
1.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE,
1.2.1 INFORMAČNÍ AKCE

,

PROGRAM ROZVOJE 

VENKOVA 2014–2020

15.Kolo příjmu 
žádostí



PROGRAM

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A ZMĚNY 
PRAVIDEL

1.1.1 Vzdělávací akce, 

1.2.1 Informační akce

INFORMACE K SP SZP A NÁVAZNÉ 
INTERVENCI

DOTAZY, ZÁVĚR
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PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
4. 10. – 25. 10. 2022

40 MIL. KČ PRO OPERACI 1.1.1
15 MIL. KČ PRO OPERACI 1.2.1
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PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE - DOKUMENTY

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace 
na projekty PRV

2 části - Obecné a Specifické podmínky – aktualizováno 

pouze v elektronické podobě

aktualizace pro každé kolo
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DOKLÁDÁNÍ PŘÍLOH PO PODÁNÍ ŽOD

24. 1. 2023

•Operace 1.1.1; 1.2.1
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KDO MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT

SUBJEKT  AKREDITOVANÝ MINISTERSTVEM 
ZEMĚDĚLSTVÍ

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY AKREDITACE NA WEBU  

DRUH A VÝŠE DOTACE

100 %VÝDAJŮ, ZE KTERÝCH JE STANOVENA 
DOTACE

▪ min. výdaje na projekt: 50 000 Kč

▪ max. výdaje na projekt: 1 000 000 Kč

6



ZÁSADNÍ ZMĚNY Z PŘEDCHOZÍCH KOL 

navýšení podpory z 85% na 100%

zavedeno zjednodušené vykazování, resp. jednotkové náklady (již nedokládají 
faktury a další dokumentace)

zavedení možnosti on-line akcí
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ZÁSADNÍ ZMĚNY PRO 15.KOLO

•S ohledem na růst cen došlo k navýšení jednotkových nákladů u prezenčních
akcí.

•Došlo ke snížení minimální počtu bodů za preferenční kritéria z 5 bodů na
2 body.

•Nově bude do hodin výuky u prezenčních akcí zahrnuta doba trvání polního
dne/polního pokusu či jiné akce demonstračního charakteru (např. návštěva
provozu v místě semináře), která má doplňující demonstrační charakter k akci
a nejedná se o exkurzi s výjezdem.
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Počet účastníků 1.1.1 Vzdělávací  akce
5–20

prezenční forma

Celkové náklady na člověkohodinu 

(člověkohodina)
430 Kč včetně DPH

Celkové náklady na člověkohodinu 

(člověkohodina)
356 Kč bez DPH

Počet účastníků 1.2.1 

Informační akce 
20–39 40–49 50–59 60–69 70–100

Celkové náklady na 

člověkohodinu 

(člověkohodina)
243 Kč   211 Kč  190 Kč  175 Kč  165 Kč včetně DPH

Celkové náklady na 

člověkohodinu 

(člověkohodina)

201 Kč 174 Kč 157 Kč 145 Kč 136 Kč bez DPH
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ZVÝHODNĚNÍ V RÁMCI PREFERENČNÍCH KRITÉRIÍ

•Projekt je regionálně neomezen

•Projekt využívá aktivační metody výuky 

•Projekt je zaměřen na inovace

•Členskou základnu žadatele tvoří min. 300 členů

•Tematické zaměření projektu  

1.1.1. Vzdělávací akce min 2 body 

•Projekt je regionálně neomezen

•Projekt je zaměřen na inovace

•Členskou základnu žadatele tvoří min. 300 členů

• Tematické zaměření projektu  

1.2.1 Informační akce min 2 body 
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DALŠÍ VYBRANÉ PODMÍNKY

Vzdělávací akce mohou být realizovány prezenční nebo on-line formou, 
které nelze v rámci jednoho projektu kombinovat.

Dokladem o počtu účastníků je vždy prezenční listina (v případě on-line 
vzdělávacích akcí vyplní všechny údaje v prezenční listině žadatel, s 
výjimkou podpisu, zároveň doloží printscreen obrazovky, ze kterého 
bude zřejmé, že všichni účastníci, uvedení v prezenční listině, byli 
přihlášeni a připojeni na on-line vzdělávací akci).

V případě on-line vzdělávacích akcí žadatel doloží pozvánku, ze které 
budou zřejmí adresáti s odkazem na on-line akci/seminář.

Žadatel umožní pracovníkům SZIF připojit se k on-line vzdělávací akci.

Žadatel/pořadatel/organizátor nesmí u podpořených vzdělávacích a 
informačních akcí vybírat účastnické poplatky (poplatky za 
vstup/přihlášení/materiály atd.), 
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PRV 2014 – 2020 NÁVAZNOST NA SP SZP, 
VÝHLED DO BUDOUCNA 

vzhledem ke značné výši nedočerpaných prostředků zejména v rámci rozpočtu 
1.1.1 se předpokládají další výzvy z PRV 2014 - 2020

ŘO PRV plánuje vypsat min. ještě dvě další kola v roce 2023 z rozpočtu PRV 
2014-2020 (zde je možné školit nové podmínky SP SZP)

na operace 1.1.1 a 1.2.1 z PRV bude v SP SZP navazovat intervence „Podpora 
vzdělávání“ viz návrh SP SZP na webu

vyhlášení výzvy z rozpočtu nové intervence SP SZP „Podpora Vzdělávání“ je 
plánováno na rok 2024, a to v podobě kontinuální výzvy 



STRATEGICKÝ PLÁN SZP 2023-2027
CÍLE A PRIORITY EU PRO 2023 - 2027

+ průřezový cíl PŘENOS ZNALOSTÍ



NAVAZUJÍCÍ INTERVENCE „PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ“ 

součástí průřezového cíle 

naváže na podporu vzdělávacích a informačních akcí, zjednodušeného vykazování i on-
line formu

rozšíření témat - akce pouze musí navazovat svým obsahem alespoň na jeden z 9 
specifických cílů SP SZP (viz předchozí slide)

míra podpory 100% 

příjemcem bude akreditovaný vzdělávací subjekt 

opět bude probíhat akreditace  (důraz na kvalitu subjektů)

cílem je podpořit 1 450 akcí s 32 500 účastníky

alokace ve výši 5 mil. EUR

rozšíření spektra účastníků: zemědělci, lesníci, potravináři a další aktéři venkova
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GESTOR OPERACE: 

ING. VERONIKA LLUPIVLASÁKOVÁ

veronika.llupivlasakova@mze.cz

221 812 360

mailto:veronika.llupivlasakova@mze.cz

