Program rozvoje venkova
na období 2014 - 2020
Národní konference Venkov 2015
12. – 13. 11. 2015, Velehrad

PRV 2014 – 2020
• Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku
• 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování na 35 %

➢ celkový rozpočet PRV činí 3,5 mld. EUR
➢ Každoročně budou vyhlašována 2 kola příjmu žádostí
➢ podzimní (září/říjen)
➢ jarní (duben/květen)
➢ LEADER a pozemkové úpravy kontinuální příjem

Rozpočet PRV 2014 – 2020

Opatření PRV 2014 - 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M01 Předávání znalostí a informační akce
M02 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
M04 Investice do hmotného majetku
M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů
M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření
M11 Ekologické zemědělství
M12 Platby v rámci sítě Natura 2000
M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
M14 Dobré životní podmínky zvířat
M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
M16 Spolupráce
M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

(komunitně vedený místní rozvoj)

Implementace opatření
Programový dokument je doplněn národními prováděcími předpisy:
Projektová opatření - Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování
dotace pro jednotlivé operace – obecná část + specifická část
Plošná opatření – Nařízení vlády
Obsah specifické části pravidel
– 1. Popis operace
– 2. Záměry
– 3. Definice žadatele/ příjemce dotace
– 4. Druh a výše dotace
– 5. Způsobilé výdaje
– 6. Kritéria přijatelnosti projektu
– 7. Další podmínky
– 8. Seznam předkládaných příloh
– 9. Seznam příloh Pravidel
– 10. Platnost a účinnost
– Přílohy (např. preferenční kritéria, seznam způsobilých výdajů, limity…)

První kolo příjmu žádostí
První kolo příjmu probíhalo ve dnech:

29. 9. - 12. 10. 2015
Počet
žádostí

Finanční
požadavek
(mld. Kč)

Alokace
(mld. Kč)

2 233

7,961

4,692

4.2.1 zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů

420

1,172

1,109

4.3.2 Lesnická infrastruktura

186

0,569

0,345

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

167

0,115

0,190

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh

34

1,155

1,127

Název operace

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Finanční zhodnocení pozemkových úprav v
rámci Programu rozvoje venkova za období
2007 – 2013
Celkový rozpočet PRV 2007 – 2013
3,66 mld. EUR
Rozpočet na Osu I. celkem
874,42 mil. EUR
Rozpočet na pozemkové úpravy
158,14 mil. EUR
(tj. cca 18 % rozpočtu z Osy I)

Zdroj dat: 12. modifikace PRV 2007 – 2013

Celkem Osa I PRV 2007 - 2013
z toho Pozemkové úpravy

Zhodnocení pozemkových úprav v rámci
PRV v období 2007-2013
Přehled zaregistrovaných, schválených a proplacených projektů pozemkových úprav
celkem a vyjádření procentního podílu proplacených PÚ celkem
Pozemkové úpravy

Celkem

Počet zaregistrovaných
projektů (ks

1 064

Částka za zaregistrované
projekty (Kč)
Počet schválených projektů
(ks)
Částka za schválené
projekty (Kč)
Podané žádosti o
proplacení (ks)

5 577 538 096

Částka za podané žádosti o
proplacení (Kč)
Proplacené projekty (ks)
Proplaceno (Kč)

4 238 819 911

866
4 425 097 350
866

815
3 940 352 116

Pozn.: data jsou aktuální k 16. 9. 2015

Pozemkové úpravy
celkem,
z toho proplacené PÚ

Zhodnocení pozemkových úprav v rámci
PRV v období 2007-2013
Přehled zregistrovaných, schválených a proplacených projektů PÚ
dle jednotlivých kol výzev

Pozn.: data jsou aktuální k 16. 9. 2015

Zhodnocení provádění pozemkových úprav
za období 2007 – 2013
Příklad úspěšně realizovaného projektu v rámci PRV 2007-2013

Pozemkový úřad Kutná Hora
Obnova rybníka Katovna v k. ú. Opatovice
•
•
•
•
•
•

Typ opatření: Rrealizace plánu společných zařízení – vodohospodářské
opatření
Období realizace: 8/2009 – 8/2010
Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s., na Hranici 14, Jihlava
Zdroj financování: opatření I.1.4 Programu rozvoje venkova (PRV) – 5. kolo
Celkové náklady: 6 650 676 Kč
(včetně projektové dokumentace apod.)
Financováno z PRV: 5 315 759 Kč

Zhodnocení provádění pozemkových úprav
za období 2007 – 2013
Příklad úspěšně realizovaného projektu v rámci PRV 2007-2013
Stav před realizací projektu:

Stav po realizaci projektu:

PRV - Pozemkové úpravy
v období 2014 – 2020
V programovém období 2014 – 2020 bude příjemcem podpory Státní pozemkový úřad –
pobočky krajských pozemkových úřadů
V rámci pozemkových úprav budou prováděny záměry:
a)

Geodetické práce
– zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné
za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav,
– vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových
úprav

b)

Realizace společných zařízení
– opatření ke zpřístupnění především zemědělských a lesních pozemků (mimo
intravilán),
– protierozní opatření pro ochranu půdního fondu,
– vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení nebo rozlivu
povrchových vod a ochraně území před záplavami, k zvýšení retenční schopnosti
krajiny a opatření pro omezení dopadu zemědělského sucha (např. retenční
nádrže apod.),
– opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability
krajiny

PRV - Pozemkové úpravy
v období 2014 – 2020
V Programu rozvoje venkova budou preferovány projekty:
•

u kterých je alespoň část realizována v záplavovém území dle zákona č. 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů nebo v území silně erozně ohroženém

•

realizace společných zařízení, řešící:
– ochranu zemědělské půdy před erozí nebo sídla či území před povodní
– vodu v krajině
– ekostabilizační opatření v krajině
– návaznost na již existující obdobné opatření ke zpřístupnění pozemků,
vodohospodářské, protierozní, ÚSES

•

u kterých byla pozemková úprava zahájena na základě požadavků vlastníků

•

které budou realizovány v určitém specifickém území.

PRV - Pozemkové úpravy
v období 2014 – 2020
Struktura plánovaných výdajů na Investice do hmotného majetku v EUR:

PRV - Pozemkové úpravy
v období 2014 – 2020
Struktura plánovaných výdajů na Investice do hmotného majetku dle typů operace:
Investice do hmotného majetku
dle jednotlivých typů operace

PRV - Pozemkové úpravy
v období 2014 – 2020
Níže uvedená tabulka znázorňuje přehled plánovaných výsledků pozemkových úprav
v období 2014 – 2020:

Děkuji za pozornost!
Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán PRV
josef.tabery@mze.cz
221 812 873

