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Harmonogram přípravy PRV
• Na základě nařízení EP a Rady musí být PRV předložen EK
nejpozději do 22. 7. 2014

• Nejpozději do 30. 6. 2014 proto musí být předložen vládě
• Před tím musí dokument projít SEA hodnocením včetně
veřejného projednání, ex-ante hodnocením, vnitřním
připomínkovým řízením, schválením poradou vedení MZe a
meziresortním připomínkovým řízením

• k SEA a ex-ante hodnocení je nezbytné dokument předložit v
první polovině března
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Harmonogram přípravy PRV
a standardizace MAS - schéma
2014

2015

Dokončení PRV
Mezirezort, vláda
Semináře pro MAS
SEA, ex-ante, VPŘ, MPŘ
Předložení PRV vládě
Předložení PRV EK
Schválení PRV ze strany EK
Příprava Pravidel/NV
Proces standardizace
První příjem žádostí
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Rozpočet PRV
Schválený rozpočet pro PRV - EU část 2 170 mil. EUR
Celkový rozpočet PRV (včetně ČR podílu) 2 553 mil. EUR
(kofinancování z EZFRV 85%)

reálný rozpočet PRV tak bude o více než 1 mld. EUR nižší
oproti stávajícímu období (3,6 mld. EUR)
Vyjednáváme s MF o kofinancování z EZFRV na 75 % - rozpočet by se
navýšil na cca 2,9 mld. EUR
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Distribuce alokace mezi opatření
• rozdělení alokace dle verze PRV zaslané EK k neformálnímu
dialogu
0,60%

7,80% 0,30%
8,90%

2,60%
Transfer znalostí

Konkurenceschopnost
Potravinový řetězec
Přírodní zdroje
79,90%

Změny klimatu
Diverzifikace + Leader

• staré závazky PRV 2004 – 2013 (AEO, zalesňování, PUZČ)

•

jsou připočteny k rozpočtu priority Přírodní zdroje
dalších 20 mil. EUR bude určeno na TP
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CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
Právní úprava CLLD

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č.1303/2013 o společných ustanoveních – čl. 3235
• podpora CLLD z fondů ESI dle čl. 35:
• náklady na přípravné podpůrné činnosti
• provádění operací v rámci SCLLD
• příprava a provádění kooperačních činností
MAS
• provozní náklady související s prováděním
SCLLD
• oživení SCLLD
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CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
Koordinace s ostatními ESI fondy

• zajištění integrovaného přístupu při využívání
•
•
•
•

ESI fondů včetně CLLD – Dohoda o partnerství
možnost stanovení tzv. hlavního fondu – pro
podporu všech provozních nákladů a nákladů na
oživení SCLLD
podpora provozních nákladů a nákladů na
oživení SCLLD – do 25 % celkových veřejných
výdajů vzniklých v rámci SCLLD
povinnost využít metodu LEADER, resp. CLLD v
rámci Programu rozvoje venkova;
možnost CLLD i pro ostatní programy
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CLLD – Komunitně vedený místní rozvoj
Proces standardizace
• zkušenosti stávajícího období → sjednotit rozdílnou
•
•

úroveň MAS → nastavení povinných standardů pro
fungování MAS
nastavení standardů v gesci Ministerstva zemědělství
(Metodika pro standardizaci MAS připravena pro
mezirezortní připomínkové řízení)
po jejich splnění mohou MAS předkládat žádosti o
podporu implementace svých SCLLD na MMR, které
bude zodpovědné za tuto část výběru
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Metoda LEADER (resp. CLLD) - Program
rozvoje venkova ČR 2014 - 2020
Program rozvoje venkova

• realizace SCLLD
• realizace projektů spolupráce:
• spolupráce mezi územními celky
• nadnárodní spolupráce

• činnost místních akčních skupin – možnost hrazení
z hlavního fondu
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Metoda LEADER (resp. CLLD) - Program
rozvoje venkova ČR 2014 - 2020
Program rozvoje venkova
Z EZFRV mohou být financovány tyto oblasti SCLLD:
• Odborné vzdělávání a informační činnost (čl. 14)
• Investice do hmotného majetku (čl. 17 a), b))
• Lesnická infrastruktura (čl. 17c))
• Investice do nezemědělských činností (čl. 19 1. b))
• Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními
katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů
(čl. 24)
• Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních
ekosystémů (čl. 25)
• Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a
jejich uvádění na trh (čl. 26)
• Spolupráce (čl. 35)
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Děkuji Vám za pozornost
Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídící orgán PRV
odbor Řídící orgán PRV
josef.tabery@mze.cz
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