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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

schválen v květnu 2015

celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR

každoročně vyhlašována 2 kola příjmu 

žádostí

LEADER a Pozemkové úpravy -

průběžný/kontinuální příjem

www.eagri.cz/prv

http://www.eagri.cz/prv


PROGRAM 
ROZVOJE 
VENKOVA

Proběhlo 8 kol příjmu 
žádostí

9. kolo: 7. – 28. 4.  2020

Stav čerpání k 31. 1. 2020:

Vyplaceno 59 mld. Kč

Zazávazkováno 19 mld. Kč

Zbývá závazkovat 14 mld. Kč



CHYTRÝ VENKOV



CHYTRÝ VENKOV

chytrá řešení založená nejen na moderních technologiích

významným předpokladem úspěšnosti je digitalizace 

(technologie i schopnost je využívat)

chytrý znamená:

využívání digitálních technologií

myslet i na to, co je mimo vlastní obce

zakládat nové formy spolupráce a sdružení

myslet i na sebe sama



TEMATICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA CHYTRÝ VENKOV

CÍLE

podpořit národní diskusi k tématu a nastavení podmínek pro 

implementaci

přenos a sdílení know-how

Aktivity

přenos příkladů ze zahraničí do ČR – analýzy, studie, informační 

materiály, workshopy



CLLD A KONCEPT CHYTRÉHO VENKOVA

TPS chytrý venkov v rámci Národní sítě MAS (spolupráce s TPS 

zřízenou CSV)

koncepce chytrého venkova bude součástí místních rozvojových 

strategií pro příští programovací období

MAS mají zájem fungovat jako „inovační brokeři “ ve venkovských 

oblastech a pomáhat hledat a realizovat chytrá řešení (ne pouze v 

oblasti technologií, ale i v oblasti spolupráce)

v přípravě je SW databáze chytrých řešení

je nutné vzdělávání a sdílení know-how



STRATEGICKÝ PLÁN SZP 2020+



STRATEGICKÝ PLÁN   SZP 2021-2027
PRÁVNÍ  RÁMEC 

Nový balíček právních předpisů publikován  v červnu 2018 - intenzivní 

projednávání na PS Rady – svázáno i s vyjednáváním  VFR

Volby do EP – zpoždění  - řada pozměňovacích návrhů

Dosud není obecný přístup Rady 

• Interinstitucionální dohoda (EP,  Rada, EK )  - podzim 2020 ??? 

• Nutný čas na  přípravu na národní úrovni cca  2 roky 

Přechodné období 

 EK navrženo jednoleté



STRATEGICKÝ PLÁN   SZP 2021-2027
FINANCOVÁNÍ

nový strategický rámec  = Strategický plán SZP  (RV,  PP, 

sektorové intervence)

navržený rozpočet pro RV  - 1,81 mld. EUR

 projednávání od 2018 – shoda na  VFR předpoklad červen 2020

 možnost přesunu z I. pilíře

 míra kofinancování ze státního rozpočtu ? 

 povinnost 5 % rozpočtu na LEADER

 20 % rozpočtu na ŽP a klima

 ekvivalent 2 % rozpočtu PP  pro mladé zemědělce 

méně financí = lepší cílení na skutečné potřeby



PO 2014-2020 
Rozpočet EZFRV

2 170 mil.  EUR

Spolufinancování dle nařízení:

15 % ze státního rozpočtu*

Spolufinancování dle skutečnosti

35 % průměrně (50,5%  x 25% x 
36%)

Převod z I. pilíře 

135 mil. EUR

Celkové veřejné výdaje

3 570 mil. EUR

PO 2021-2027 

Rozpočet EZFRV

1 811 mil.  EUR

Spolufinancování dle nařízení:

30 % ze státního rozpočtu*

Spolufinancování dle skutečnosti:

k diskusi

Celkové veřejné výdaje  ?

Převod z I. pilíře

Dohodnutá míra spolufinancování s MF

FINANCE



STRATEGICKÝ PLÁN   SZP 2021-2027
DOKUMENT 

Postup prací:

 připraveny analytické podklady,  návrhy intervencí  – konzultace s ex-

ante hodnotitelem, zapracování doporučení – 4 Q 2019

 2Q 2020 předložení strategického plánu vládě 

 v mezidobí konzultace zásadních témat  s NNO, dořešení vazby na další 

operační programy, dořešení finančních obálek a nastavení cílů 

 3 Q 2020 předložení  SP  Komisi k neoficiálním konzultacím

termíny mohou být upraveny v návaznosti na  podmínky k přechodnému 

období 



ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO PŘÍPRAVY

Kulaté stoly

• informace o aktuálním stavu přípravy budoucí SZP

Pracovní skupiny

• prezentace výstupů analýz

• diskuse potřeb jednotlivých sílových skupin

• detailní diskuse o nastavení intervencí

Monitorovací výbor

• pravidelné informace o pokroku

Aktivity Celostátní sítě pro venkov

• informování partnerů v regionech



DĚKUJEME

ZA POZORNOST
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