaje dle NK (ES) č. 1320/2006
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6. Stručný výhled do roku 2010
V roce 2010 je předpokládáno vyhlášení tří výzev k příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření
v termínech únor/březen, červen, říjen obdobně jako v roce 2009. Bude pokračovat administrace
(schvalování) žádostí podaných v podzimním kole roku 2009 a realizace a proplácení projektů dříve
registrovaných žádostí o dotaci.
V termínech stanovených prováděcími předpisy (příslušná nařízení vlády) proběhnou příjmy žádostí o
dotaci pro nároková opatření osy II.
Po vyhodnocení administrace jednotlivých kol příjmu žádostí budou v případě potřeby aktualizována
Pravidla (zejména preferenční kritéria, způsobilé výdaje nebo finanční alokace v rámci opatření). Pro
nároková opatření osy II, která jsou implementována na základě nařízení vlády budou aktualizovány novely
nařízení vlády (dále NV) č.75/2007 Sb., NV č. 79/2007 Sb., NV č. 239/2007 Sb., NV č. 147/2008 Sb. a NV č.
53/2009 Sb.
V roce 2010 předpokládáme změny programového dokumentu příp. strategického dokumentu
z důvodu možného zařazení nového opatření II.1.4 „Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat“
a rozšíření vymezení LFA.
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7. Seznam zkratek
AEO
AWU
CMEF

agroenvironmentální opatření
roční pracovní jednotka (Annual Work Unit)
Common Monitoring and Evaluation Framework (Společný rámec pro monitorování a
hodnocení)
ČOV
čistička odpadních vod
ČR
Česká republika
DPH
daň z přidané hodnoty
EZFRV/EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova/European Agricultural Fund for Rural
Development
ECB
Evropská centrální banka
EFRR
Evropský fond regionálního rozvoje
EK
Evropská komise
e.o.
ekvivalentní obyvatel
ES
Evropské společenství
ESF
Evropský sociální fond
EU
Evropská unie
EZOZF
Evropský zemědělský orientační a záruční fond
EZZF
Evropský zemědělský záruční fond
FS
Fond soudržnosti
GOM
tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence i konkurenceschopnost
GOC
tabulky obecné a výstupů pro cíl konvergence
HDP
hrubý domácí produkt
HK MAS
hodnotitelská komise Místní akční skupiny
HPH
hrubá přidaná hodnota
HRDP
Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontal Rural Development Plan) (2004-2006)
CHKO
chráněná krajinná oblast
IS
informační systém
KIS
krajské informační středisko
LEADER
Iniciativa společenství pro rozvoj venkova (Liaison entre les actions economic rural)
LFA
méně příznivé oblasti (Less-Favoured Areas)
MAS
Místní akční skupina
MV PRV
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova
MZe
Ministerstvo zemědělství České republiky
NATURA 2000 soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie
NOK
Národní orgán pro komunikaci
NP
národní park
NSP
Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 - 2013
NSRR
Národní strategický referenční rámec
NUTS
Územní nomenklatura statistických jednotek (Nomenclature of Units for Territorial
Statistics)
OKEČ
odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP LZZ
Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“
OP
operační program
OPPI
Operační program „Podnikání a inovace“
OP Zemědělství Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (2004 – 2006)
OZE
obnovitelné zdroje energie
OP ŽP
Operační program „Životní prostředí“
PA
platební agentura
p.b.
procentní bod
Pravidla
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
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PRV
ROP
RO SZIF
ŘO
SAPARD
Síť
SOT
SPL
SZIF
SZP
TAIEX
UNESCO
ÚZEI
ÚZPI
VÚZE

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
regionální operační program
regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
řídící orgán
Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (Special Pre-Accession
Programme for Agriculture and Rural Development)
Síť pro rozvoj venkova
Společná organizace trhů
Strategický plán Leader
Státní zemědělský intervenční fond
Společná zemědělská politika
Technical Assistance Information Exchange (nástroj Evropské komise pro cílenou asistenci
expertů)
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace spojených
národů pro výchovu, vědu a kulturu)
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělských a potravinářských informací
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
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