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8. KOLO – 
PODZIMNÍ 

Příjem žádostí na 
14 projektových 
operací proběhl 
od 8. 10. 2019 do  
29. 10. 2019 
 

Operace 
Počet zareg. 

žádostí 

Požadovaná 

částka (v mil. Kč) 

Závazkováno 

(v mil. Kč) 

Počet 

doporučených 

žádostí 

1.1.1 15 5 40,0 15 

1.2.1 8 4 25,0 8 

4.2.1 513 1 062 625,0 254 

6.4.1 453 497 450,0 416 

6.4.2 92 223 162,5 63 

8.3.1 19 70 33,8 8 

8.4.1 87 253 125,0 62 

8.4.2 3 7 33,0 3 

8.5.1 164 43 37,5 153 

8.5.2 107 126 35,0 27 

8.5.3 10 102 140,0 10 

8.6.1 749 295 232,2 648 

16.3.1 160 281 230,2 121 

16.4.1 1 0,5 20,0 1 

STAV ČERPÁNÍ 
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STAV ČERPÁNÍ 

Vyplaceno mil. Kč 
 
 
 
 

1.1.1 7 
1.2.1 13 
4.1.1 6 331 
4.2.1 1 321 
4.3.1 1 846 
4.3.2 477 
6.1.1 779 
6.4.1 251 
6.4.2 146 
6.4.3 16 
8.3.1 30 
8.4.1 88 
8.4.2 18 
8.5.1 11 
8.5.2 89 
8.5.3 40 
8.6.1 367 
8.6.2 100 

16.1.1 3 
16.2.1 87 
16.2.2 603 
16.3.1 6 

19.2 714 
20.1 183 
20.2 29 

97 409 
Celkem 

projekty 13 961 

STAV ČERPÁNÍ 
 

Vyplaceno mil. Kč 
 
 
 
 

8.1.1 136 

M10 16 736 

M11 6 895 

M12 64 

M13 12 050 

M14 2 652 

M15 75 

Celkem 

plošná 

opatření 
38 607 
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STAV ČERPÁNÍ 

Celkové alokace operací  
(v mil. Kč): 
 
 

1.1.1 241 

1.2.1 85 

4.1.1 11 240 

4.2.1 3 698 

4.3.1 3 315 

4.3.2 896 

6.1.1 1 393 

6.4.1 1 342 

6.4.2 644 

6.4.3 38 

data k 31. 10. 2019 

STAV ČERPÁNÍ 

Celkové alokace operací  
(v mil. Kč): 
 
 
 8.3.1 92 

8.4.1 265 

8.4.2 66 

8.5.1 177 

8.5.2 168 

8.5.3 413 

8.6 938 

data k 31. 10. 2019 
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STAV ČERPÁNÍ 

Celkové alokace operací  
(v mil. Kč): 
 

8.1.1 269 

M10 23 731 

M11 8 957 

M12 108 

M13 20 405 

M14* 3 452 

M15 201 

data k 31. 10. 2019 

STAV ČERPÁNÍ 

Celkové alokace operací  
(v mil. Kč): 
 
 

16.1.1 248 

16.2.1 453 

16.2.2 2 872 

16.3.1 165 

16.4.1 102 

19.2 4 421 

19.3 179 

20.1 614 

20.2 153 

97 515 

data k 31. 10. 2019 
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PŘEROZDĚLENÍ ALOKACE  V RÁMCI M19 LEADER 
 

ÚPRAVA STRATEGIÍ PO STŘEDNĚDOBÉ EVALUACI 
 
 
 

• probíhají konzultace a schvalování změn strategií 
po střednědobé evaluaci 

• 23 MAS obdrželo dodatky k akceptačním dopisům 
se snížením alokace – po přezkumu Přezkumnou 
komisí bylo snížení potvrzeno všem odvolaným 
MAS 

• ŘO PRV přerozdělí nevyčerpanou či odebranou 
alokaci těm MAS, které splní podmínky pro 
přerozdělení, zejména „zazávazkování“ 50 % své 
alokace (splnilo 43 MAS) 

 

VÝKONNOSTNÍ 
RÁMEC 

Indikátory: 
 
P2 
Celkové veřejné výdaje 
 
Počet zemědělských 
podniků 
 
 
P3 
Celkové veřejné výdaje 
 
Počet podpořených operací 
na investice do zpracování a 
uvádění na trh 
zemědělských produktů 
(4.2.1) 
 
Počet podpořených žádostí 
v rámci plateb zajišťující 
dobré životní podmínky 
zvířat (M14) 
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VÝKONNOSTNÍ 
RÁMEC 

Indikátory: 
 
P4  
Celkové veřejné výdaje  
 
Zemědělská půda pod 
závazkem obhospodařování 
přispívajícím k biologické 
rozmanitosti (ha) (prioritní 
oblast 4A) + lepšímu 
hospodaření s vodou (ha) 
(prioritní oblast 4B) + lepšímu 
hospodaření s půdou a 
předcházení erozi půdy (ha) 
(prioritní oblast 4C)  
 
P5 
Celkové veřejné výdaje  
 
Zemědělská a lesní půda pod 
závazkem obhospodařování  
 
Počet investic do úspory 
energie a energetické účinnosti  
 
P6  
Celkové veřejné výdaje  
 
Velikost populace, kterou 
pokrývají MAS 
 
Počet operací rámci investic do 
nezemědělských činností  
 

HARMONOGRAM PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V ROCE 2020 

JARNÍ KOLO – DUBEN – 4 OPERACE 

 (1.1.1, 1.2.1, 6.4.1c), 16.4.1) 

PLOŠNÁ OPATŘENÍ – JEDNOTNÁ ŽÁDOST – 7 OPATŘENÍ 

PODZIMNÍ KOLO – ŘÍJEN – 10 OPERACÍ* 

 (1.1.1, 1.2.1, 4.2.1, 4.3.2, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 8.5.1, 8.5.3, 16.2.1 ) 

 

 

* závisí na stavu administrace a zbylé alokaci 
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USNESENÍ Č. 02/10/2019 

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova  

2014–2020 
 

projednal a vzal na vědomí 
 
 

 
 Informace o aktuálním stavu implementace 
Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 a 
Strategický realizační plán a harmonogram 

výzev pro rok 2020.  

DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com 
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3) MODIFIKACE PRV 2014-2020 

  

28. 11. 2019 

10. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020 

OBSAH 

 
7. MODIFIKACE PRV 

Stav projednáván s Evropskou komisí 

Přesun VR z rozpočtu 8.1.1 do 8.4.1 

 
8. MODIFIKACE PRV 

Úpravy opatření oznámené na 9. MV PRV v červnu 

     2019 (M10 AEKO a MI1 EZ, finanční přesun u M08) 

     

M01 – 1.1.1 a 1.2.1 

M06 – 6.1.1 

M06 – 6.4.1, 6.4.2 

M08 – 8.1  

M16 – 16.1.1 (EIP) 

M16 – 16.3.1  

M16 – 16.4.1 

M19 – LEADER 

Úprava kapitoly 10 – Plán financování 

Úprava kapitoly 13 – Státní podpora 
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ÚPRAVA 
OPATŘENÍ M01 
- 1.1.1, 1.2.1 

Změna indikátorů resp. přesun prostředků v rámci 
opatření  - jen mezi prioritními oblastmi (přesun 
prostředků z priority 4Z na prioritu 2B). 

Důvodem je aktuálně vysoký zájem o prioritu 2B, který 
převyšuje původně naplánované prostředky, přesun tedy 
pomůže zrychlit a zvýšit čerpání operací  

Navrhovaná změna má dopad na cílové ukazatele, budou 
relevantně upraveny. 

 

Přechod na zjednodušené vykazování, resp. 
využívání jednotkových nákladů. 

Důvodem je též snaha o zrychlení čerpání a zjednodušení 
administrace. 

Navrhovaná změna nemá dopad na cílové ukazatele. 

 

 
1.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE A 1.2.1 INFORMAČNÍ AKCE  

Místo pro případný obrázek 
(není povinné) 
 

ÚPRAVA 
OPATŘENÍ M01 
- 1.1.1, 1.2.1 

Rozšíření zásad kritérií výběru.  „Tematické zaměření projektu“ 
(umožní operativnější řízení přenosu znalostí  
v oboru v souvislosti s veřejnou potřebou – např. pro 9. kolo 
příjmu žádostí PS MV navrhla téma Adaptace na změnu 
klimatu). 

Změna popisu, resp. poznámky pod čarou výběrového 
kritéria „projekt je zaměřený na inovaci“. Důvodem je 
složitost posuzování této části podmínky. 

Drobné změny v kapitole „Informace specifické pro 
opatření“, úprava/aktualizace popisu akreditace na základě 
zkušeností z minulých kol příjmu. 

Dílčí změny v popisu druhu operace. Zkrácení doby realizace 
z 24 na 12 měsíců (důvodem je   opět  snaha o zrychlení 
čerpání). 

Výše uvedené změny nemají dopad na cílové ukazatele. 

 

 
1.1.1 VZDĚLÁVACÍ AKCE A 1.2.1 INFORMAČNÍ AKCE  
  

Místo pro případný obrázek 
(není povinné) 
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ÚPRAVA 
OPATŘENÍ M06 
– 6.1.1  
 

 

 Zkrácení délky realizace podnikatelského plánu ze 4 let 
na 2 roky. 

 Zkrácení realizace podnikatelského plánu bude nutné 
z toho důvodu, aby bylo možné administrovat a proplatit 
projekty v období k tomuto určeném – jedná se  
o pravidlo n + 3, tj. do roku 2023. 

Spuštění dalšího kola příjmu žádostí s uvedenou změnou 
je plánováno na podzim 2020. 

Změna nemá dopad na cílové ukazatele. 

 

 
 

6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ 

ÚPRAVA 
OPATŘENÍ M06 
– 6.4.1, 6.4.2 

 

 Návrh na projednání úpravy indikátoru: 

 R21/T2 – pracovní místa vytvořená v rámci projektů  

 Plán: 1 100 pracovních míst 

 Navrhovaná změna: 400 pracovních míst 

Důvodem je nízká nezaměstnanost v ČR (nejnižší v EU) 
a nedostatek pracovních sil na trhu práce. 

Navrhovaná změna má dopad na cílové ukazatele. 
 

6.4.1 INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ 
 
6.4.2 PODPORA AGROTURISTIKY 
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ÚPRAVA 8.1 
ÚPRAVA STRATEGIE PD A CÍLOVÉ HODNOTY 
INDIKÁTORU O.5 CELKOVÁ PLOCHA (HA) OBLAST, 
KTERÁ MÁ BÝT ZALESNĚNA (8.1)  
 

 

V důsledku změny strategie programového dokumentu 
dochází k úpravě cílové hodnoty pro rok 2023 u indikátoru 
O.5 (93001) Celková plocha (ha) oblast, která má být 
zalesněna (8.1) z hodnoty 920 ha na 250 ha.  

 

K úpravě strategie PD dochází v návaznosti na současnou 
kalamitní situaci na lesních porostech (sucho, kůrovec). 

 
 

ÚPRAVA 
OPATŘENÍ M16 
– 16.3.1 

 

Úprava zásad týkající se stanovování kritérií výběru. 
Návrh na zrušení preferenčního kritéria - Vklad 
vlastního majetku do společného podnikání. PK bylo 
vázáno na omezující povinnost spolupracujících 
subjektů sdružit se do společnosti. (dle § 2716  
a následných zákona č. 89/2012 Sb, OZ).  

Důvodem je snaha o zjednodušení podmínek pro 
žadatele.  

Navrhovaná změna nemá dopad na ukazatele. Dojde ke 

snížení administrativní zátěže na žadatele.  

 
 

16.3.1 SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A ZDROJŮ 
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ÚPRAVA 
OPATŘENÍ M19 

Přesun finanční alokace mezi operacemi a úprava 
indikátorů. 

S ohledem na rozšíření podpory o občanskou vybavenost 
upravují MAS strategie - většinu zbývající alokace 
přesouvají MAS na novou Fichi dle čl. 20, kde se tvorba 
pracovních míst nepředpokládá, zároveň v rámci úpravy 
strategie dochází k úpravě finančních plánů, kdy  MAS 
přesouvají přidělené finance na operaci 19.3.1 do 
operace 19.2.1. 

Přesun finanční alokace  cca 200 mil. Kč v rámci opatření 
z operace 19.3.1 do operace 19.2.1. 

Změna indikátorů: 

výsledkový indikátor R24/T23 (94800) ze 750 na 500 (počet pracovních 
míst) 

výstupový indikátor O1 (92501) pro 19.2 z 165 mil. na 173 mil. EUR 
(celkové veřejné výdaje) 

výstupový indikátor O1 (92501) pro 19.3 z 15 mil. na 7 mil. EUR 
 

PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ 
INICIATIVY LEADER (KOMUNITNĚ  VEDENÝ MÍSTNÍ 
ROZVOJ)  

ÚPRAVA 
KAPITOLY 10 

PLÁN FINANCOVÁNÍ 

 

řešíme variantní možnosti  realokace  pro rok 2020 
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ÚPRAVA 
KAPITOLY 13 

PRVKY POTŘEBNÉ PRO POSOUZENÍ STÁTNÍ 
PODPORY 

  

 Operace se změněným číslem notifikace nyní jsou: 

SA.55381 (2019/XA) – 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce 

SA.55448 (2019/X) –  6.4.1 Podpora nezemědělských činností 

SA.55382 (2019/XA) – 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství 

SA.54945 (2019/XA) – 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

SA.54983 (2019/X) – 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

SA.51940 (2018/N) - Spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů - 7. kolo 

SA.51941 (2018/N) - Spolupráce při sdílení zařízení a zdrojů - 7. kolo 

SA. 55342 (2019/N) - Spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů – 8. kolo (probíhá řízení 
Komise ke schválení veřejné podpory,  v současné době Komise 
zaslala žádost o doplňující informace k zahájené notifikaci) 

 

USNESENÍ Č. 03/10/2019 

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova  

2014–2020 

 

projednal a vzal na vědomí 
 

 
 Informaci o úpravách programového 

dokumentu PRV 2014–2020.  



25.11.2019 

7 

DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com 
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28.11.2019 

10. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020 

4) HLAVNÍ ZMĚNY V NAŘÍZENÍCH VLÁDY 

PRO PLOŠNÁ OPATŘENÍ PRO ROK 2020  

OBSAH 

 

 

NOVELY NAŘÍZENÍ VLÁDY ( AEKO, EZ) 

 

NOVÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY K NAVAZUJÍCÍM 
ZÁVAZKŮM AEKO + EZ 

 

PLÁNOVANÁ ÚČINNOST K 1.1.2020 
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ZMĚNY V OPATŘENÍ AEKO 

UZAVŘENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ  PODLE NV 75/2015 SB. 

• od r. 2020 nebude možné podat žádost o zařazení do 5-letých závazků 
AEKO s výjimkou zatravňování orné půdy a zatravňování drah 
soustředěného odtoku 

• Od r. 2021 nebude možné podat žádost o zařazení do zatravňování 
orné půdy ani do zatravňování drah soustředěného odtoku 

PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍHO DŮVODU UŽÍVÁNÍ ZEM. PŮDY PŘI 
AKTUALIZACI LPIS 

• Návaznost na změnu zákona o zemědělství 

• V případě neprokázání nebude na dotyčné části DPB poskytnuta 
dotace 

POVINNOST DODÁNÍ ZÁKRESU A VÝMĚRY DPB PŘI PODÁNÍ 
ŽÁDOSTI O DOTACI 

UPŘESNĚNÍ VÝPOČTU INTENZITY 

• Intenzita chovu max. 1,15 VDJ ha/TTP bude vypočtena z DPB v AEKO 
a v navazujících AEKO 

ZMĚNA ODPOČTU NA ÚZEMÍ NÁRODNÍCH PARKŮ (NP) 

• Rozšíření a úprava odpočtu na území NP ve výši 76 EUR/ha –
(zákaz hnojení průmyslovými hnojivy na území celého NP s 
výjimkou zastavěného a zastavitelného území obcí, výjimku nutno 
doložit) 

 

 

 

ZMĚNY V OPATŘENÍ EZ 

 

UZAVŘENÍ PŘÍJMŮ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ  PODLE NV 76 /2015 SB. 

• od r. 2020 není možné podat žádost o zařazení do 5-letých závazků EZ 

 

PROKÁZÁNÍ PRÁVNÍHO DŮVODU UŽÍVÁNÍ ZEM. PŮDY PŘI 
AKTUALIZACI LPIS 

• Návaznost na změnu zákona o zemědělství 

• V případě neprokázání nebude na dotyčné části DPB poskytnuta 
dotace 

 

ROZŠÍŘENÍ UPLATNĚNÍ ODPOČTU NA ÚZEMÍ NÁRODNÍCH 
PARKŮ (NP) 

• Rozšíření odpočtu ve výši 32 EUR/ha na území celého NP               
s výjimkou zastavěného a zastavitelného území obcí, výjimku nutno 
doložit 
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NOVÉ NV PRO NAVAZUJÍCÍ OPATŘENÍ AEKO 

ZAŘAZENÍ 

• Podání žádosti o zařazení do 15. května 

• Na období 2 let  které trvá od 1. 1. roku podání žádosti do 31.12. roku 

následujícího 

• Zařadit lze DPB, které byly k 31.12. 2019  v závazku AEKO 

ÚPRAVY PODMÍNEK V POROVNÁNÍ S NV 75/2015 SB. 

Integrovaná produkce ovoce:  

• vypuštění podmínky odběrů půdy akreditovanou osobou na těžké kovy 

IP révy vinné: 

• zajištění bylinného pokryvu v každém 2. meziřadí od počátku závazku 

• Snížení aplikací přípravků na ochranu rostlin úměrně délce závazku, a 

vypuštění jejich max. ročního limitu 

IP zeleniny a jahodníku: 

• vypuštění podmínky odběrů půdy akreditovanou osobou na těžké kovy 

Údržba zatravněných DPB: 

• Vstoupit lze jen s DPB, které byly zařazeny v zatravňování orné půdy 

podle NV 75/2015 Sb., 

• Na území ZCHÚ, OP NP a Natura 2000 provádět mulčování, přísev, 

bodovou aplikaci herbicidů jen se souhlasným stanoviskem OOP 

Nektarodárný biopás  

• úprava podmínek pro 2 leté období trvání závazku 

S ÚPRAVOU PODMÍNEK DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM SAZEB 

 

SAZBY PRO NAVAZUJÍCÍ OPATŘENÍ AEKO 
Sazba (EUR)/ha 

IP ovoce 400 

IP révy vinné zákl. / nadstavba 197 / 550 

IP zeleniny R / J 425 / 425  

IP jahodníku 431 

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny 96 

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené/nehnojené 166 / 185 

Horské a suchomilné louky hnojené/nehnojené 147 / 170 

Trvale podmáčené a rašelinné louky, 692 

Ochrana modrásků 173 

Ochrana chřástala polního 198 

Suché stepní trávníky a vřesoviště a 353 

Druhově bohaté pastviny 213 

Zatravnění zákl./podél vodního útvaru 107 / 115 

Biopásy krmné/nektarodárné 670 / 609 

Ochrana čejky chocholaté 667 

Údržba DSO 135 

ODPOČTY: 

– 86 EUR na území 1. zóny CHKO a ZOD 

– 76 EUR na území NP 

– 40 až 69 EUR za souběh s EZ 

– 78 až 182 EUR při souběhu s diverzifikací v rámci PP 
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NOVÉ NV PRO NAVAZUJÍCÍ ZÁVAZKY EZ 

ZAŘAZENÍ 

• Podání žádosti o zařazení do 15. května 

• Na období 2 let  které trvá od 1. 1. roku podání žádosti do 31.12. roku 

následujícího 

• Zařadit lze DPB, které byly k 31.12. 2019  v závazku EZ, výměru nelze navýšit 

zařazením DPB, který nebyl v závazku 

• Podmínka čistého ekologického zemědělce 

PŘEHLED TITULŮ A SAZEB:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Odpočet ve výši 32 EUR na území NP, 1. zóny CHKO a ZOD 

 

 

 

 

 

 

PO (EUR)  EZ (EUR) 

Trvalý travní porost  86 83 

Zelenina nebo spec. byliny 537 466 

Trávy na semeno 266 180 

Ostatní plodiny na R 247 180 

Travní porost na R 81 69 

Odplevelení úhorem 35 29 

Ovocný sad intenzivní 830 779 

Ovocný sad ostatní  420 417 

Vinice 907 845 

Krajinotvorný sad 70 67 

Chmelnice 907 845 

Jahodník 670 583 

USNESENÍ Č. 04/10/2019 

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova  

2014–2020 

 

projednal a vzal na vědomí 
 
 

Představení hlavních změn v nařízeních vlády pro 
plošná opatření PRV pro rok 2020 

 



25.11.2019 
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DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

Kontakty:  Ing. David Kuna, Ministerstvo zemědělství – odbor environmentálních podpor PRV,  

david.kuna@mze.cz,  tel. 221 8112 665 

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com 
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10. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020

5) PREFERENČNÍ KRITÉRIA 

PRO PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ PRV

OPERACE VYHLÁŠENÉ PRO 9. KOLO

1.1.1 Vzdělávací akce 

1.2.1 Informační akce 

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů
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PREFERENČNÍ KRITÉRIA OPERACÍ:

1.1.1 Vzdělávací akce
1.2.1 Informační akce

PREFERENČNÍ KRITÉRIA OPERACE 1.1.1  VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Č. Kritérium
Možný 

bodový zisk

1 Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka

1.1 méně než 600400 Kč 7

1.2 601401 – 800600 Kč 5

1.3 801601 – 800 1000 Kč 1

2 Projekt je regionálně neomezen

2.1 Akce se uskuteční ve 3 - 5 krajích 1

2.2 Akce se uskuteční v 6 - 9 krajích 2

2.3 Akce se uskuteční min. v 10 krajích 3

3 Projekt využívá aktivační metody výuky

3.1 Projekt využívá aktivační metody výuky (jinou, než exkurzi) 3

3.2 Aktivační metodou je exkurze 5
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Č. Kritérium
Možný 

bodový zisk

4 Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství,potravinářství, lesnictví 2

Inovací se pro účely této operace rozumí: obnova a rozšíření škály výrobků a

služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a

distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a

kvalifikace pracovní síly. Minimálním požadavkem je, že produkt, proces či metoda

musí být pro účastníky nová (nebo významně zlepšená). Na inovace musí být

zaměřeny všechny akce uskutečněné v rámci projektu.

5 Členská základna žadatele 5

6 Tematické zaměření projektu 5

Projekt řeší tématiku adaptace na změnu klimatu. Na toto téma musí být

zaměřený všechny akce uskutečněné v rámci projektu.

PREFERENČNÍ KRITÉRIA OPERACE 1.1.1  VZDĚLÁVACÍ AKCE 

PREFERENČNÍ KRITÉRIA OPERACE 1.2.1  INFORMAČNÍ  AKCE 

Č. Kritérium
Možný 

bodový zisk

1 Výdaje na hodinu vzdělávání účastníka

1.1 401300 – 500 400 Kč 3

1.2 Méně než 400 300 Kč 7

2 Projekt je regionálně neomezen

2.1 Akce se uskuteční ve 3 - 5 krajích 1

2.2 Akce se uskuteční v 6 - 9 krajích 3

2.3 Akce se uskuteční min. v 10 krajích 5

3 Projekt je zaměřen na inovace v zemědělství,potravinářství, lesnictví 2

Inovací se pro účely této operace rozumí: obnova a rozšíření škály výrobků a

služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a

distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a

kvalifikace pracovní síly. Minimálním požadavkem je, že produkt, proces či metoda

musí být pro účastníky nová (nebo významně zlepšená). Na inovace musí být

zaměřeny všechny akce uskutečněné v rámci projektu.

4 Členská základna žadatele 5

5 Tematické zaměření projektu 5

Projekt řeší tématiku adaptace na změnu klimatu. Na toto téma musí být

zaměřený všechny akce uskutečněné v rámci projektu.
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USNESENÍ č. 05A/10/2019

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 
2014–2020

projednal a vzal na vědomí

Preferenční kritéria pro operaci 1.1.1 a 1.2.1 

PREFERENČNÍ KRITÉRIA OPERACE 

16.3.1
SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A 
ZDROJŮ
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PREFERENČNÍ KRITÉRIA – 16.3.1
ZÁMĚR A, B – PK Č. 6
ZÁMĚR C – PK Č. 5

Pořadí Kritérium Možný 

bodový

zisk

Vklad vlastního majetku do společného podnikání

Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti

vlastní majetek minimálně ve výši 100 000 Kč.
5

Alespoň jeden ze spolupracujících subjektů vložil do společnosti

vlastní majetek minimálně ve výši 300 000 Kč.
8

PREFERENČNÍ KRITÉRIA – 16.3.1 ZÁMĚR  C

Pořadí Kritérium

Možný 

bodový

zisk

7.
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt 

realizován

7.1
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován,

je 100,1–125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR.
1

7.2
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován,

je 125,1–150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR.
2

7.3
Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován,

je více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR.
3

Určení míry nezaměstnanosti se provádí na základě tabulky Průměru

podílu nezaměstnaných osob 15 - 64 k obyvatelstvu stejného věku za

rok 2018 2019 v jednotlivých okresech dle přílohy č. 5 těchto Pravidel.

V případě místa realizace, které zasahuje do více okresů, bude konečná

míra nezaměstnanosti vypočtena jako aritmetický nevážený průměr

dotčených okresů. Kritérium bude kontrolováno k datu podání Žádosti

o dotaci, případně k datu podání Hlášení o změnách ke změně místa

realizace projektu.
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USNESENÍ č. 05b/10/2019

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 
2014–2020

projednal a vzal na vědomí

Preferenční kritéria pro operaci 16.3.1

DĚKUJEME

ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com
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10. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014–2020

6) INFORMACE O AUDITECH PRV

PŘEHLED   AUDITŮ
NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

KONTROLNÍ AKCE Č. 18/08 „PENĚŽNÍ 
PROSTŘEDKY VYNAKLÁDANÉ NA 
PODPORY V SEKTORU ŽIVOČIŠNÉ 
VÝROBY“

1. Kontrola proběhla od března do října 2018

2. Cíl: Prověřit systém řízení a poskytování 
podpory v sektoru živočišné výroby včetně 
stanovení strategických cílů a prověřit, zda 
poskytnuté peněžní prostředky přispívají k 
dosažení předpokládaných přínosů a účinků.

3. Kontrolní závěr byl zveřejněn dne 15. 4. 2019

4. Stanovisko MZe ke Kontrolnímu závěru 
vzato na vědomí vládou (usnesení vlády č. 
681 z 30. 9. 2019)
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PŘEHLED   AUDITŮ
NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

KONTROLNÍ  AKCE Č. 18/27 „OPATŘENÍ 
REALIZOVANÁ V RESORTECH 
ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z 
DŮVODU ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ SUCHA A 
NEDOSTATKU VODY“

1. Časový plán:  listopad 2018 - září 2019

2. Cíl: Prověřit v resortech zemědělství a 
životního prostředí realizaci opatření pro 
zmírnění negativních dopadů sucha a 
nedostatku vody a prověřit poskytování 
peněžních prostředků ve vazbě na stanovené 
cíle a jejich plnění.

3. V rámci Programu rozvoje venkova se týká 
operace 4.3.1Pozemkové úpravy

4. Kontrolní závěr zveřejněn dne 4. 11. 2019

PŘEHLED   AUDITŮ
NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

KONTROLNÍ  AKCE Č. 19/04 „PODPORA 
PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ“

1. Časový plán: březen 2019 - prosinec 2019

2. Cíl: Prověřit, zda jsou peněžní prostředky na 
protipovodňová opatření vynakládány účelně, 
hospodárně a v souladu s právními předpisy. 

3. Probíhá poskytování informací NKÚ
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PŘEHLED AUDITŮ EVROPSKÁ KOMISE

ŠETŘENÍ Č. RD2/2017/012/CZ NA OBDOBÍ 2014–2020 NA ZÁKLADĚ 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 1305/2013, 
Č. 1306/2013 A Č. 1307/2013 A NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) Č. 640/2014, 
Č. 807/2014, Č. 808/2014 A Č. 809/2014  (OPATŘENÍ PRV)

1. Audit proběhl v termínu 30. 10. - 3. 11. 2017

2. ČR podala žádost o zahájení smírčího řízení, která byla EK 
zamítnuta.

3. Evropská komise vydala dne 31. 10. 2019  rozhodnutí, kde vyčíslila 
částku k vyjmutí z financování EU na 50 267, 71 EUR

4. ČR zvažuje podání žaloby

ŠETŘENÍ Č. AA/2017/010/CZ TÝKAJÍCÍ SE PODPOR NA PLOCHU PODLE 
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1306/2013, 1307/2013, 1305/2013, 639/2014, 640/2014, 
641/2014 A 809/2014  (LPIS) 

1. Audit proběhl v termínu 18. 9. – 22. 9. 2017

2. Ze strany ČR byly předloženy po bilaterálním jednání všechny 
požadované informace, nyní se čeká na výsledné stanovisko EK

PŘEHLED AUDITŮ EVROPSKÁ KOMISE

KONTROLNÍ ŠETŘENÍ EVROPSKÉ KOMISE NA PROJEKTOVÁ OPATŘENÍ 
PRV UMB/2019/003/CZ/RTLM

1. Audit proběhl v termínu 14. – 18. 1. 2019

2. Cílem zejména prověřit případný střet zájmů 

3. ČR v září odeslala svoji reakci na předběžné kontrolní závěry

4. Leden 2020 plánováno bilaterální jednání s EK
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PŘEHLED AUDITŮ
EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

AUDITNÍ ŠETŘENÍ EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA 
SoA 2019 

1. Zaměřené na opatření M04 a M13 

2. Kontrola na místě proběhla 4. - 7. 6. 2019

3. 5. 9. 2019 doručena předběžná zjištění – pochybení 
u 1 žádosti z M13 (ANC)

4. ČR odeslala reakci dne 2. 10. 2019

USNESENÍ č. 06/10/2019

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 
2014–2020

projednal a vzal na vědomí

Informace o proběhlých auditech Programu rozvoje 
venkova
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DĚKUJEME

ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com



1

28.11.2019 7) EVALUAČNÍ PLÁN PRO ROK 2020

10. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020

AGENDA JEDNÁNÍ

1) VÝSTUPY HODNOCENÍ

 Jarní zpráva střednědobého hodnocení    

2019 (zapracování doporučení)

 Podzimní průběžná zpráva 2019 – viz      

prezentace hodnotitele

 Stav zpracování ad hoc metodik  

a šetření plánovaných pro rok 2019

2) EVALUAČNÍ PLÁN NA ROK 2020
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STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ (JARO 2019)
– REAKCE NA DOPORUČENÍ HODNOTITELE

Operace 16.4.1 Spolupráce – upravit podmínky čerpání v operaci 16.4.1, případně
převést část alokovaných prostředků do jiné operace v rámci opatření M16 (16.2.2)

podmínky upraveny, cílem je umožnit žádat většímu okruhu žadatelů

navrženo k úpravě v rámci 8. modifikace PRV

Operace LEADER - revidovat, tzn. snížit cílové hodnoty indikátoru pracovních míst

navrženo k úpravě v rámci 8. modifikace PRV

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ (JARO 2019)
– REAKCE NA DOPORUČENÍ HODNOTITELE

M10

Některé nadstavbové tituly OTP dostatečně neodpovídají plochám relevantních přírodních
biotopů – ve spolupráci s AOPK bude přesněji metodicky stanoveno, které biotopy a další
přírodní hodnoty jsou relevantní pro vymezení nadstavbového titulu

Nízké povědomí zemědělců o environmentálních přínosech realizace titulů: ochrana
modrásků a trvale podmáčené a rašelinné louky – posílení informační kampaně (školení,
semináře)

Zavést flexibilní reakci na období sucha nebo dalších podmínek s ohledem na specifika
lokality nebo farmy – zohlednění v následujícím programovém období

M08

V rámci operací 8.3.1 a 8.4.2 směřovat podporu přednostně do rizikových povodí –
součástí preferenčních kritérií

8.5.1 – malý pokrok v implementaci – zvýšit absorpci, přesun části alokace do jiných
operací  návrh 8. modifikace – přesun finančních prostředků do operace 8.4.1

8.1.1 – malý pokrok v implementaci  návrh na 8. modifikaci – snížení cílové hodnoty v
důsledku úpravy strategie PD, současná situace (sucho, kůrovec) neumožňuje zalesnit více
než 250 ha.
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6. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA (PODZIMNÍ)

– STAV

termín odevzdání výstupu hodnotitele 30. 9. 2019 

finalizace - prosinec 2019 – zveřejnění na webu,  

zpětná vazba k doporučením

zpracováno na datech k 30. 6. 2019

aktuálně probíhá 2. kolo připomínkování

Hlavní závěry a doporučení v následující 

prezentaci hodnotitele 

VÝSTUPY 
TEMATICKÝCH 
ÚKOLŮ ÚZEI 

2019

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů
v rámci Cost benefit analýzy pro projekty PRV 2014-2020

- podklady budou sloužit pro výpočet finančního plánu projektů PRV

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná
hodnota podniku, Výkony a Hodnota zemědělské produkce
v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ)

- výstupy v IV. Q

Podpora projektových (diverzifikačních) opatření PRV 2014 – 2020

- příprava dat a získávání informací, znalostí a podkladů pro podporu a řízení

opatření PRV 2014 – 2020 (zejména OZE, peletárny)

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV 2014-2020

- vedení databáze kontextových ukazatelů; připomínky

k výstupům hodnotitele, struktura EP a jeho aktualizace

Příprava pro budoucí programové období

Příprava SP SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů

- zpracování analytických a strategických podkladů pro sestavení strategického
plánu SZP

Zpracování připomínek k výstupům ex-ante analýzy FN

- dopřesnění postupů hodnotitele (písemné připomínky a aktivní účast na

jednáních)

https://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXleql8YfbAhVKUlAKHRH7DsEQjRx6BAgBEAU&url=http://preferencevhd.info/index.php/projektovani/provoz-bus-po-tramvajovem-telese/&psig=AOvVaw3r5hZgNC8EKkubhALtrhob&ust=1526479452311752
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Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020

- řešeno průběžně

 příprava dat a získávání dalších znalostí (podkladů) pro podporu řízení

environmentálně cílených opatření PRV 2014-2020 (AEKO, EZ, Natura

2000) včetně získání dat potřebných pro budoucí přípravu nastavení opatření

po roce 2020

Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými
znevýhodněními (ANC)

- řešeno průběžně

 modelování dopadu nového vymezení platného od roku 2018 do ekonomiky

podniků a vliv ANC plateb na ekonomiku podniků

 porovnání vlivu výše sazby dle faremních systémů na změnu hospodaření

podniků v letech 2018 a 2019

 analýza dosavadního působení plateb LFA/ANC

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní
podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

- řešeno průběžně

 etologická studie

 analýza a vyhodnocení v sektoru prasat a mléčného skotu a potvrzení

nastavení baseline opatření.

VÝSTUPY 
TEMATICKÝCH 
ÚKOLŮ ÚZEI 

2019

STAV 
ZPRACOVÁNÍ 
AD HOC 
METODIK 
A ŠETŘENÍ 

2019 

Zpracování indikátoru ptáků zemědělské krajiny (IPZK)   
pro roky 2017 – 2020 – II. pol. 2019

Hodnocení příspěvku OTP, zatravňování a biopásy
k zachování a podpoře biodiverzity – II. pol. 2019

Zpracování studie k porovnání příspěvku k biodiverzitě 
v sadech a vinicích podpořených opatřeními AEKO a EZ 
v rámci PRV 2014 – 2020 a lokalitách s konvenčním 
hospodařením - II. pol. 2019
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EVALUAČNÍ 
PLÁN NA ROK

2020

EXTERNĚ
PROVÁDĚNÉ 
HODNOTÍCÍ 
ČINNOSTI 

ČINNOSTI 
ZAJIŠŤOVANÉ 
ÚZEI V RÁMCI 

TEMATICKÝCH 
ÚKOLŮ 

 ex-ante FN
- 1. výstup odevzdán 

15. 10. 2019

 analýza SEA

 ex-ante SP pro SZP
- I. výstup 5. 9. 2019
- II. výstup 6. 10. 2019
- III. výstup 10. 2. 2020

EXTERNĚ
PROVÁDĚNÉ 
HODNOTÍCÍ 
ČINNOSTI 

S VAZBOU NA 
BUDOUCÍ SZP

ZAJIŠŤOVANÉ
HODNOTITELEM 
PRO PRŮBĚŽNÉ 

HODNOCENÍ

 jarní zpráva ze 
střednědobého 
hodnocení

 podzimní 
průběžná zpráva

ZAJIŠŤOVANÉ 
AD HOC –

SPECIFICKÉ 
ČINNOSTI

 metodiky, šetření, 
případové studie k 
plošným opatřením

 hodnocení publicity 
a komunikačních 
aktivit PRV, včetně 
činnosti CSV

NÁVRHY 
TEMATICKÝCH 
ÚKOLŮ ÚZEI 

NA
ROK 2020

Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci
Cost benefit analýzy pro projekty PRV 2014-2020

Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů HPH, Výkony a
Hodnota zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent
pracovní síly (RPJ)

Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020

Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými
znevýhodněními (ANC)

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní
podmínky zvířat“ pro PRV 2014-2020

Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020

Příprava pro budoucí programové období

Zpracování připomínek a komentářů k výstupům hodnotitele
ex-ante analýzy FN

Příprava strategického plánu SZP na období 2021-2027
a souvisejících podkladů

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixwtWwquzdAhVE-qQKHYMxAZEQjRx6BAgBEAU&url=https://zsmalse.cz/drupal/node/1531&psig=AOvVaw15Ijg3DddMOJFCrmycLmOa&ust=1538726841758374
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USNESENÍ Č. 07/10/2019

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 

2014–2020

projednal a vzal na vědomí

Evaluační plán pro rok 2020, informace o aktuálním 
stavu hodnocení Programu rozvoje venkova 

2014–2020 a hodnotících aktivitách pro 
programové období 2021–2027 

DĚKUJEME

ZA POZORNOST

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com
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Podzimní průběžné 
hodnocení PRV 2019  

Hodnotící zpráva PRV 2014-2020 s daty k 30.6.2019 
 

Monitorovací výbor PRV 

18. 11. 2019 

Kontext hodnocení 

 Metodika 

 Vodítka EU k vyhodnocení EO 1-21 

 

 Provedené aktivity 

 Analýza implementačních dat k 30. 6. 2019 

 Dopočty indikátorů na základě získaných dat 

 Kontextové rešerše  

 Analýzy GIS 

 Tematické analýzy 

 Odpovědi na EO 
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Závěry a doporučení 
vzdělávání, spolupráce, inovace (1A, 1B, 1C) 

 Celková intenzita příspěvku zůstává prozatím relativně nižší 

 podíl výdajů (M01 a M16) k celkovým výdajům PRV (T1)  
dosahuje 1,30 % (28,2 % cílové hodnoty) 

 počet proplacených operací v M16 (T2) je 29 (10,7 % 
cílové hodnoty s převážně pozitivním výhledem) 

 Počet účastníků uskutečněných vzdělávacích akcí dosáhl 
5 406 (10,77 % cílové hodnoty, celkový počet účastníků 
za vzdělávací a informační akce pak dosáhl 41,8 %) 

 Doporučujeme provedení dílčích realokací uvnitř opatření 
M16 (zejména 16.4.1 a v případě nezměněné situace také 
16.3.1) a vypsání nových výzev včetně úpravy podmínek v 
rámci M01 

 

 

 

 

 

 

 
Závěry a doporučení  

Tematická analýza M01 a M16 

 Závěry M01  

 Přínos realizovaných akcí na absorpční kapacitu, úspěšnost při podávání 
žádostí a také transfer znalostí je prokazatelný. 

 Mezi jednotlivými kraji existují významné rozdíly v počtu realizovaných 
akcí, počtu účastí i průměrného počtu účastí na 1 akce. 

 Administrativní náročnost a zejména doba administrace v jednotlivých 
fázích projektu neodpovídají velikosti a významu realizovaných projektů 
a v konečném důsledku omezují absorpční kapacitu opatření. 

 Přinos projektů pro žadatele neodpovídá míře spolufinancování. 

 Celkový počet realizovaných akcí, účastí i čerpání prostředků neodpovídá 
očekávanému stavu implementace programu v polovině roku 2019. 

 Závěry M16 (16.3.1 a 16.4.1) 

 I přes dílčí úpravy podmínek v operacích 16.3.1 a 16.4.1 nelze 
identifikovat progresivní změny v procesu implementace. 

 Doba administrace žádostí je velmi dlouhá a negativně zatěžuje příjemce 
zejména v operaci 16.3.1. 

 V případě, že nedojde k zásadnímu impulsu v počtu registrovaných 
projektů v rámci podzimní výzvy, je reálně ohroženo vyčerpání alokace 
ve výši nejméně 6 mil. EUR. 
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Závěry a doporučení 
zemědělská prvovýroba (2A, 2B) 

 Implementace stěžejního opatření 4.1.1 (Investice do 
zemědělských podniků) pokračuje bez problémů 

 Podpořené podniky vykazují zvýšenou hodnotu HPH a 
výkonů ve vyšší než očekávané míře 

 

 

 

 

 

 

 Podpořeno 1 085 mladých zemědělců = 4 % zem. podniků v 
ČR (naplnění 63 %) 

 

 

 

 

 

Závěry a doporučení  
Tematická analýza PO2B 

 Podrobná analýza zaměřená na vývoj standardní 
produkce (SP) dle FAND u mladých zemědělců 

 Rozdělení výrobního zaměření dle FADN 

 Sledování výše SP u jednotlivých projektů oproti minimální SP v 
jednotlivých letech (rozdělení do 5 pásem) 

 Sledování vývoje SP u jednotlivých projektů mezi lety 2016/2017, 
2017/2018 a 2016 až 2018 (projekty s daty ve všech 3 letech) 

 

 36  

 22  

 22  

 89  

 63  

 79  

 46  

 48  

 53  

 68  

 65  

 84  

 86  

 120  

 163  
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méně než min. SP  do 25 % nad min. SP   25-50 % nad min. SP  50-100 % nad min. SP  více než 100 % nad min. SP

Procentuální podíl mladých zemědělců v jednotlivých kategoriích 
dle velikosti SP – chov skotu (příklad)  
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Závěry a doporučení 
lesní hospodářství (2C) 

 Absorpční kapacita opatření je po provedení realokace 
nastavena odpovídajícím způsobem a probíhá plnění 
nastavených indikátorů  

 Realizovaná opatření přispívají ke zvyšování efektivnosti, 
zaměstnanosti a přidané hodnoty 

 Implementační pokrok u navyšování hustoty a délky lesních 
cest dosahuje cca 20 až 25 %. 

 

 

 

 

Závěry a doporučení 
potravinářské podniky (3A) 

 Došlo k nárůstu počtu podpořených potravinářských 
podniků (92 % cílové hodnoty) 

 Překročená cílová hodnota v růstu HPH a i výkonů (73 %, 
resp. 44 % podniků) 

 Každý čtvrtý podnik zpracovává nově vlastní produkty 
(naplnění z 99 %) 

 Přetrvává nízký zájem o spolupráci mezi účastníky KDŘ a 
místních trhů - nulový efekt ke konci 2018 

 Doporučení:  

 Převést část alokovaných prostředků z 16.4.1 do jiné operace v rámci 
opatření M16 

 Zhodnotit disproporci mezi stanovenou alokací a počtem podpořených 
podniků v 16.2.2 a využít informaci pro nové programové období při 
stanovení výše alokace a počtu podpořených operací 
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Závěry a doporučení 
biologická rozmanitost (4A) 

 Pokračuje pozitivní trend závazkování opatření 
M10 – M13 (meziroční nárůst závazkované 
plochy o cca 1 - 4 %) 

 V opatření M15 výrazný meziroční pokrok v 
závazkované ploše i vyplacených závazcích, 
finanční plnění ale stále dosahuje pouze 27 %. 

 V AEKO a EZ pokračuje trend narůstu plochy 
závazků u v minulosti „problematických“ operací 
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Závěry a doporučení 
případová studie – monitoring biodiverzity (4A) 

 Vývoj početnosti složeného indexu polních druhů 
ptáků i více jednotlivých druhů naznačuje 
setrvalý stav nebo i mírně vzestupný trend na 
pozemcích obhospodařovávaných v systému EZ  

 Nelze ale generalizovat – chybějící data pro 
rigorózní vědecké hodnocení 

 Doporučení: Zahájit dlouhodobý výzkumu s více 
opakováními s párovým uspořádáním nebo jinou 
vhodnou formou sběru dat cílenou na zhodnocení 
otázek týkajících se dopadů PRV na biodiverzitu. 
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Závěry a doporučení 
hospodaření s vodou (4B) 

 Zájem zemědělců o využívání managementů, které 
mají nejvyšší pozitivní dopady na hospodaření s vodou 
je dostatečný, závazky na TTP i orné půdě pokrývají 
větší území, než jaká byla očekávaná plocha. 

 Posun implementace u lesnických operací s hlavním 
příspěvkem k lepšímu hospodaření s vodou (8.4.2) je 
dostatečný 

 Spíše neprůkazná analýza trendů znečištění dusičnany 
v územích ZOD a OPVZ dle převažujícího způsobu 
hospodaření na zemědělské půdě nemohla izolovat 
jiné faktory, které kvalitu vody ovlivňují podstatně 
intenzivněji.  

 

 

 
 

11 

Závěry a doporučení 
hospodaření s půdou (4C) 

 Pokrok v implementaci operací M08 je většinou 
dobrý nebo alespoň vykazuje pozitivní trend.  

 Velmi problematické je čerpání operace 8.5.1 z 
důvodu načasování, administrativní náročnosti a 
dostupnosti alternativních zdrojů financování. 

 Doporučení: Do budoucnosti analyzovat 
možnosti zjednodušení  

   administrativní  

   náročnosti a především  

   vhodnějšího načasování  

   podpory 
 

12 
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Závěry a doporučení 
diverzifikace podnikání (6A) 

 Závěry  

Nejčastěji v podopatření 6.4 čerpají mikropodniky a 
malé podniky (80 %) 

Byla zaznamenána zvýšená hodnota HPH (cca 80 %) 

Z hlediska počtu proplacených projektů zůstává 
podpora na diverzifikaci podnikání za očekáváním 

Nízký počet vytvořených pracovních míst (míra 
naplnění 13,4 %) nárůst v závazkovaných v 1. pololetí 
2019 o 112 pracovních míst 

Doporučení 

Snížit cílové hodnoty pro počet nově vzniklých 
pracovních míst 

 

 

 

 

 

Závěry a doporučení 
podpora místního rozvoje (6B) 

 Indikátor zapojení venkovského obyvatelstva do místních 
aktivit se daří naplňovat.  

 Indikátor Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (LEADER) dosáhl 33,5 % cílové hodnoty a 
pravděpodobně bude naplněn. 

 Podíl výdajů M19 na celkových výdajích PRV dosahuje 0,98 
% (nárůst hodnoty oproti minulé zprávě o 40 %). 

 Přetrvává nezájem žadatelů o operaci 19.3.1, vyčerpání 
alokace se jeví jako nepravděpodobné. 

 Současná absorpční kapacita zatím nedosahuje objem 
bezpečně zajišťující vyčerpání stávající alokace operace 
19.2.1 v daném čase, nicméně nově po zapojení projektů 
obcí a spolků lze očekávat bezproblémové vyčerpání. 

 Doporučení: Podpořit MAS při přesunu prostředků z 19.3.1 
do 19.2.1 
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10.  ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020

8) NAPLŇOVÁNÍ KOM. STRATEGIE, PROJEDNÁNÍ 

AKTUALIZACE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO ROK 2020 

A INFORMACE O PLÁNU TP A CSV PRO ROK 2020

OBSAH

NAPLŇOVANÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRO ROK 
2019 (20.1 A 20.2)

REALIZOVANÉ REGIONÁLNÍ AKTIVITY CSV

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE PRV PRO 
ROK 2020 (20.1 A 20.2)

PLÁN TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO 
VENKOV PRO ROK 2020 – NÁVRH

REGIONÁLNÍ TPS PŘI CSVV ROCE 2020
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NAPLŇOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRV - REALIZACE INFORMAČNÍ A 
PROPAGAČNÍ STRATEGIE PRV V ROCE 2019 (1. – III. Q 2019), PODOPATŘENÍ 20.1

Oblast Činnost Rozpočet v Kč Harmonogram Komentář

oblast Programu rozvoje 

venkova (Podopatření 20.1. 

– Podpora na technickou 

pomoc (kromě CSV))

Informační akce pro 

projektová opatření PRV
18 453 před příjmem žádostí 

Nebylo realizováno jako 

akce, pouze tiskovina 

před 8. kolem

Výroční zpráva o PRV 

2018
0 III. čtvrtletí Bylo realizováno

Pravidla pro žadatele 0 průběžně Realizováno dle potřeby

Propagační předměty pro 

MV PRV
14 000 dle potřeb

Realizace probíhá nyní 

(IV. čtvrtletí)

Metodiky pro žadatele 421 642 před jednotnou žádostí
Realizováno, distribuce 

především na OPŽL

Informační akce pro 

plošná opatření
54 275 před jednotnou žádostí Realizováno

TISKOVINY(20.1.)

brožura „Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 
8. kolo, nejčastější chyby žadatelů“

inzerce v odborném periodiku Pekař cukrář
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Oblast Činnost Rozpočet v 

Kč

Harmonogram Komentář

oblast Celostátní 
síť pro venkov 
(Podopatření 
20.2. – Podpora 
pro zřízení a 
provoz CSV)

LeaderFEST 185 699,50 květen Proběhla realizace

Odborné workshopy a semináře 112 000 průběžně Bylo realizováno částečně

Regionální konference 450 000 průběžně Proběhla/Probíhá realizace

Prezentace CSV na konferenci k výročí 10 let ENRD 62 815 duben 2019 Proběhla realizace

Konference k pozemkovým úpravám 184 928 duben 2019 Proběhla realizace

Účast na mezinárodních výstavách a výstavách na 

celorepublikové úrovni
1 813 733 průběžně Proběhla realizace

Publikace a brožury CSV, příklady dobré praxe PRV 267 176 průběžně Realizováno dle potřeby

NAPLŇOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRV - REALIZACE INFORMAČNÍ A 
PROPAGAČNÍ STRATEGIE PRV V ROCE 2019 (1. – III. Q 2019), PODOPATŘENÍ 20.2

Oblast Činnost Rozpočet v 

Kč

Harmonogram Komentář

oblast Celostátní 
síť pro venkov 
(Podopatření 
20.2. – Podpora 
pro zřízení a 
provoz CSV)

Prezentace příkladů úspěšně zrealizovaných projektů z 

Programu rozvoje venkova prostřednictvím krátkých 

videospotů

0 2019/2020

V roce 2019 nebylo 

realizováno, bude 

přesunuto do roku 2020

Semináře a exkurze s tématikou sociálního zemědělství 0 průběžně

V roce 2019 nebylo 

realizováno, bude 

přesunuto do roku 2020

Konference Venkov 975 000 IV. čtvrtletí Realizace proběhla

Aktivity v rámci Evropského inovačního prostředí (EIP) 10 400 průběžně Proběhla realizace

NAPLŇOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRV - REALIZACE INFORMAČNÍ A 
PROPAGAČNÍ STRATEGIE PRV V ROCE 2019 (1. – III. Q 2019), PODOPATŘENÍ 20.2
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Oblast Činnost Rozpočet v Kč Harmonogram Komentář

oblast Celostátní 

síť pro venkov

(Podopatření 20.2. 

– Podpora pro 

zřízení a činnost 

CSV)

Vydání zpravodaje CSV 15 000 duben 2019 Proběhla realizace

Účast na regionálních výstavách, prezentačních akcích, 

regionální semináře a workshopy a další regionální aktivity 

vztahující se k informování o PRV 2014-2020 dle aktuálního 

rozpočtu regionálních ročních prováděcích plánů

6 322 172 Kč průběžně
Probíhá dlouhodobá 

realizace

Propagační předměty pro prezentační prostředí k PRV 20 000 průběžně
Probíhá dlouhodobá 

realizace

NAPLŇOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRV - REALIZACE INFORMAČNÍ A 
PROPAGAČNÍ STRATEGIE PRV V ROCE 2019 (1. – III. Q 2019), PODOPATŘENÍ 20.2

V přípravě další číslo Zpravodaje CSV, předpokládaná témata: 

Rozhovor se starostou obce Třeštice, vítězem celostátního kola Oranžové stuhy

Inspirovali jsme se v zahraničí (ty nejzajímavější zahraniční exkurze za projekty PRV)

Příklady dobré praxe PRV 2014-2020; výsledky 8. kola příjmu žádostí PRV

Činnost tematických pracovních skupin

Aktivity zaměřené na podporu čerpání vybraných operací

Podpůrná kampaň pro zvýšení zájmu žadatelů o operaci 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů.

Forma seminářů, workshopů a exkurzí realizovaných v rámci regionálních plánů Celostátní sítě pro venkov.

K 22. 10. 2019 bylo na regionální úrovni dokončeno celkem 92 akcí v hodnotě cca 6,3 mil. Kč. 

Nejvyšší podíl finančních prostředků byl využit na semináře, a to více než 2 mil. Kč (účast 9 063 zájemců).

REGIONÁLNÍ AKTIVITY CSV + UKÁZKA Z AKCÍ 

Typ akce
Počet akcí Finanční náročnost Počet účastníků

exkurze ČR 8 567 380 Kč 237

exkurze 

zahraniční 11 2 135 389 Kč 349

konference 9 663 356 Kč 1 006

propagační 

akce 21 715 983 Kč nesleduje se

seminář 371 2 090 970 Kč 9 063

setkání 5 124 094 Kč 316

workshop 1 25 000 Kč 50

celkem 92 6 322 172 Kč 11 021

[1] Jedná se o počet akcí, některé akce tvořilo více seminářů (např. Semináře k Jednotné žádosti)
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REGIONÁLNÍ AKCE
RO BRNO

Cyklus seminářů „Management farmy 
od A do Z“ 

celoroční projekt ukončen - seminářů se 
zúčastnilo 90 osob  

Semináře se konaly ve třech krajích –
Jihomoravském kraji, Moravskoslezském 
kraji a v Kraji Vysočina. 

REGIONÁLNÍ AKCE
RO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Konference Jihočeský venkov 2019

Tradiční květnová akce – zúčastnilo se cca 
70 osob.

Zaměření na rozvoj Jihočeského venkova a 
zemědělství, možnosti čerpání z PRV, 
příklady dobré praxe zrealizovaných 
projektů LEADER. 
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REGIONÁLNÍ AKCE
RO OLOMOUC

Vesnice roku - Oranžová stuha

Seminář v obci Nebuz zaměřený na 
podporu zájmu obcí zúčastnit se soutěže.

V průběhu akce proběhla i exkurze na 
zemědělské podniky (chovatel koz, chovatel 
zvěře), které přispěly k úspěchu obce 
v soutěži v roce 2018.

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE  PRV  PRO ROK 2020, 
PODOPATŘENÍ 20.1

Oblast Činnost Rozpočet v Kč Harmonogram

oblast Programu rozvoje 

venkova (Podopatření 20.1. –

Podpora na technickou pomoc 

(kromě CSV))

Informační akce pro 

projektová opatření PRV
30 000 před příjmem žádostí 

Výroční zpráva o PRV 2019 0 III. čtvrtletí

Pravidla pro žadatele 0 průběžně

Propagační předměty 200 000 dle potřeb

Metodiky pro žadatele 500 000 dle potřeb

Informační akce pro plošná 

opatření
100 000 dle potřeb
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INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE  PRV V ROCE 2020, 
PODOPATŘENÍ 20.2

Oblast Činnost Rozpočet v Kč Harmonogram

oblast Celostátní síť 

pro venkov

(Podopatření 20.2. –

Podpora pro zřízení 

a provoz CSV)

Konference Venkov 975 000 III. čtvrtletí

LeaderFEST 260 000 květen

LINC 2020 800 000 září

Konference k pozemkovým úpravám 200 000 I./II. čtvrtletí 

Odborné workshopy a semináře, exkurze 740 000 průběžně

Regionální konference 500 000 průběžně

Semináře a exkurze s tématikou sociálního zemědělství 620 000
Průběžně, přesun z 

roku 2019

Účast na mezinárodních výstavách a výstavách na celorepublikové úrovni 1 760 000 průběžně

Prezentace příkladů úspěšně zrealizovaných projektů z Programu 

rozvoje venkova prostřednictvím krátkých videospotů
650 000

Průběžně, přesun z 

roku 2019

Publikace a brožury CSV, příklady dobré praxe PRV včetně fotografií a 

videí
600 000 průběžně

Aktivity v rámci Evropského inovačního prostředí (EIP) 200 000 průběžně

Účast na regionálních výstavách, prezentačních akcích, regionální 

semináře a workshopy a další regionální aktivity vztahující se 

k informování o PRV 2014-2020 dle aktuálního rozpočtu regionálních 

ročních prováděcích plánů

10 329 000 průběžně

Propagační předměty pro prezentační prostředí k PRV 1 378 000 průběžně

PLÁN TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2020 

Pro podopatření 20.1 se předpokládá realizace aktivit:

Odbor 14110 – překlady a tlumočení, vzdělávání zaměstnanců, personální zajištění činnosti Řídicího orgánu, 
informační a propagační materiály, informační akce pro veřejnost, průběžné hodnocení PRV 2014-2020, evaluační 
plán včetně hodnocení komunikační strategie a CSV, znalecké posudky a odborné studie, zasedání Monitorovacího 
výboru (2x), hodnocení projektů externím hodnotitelem, personální zabezpečení hodnotitelských komisí, realizace 
občerstvení, příprava nové SZP (ex-ante hodnocení Strategického plánu SZP, SEA hodnocení Strategického plánu 
SZP, ex-ante hodnocení finančních nástrojů) a další v celkové částce cca 16 902 000 Kč.

Odbor 14130 – indikátor ptáků zemědělské krajiny, monitoring biodiverzity a další hodnocení spojená 
s environmentálními platbami, personální projekty, tisk brožur a metodik pro žadatele, semináře pro veřejnost pro 
plošná opatření, realizace občerstvení a další v celkové částce cca 8 894 000 Kč.

SZIF – vzdělávání zaměstnanců, znalecké posudky, dálkový průzkum země, nástroj pro sledování vazeb mezi 
subjekty, delegování kontrol zakázek dle ZZVZ, propagační předměty, zajištění služeb provozu ICT infrastruktury, 
personální zajištění apod. s předpokládanou částkou dotace za cca 26 000 000 Kč.
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PLÁN TP (20.1)

Monitoring biodiverzity

Fotografie z realizace kontrolního dne v roce 
2019.

PLÁN TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2020 

Pro podopatření 20.2 se předpokládá realizace aktivit:

Odbor 14110 – aktivity na národní úrovni: konference (konference Venkov 2020, výroční konference partnerů 
CSV), činnost tematických pracovních skupin na centrální úrovni, podpora akce LeaderFEST 2020, konference na 
téma pozemkové úpravy, mladí lidé na venkově - výměna know-how a zkušeností atd. Dále bude probíhat sdílení 
dobré praxe - semináře/setkávání/exkurze tematicky zaměřené na sociální zemědělství, inovace, spolupráce 
s odborným školstvím (střední školy), chytrý venkov a rozvoj života na venkově, CLLD. Budou vydány prezentační 
brožury (např. úspěšných projektů PRV), proběhne prezentace na veletrzích (Agrokomplex 2020, Země živitelka 
2020) a aktivity v rámci ocenění Oranžová stuha a další v celkové částce cca 8 155 000 Kč. 

Sekce S11000 (SZIF) – aktivity na centrální úrovni: prezentační materiály pro potřeby CSV, informační materiály 
k CSV a PRV 2014-2020, školení pro koordinátory CSV, pracovní cesty zahraniční – Setkání CSV členských zemí, 
propagační materiály pro zajištění prezentačního prostředí k PRV v celkové částce cca 900 000 Kč.
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PLÁN TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2020

Pro podopatření 20.2 se předpokládá realizace aktivit:

Sekce S11000 (SZIF) – aktivity na regionální úrovni: konference, workshopy, semináře, exkurze 
za příklady dobré praxe, prezentační akce, setkávání partnerů CSV, vydávání informačních 
materiálů a další dle aktuálního rozpočtu na regionální roční prováděcí plány pro realizaci 138 akcí 
v celkové částce cca 12 012 000 Kč. 

RO počet akcí finanční náročnost

Praha 20 1 890 000 Kč

České Budějovice 31 2 111 000 Kč

Ústí nad Labem 15 1 160 000 Kč

Hradec Králové 24 2 510 000 Kč

Brno 20 1 681 000 Kč

Olomouc 17 1 600 000 Kč

Opava 11 1 060 000 Kč

Celkem 138 12 012 000 Kč

PLÁN TECHNICKÉ POMOCI A CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2020

Regionální tematické pracovní skupiny:

V Jihomoravském kraji je navrženo pro Tematickou pracovní skupinu Sociální zemědělství
pro rok 2020 vyčlenit 148 273 Kč. 

V rámci Jihomoravského kraje je pro rok 2020 navrženo založení nové Tematické pracovní 
skupiny se zaměřením na Krátké dodavatelské řetězce (pro 1. rok fungování je navržen
rozpočet 300 000 Kč).  
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Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 
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projednal a vzal na vědomí

Naplňování komunikační strategie, aktualizaci 
komunikační strategie pro rok 2020 a informace o plánu 
Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro rok 
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Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com
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28. 11. 2019 

 
10. ZASEDÁNÍ MV PRV 2014-2020 

 

9)STAV PŘÍPRAV SZP 2020+ 

AKTUÁLNÍ  VÝVOJ  EU LEGISLATIVY  

  Víceletý finanční rámec 

 projednávání na ER 18.10.  - zatím bez sblížení postojů - předpoklad schválení 2020 

 

  Soubor nařízení k nové SZP 

 Zpráva o pokroku FI PRES bude prezentována na AGRIFISH 16-17/12  

 Projednávání  na všech úrovních Rady bude pokračovat  za HR PRES v 1. pol. 2020 

 Otevření vybraných článků ze strany EP 

 

 Soubor nařízení k přechodnému období 

 Nařízení k flexibilitě - projednání do konce roku 2019  

 Nařízení k přechodným ustanovením  - projednání  do léta 2020 (návaznost na VFR) 

 

 



25.11.2019 

2 

PŘECHODNÉ OBDOBÍ A PRV 2014-2020 

 rozvoj venkova   

 možnost prodloužení PRV 2014-2020  do 31.12. 2021 (notifikace EK) 

• pak bude rozpočet 2021 využit za starých podmínek; způsobilost výdajů 
do 2024  

• nutnost odůvodnit alokaci do opatření - nedostatek finančních prostředků 
PRV, plynulost závazků … 

• pokud státy nevyužijí tuto možnost - převod  rozpočtu 2021 do let 
2022-2025 

 LEADER - platí pravidla pro 2014-2020 s možností financovat přípravné práce 
dle nového obecného nařízení  - povinnost vyčlenit  5% z rozpočtu 2021  

 nové víceleté závazky jsou možné, ale na kratší období - do 3 let  

 převod starých závazků z předchozích období  - integrace do strategických 
plánů za určitých podmínek 

 

 

3 

LEGISLATIVA PRO PŘECHODNÉ OBDOBÍ  - ROZPOČET 

 alokace pro PRV 2014-2020  navýšena o  cca 260 mil.  EUR z EU zdrojů 

 

 celkové veřejné výdaje = ? 

    cca až  9 mld. Kč 

 

       není známá přesná částka v EU z EZFRV         
        nutné jednání s MF o zajištění kofinancování ze státního rozpočtu 

           potenciální možnost přesunu z I. pilíře ve prospěch rozvoje venkova 

 

 do kterých opatření  bude rozpočet  alokován = ?  

                                         připravujeme analýzy potřeb a absorpční kapacity  

 

4 
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DALŠÍ POSTUP 

 Průběžné diskuse dalších témat s NNO 
 Lesy ( proběhlo 18.11) 

 Klima (proběhlo 26.11) 

 Konkurenceschopnost (+ finanční nástroje) (plánováno na 9.12) 

 AKIS  

 Sektorové podpory  

 Alokace 

 Externí hodnocení  
 Ex ante hodnocení –  info v rámci  samostatná prezentace hodnotitele 

 SEA 

 Finanční nástroje 

 

 Předložení vládě pro informaci II. Q 2020 

 Konzultace s EK  2020 - roadmap pro 2020 - vybraná témata - návaznost i v 2021 
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DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com 
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Předběžné hodnocení 
Strategického plánu SZP na 

období 2021 - 2027 

Shrnutí realizovaných aktivit a předběžné 
závěry hodnocení 

 

 
Monitorovací výbor PRV 

28.11.2019 

Agenda 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 

01 Postup hodnocení 

02 Hodnoticí zpráva za 1. fázi 

03 Hodnoticí zpráva za 2. fázi 

04 Další kroky 

Strana 2 
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Postup hodnocení 
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Postup hodnocení 

 

 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 

1. Fáze 
Posouzení SWOT 
analýz a potřeb 

2. Fáze 
Posouzení 
intervenční 
strategie 

3. Fáze 
Dokončení 

předběžného 
hodnocení 

Prezentace MV Září 2019 

Září 2019 Únor 2020? 

Vodítka připravená European Evaluation Helpdesk for Rural Development 

Tool 1.1 

Tool 2.1 

Tool 2.2 

Tool 3.1 

Tool 3.1 

Tool 3.2 

Tool ??? 
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Hodnoticí zpráva za 1. fázi 
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Hodnoticí zpráva za 1. fázi 

Cíl: Hodnocení analytických podkladů, SWOT a 
identifikovaných potřeb 

Hlavní vstupy:  

► Podkladové analýzy pro přípravu SZP v programovém období 
2021+, zpracované pro jednotlivé specifické cíle a za oblast lesů 

► Souhrn resortního připomínkového řízení napříč všemi specifickými 
cíli 

Nástroj: Matice evaluačních otázek 

Otázky: 

1) SWOT analýza (komplexnost, úplnost, konkrétnost) 

2) Aktuálnost a důvěryhodnost zdrojových dat 

3) Zapojení všech relevantních stakeholderů 

4) Vazba potřeb na SWOT analýzu, úplnost potřeb včetně popisu 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 
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Hodnoticí zpráva za 1. fázi 

► Celkově byly analytické podklady velmi detailní a dobře 
zpracované, s výjimkou několika dílčích témat napříč SC a 
přenesení některých analyzovaných aspektů do SWOT analýzy. 

► Konzistentnost přístupu k tvorbě SWOT analýzy napříč jednotlivými 
SC není vždy zachována. 

► Rozdíly ve formálním obsahu analytických materiálů u jednotlivých 
SC (uvádění autorů a zapojení stakeholderů, popis prioritizace). 

 

Doporučení: 

► Doplnit analýzy a SWOT o chybějící témata. 

► Jednoznačně vymezit definice jednotlivých kategorií SWOT analýzy 
a upravit zařazení některých prvků. 

► Sjednotit formální podobu analytických podkladů za jednotlivé SC. 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 

Hlavní obecné závěry a doporučení 

 

 

Hodnoticí zpráva za 2. fázi 
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Hodnoticí zpráva za 2. fázi 

Cíl: Hodnocení intervenční strategie 

Základní vstupy: 

► První verze textu Kapitoly 2 Strategického plánu SZP – 
vyhodnocení potřeb a intervenční strategie 

► První verze textu Kapitoly 5 Strategického plánu SZP – popis 
intervencí 

Nástroj: Matice evaluačních otázek, grafické znázornění 
intervenční strategie 

Otázky: 

1) Úplnost intervenční logiky, vazba intervencí na identifikované 
potřeby a navrhované indikátory 

2) Důraz na environmentální a klimatické cíle 

3) Zohlednění ostatních dotačních nástrojů a programů 

 

 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 
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Hodnoticí zpráva za 2. fázi 

► Prioritizace potřeb není přímo patrná ze stávajícího textu. 

► Popis intervencí relativně málo reflektuje zkušenosti z minulého 
období. 

► Není explicitně zmíněn přínos k relevantním strategiím, u SC D, E a 
F chybí závazky související s amoniakem. 

Doporučení: 

► K jednotlivým potřebám zvážit doplnění jejich priority, alespoň v 
rámci daného SC. 

► Více zohlednit zkušenosti z minulého období, v návaznosti na 
střednědobá hodnocení PRV. Dále pak zohlednit dosavadní 
zkušenosti s ostatními nástroji. 

► Přehledné znázornění příspěvku jednotlivých intervencí k národním 
politikám 

 
Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 

Hlavní obecné závěry a doporučení (1) 
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Hodnoticí zpráva za 2. fázi 

► Systém intervencí zaměřených na řízení rizik financovaný pouze z 
národních zdrojů se nejeví jako nejvhodnější. 

► V některých specifických cílech navrhované intervence neřeší 
všechny aspekty identifikovaných potřeb (zejména potřeby 
investic, modernizace, vzdělávání v cíli B a přístupu ke kapitálu v 
cíli G). 

Doporučení: 

► Zvážit zohlednění řízení rizik v rámci intervencí financovaných ze 
SZP.  

► Zvážit přesunutí některých intervencí mezi SC pro lepší provázání s 
identifikovanými potřebami. 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 

Hlavní obecné závěry a doporučení (2) 

Strana 12 

Další kroky 

► Hodnocení cílových hodnot 
indikátorů, nastavených milníků 

► Hodnocení finančního plánu 
intervencí 

► Zbylé kapitoly SP 

► Kapitola 3 – Konzistentnost strategie 

► Kapitola 4 – Prvky společné pro více 
specifických cílů 

► Kapitola 6 – Cílové hodnoty a finanční 
plány 

► Kapitola 7 – Řídicí struktura 

► Kapitola 8 – Modernizace a zjednodušení 

Předběžné hodnocení Strategického plánu SZP 
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Děkujeme za 
pozornost 
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