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1. KLÍČOVÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÍ PROGRAMU A JEHO PRIORIT
1.a) Finanční údaje
Viz přiložené dokumenty
1.b) Společné a specifické programové ukazatele a vyčíslené cílové hodnoty
1.b1) Tabulkový přehled
Prioritní oblast 1A
Název cílového ukazatele

T1: podíl výdajů podle článků 14, 15
a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v
poměru k celkovým výdajům na
program rozvoje venkova (prioritní
oblast 1A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

1,96

66,94

2014-2020

1,85

63,18

2014-2019

1,13

38,59

2014-2018

0,61

20,83

2014-2017

0,24

8,20

Cíl pro rok 2025

2,93

2014-2016
2014-2015

Prioritní oblast 1B
Název cílového ukazatele

T2: Celkový počet operací
spolupráce podpořených v rámci
opatření „spolupráce“ (článek 35
nařízení (EU) č. 1305/2013)
(seskupení, sítě/klastry, pilotní
projekty …) (prioritní oblast 1B)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

201,00

99,01

2014-2020

91,00

44,83

2014-2019

48,00

23,65

2014-2018

18,00

8,87

2014-2017

5,00

2,46

2014-2016
2014-2015
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Cíl pro rok 2025

203,00

Prioritní oblast 1C
Název cílového ukazatele

T3: Celkový počet vyškolených
účastníků podle článku 14 nařízení
(EU) č. 1305/2013 (prioritní
oblast 1C)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

6 707,00

13,30

2014-2020

5 941,00

11,78

2014-2019

3 841,00

7,62

2014-2018

1 739,00

3,45

2014-2017

388,00

0,77

Cíl pro rok 2025

50 422,00

2014-2016
2014-2015

Prioritní oblast 2A
Název cílového ukazatele

T4: podíl zemědělských podniků s
podporou z programu rozvoje venkova na
investice do restrukturalizace nebo
modernizace (prioritní oblast 2A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

27,30

103,83

23,04

87,63

2014-2020

27,04

102,84

20,12

76,52

2014-2019

24,77

94,21

15,27

58,08

2014-2018

19,06

72,49

10,86

41,30

2014-2017

12,54

47,69

4,02

15,29

2014-2016

5,58

21,22

0,06

0,23

Cíl pro rok 2025

26,29

2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Plánováno na rok
2023

Období

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

700 380,86

27,72

353 790,71

14,00

2 526 452,00

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

670 788 970,21

91,05

511 876 555,14

69,48

736 720 399,00

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

15 976 781,75

60,70

15 959 632,29

60,64

26 319 410,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

687 466 132,82

89,80

528 189 978,14

68,99

765 566 261,00
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Realizováno

Využití
(%)

Ukazatel výstupů

Prioritní oblast 2B
Název cílového ukazatele

T5: podíl zemědělských podniků s
podporou z programu rozvoje venkova na
plán rozvoje podnikatelské činnosti /
investice pro mladé zemědělce (prioritní
oblast 2B)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

4,34

82,30

4,34

82,30

2014-2020

3,89

73,77

3,89

73,77

2014-2019

4,02

76,23

4,02

76,23

2014-2018

2,99

56,70

2,99

56,70

2014-2017

2,07

39,26

2,06

39,07

Cíl pro rok 2025

5,27

2014-2016
2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno na rok
2023

Ukazatel výstupů

Období

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

11 229,84

5,64

77 692,85

39,00

199 226,00

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

56 877 834,92

95,02

43 044 807,29

71,91

59 857 785,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

56 889 064,76

94,73

43 122 500,14

71,80

60 057 011,00

Prioritní oblast 2C+
Název cílového ukazatele

Zlepšení struktury LDS - navýšení
hustoty (m/ha)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

0,05

21,74

2014-2020

0,06

26,09

2014-2019

0,09

39,13

2014-2018

0,04

17,39

2014-2017

0,01

4,35

Cíl pro rok 2025

0,23

2014-2016
2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Plánováno na rok
2023

Období

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

30 771,70

20,24

0,00

0,00

152 003,22

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

43 094 876,38

79,66

29 240 568,11

54,05

54 096 325,00

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

38 522 113,31

112,17

32 579 953,83

94,86

34 343 517,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

81 647 761,39

92,16

61 820 521,94

69,78

88 591 845,22
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Realizováno

Využití
(%)

Ukazatel výstupů

Prioritní oblast 3A
Název cílového ukazatele

T6: podíl zemědělských podniků
pobírajících podporu na účast v režimech
jakosti, na místních trzích nebo v krátkých
dodavatelských řetězcích a
seskupeních/organizacích producentů
(prioritní oblast 3A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

2014-2021

0,01

29,16

2014-2020

0,01

29,16

2014-2019

0,01

29,16

Realizováno

Využití
(%)

2014-2018

Cíl pro rok 2025

0,03

2014-2017
2014-2016
2014-2015

Podíl potravinářských podniků s podporou
z PRV na investice do přidávání hodnoty
vůči všem potravinářským podnikům (%)

2014-2021

4,51

104,88

2014-2020

4,10

95,35

2014-2019

8,55

198,84

2014-2018

6,00

139,53

2014-2017

2,30

53,49

4,30

2014-2016
2014-2015
Opatření

Ukazatel výstupů

Období

Využití
(%)

Vyčleněno

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno na rok
2023

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

457 435,50

45,65

304 713,70

30,41

1 002 018,49

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

180 690 492,59

81,37

92 093 399,45

41,47

222 066 217,00

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

159 902 413,56

73,71

159 539 521,22

73,55

216 925 228,62

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

118 435 594,40

118,41

76 012 404,44

76,00

100 018 114,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

459 485 936,05

85,09

327 950 038,81

60,73

540 011 578,11
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Priorita P4
Název cílového ukazatele

T13: podíl lesní půdy pod závazkem
obhospodařování zlepšujícím hospodaření
s půdou a/nebo předcházení erozi půdy
(prioritní oblast 4C)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

0,69

131,87

2014-2020

0,53

101,29

2014-2019

0,39

74,53

2014-2018

0,24

45,87

2014-2017

0,06

11,47

2014-2021

0,60

519,83

2014-2020

0,44

381,21

2014-2019

0,53

459,18

2014-2018

0,08

69,31

2014-2017

0,06

51,98

2014-2021

15,62

92,85

2014-2020

7,71

45,83

2014-2019

7,67

45,59

2014-2018

7,20

42,80

2014-2017

7,02

41,73

2014-2016

5,49

32,63

2014-2021

15,11

95,68

2014-2020

7,61

48,19

2014-2019

7,40

46,86

Cíl pro rok 2025

0,52

2014-2016
2014-2015

T8: podíl lesní půdy / jiných zalesněných
ploch, na něž se vztahují smlouvy
o obhospodařování podporující
biologickou rozmanitost (prioritní
oblast 4A)

0,12

2014-2016
2014-2015

T12: podíl zemědělské půdy pod
závazkem obhospodařování zlepšujícím
hospodaření s půdou a/nebo předcházení
erozi půdy (prioritní oblast 4C)

16,82

2014-2015

T10: podíl zemědělské půdy pod
závazkem obhospodařování zlepšujícím
hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)
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15,79

2014-2018

6,97

44,14

2014-2017

6,87

43,50

2014-2016

5,48

34,70

2014-2021

34,30

119,30

2014-2020

33,37

116,07

2014-2019

32,47

112,94

2014-2018

30,99

107,79

2014-2017

24,23

84,28

2014-2016

18,86

65,60

2014-2015

T9: podíl zemědělské půdy pod závazkem
obhospodařování podporujícím
biologickou rozmanitost a/nebo krajinu
(prioritní oblast 4A)

28,75

2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Plánováno na rok
2023

Období

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

925 391,69

10,43

471 498,09

5,32

8 868 557,21

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

38 763 758,27

58,43

27 853 476,06

41,98

66 347 226,97

M10

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

1 039 838 600,92

88,79

1 023 291 889,55

87,38

1 171 137 392,10

M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

427 809 291,86

85,63

370 269 657,42

74,11

499 616 312,96

M12

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

4 731 382,16

73,97

4 730 841,41

73,97

6 396 025,00

M13

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

910 878 124,49

79,34

888 235 316,60

77,37

1 148 012 718,75

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

9 992 733,71

93,20

9 764 737,76

91,08

10 721 288,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

2 432 939 283,10

83,57

2 324 617 416,89

79,85

2 911 099 520,99
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Realizováno

Využití
(%)

Ukazatel výstupů

Prioritní oblast 5C
Název cílového ukazatele

T16: celkové investice do výroby energie
z obnovitelných zdrojů (v EUR) (prioritní
oblast 5C)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

2 251 532,39

34,40

2 251 532,39

34,40

2014-2020

2 340 385,60

35,76

2 251 532,39

34,40

2014-2019

3 588 784,25

54,83

1 835 848,83

28,05

2014-2018

3 234 093,00

49,41

845 016,00

12,91

2014-2017

2 046 079,00

31,26

Cíl pro rok 2025

6 545 115,00

2014-2016
2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Realizováno

Využití
(%)

Plánováno na rok
2023

Ukazatel výstupů

Období

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

1 519 238,59

55,77

943 869,33

34,65

2 724 305,05

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

1 519 238,59

55,77

943 869,33

34,65

2 724 305,05

Prioritní oblast 5E
Název cílového ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

Cíl pro rok 2025

2014-2021
2014-2020
2014-2019
T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod
závazkem obhospodařování přispívajícím
k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní
oblast 5E)

2014-2018

0,02

2014-2017
2014-2016
2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Plánováno na rok
2023

Období

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

52 404,44

M08

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

7 892 222,98

82,42

7 554 775,94

78,90

9 575 648,12

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

7 892 222,98

81,97

7 554 775,94

78,47

9 628 052,56

10

Realizováno

Využití
(%)

Ukazatel výstupů

Prioritní oblast 6A
Název cílového ukazatele

T20: pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (prioritní
oblast 6A)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

408,00

61,82

2014-2020

307,00

46,52

2014-2019

203,00

30,76

2014-2018

109,00

16,52

Cíl pro rok 2025

660,00

2014-2017
2014-2016
2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Plánováno na rok
2023

Období

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

79 805 698,91

91,86

43 005 912,79

49,50

86 880 255,00

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

79 805 698,91

91,86

43 005 912,79

49,50

86 880 255,00
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Realizováno

Využití
(%)

Ukazatel výstupů

Prioritní oblast 6B
Název cílového ukazatele

T23: pracovní místa vytvořená v rámci
podpořených projektů (Leader) (prioritní
oblast 6B)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití
(%)

Realizováno

Využití
(%)

2014-2021

1 002,17

133,62

2014-2020

788,88

105,18

2014-2019

454,79

60,64

2014-2018

126,30

16,84

Cíl pro rok 2025

750,00

2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021
2014-2020

76,70

2014-2019
T22: podíl venkovského obyvatelstva
majícího prospěch z lepších
služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B)

2014-2018

0,00

2014-2017
2014-2016
2014-2015

T21: podíl venkovské populace pokryté
strategiemi místního rozvoje (prioritní
oblast 6B)

2014-2021

79,46

119,47

2014-2020

76,70

115,32

2014-2019

76,44

114,93

2014-2018

76,39

114,85

2014-2017

76,39

114,85

2014-2016

14,46

21,74

66,51

2014-2015
Opatření

Využití
(%)

Vyčleněno

Plánováno na rok
2023

Období

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

124 130 547,32

55,14

92 380 096,34

41,04

225 106 293,40

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

2014-2021

124 130 547,32

55,14

92 380 096,34

41,04

225 106 293,40
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Realizováno

Využití
(%)

Ukazatel výstupů

1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b) podle
prioritní oblasti
Aktuální míra čerpání k 31. prosinci 2021 činí 72 % alokace rozpočtu EZFRV (včetně EURI); v absolutní
hodnotě to znamená 2 218 mil. EUR za průběžné platby, viz graf č. 1.
Pro plošná opatření PRV, jmenovitě pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření, opatření 11
Ekologické zemědělství, opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě,
opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními a dále opatření 14 Dobré životní
podmínky zvířat, byl příjem žádostí zahájen 8. dubna a ukončen 17. května 2021 v rámci jednotné žádosti
na plochu (dále jen „jednotná žádost“).V rámci opatření M10 a M11 bylo žadatelům stejně jako v minulém
roce umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky. Tyto závazky umožňují překlenout přechodné období
do doby spuštění nového programového období a napomohou zajistit dosažení a udržení cílů v oblasti
biodiverzity a ochrany přírodních zdrojů. Celkem bylo na plošná opatření PRV v roce 2021 zažádáno o cca
10,7 mld. Kč (cca 407 mil. EUR). Dále byly přijaty žádosti v celkové výši 51,5 mil. Kč (1 944 tis. EUR) na
plošná lesnická opatření (M15).
Výzvy pro příjem žádostí o podporu pro projektová opatření byly v roce 2021 vyhlášeny v rámci dvou kol.
Ve 12. kole příjmu žádostí, které proběhlo v termínu 15. 6. – 13. 7. 2021, bylo spuštěno celkem 5
projektových operací: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců. Podáno bylo celkem 4 314 žádostí o dotaci za 10 635 mil. Kč.
Ve 13. kole příjmu žádostí, které proběhlo v termínu 5. 10. – 26. 10. 2021, bylo spuštěno celkem
5 projektových operací: 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.4.1
Investice do nezemědělských činností a 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Podáno bylo celkem
852 žádostí o dotaci za 1 557 mil. Kč.
Dále probíhal kontinuální příjem pro opatření 20 Technická pomoc.
V rámci opatření 19 je nastaven specifický příjem žádostí. Místní akční skupiny, kterým byla
schválena strategie, vyhlašují výzvy k předkládání projektů v individuálních termínech. K 31.12. 2021 bylo
k předkládání žádostí o podporu v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operace
19.2.1 vyhlášeno 850 výzev. Z toho 170 výzev vyhlásily Místní akční skupiny v roce 2021.
Informace o zaregistrovaných, schválených a případně proplacených operacích a plnění cílů pro jednotlivé
priority jsou dále uvedeny podle členění na jednotlivé priority/prioritní oblasti zahrnuté v PRV.

Horizontální PRIORITA 1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví
a ve venkovských oblastech je v PRV řešena prostřednictvím opatření 1 Předávání znalostí a informační
akce a 16 Spolupráce.
Informace uvedené v rámci odstavce u priority 1 jsou shrnutím dat uvedených v jednotlivých
věcných prioritách.
V opatření 1 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrováno celkem 412 žádostí o dotaci ve výši 152 mil. Kč
(6,1 mil. EUR). Do konce prosince 2021 byly uzavřeny Dohody se 151 žadateli v částce 61,9 mil. Kč
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(2,5 mil. EUR), z toho 88 na vzdělávací akce a 63 na informační akce. Realizováno a proplaceno bylo 86
projektů s částkou dotace 30,8 mil. Kč (1,2 mil. EUR). Jeden další projekt v částce dotace 377 tis. Kč
(14 250 EUR) byl hrazen ještě jako závazek ze starého programového období.
V opatření 16 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrováno celkem 524 projektů s požadovanou částkou dotace
5 374 mil. Kč (216 mil. EUR); z nich 269 mělo ke konci roku 2021 uzavřenou Dohodu s částkou dotace ve
výši 3 312 mil. Kč (129,2 mil. EUR). Realizováno a proplaceno bylo 201 projektů s částkou dotace 2
385 mil. Kč (91,9 mil. EUR).
V rámci prioritní oblasti 1A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T1: podíl výdajů podle článků 14,
15 a 35 nařízení (EU) č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na Program rozvoje venkova na 2,93 %,
přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 1,96 %, tzn. ukazatel je plněn na 67 %. V dalších letech
předpokládáme plnění tohoto ukazatele díky realizaci finančně náročnějších inovačních projektů v opatření
16, které spadají do této prioritní oblasti.
V rámci prioritní oblasti 1B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T2: Celkový počet operací
spolupráce podpořených v rámci opatření „Spolupráce“ na 203 skupin, přičemž k 31. 12. 2021 bylo
dosaženo hodnoty 201 skupin, tzn. je plněn na 99 %.
V rámci prioritní oblasti 1C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T3: Celkový počet vyškolených
účastníků podle článku 14 nařízení na 50 422 účastníků, přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty
6 707 účastníků, tzn. ukazatel je plněn na 13,3 %. Nicméně nízké procento plnění je způsobeno skutečností,
že do plnění ukazatelů jsou započítány jen plně realizované projekty, u kterých již proběhly všechny akce.
Reálně je již dosaženo hodnoty 8 782 účastníků vzdělávacích akcí, z toho nejvíce bylo vzděláno (3 406
účastníků) v rámci prioritní oblasti 3A.

PRIORITA 2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů
zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií
a udržitelného obhospodařování lesů
Prioritní oblast 2A Zvýšení ekonomické výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění
restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení účasti na trhu a tržní orientace, stejně
jako zemědělskou diverzifikaci
V rámci prioritní oblasti 2A jsou implementována následující opatření / operace: opatření 1 Předávání
znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.1.1 Investice
do zemědělských podniků a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a opatření 16 Spolupráce/ operace
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií v zemědělské prvovýrobě a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů.
Podpora v dané prioritní oblasti je směrována především na investice v zemědělských podnicích, a to
v živočišné a rostlinné výrobě. U pozemkových úprav podpora zajišťuje zejména zpřístupnění pozemků,
opatření k ochraně životního prostředí a zachování krajinného rázu, opatření pro ochranu půdního fondu
a vodohospodářská opatření. K naplnění cíle dané prioritní oblasti napomáhají i vzdělávací aktivity
a projekty spolupráce mezi zemědělskými subjekty a výzkumnými institucemi.
Opatření 1
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V opatření 1 bylo k 31.12. 2021 zaregistrováno celkem 130 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2A
s požadavkem ve výši 46,8 mil. Kč (1,9 mil. EUR). Do konce prosince 2021 byly uzavřeny Dohody se 44
žadateli v částce 17,6 mil. Kč (709 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo zatím 28 projektů, 15
zaměřených na vzdělávání v celkové výši 4,5 mil. Kč (176 tis. EUR) a 13 projektů cílených na informační
akce s tématem priority 2A celkem za 4,2 mil. Kč (163,6 tis. EUR). Jeden projekt v částce dotace
377 tis. Kč (14 250 EUR) byl hrazen ještě jako závazek ze starého programového období. Na téma „Zvýšení
výkonnosti, usnadnění restrukturalizace a modernizace“ ve vazbě na prioritní oblast 2A se 1.1.1
Vzdělávacích akcí účastnilo 2 230 účastníků a dané vzdělávací aktivity trvaly celkem 174 dní.
Operace 4.1.1
K 31. 12. 2021 bylo za všechna kola příjmu podáno 17 430 žádostí za 38 mld. Kč (1,5 mld. EUR), z nichž
7 905 bylo schváleno k podpoře. Z těchto žádostí bylo k 31. 12. 2021 uzavřeno 7 166 Dohod v celkové
částce 12 677 mil. Kč (510 mil. EUR), realizováno a proplaceno bylo k tomuto datu 6 047 projektů
v celkové částce 9 801 mil. Kč (377 mil. EUR). Z toho bylo podpořeno 182 projektů v rámci národních
doplňkových plateb (TOP-UP) ve výši 141 658 tis. Kč (5,5 mil. EUR). Z rozpočtu operace byly hrazeny
i staré závazky z období 2007–2013 ve výši 192 mil. Kč (7 mil. EUR).
Podle právní subjektivity převažovali žadatelé – fyzické osoby. Z realizovaných projektů byla ve 3 851
případech žadatelem fyzická osoba (FO), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (3 100) nad ženami
(751), viz graf č. 2. Žadatelů do 40 let bylo 68 %. V rámci realizovaných projektů mírně převažovaly
podniky z oblastí s přírodním znevýhodněním (3 637 podniků) nad podniky mimo tyto oblasti (2 410).
V oblastech s přírodním znevýhodněním byly vyplaceny dotace v částce cca 5 023 mil. Kč
(193,6 mil. EUR). Distribuce vyplacených prostředků podle typu oblastí je patrná z grafu č. 3.
Z hlediska výrobního zaměření bylo nejvíce investováno do smíšené výroby (50 % finančních prostředků),
chovu prasat a drůbeže (16 %) a chovu skotu (13 %), (podrobnější členění viz graf č. 4). Při porovnání počtu
projektů bylo nejvíce projektů podpořeno v oblasti chovu skotu (2 084, tedy 35 % všech podpořených
projektů) a ve smíšené výrobě (2 062, tj. 34 % všech podpořených projektů). Podpora v rámci této operace
cílí zejména na modernizaci farem, výstavbu, rekonstrukci, stavební a technologické úpravy stájí,
pastevních areálů, skladů krmiv a steliv, pořízení techniky a technologií pro chov skotu, živočišnou
a rostlinou výrobu.
Nad rámec společných indikátorů sleduje ČR i dva další specifické ukazatele týkající se počtu inovativních
projektů a počtu projektů zaměřených na dobré životní podmínky zvířat. K 31.12. 2021 bylo v rámci
operace 4.1.1 podpořeno 585 inovativních projektů, což představuje výrazné překročení plánu.
V podpořených podnicích bylo realizováno 2 391 projektů, které zajistily dobré životní podmínky zvířat
(welfare).
Operace 4.3.1
K 31. 12. 2021 bylo v rámci kontinuální výzvy zaregistrováno 346 žádostí o podporu v celkové částce 3 460
mil. Kč (139 mil. EUR), uzavřeno bylo 334 Dohod v částce 3 348 mil. Kč (134,7 mil. EUR). Realizováno
a proplaceno bylo k tomuto datu 329 projektů v celkové částce 3 270 mil. Kč (126 mil. EUR). 1,2 mil. EUR
bylo vyplaceno na dva projekty z předchozího programového období.
V rámci pozemkových úprav bylo k 31. 12. 2021 vybudováno 462 km polních cest, které zajišťují
zpřístupnění pozemků, došlo k realizaci plošných opatření na 332,5 ha, tj. ekologických opatření na 106 ha,
vodohospodářských opatření na 134,9 ha a protierozních opatření na 91,5 ha. Proplacené pozemkové úpravy
v rámci PRV měly dopad na území o celkové rozloze 259 971 ha, což představuje 6,2 % zemědělského
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půdního fondu v ČR.
Příjemcem podpory je Státní pozemkový úřad – resp. pobočky krajských pozemkových úřadů.
Příjem žádostí byl v rámci PRV z důvodu vyčerpání rozpočtu již ukončen, v současné době jsou pozemkové
úpravy podporovány v rámci Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy.
Operace 16.1.1
Operace 16.1.1 je specifická primárním výběrem brokerů, kteří zajišťují založení operační skupiny v oblasti
zemědělství a potravinářství a ve spolupráci se členy operační skupiny vypracovávají projekt v souladu
s podmínkami EIP. V rámci programového období byly dle plánu vyhlášeny pouze dvě výzvy (první v roce
2016 a druhá v roce 2017). Celkem bylo v této operaci k 31. 12. 2021 zaregistrováno 29 žádostí o podporu
v celkové částce 186 mil. Kč (7,5 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno 13 Dohod v celkové částce
90 mil. Kč (3,6 mil. EUR). Realizované a proplacené byly k tomuto datu průběžné platby u 11 projektů
v celkové částce 12,7 mil. Kč (490 tis. EUR). Schválené projekty jsou zaměřené různorodě na následující
oblasti: implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů,
využití fugátu pro závlahu a hnojení a jeho aplikace v průběhu vegetace, půdoochranné technologie,
separace lístků a stonků leguminóz, technologie pro přirozený potenciál půd (technologie pro 3P), nové
příležitosti inovovaných technologií fermentace v oblasti výroby zdravých potravin, rodinový způsob chovu
prasat se zapouštěním kojících prasnic, modernizaci technologií chovů prasat s vyšší integrací ICT, inovace
způsobů prevence a diagnostiky ošetřování končetin dojnic, individuální evidenci spotřeby a konverze
krmiva u prasat a odhad plemenné hodnoty. V roce 2021 proběhlo 20. října jednání Hodnotitelské komise
pro operaci 16.1.1 ke schvalování inovačních deníků za rostlinnou i živočišnou výrobu (zároveň v případě
podání Žádosti o platbu komise doporučila či nedoporučila její prolacení).
Operace 16.2.1
V roce 2021 nebyl vyhlášen nový příjem žádostí o dotace, nicméně pokračovala administrace a realizace
projektů registrovaných v letech 2016–2018. Od počátku programového období bylo celkem zaregistrováno
153 žádostí v celkové částce 1 170 mil. Kč (47 mil. EUR), přičemž z hlediska výrobního zaměření podniku
bylo žadatelů nejvíce v oblasti smíšené výroby (67 % žadatelů), dále pak polní výroby (12 %) a v oblasti
produkce mléka (9 %). K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno 54 Dohod v celkové částce téměř 328 mil. Kč
(13 mil. EUR), z toho 38 projektů s podepsanou Dohodou v celkovém objemu 232 mil. Kč (9 mil. EUR)
bude směřováno do smíšené výroby.
K 31.12. 2021 bylo realizováno a proplaceno 39 projektů v celkové výši téměř 208,5 mil. Kč (8 mil. EUR).
Jednalo se zejména o procesní inovace (33 projektů), v dalších projektech pak šlo o inovaci výrobkovou a 5
projektů zahrnuje kombinaci výrobkové a procesní inovace. Téměř polovina projektů byla
zaměřena na inovace v oblasti chovu skotu a koz (např. rekonstrukce odchovny dojnic, monitoringu chování
dojnic s ohledem na plodnost a prevenci onemocnění, aplikace inovativních postupů ve výrobě kvalitnějších
krmiv), další projekty pak podpořily zavedení nových technologií do zemědělské praxe pro lepší zadržení
vody v půdě a v krajině, nižší utužení půdního profilu a z toho vyplývající snížení eroze, inovace pro
precizní zemědělství s pořízením technologie pro přesné dávkování hnojiv, posklizňové technologie ošetření
osiva k eliminaci patogenů přenosných osivem a škodlivých příměsí.
Operace 16.3.1
V roce 2021 nebyl vyhlášen nový příjem žádostí o dotace, nicméně pokračovala administrace
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a realizace projektů registrovaných v letech 2016–2019.
K 31. 12. 2021 bylo celkem zaregistrováno 227 žádostí v celkové částce 380 mil. Kč (15 mil. EUR),
uzavřeno 140 Dohod v celkové částce 265,5 mil. Kč (10,6 mil. EUR). Do konce roku 2021 bylo proplaceno
101 projektů v celkové částce 191 mil. Kč (7,3 mil. EUR).

V rámci prioritní oblasti 2A celkové platby k 31. 12. 2021 dosáhly 13 587 mil. Kč (523 mil. EUR),
včetně úhrady závazků ze starého programového období.
V rámci prioritní oblasti 2A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T4: podíl zemědělských podniků
s podporou z programu rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace na 26,29 %,
přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 23,04 %, tzn. ukazatel je plněn na 87,6 %.
Prioritní oblast 2B Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do zemědělského odvětví
a zejména generační obnovy
V rámci prioritní oblasti 2B jsou implementována následující opatření/operace: opatření 1 Předávání
znalostí a informační akce a opatření 6 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Podpora v dané prioritní oblasti je směrována k usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců
do zemědělského odvětví a zejména generační obnovy.
Opatření 1
V opatření 1 bylo zaregistrováno k 31. 12. 2021 celkem 22 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2B
s požadavkem ve výši téměř 10 mil. Kč (401,6 tis. EUR). Realizováno a proplaceno bylo doposud 5
projektů v celkové částce 2 mil. Kč (77,6 tis. EUR). Dalších 9 projektů ve výši cca 4 mil. Kč (162 tis. EUR)
je schváleno a žadatelé mají podepsané Dohody. V případě operace 1.1.1 Vzdělávacích akcí ve vazbě na
prioritní oblast 2B se účastnilo 410 účastníků a dané vzdělávací aktivity trvaly celkem 17 dní.
Operace 6.1.1
K 31. 12. 2021 bylo zaregistrováno 1 910 žádostí v celkové částce 2 342 mil. Kč (85,95 mil. EUR),
(na jeden podnikatelský plán připadá maximální možná částka 45 tis. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno
1 140 Dohod v celkové částce 1 398 mil. Kč (51,3 mil. EUR). Tito mladí zemědělci představují 4,3 % všech
zemědělských podniků v ČR. Na podnikatelské plány bylo vynaloženo celkem téměř 1 121 mil. Kč
(43 mil. EUR), přičemž se jedná o různou úroveň vyplacených splátek dotace. Staré závazky činily
107 tis. Kč (4 tis. EUR).
Z celkového počtu 1 910 žádostí byla žadatelem fyzická osoba (FO) v 1 650 zaregistrovaných
podnikatelských plánech, přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (1 034). Ve 260 případech byla
žadatelem právnická osoba (PO). Z pohledu výrobního zaměření podniku se jednalo o 833 podnikatelských
plánů na chov skotu, 402 na smíšenou výrobu, 356 na polní výrobu, 99 na zahradnictví, 92 na
vinohradnictví, 56 podnikatelských plánů bylo v oblasti ovocnářství, 38 u chovu prasat a drůbeže a 17
v oblasti produkce mléka. 48 % proplacených prostředků bylo směrováno do podniků s výrobním
zaměřením na chov skotu (540 mil. Kč), smíšenou výrobu (20 %) a polní výrobu (18 %) (graf č. 5). V rámci
realizovaných podnikatelských plánů byly podpořené podniky jak v oblastech s přírodním znevýhodněním
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(753), tak bez přírodního znevýhodnění (382).
V rámci prioritní oblasti 2B celkové platby k 31. 12. 2021 dosáhly 1 156 mil. Kč (44 mil. EUR) včetně
úhrady závazků ze starého programového období.
V rámci prioritní oblasti 2B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T5: podíl zemědělských podniků
s podporou z Programu rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro mladé
zemědělce na 5,27 %, přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 4,34 %, tzn. ukazatel je plněn na
82 %.
Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství)
V rámci prioritní oblasti 2C jsou implementována následující opatření: opatření 1 Předávání znalostí
a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura
a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/operace 8.6.1
Technika a technologie pro lesní hospodářství a 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících
provozoven.
Podpora v operaci 4.3.2 je zaměřena na rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. V operaci 8.6.1 pak podpora cílí na investice do lesní techniky
a postupů práce zvyšujících hospodářskou hodnotu lesů. Kromě moderní techniky pro obnovu, výchovu
a těžbu lesních porostů je možné podpořit také pořízení koní pro vyvážení dříví, kteří umožňují těžbu
i v náročném terénu nebo v obtížném probírkovém porostu. Podpora se dále vztahuje na stroje ke
zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním, stroje, technologie,
zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost, stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest, mobilní
stroje pro sortimentaci a pořez dříví. Podpora v rámci operace 8.6.2 směřuje na podporu investic do strojů,
technologií a zařízení v malých dřevozpracujících provozovnách, včetně souvisejících stavebních výdajů a
investic do mokrého skladování dříví.
Opatření 1
V opatření 1 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrováno 9 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 2C
s požadavkem ve výši 2,7 mil. Kč (109 tis. EUR). Do konce prosince 2021 byly uzavřeny 2 Dohody ve výši
625 tis. Kč (25 tis. EUR).
Operace 4.3.2
Poslední příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci 13. kola příjmu žádostí o dotaci v roce
2021. K 31. 12. 2021 bylo podáno celkem 1 043 žádostí. Do konce roku 2021 pak bylo uzavřeno 378 Dohod
v celkové částce 977 mil. Kč (39 mil. EUR), přičemž proplaceno bylo 296 projektů v celkové částce 760
mil. Kč (29 mil. EUR), v rámci nichž bylo upraveno celkem 359 km lesních cest. Z rozpočtu operace byly
hrazeny i staré závazky ve výši 3,5 mil. Kč (129 tis. EUR).
Operace 8.6.1
Poslední příjem žádostí pro danou operaci byl vyhlášen v rámci 8. kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2019.
K 31. 12. 2021 bylo od roku 2015 registrováno celkem 2 522 žádostí ve výši téměř 1 223 mil. Kč (49 mil.
EUR), z nichž schváleno bylo k podpoře 1 454 žádostí, na základě kterých bylo do konce roku 2021
uzavřeno 1 357 Dohod v celkové částce 724 mil. Kč (29 mil. EUR). Realizováno bylo 1 198
projektů v celkové částce cca 684 mil. Kč (26,3 mil. EUR). Konkrétní stroje, které žadatelé nejčastěji
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pořizují, jsou navijáky, rampovače, vyvážecí vleky, traktory pro práci v lese, nebo štípače a štěpkovače.
Standardní techniku a technologie pro lesní hospodářství doplnila ještě dočasná uložiště vyzvednutého
sadebního materiálu lesních dřevin. Tzv. sněžné jámy pomohou uchovat vyzvednuté sazenice v optimálním
prostředí a co nejblíže místu výsadby, dokud nenastane vhodné počasí pro výsadbu.
Dále jsou podporovány mokré sklady dříví, které byly do operace doplněny z důvodu nutnosti podpořit
možnosti dlouhodobého skládkování dříví při probíhající víceleté kůrovcové kalamitě (lesní hospodářství
produkuje zvýšené množství smrkového dříví, které dřevozpracující průmysl při stávajících způsobech
skládkování nedokáže včas zpracovat. Způsobilými výdaji jsou zejména náklady na zdroj vody, zajištění
elektřiny, na techniku pro čerpání a rozvod vody i vlastní postřikování dříví nebo související stavební
náklady.
Pokračující kůrovcová kalamita a potřeba včasného odvozu napadeného dříví byla důvodem pro zařazení
odvozních souprav, které byly do způsobilých výdajů doplněny od 7. kola příjmu žádostí. Podporovány jsou
především jízdní soupravy tahače a oplenového návěsu, přívěsu nebo polopřívěsu, a dále také samostatná
nákladní vozidla a samostatné přívěsy s oplenovou ložnou plochou.
Operace 8.6.2
Poslední příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v rámci 6. kola příjmu žádostí o dotaci v roce 2018.
Ke konci prosince 2021 bylo celkem zaregistrováno 269 žádostí v celkové částce téměř 319 mil. Kč
(12,8 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno 96 Dohod v celkové částce 125,6 mil. Kč (5 mil. EUR),
přičemž realizováno bylo zatím 92 projektů v celkové částce cca 121 mil. Kč (cca 4,6 mil. EUR).
V rámci prioritní oblasti 2C celkové platby k 31. 12. 2021 dosáhly 1 612,9 mil. Kč (61,8 mil. EUR)
včetně úhrady závazků ze starého programového období, téměř 46 mil. Kč (1,7 mil. EUR) činily staré
závazky.
V rámci prioritní oblasti 2C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 Zlepšení struktury LDS navýšení hustoty (m/ha) na 0,23 m/ha, přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 0,052 m/ha, tzn.
ukazatel je plněn na 23 %.

PRIORITA 3 podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
Prioritní oblast 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do
zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty
zemědělských produktů, a podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení
producentů a mezioborových organizací
V rámci prioritní oblasti 3A jsou implementována následující projektová opatření / operace: opatření 1
Předávání znalostí a informační akce, opatření 4 Investice do hmotného majetku/operace 4.2.1
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a opatření 16 Spolupráce/operace
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh a 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Dále je prováděno opatření 14 Dobré
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životní podmínky zvířat.
Podpora je zaměřena jednak na investice do zařízení souvisejících se zpracováním zemědělských produktů
a uvedením výrobků na trh a s rozvojem jejich inovací a díle na platby s cílem zabezpečit vyšší standardy
v chovech dojeného skotu a prasat jdoucí nad požadavky dané legislativou.
Opatření 1
V opatření 1 bylo k 31. 12. 2021 zaregistrováno 128 žádosti o dotaci ve vazbě na prioritní oblast
3A s požadavkem ve výši 43,5 mil. Kč (1,7 mil. EUR). Do konce prosince 2021 bylo s žadateli uzavřeno
43 Dohod ve výši 16 mil. Kč (646 tis. EUR), proplaceno bylo 21 projektů ve výši 7,8 mil. Kč (304 tis.
EUR). Z celkového počtu realizovaných projektů bylo 12 směřováno na vzdělávací akce a 9 na akce
informační. Na téma „Zlepšení konkurenceschopnosti…“ ve vazbě na prioritní oblast 3A se vzdělávacích
akcí účastnilo 2 533 účastníků a dané vzdělávací aktivity trvaly celkem 195 dní.
Operace 4.2.1
K 31. 12. 2021 bylo zaregistrováno 3 989 žádostí o dotaci ve výši 11 644 mil. Kč (cca 468 mil. EUR),
uzavřeno bylo 1 651 Dohod v celkové částce 4 724 mil. Kč (190 mil. EUR), přičemž realizováno bylo
celkem 1 150 projektů v celkové částce téměř 2 392 mil. Kč (92 mil. EUR). Z toho bylo podpořeno 9
projektů z národních doplňkových plateb (TOP-UP) ve výši 10 461 tis. Kč (409 tis. EUR). Z rozpočtu
operace byly hrazeny i staré závazky ve výši 447 tis. Kč (16,5 tis. EUR). Většina podniků je v oblastech bez
přírodního omezení (883 podniků). 73 % proplacených prostředků bylo směrováno do
zpracování v potravinářských podnicích nezemědělské výroby, 9 % do vinohradnictví a 6 % do smíšené
výroby (podrobnější přehled graf č. 6).
Nad rámec povinných ukazatelů ČR sleduje i výši výdajů směřujících na podporu zavedení inovací, což
k 31.12. 2021 činilo celkem téměř 696 mil. Kč (cca 28 mil. EUR) u projektů s podepsanou
Dohodou. U realizovaných proplacených projektů to bylo 483 mil. Kč (cca 18 mil. EUR).
Operace 16.2.2
Na základě 97 žádostí předložených v 1., 3. a 5. kole příjmu bylo k 31.12. 2021 uzavřených 60 Dohod
o poskytnutí dotace v celkové částce 2 529 mil. Kč (101,7 mil. EUR) a realizováno bylo doposud 49
projektů ve výši 1 972 mil. Kč (76 mil. EUR). Podpořené projekty byly v 15 případech zaměřeny na inovace
v oblasti zpracování masa, ve 13 případech na inovace ve zpracování mléčných výrobků, v 7 případech na
inovace v oblasti produkce výrobků z ovoce a zeleniny, v 6 případech na oblast krmiv, ve 5 případech na
oblast mlýnských výrobků, ve 2 případech na výrobu vína a v 1 případě na výrobu ostatních
potravinářských výrobků.
Operace 16.4.1
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen poprvé v roce 2016, kdy byla zaregistrována pouze jediná
žádost, v roce 2017 jich bylo zaregistrováno sedm. Ve snaze o zlepšení implementace operace bylo kromě
jiných kroků v roce 2018 otevřeno kolo příjmu v jarním i podzimním termínu. V 6. a 7. kole dohromady
bylo i přes tyto kroky registrováno celkem pět žádostí v celkové hodnotě 2,4 mil. Kč (94 tis. EUR). V roce
2019 byla zaregistrována v 8. kole 1 žádost. V roce 2020 byly zaregistrovány v 9. kole čtyři žádosti
v celkové výši 2,7 mil. Kč (105 tis. EUR), ale i přes prvotní doporučení byla ve všech čtyřech případech
platební agenturou předčasně ukončená administrace.
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Celkem bylo k poslednímu prosinci 2021 zaregistrováno 18 žádostí v celkové částce 15,8 mil. Kč
(638 tis. EUR), přičemž k podpoře byly schváleny celkem 2 žádosti ve výši 613 tis. Kč (25 tis. EUR).
U zbylých žádostí došlo k ukončení administrace. K 31. 12. 2021 byl doposud realizován 1 projekt ve výši
184 tis. Kč (7,2 tis. EUR).
Operace 16.4.1 vykazuje nízkou absorpční kapacitu od samého začátku, a to navzdory rozsáhlé propagační
kampani a snaze zjednodušit pravidla pro žadatele. Celkem bylo ukončeno 16 žádostí o podporu z několika
různých důvodů. Žadatelé nepředložili povinné přílohy (4) nebo neodstranili zjištěný nedostatek
žádosti o podporu (4). Šest žadatelů nesplnilo některé podmínky nebo předložilo nesprávnou dohodu o
spolupráci. Dva žadatelé ukončili žádost o podporu na vlastní žádost.
Opatření 14
V roce 2021 probíhala sedmým rokem implementace opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat. Opatřením
se zajistí vyšší komfort zvířat, a zároveň povede ke zvýšení povědomí chovatelů, ale i spotřebitelů
a očekává se větší poptávka veřejnosti po produktech vykazujících vyšší jakost.
Příjem žádostí probíhal v rámci jednotné žádosti a žadatelé měli možnost požádat o podporu do 17. května
2021. Přijaty byly žádosti v celkové výši cca 763 mil. Kč (29 mil. EUR) na 585 594 VDJ ve všech
podporovaných kategoriích. Žádost podalo 920 zájemců o podporu.
Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení žádostí bude realizováno v roce 2022 po ukončení
období kontrol plnění podmínek jednotlivých operací. V roce 2021 byly dále vyplaceny finanční prostředky
na 887 žádostí v celkové výši 746 mil. Kč (cca 28,9 mil. EUR), přičemž cca 583 tis. Kč (cca 22,6 mil. EUR)
bylo financováno z národních zdrojů (Top-up). Celkem bylo podpořeno necelých 618 tis. VDJ.
Celková částka vyplacených finančních prostředků z PRV 2014-2020 do roku 2021 na opatření 14 Dobré
životní podmínky zvířat činí 4,17 mld. Kč (cca 160 mil. EUR), což znamená, že celková alokovaná
částka na opatření 14 (216,9 mil. EUR) byla k 31. 12. 2021 vyčerpána z 74 %.
V rámci prioritní oblasti 3A celkové platby k 31. 12. 2021 představují 7 967 mil. Kč (305,3 mil. EUR)
včetně úhrady závazků ze starého programového období.
V rámci prioritní oblasti 3A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T6: podíl zemědělských podniků
pobírajících podporu na účast v krátkých dodavatelských řetězcích na 0,03 %. K 31. 12. 2021 bylo dosaženo
hodnoty 0,004 %, ukazatel je tedy plněn na 13 %. Pro specifický ukazatel Podíl potravinářských podniků
s podporou z PRV na investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským podnikům byla stanovena
cílová hodnota na 4,3 %, přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 4,51 %, ukazatel je plněn na
104 %. Specifický cíl pro opatření 14 byl stanoven na 4 800 podpořených žádostí v rámci plateb
zajišťujících dobré podmínky zvířat, k 31. 12. 2021 bylo dosaženo počtu 5 100 podpořených žádostí, cílová
hodnota byla již tedy dosažena.

PRIORITA 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
V rámci Priority 4 byla v roce 2021 implementována následující opatření / operace: Opatření 10
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (dále jen „AEKO“) (v rámci prioritní oblasti 4A a 4C),
Opatření 11 Ekologické zemědělství (v rámci prioritní oblasti 4A, 4B, 4C), Opatření 12 Platby v rámci
sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě/ Operace 12.1.1 Kompenzační platby pro
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zemědělské oblasti Natura 2000 (v rámci prioritní oblasti 4A), Opatření 13 Platby pro oblasti
s přírodními či jinými zvláštními omezeními (v rámci prioritní oblasti 4A) a Opatření 15 Lesnickoenvironmentální a klimatické služby a ochrana lesů. Příjem žádostí probíhal v rámci jednotné žádosti
do 17. května 2021.
Opatření 1
V opatření 1 bylo zaregistrováno 122 žádostí o dotaci ve vazbě na prioritní oblast 4 s požadavkem ve výši
48,7 mil. Kč (cca 1,9 mil. EUR). Z celkového počtu podaných žádostí bylo 117 vázáno na zemědělské akce
a 5 mělo lesnické zaměření. Toto rozložení bylo zcela očekávatelné s ohledem na rozsah operací
směřovaných na zemědělskou a lesní půdu.
Do konce prosince 2021 bylo uzavřeno 53 Dohod v částce 23,2 mil. Kč. (946 tis. EUR). Realizováno
a proplaceno bylo celkem 32 projektů v celkové částce 12 mil. Kč (471 tis. EUR). Na téma „Obnova,
zachování a zlepšení ekosystémů ve vazbě na prioritu 4 se účastnilo 1 534 účastníků a dané
vzdělávací aktivity trvaly celkem 79 dní.
Opatření 10
Od 2. května 2014 byly vypláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků Agroenvironmentálních
opatření (dále jen „AEO“, kód 214) PRV 2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu
prostředí (zejména pak integrovaná produkce), II.1.3.2 Ošetřování travních porostů a II.1.3.3 Péče o krajinu
a dále závazky HRDP 2004-2006 z rozpočtu PRV 2014-2022 (opatření 10 AEKO). V rámci opatření M10
bylo žadatelům umožněno uzavírat zkrácené navazující závazky v délce trvání dvou let. Od roku 2021 je
možné uzavírat zkrácené navazující závazky na dobu jednoho roku.
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2022 (vč. starých závazků) v roce 2021 činila 3,1 mld.
Kč (cca 120 mil. EUR).
Co se týká nových závazků opatření 10 AEKO, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí v roce
2021 lze konstatovat, že celkový počet dílčích žádostí dosáhl počtu 16 543 na celkovou výměru950 tis. ha.
Požadovaná částka dotace činí 3 354 mil. Kč (cca 128 mil. EUR).
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2022 na nové závazky v rámci opatření 10 AEKO do
roku 2021 činí 18,2 mld. Kč (cca 697 mil. EUR) a na staré závazky 6,9 mld. Kč (cca 251 mil. EUR).
Od začátku programového období do 31. 12. 2021 bylo celkem na opatření 10 vyplaceno 23 mld. Kč
(cca 874 mil. EUR).
Finanční alokace na opatření AEKO (1 171 mil. EUR) je k 31. 12. 2021 vyčerpána z 75 %.
Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 2020/2220 byla celková alokace na opatření AEKO navýšena o dodatečné
zdroje z rozpočtu let 2021 až 2022.
Opatření 11
Na základě vyhodnocení registrovaných žádostí v roce 2021 bylo na opatření 11 Ekologické zemědělství
v rámci jednotné žádosti podáno na jednotlivé managementy hospodaření celkem 3 436 žádostí na
celkovou výměru 549 tis. ha. Částka požadované dotace činí 1,56 mld. Kč (59 mil. EUR).
V roce 2021 byla na opatření 11 (vč. starých závazků) vyplacena částka ve výši 1,39 mld. Kč (cca 53 mil.
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EUR).
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2022 na nové závazky v rámci opatření 11 EZ do roku
2021 činí 7,68 mld. Kč (cca 295 mil. EUR). Na staré závazky bylo vyplaceno celkem 2,03 mld. Kč (cca
74 mil. EUR).
Od začátku programového období do 31. 12. 2021 bylo celkově na opatření EZ (vč. starých závazků)
vyplaceno 9,7 mld. Kč (cca 369 mil. EUR). V rámci uvedených podpor jsou financovány závazky na
přechodné období do režimu ekologického zemědělství. Tyto podpory představují cca 843 mil. Kč (cca
32 mil. EUR) z uvedeného čerpání.
Celková částka alokovaná na opatření 11 Ekologické zemědělství (499,6 mil. EUR) byla k 31. 12. 2021
vyčerpána z 74 %. Dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 2020/2220 byla celková alokace na opatření EZ
navýšena o dodatečné zdroje z rozpočtu let 2021 až 2022. Navíc bylo opatření M11 podpořeno 83 mil. EUR
z nástroje EURI dle Nařízení Rady (EU) č. 2020/2094.
Opatření 12
Pod opatřením 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě jsou kromě nových
závazků propláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření dle kódu 224 v období 2007-2013.
Jedná se o plochu cca 2,5 tis. ha lesního porostu zařazeného do závazku v průběhu předchozího
programového období, na kterou bude vyplácena dotace v průběhu celého období 2014-2020.
K 31. 12. 2021 bylo na lesnické závazky z předchozího programovacího období z tohoto rozpočtu
vyplaceno celkem 25,9 mil. Kč (cca 988 tis. EUR).
Co se týká nových závazků pro opatření 12, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí v roce 2021
lze konstatovat, že celkový počet žádostí dosáhl počtu 762 na celkovou výměru13 558 ha. Částka
požadované dotace činí 28,6 mil. Kč (cca 1,1 mil. EUR).
V roce 2021 byla na opatření 12 (vč. starých závazků) vyplacena částka ve výši 35 mil. Kč (cca 1
346 tis. EUR).
Od začátku programového období do 31. 12. 2021 bylo celkem na opatření 12 (vč. starých závazků)
vyplaceno cca 123,6 mil. Kč (4,7 mil. EUR).
Celková alokovaná částka na opatření 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
( 6,4 mil. EUR) byla k 31. 12. 2021 vyčerpána z 74 %.
Celková alokace na opatření byla dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 2020/2220 navýšena o dodatečné zdroje z
rozpočtu let 2021 až 2022.
Opatření 13
Na základě vyhodnocení registrovaných žádostí v roce 2021 bylo v rámci nových závazků opatření 13
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC) podáno celkem 22 125 žádostí
na celkovou výměru 2 009 tis. ha. Požadovaná částka dotace činí 4,98 mld. Kč (cca 190 mil. EUR).
S ohledem na vyhodnocení příjmu žádostí v roce 2021 se potvrdily hodnoty očekávaného rozsahu
v jednotlivých oblastech, které jsou tímto naplněny.
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V roce 2021 byla na opatření 13 vyplacena částka ve výši 4,77 mld. Kč (cca 184 mil. EUR).
Od začátku programového období do 31. 12. 2021 bylo na uvedené opatření celkem vyplaceno 23 mld. Kč
(cca 889 mil. EUR).
Celková alokovaná částka na opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
(1 148 mil. EUR), byla k 31. 12. 2021 vyčerpána z 77 %. Celková alokace na opatření byla dle Nařízení EP
a Rady (EU) č. 2020/2220 navýšena o dodatečné zdroje z rozpočtu let 2021 až 2022.
Opatření 15
Prostřednictvím opatření 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů jsou kromě
nových závazků (Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, Zachování porostního typu
hospodářského souboru) propláceny rovněž žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření II.2.3
Lesnicko-environmentální platby (kód 225) z období let 2007-2013. S ohledem na průběh administrace
probíhá výplata nových závazků zpravidla následující rok po roce podání žádosti. S ohledem na komplexní
revizi a elektronizaci administrativního prostředí pro plošné lesnické podpory se obdobný harmonogram
předpokládá i u žádostí podaných v rámci starých závazků. Jedná se o plochu cca 3,5 tis. ha lesního porostu
zařazeného do víceletého závazku v průběhu předchozího programového období, na kterou bude vyplácena
dotace v průběhu celého období 2014-2022.
Na základě vyhodnocení registrovaných žádostí v roce 2021 bylo v rámci starých i nových závazků opatření
15 Lesnicko-environemntální a klimatické služby a ochrana lesů podáno cca 200 žádostí o dotaci na
celkovou výměru cca 14 tis. ha. Požadovaná částka dotace činí 51,5 mil. Kč (cca 1,98 mil. EUR).
V roce 2021 bylo na staré závazky celkem vyplaceno 9,36 mil. Kč (cca 367 tis. EUR) a na nové závazky
58,8 mil. Kč (cca 2,3 mil. EUR). V roce 2020 bylo celkem na opatření 15 vyplaceno 101 mil. Kč (cca
3,8 mil. EUR).
Od začátku programového období do 31. 12. 2021 bylo celkem na opatření 15 (vč. starých
závazků) vyplaceno 253 mil. Kč (cca 9,7 mil. EUR).
Vzhledem k celkové alokaci (10,7 mil. EUR) představuje uvedený stav implementace v roce 2021 čerpání
rozpočtu na úrovni 91 %. Celková alokace na opatření byla dle Nařízení EP a Rady (EU) č. 2020/2220
navýšena o dodatečné zdroje z rozpočtu let 2021 až 2022.
Nad rámec příjmu žádostí o podporu na plošná opatření probíhal v roce 2021 rovněž příjem projektových
lesnických environmentálních podpor. Jedná se o operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.
V roce 2021 bylo v rámci operace 8.4 zaregistrováno 55 projektů v hodnotě cca 183 mil. Kč (cca 7,4 mil.
EUR). Také v průběhu roku 2021 byly propláceny zrealizované projekty zaregistrované v předchozích
letech. U operace 8.3 byly proplaceny 2 projekty ve výši 5,7 mil. Kč (0,2 mil. EUR). U operace 8.4 bylo
proplaceno 46 projektů ve výši 83,3 mil. Kč (3,4 mil. EUR). U operace 8.5 bylo proplaceno 127 projektů ve
výši 140,6 mil. Kč (5,7 mil. EUR).
V rámci prioritní oblasti 4A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T8: podíl lesní půdy / jiných
zalesněných ploch, na něž se vztahují smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost na
0,12 %. K 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 0,44 %, tzn., že cílová hodnota, stanovená pro rok 2023 byla
bezproblémově splněna. Dále byl v rámci této prioritní oblasti stanoven cílový ukazatel T9: podíl
zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu na
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28,75 %, přičemž k 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 34,30 %, tzn., že rovněž došlo k naplnění cílové
hodnoty.
Pro prioritní oblast 4B byl cílový ukazatel T10: podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování
zlepšujícím hospodaření s vodou pro rok 2023 stanoven na 15,79 %. K 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty
15,11 %, tzn., že cílová hodnota byla již téměř naplněna.
V rámci prioritní oblasti 4C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T12: podíl zemědělské půdy pod
závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy na 16,82 %.
K 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 15,62 %, tzn., že stanovený cíl ještě nebyl naplněn, lze ale
předpokládat, že do roku 2023 bude cíl splněn. Dále byl v rámci této prioritní oblasti stanoven cílový
ukazatel T13: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo
předcházení erozi půdy na 0,52 %. K 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 0,69 %, tzn., že došlo k naplnění
stanovené hodnoty.

PRIORITA 5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Prioritní oblast 5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších
produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického
hospodářství
V rámci prioritní oblasti 5C jsou implementována následující opatření/operace: opatření 6 Rozvoj
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice do nezemědělských
činností, záměr c) a 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
Podpora je směřována na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí
k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství.
Operace 6.4.1 c)
V rámci prioritní oblasti 5C byla v roce 2018 podpora zaměřená na tvarovaná biopaliva přesunuta z operace
6.4.3 do záměru c) operace 6.4.1. V 6. kole v roce 2018 bylo zaregistrováno 7 projektů za 8,5 mil Kč
(336 tis. EUR). V roce 2020 v 11. kole byly zaregistrovány další 3 projekty za 5,3 mil. Kč (207 tis. EUR).
V roce 2021 byly ve 13. kole zaregistrovány další 3 projekty v částce 9,6 mil. Kč (389 tis. EUR).
K 31. 12. 2021 byla u 2 projektů podepsána Dohoda za 2,5 mil. Kč, realizovány byly 2 projekty za cca
2,5 mil. Kč (91,5 tis. EUR).
Operace 6.4.3
V roce 2020 byly realizovány projekty k podpoře zaregistrované v roce 2016 a 2017. Příjem žádostí pro
danou operaci byl vyhlášen v rámci 2. a 4. kola příjmu žádostí o dotaci, celkem bylo v obou kolech
zaregistrováno 33 žádostí o podporu v celkové částce 58 mil. Kč (2,3 mil. EUR), na základě kterých bylo
k 31. 12. 2021 uzavřeno 14 Dohod v celkové částce 23 mil. Kč. Do konce roku 2021 bylo
realizováno a proplaceno celkem 14 projektů o celkové částce 21,9 mil. Kč (852,4 tis. EUR).
V rámci prioritní oblasti 5C bylo k 31. 12. 2021 proplaceno celkem 16 projektů v částce cca 24,4 mil. Kč
(944 tis. EUR).
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V rámci prioritní oblasti 5C byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T16: celkové investice do výroby
energie z obnovitelných zdrojů na 6 545 115 EUR, přičemž k 31. 12. 2021 je ukazatel zatím plněn na
34,4 % kvůli skutečnosti, že k tomuto datu je evidováno 16 realizovaných a proplacených projektů
s celkovými investicemi cca 2,3 mil. EUR.
Prioritní oblast 5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví
V rámci prioritní oblasti 5E jsou implementována následující opatření/operace: opatření 1 Předávání
znalostí a informační akce a opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů/ operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
Podpora je směřována na zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2,
posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny,
stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.
V roce 2021 byl uzavřen příjem žádostí na založení lesního porostu (a tedy i ohlášení vstupu) v rámci
opatření Zalesňování zemědělské půdy. V roce 2020 bude umožněn dodatečný příjem žádostí pro vstup do
operace. V termínu do 17. 5. 2021 bylo možné podávat pouze žádosti o dotaci na péči o založený lesní
porost a náhradu za ukončení zemědělské činnosti.
V roce 2021 bylo vyplaceno 16,3 ha ploch zalesněných v předchozích letech. Od začátku programového
období do 31. 12. 2021 byla dotace vyplacena na 202 ha. Na operaci 8.1.1. bylo v roce 2021 požadováno
24,2 mil. Kč (cca 914 tis. EUR). K 31. 12. 2021 bylo na nové a staré závazky v rámci operace 8.1.1
vyplaceno celkem 209 mil. Kč (cca 7,9 mil. EUR).
Vzhledem k celkové alokaci (9,6 mil. EUR) odpovídá uvedená míra čerpání finančních prostředků 83 %
celkové alokace.
V rámci prioritní oblasti 5E byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2023 T19: podíl zemědělské a lesní
půdy pod závazkem obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E)
na 0,02 %. K 31. 12. 2021 nebyl tento cílový ukazatel naplněn. Předpokládá se, že dodatečný příjem žádostí
v roce 2022 a posílení informační kampaně cílené především na obce, které vlastní zemědělskou půdu
vhodnou k zalesnění, povedou k zlepšení plnění cílového ukazatele.

PRIORITA 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech
Prioritní oblast 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků a pracovních míst
V rámci prioritní oblasti 6A jsou implementována následující opatření/operace: opatření 6 Rozvoj
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti/operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
a operace 6.4.2 Podpora agroturistiky.
Podpora je směřována na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů
zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu
ve venkovských oblastech.
Operace 6.4.1 záměr a) a b)
26

Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v rámci 2., 4., 6., 8., 11. a 13. kola příjmu. Zaregistrováno
bylo doposud 2 329 žádostí v celkové částce 2 752 mil. Kč (110 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno
1 033 Dohod v celkové částce 1 230 mil. Kč (49 mil. EUR), realizováno bylo doposud 638 projektů za
781 mil. Kč (30 mil. EUR).
Z realizovaných projektů byla ve více než polovině případů žadatelem fyzická osoba (celkem 366 fyzických
osob a 272 osob právnických), přičemž výrazně převyšovali žadatelé muži (328) nad ženami (38) a žadatelů
do 40 let bylo 196 (54 %). Z hlediska typu ekonomických činností bylo 45 % vyplacených finančních
prostředků směřováno na specializované stavební činnosti, 18 % na zpracování dřeva, 10 % finančních
prostředků podpořilo maloobchod a opravy motorových vozidel, 7 % opravy a instalace strojů a zařízení a 4
% výrobu kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.
V roce 2021 byl příjem žádostí pro danou operaci vyhlášen v rámci 13. kola příjmu žádostí o dotaci, kdy
bylo zaregistrováno 532 žádostí o podporu v celkové částce 576 mil. Kč (23 mil. EUR). Projekty tohoto
kola budou schvalovány a dále administrovány v roce 2022.
Operace 6.4.2
Příjem žádostí byl pro danou operaci vyhlášen v rámci 2., 4., 6., 8. a 11. kola příjmu. Zaregistrováno bylo
doposud 602 žádostí v celkové částce 1 445 mil. Kč (58 mil. EUR). K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno 198
Dohod v celkové částce 482 mil. Kč (19 mil. EUR). K 31. 12. 2021 realizováno a proplaceno bylo 119
projektů za 269 mil. Kč (cca 10 mil. EUR).
V rámci prioritní oblasti 6A celkové platby k 31. 12. 2021 dosáhly 1 123,9 mil. Kč (43 mil. EUR) včetně
závazků ze starého programového období ve výši 67,9 mil. Kč (2,5 mil. EUR).
V rámci prioritní oblasti 6A byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T20: pracovní místa vytvořená
v rámci podpořených projektů na 660 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2021 bylo vytvořeno 408
pracovních míst (62 % cílové hodnoty). 272 pracovních pozic obsadili muži, 136 pracovních pozic pak
obsadily ženy.

Prioritní oblast 6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech
V rámci prioritní oblasti 6B jsou implementována následující opatření/operace: opatření 19
LEADER/operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.
Operace 19.2.1
V rámci úspěšně schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bylo k 31. 12 2021
vyhlášeno celkem 850 výzev na předkládání projektů, přičemž v roce 2021 vyhlásily Místní akční skupiny
(MAS) celkem 170 výzev k předkládání projektů.
Prostřednictvím MAS bylo doposud podáno 15 402 žádostí v celkové částce 6 349 mil. Kč (255 mil. EUR).
K 31. 12. 2021 bylo uzavřeno 8 997 Dohod v celkové částce 3 511 mil. Kč (141 mil. EUR),
realizováno a proplaceno bylo 6 117 projektů a výše podpory v rámci operace dosáhla 2 388 mil. Kč (92
mil. EUR).
V rámci SCLLD bylo nejvíce finančních prostředků ve výši 1 217 mil. Kč (46,9 mil. EUR) cíleno na
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prioritní oblast 2A (Zvýšení výkonnosti, usnadnění restrukturalizace a modernizace) což činí 51
% z celkových finančních výdajů. Další převažující PO, ke které projekty LEADER přispěly, je 6A
(Diverzifikace činností, podpora malých podniků, pracovních míst) ve výši 616,9 mil. Kč (23,6 mil. EUR),
což činí 26 %, 2C (Zlepšení ekonomické výkonnosti lesnictví) ve výši 163,3 mil. Kč (6,2 mil. EUR), tj. 7 %,
6B (Občanská vybavenost) ve výši 146,1 mil. Kč (5,6 mil. EUR) a 3A (Zlepšení konkurenceschopnosti
zpracovatelů zemědělských produktů) ve výši 139,5 mil. Kč (5,3 mil. EUR), oboje 6 %.
K PO 2A přispělo celkem 2 870 projektů, k PO 6A přispělo 1 775 projektů, 544 projektů k PO 6B, 390
projektů k PO 2C a 375 projektů k PO 3A. Podíl jednotlivých PO podle počtu proplacených projektů je
znázorněn ve grafu č. 7.
Operace 19.3.1
K 31. 12. 2021 bylo zaregistrováno 17 žádostí v celkové částce cca 14,7 mil. Kč (594 tis. EUR). K 31. 12.
2021 bylo podepsáno 10 Dohod. Celkový objem prostředků ve schválených projektech činí cca 9,8 mil. Kč
(cca 395 tis. EUR).
K 31.12.2021 bylo proplacených 7 projektů ve výši 7,5 mil. Kč (cca 293 tis. EUR).
V rámci prioritní oblasti 6B byl stanoven cílový ukazatel pro rok 2025 T23: pracovní místa
vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) na 750 pracovních míst, přičemž k 31. 12. 2021 bylo
vytvořeno celkem 1 002 nových pracovních míst. Indikátor je tedy naplněn na 133 %.
Cílová hodnota ukazatele T21: podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního rozvoje stanovená
na 66,51 % je již dosažena. K 31. 12. 2021 bylo dosaženo hodnoty 79,46 %, tzn. cíl je plněn na 119 %.
V rámci prioritní oblasti 6B celkové platby dosáhly 2 397,6 mil. Kč (92,4 mil. EUR) z toho 1 mil. Kč
(40,7 tis. EUR) za staré závazky.

.
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Graf č.1: Přehled čerpání PRV 2014-2020 k 31. 12. 2021 (EZFRV & EURI)

Graf č. 2: Žadatelé operace 4.1.1 porovnání fyzických a právnických osob
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Graf č. 3: Operace 4.1.1 - Rozložení investic pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) a mimo ně
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Graf č. 4: Operace 4.1.1 - Objem dotace dle výrobního zaměření
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Graf č. 5: Operace 6.1.1 - Objem dotace dle výrobního zaměření
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Graf č. 6: Operace 4.2.1 - Objem dotace dle výrobního zaměření
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Graf č. 7: Počet projektů LEADER podle jednotlivých prioritních oblastí

1.d) Klíčové informace týkající se dosažených
ve výkonnostním rámci na základě tabulky F

výsledků

s ohledem

na milníky

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2017, 2018
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stanovené

1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]

1.f) Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

Jak stanoví nařízení (EU) č. 1303/2013, čl. 27 odst. 3 týkající se obsahu programů, čl. 96 odst. 3 písm. e)
týkající se obsahu, přijetí a změny operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, čl.
111 odst. 3, odst. 4 písm. d) týkající se prováděcí zprávy pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a příloha 1
oddíl 7.3 týkající se příspěvku hlavních programů k makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské
oblasti, má tento program přínos ke strategiím pro makroregiony a/nebo přímořské oblasti:

 Strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR)
 Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
 Strategie EU pro jadransko-jónský region (EUSAIR)
 Strategie EU pro alpský region (EUSALP)
 Strategie pro přímořské oblasti Atlantského oceánu (ATLSBS)
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1.g) Kurz měny použitý pro přepočet částek zobrazených ve výroční zprávě o provádění (země mimo
eurozónu)
24,858 Kč/EUR
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2. POKROK PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁNU HODNOCENÍ.
2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a
jejich odůvodnění
V roce 2021 nebyl upravován plán hodnocení v rámci programového dokumentu (kapitola 9).
Pro konkrétní aktivity hodnocení PRV byl pro rok 2021 vypracován Roční prováděcí plán 2021.

2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu
hodnocení)
Na úrovni PRV je ustanovena evaluační jednotka (dále jen „EJ PRV“), která průřezově zahrnuje pracovníky
odborů 14110 a 14130 (resp. pracovníky oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení
Řídícího orgánu PRV a oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor PRV). Činností EJ
PRV je zejména koordinace a provádění evaluační činnosti, zpracování, aktualizace a naplňování
hodnotícího plánu PRV (kapitola 9 programového dokumentu), zajištění zpracování ročních prováděcích
plánů hodnocení PRV jejich aktualizace a naplňování. V rámci Celostátní sítě pro venkov funguje
Tematická pracovní skupina pro monitoring a hodnocení PRV (dále jen „TPS PRV“) tvořená zástupci
řídicího orgánu PRV, SZIF, ÚZEI, odbornými útvary MZe.
Pro nezávislé hodnocení v průběhu programového období včetně ex-post hodnocení byla uzavřena smlouva
s vybraným hodnotitelem - konsorcium společností Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.
(uzavřeno pod starým názvem společnosti Hope Group, od září 2021 Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.)
- v říjnu 2016.
Pro relevantní kalendářní rok je zpracováván jako rámcový plán evaluačních aktivit prováděných
či zajišťovaných evaluační jednotkou Řídícího orgánu Roční prováděcí plán. Cílem plánu hodnocení
je zajistit provádění dostatečných a vhodných hodnotících činností a zajištění dostatečných zdrojů.
Plán hodnotících aktivit pro rok 2022 byl prezentován a diskutován v rámci tematické pracovní skupiny
26. října 2021 a následně prezentován 24. listopadu 2021 Monitorovacímu výboru PRV.
Externě prováděné činnosti zajišťované hodnotitelem
V roce 2021 byly odevzdány dvě zprávy z průběžného hodnocení (zpracovány s daty dostupnými
k 31. 12. 2020 a s daty k 30. 6. 2021).
Zprávy o hodnocení zahrnují finanční a věcný pokrok realizace PRV a vyhodnocují jej v rámci odpovědí
na společné a specifické evaluační otázky. Z podzimní průběžné zprávy vyplynulo doporučení provedení
dílčích realokací uvnitř opatření M16 (z 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1 do 16.2.2) a vypsání nových výzev včetně
úpravy podmínek v rámci M01. V rámci 9. modifikace byla také u M01 navýšena míra podpory pro zvýšení
zájmů žadatelů a dále umožněna on-line forma pro usnadnění přístupu většího počtu účastníků.
Další hodnotící činnosti zajišťované externím hodnotitelem pro rok 2021 představovaly spolupráci na
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přípravě Evaluačního plánu PRV na rok 2022 – roční prováděcí plán včetně nastavení organizace hodnocení
v rámci řídícího orgánu PRV.
Co se týká plnění aktivit plánovaných na rok 2021, tak dle povahy provedení byly aktivity prováděny buď
interně (evaluační jednotkou PRV) nebo externě v rámci zakázky pro průběžné hodnocení PRV (viz výše
zmíněné průběžné zprávy o hodnocení), případně v rámci dílčích specifických zakázek.
Externě prováděné hodnotící činnosti (zajišťované ad hoc – specifické činnosti)
V roce 2021 byly realizovány v rámci specifických zakázek tyto dílčí monitorovací aktivity:
 V rámci projektu “Zpracování indikátorů ptáků zemědělské krajiny (IPZK)”, vytvořeného podle
metodiky vyvinuté v rámci programu Celoevropského monitoringu běžných druhů ptáků
vyžadujícího data z celostátního sčítání ptáků standardní metodou, byl vyhodnocen rok 2021.
Činnosti zajišťované ÚZEI v rámci tematických úkolů
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora hodnocení a řízení opatření “Dobré životní podmínky zvířat” pro PRV 2015-2020
Podpora opatření pro životní prostředí PRV 2014-2020
Problematika podpor v oblastech s přírodními či jinými znevýhodněními (ANC)
Rozvoj systému pro hodnocení vlivu PRV na období 2014-2020
Zjištění hodnoty monitorovacích indikátorů Hrubá přidaná hodnota podniku, Výkony a Hodnota
zemědělské produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (RPJ)
6. Zajištění podpůrných podkladů pro hodnocení projektů v rámci Cost benefit analýzy pro projekty
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
7. Příprava strategického plánu SZP na období 2021-2027 a souvisejících podkladů
Výstupy z uvedených projektů byly po jejich ukončení v roce 2021 využity v rámci průběžného hodnocení
(zpracováno v rámci jarní hodnotící zprávy 2022).

2.c) Popis činností, které byly provedeny v souvislosti s poskytováním a správou údajů (ve vztahu k
oddílu 4 plánu hodnocení)
Sběr dat k zajištění vyhodnocení programu obecně probíhá z několika zdrojů v závislosti na typu opatření.
Primárními zdroji dat jsou údaje získané z jednotné žádosti na plochu pro plošná opatření, žádostí o dotaci,
žádostí o platbu, resp. monitorovacích listů pro projektová opatření. Doplněná jsou daty pro kontextové
ukazatele z ČSÚ, Eurostatu či jiných specifických databází. Samostatnou skupinou jsou data z cílených
monitoringů provádění jednotlivých opatření / operací / managementů plošných opatření zacílených
na zajištění dat pro hodnocení dopadů poskytovaných podpor.
Údaje pro projektová opatření vyplňují příjemci dotace před zahájením realizace projektu (v žádostech
o dotaci) a po jeho ukončení (v žádostech o platbu) a jsou průběžně vkládány do informačního systému
platební agentury pro administraci a sledování PRV. Ten pak na základě takto získaných dat umožňuje
generovat podklady pro závazné monitorovací tabulky výstupů stanovené vodítky Komise, které jsou
nedílnou součástí výroční zprávy. Nad rámec zmíněných formulářů žádostí jsou ukazatele o realizovaných
projektech sbírány po dobu udržitelnosti projektu v monitorovacích listech. Stejným způsobem eviduje
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systém platební agentury podklady z jednotné žádosti, kdy žadatel v žádosti o dotaci uvádí opatření
a management (výměru obhospodařované plochy), v rámci kterého žádá o podporu. Na základě toho jsou
pro potřeby dalšího hodnocení dostupné podklady o regionálním rozložení jednotlivých poskytovaných
podpor (včetně výše směřované finanční podpory).
Ve spolupráci se SAP SZIF byl připraven a testován nový operativní reporting dat z žádostí o platbu v IS
SZIF.
Sekundární data budou získávána v rámci evaluačního projektu šetřením u podpořených či nepodpořených
subjektů, vzdělávacích a výzkumných institucí, apod. Informace budou získávány formou terénních šetření
(dotazníkovým šetřením, řízenými rozhovory, apod.).

41

2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení
zveřejněna
Vydavatel/editor

MZe

Autor/autoři

kolektiv odboru Řídicí orgán PRV, odboru environmentálních podpor PRV,
Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.

Název

Výroční zpráva o provádění 2020

Shrnutí

VZ o provádění PRV vypracovaná v roce 2021 zahrnuje informace o aktivitách
prováděných v roce 2020 a kumulativní data od počátku programového období.

Adresa URL

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/hodnoceni-a-monitoring/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-za-rok-2020soubor.html

Vydavatel/editor

MZe

Autor/autoři

Naviga 4 s.r.o. a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o.

Název

Průběžná zpráva o hodnocení PRV – září 2021

Shrnutí

Průběžné hodnocení za 1. pololetí 2021 je celkově desátým výstupem projektu
Hodnocení Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Zpráva shrnuje
finanční a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2021 a vyhodnocuje jej v rámci
odpovědí na společné a specifické evaluační otázky.

Adresa URL

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/hodnoceni-a-monitoring/hodnoceni/prubezna-zprava-o-hodnoceni-prvzari-4.html
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2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení
Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority,
where appropriate).
Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to
mention the source of the findings.
V září 2021 byla odevzdána 10. zpráva průběžného hodnocení PRV 2014-2020. Zpráva shrnuje finanční
a věcný pokrok realizace PRV k 30. 6. 2021 a vyhodnocuje jej v rámci odpovědí na společné a specifické
evaluační otázky.
Obdobně jako v minulém hodnoceném období (k 31. 12. 2020), nejvyšší věcný pokrok u projektových
operací dosahují operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců a podopatření 8.6. U těchto operací byla zaznamenána i nejvyšší míra čerpání dotace vůči dané
alokaci.
Nízký implementační pokrok k 30. 6. 2021 vykazují i nadále počty účastníků na vzdělávacích akcích (1.1.1)
s výjimkou prioritní oblasti 2B mladí zemědělci. Situace v letech 2020 a 2021 byla značně ovlivněna
omezením možností konání akcí s ohledem na opatření spojená s COVID-19. Nízký implementační pokrok
byl rovněž zaznamenán v operaci 16.1.1 (v tomto případě je toto dáno částečně i dlouhodobou povahou
realizace projektů, která může být až sedm let.) a 16.4.1. Rovněž implementace projektů opatření M19 je
stále na spíše nižší úrovni, ale odpovídá zpoždění začátku realizace jednotlivých projektů v rámci opatření
M19.
V předchozím roce 2020 došlo, v důsledku uzavření příjmu nových žádostí o zařazení do pětiletých závazků
v opatřeních M10 a M11 (se dvěma výjimkami u marginálních titulů v opatření M10), k mírnému poklesu
celkové výměry závazků u obou těchto dominantních opatření. Příslušná nařízení vlády sice umožnila
uzavírání navazujících zkrácených závazků na dvouleté překlenovací období do schválení Strategického
plánu SZP pro období 2023–2027, ty mohou být ale uzavírány pouze na plochách, které byly k 31. 12. 2019
zařazeny do standardního závazku a musí být řádně ukončeny. Tyto závazky tedy nebylo možné uzavírat
na nových plochách. V roce 2021 ale bylo toto omezení pro opatření M11 zrušeno, v roce 2021 tedy mohou
být znovu uzavírány zkrácené závazky i na zcela nových plochách. V důsledku této změny došlo
k výraznému nárůstu celkové plochy závazků v opatření M11 v celkové výši cca 24 tisíc ha (meziroční
nárůst o cca 4,5 %). Naopak, v případě opatření M10, kde k plošnému zrušení omezení uzavírat nové
závazky nedošlo, pokračuje mírný pokles celkové výměry závazků, meziročně o cca 0,1 %. Obě opatření ale
dosahují cílových hodnot ploch pod závazkem, které naplňují ze 109,5, resp. 99,7 % (v případě opatření
M11 došlo k navýšení cílové hodnoty celkové plochy pod závazkem o cca 15 %; před tímto navýšením by
tedy cílová hodnota opatření byla plněna ze 115,1 %).
Implementace opatření M13 vykazuje setrvalý stav, je pozorován velmi malý pokles závazkované plochy
v rozsahu desetiny procent. Podobně setrvalý trend závazků je pozorován také v opatření M12. Naopak,
v případě opatření M15 byl po dramatickém navýšení ploch závazků v předchozím roce zaznamenán v roce
2021 naopak výrazný pokles těchto ploch v rozsahu cca 30 až 38 %. Zatímco v případě podopatření 15.2.1
je i přes tento pokles celková výměra závazků vyšší než v roce 2019, u podopatření 15.1.1 plocha závazků
naopak výrazně poklesla i ve srovnání s rokem 2019, a to o cca 1000 ha. Důvodem těchto poklesů je
uzavření možnosti uzavírat nové závazky v opatření M15 v roce 2021.
Intenzita celkového příspěvku PRV k podpoře rozvoje znalostní základny, spolupráce a inovací,
celoživotního vzdělávání a posílení vazeb na výzkum a vývoj se v průběhu první poloviny roku 2021 dále
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zvýšila zejména díky i nadále se zrychlující realizaci opatření M16 Spolupráce. I nadále však přetrvává nižší
tempo implementace v operaci 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů.
Informační a vzdělávací akce podpořené programem navštívilo již přibližně 20 % pracovníků sektoru.
Celkový počet účastníků vzdělávacích akcí, s výjimkou PO 2B, zůstává velmi nízký (13 % u všech
realizovaných akcí).
Vzhledem k průběhu implementace PRV v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků lze
konstatovat, že PRV přispívá k modernizaci podpořených zemědělských podniků v očekávané
míře. Z vyhodnocení nárůstu HPH a výkonu u podpořených zemědělských podniků lze konstatovat, že byl
zaznamenán pozitivní vývoj, resp. efekt u podpořených subjektů.
Z probíhající implementace PRV je patrné, že tento program přispívá ke vstupu mladých zemědělců do
odvětví zemědělství. Bylo podpořeno 1 016 mladých zemědělců v rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti
mladých zemědělců, což představuje 3,9 % všech zemědělských podniků v ČR. Proplacené projekty, které v
rámci operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů realizovaly potravinářské podniky
(369 jedinečných žadatelů), představují 5,1 % všech potravinářských podniků v ČR, což znamená
překročení cílové hodnoty podílu počtu podpořených podniků z PRV vůči všem potravinářským podnikům,
která činí 4,3 %.
Intervence PRV tak přispěly ke zlepšení konkurenceschopnosti potravinářských podniků ve vyšší než
zamýšlené míře. Z tohoto pohledu lze hodnotit příspěvek PRV na investice do přidávání hodnoty při
zpracování zemědělských výrobků za přínosný.
Pokrok v realizaci intervencí, které by měly přispět ke zvýšení ekonomické výkonnosti subjektů
podnikajících v lesním hospodářství, je zřejmý, a to díky udržitelné dynamice nově v obou operacích
souběžně. Ačkoliv je k 30. 6. 2021 počet podpořených podniků v rámci diverzifikace podnikání spíše nižší,
vzhledem k počtu registrovaných a závazkovaných projektů lze předpokládat, že PRV
přispěje k diverzifikaci činností v zemědělství v zamýšlené míře, s výjimkou počtu vytvořených pracovních
míst, přičemž problém s pracovními místy je průřezový pro většinu relevantních opatření a operací.
V prioritní oblasti 4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, zemědělství vysoké přírodní
hodnoty a stavu evropské krajiny bylo zpracováno prostorové vyjádření míry zájmu o jednotlivé
managementy Agroenvironmentálně-klimatických opatření (M10) i Ekologického zemědělství (M11) a byla
zpracována komparace se stejnou analýzou zpracovanou v roce 2020. Podrobněji byl analyzován trend
závazků u titulu Intenzivní sady v opatření M11, u kterého je již od roku 2019 zaznamenáván výrazný
pokles závazkovaných ploch. Důvody tohoto poklesu jsou především problematický odbyt, dopady
negativních klimatických jevů, zpřísnění podmínek pro využívání titulu a vysoká investiční nákladnost
obnovy ekologického sadu.
Intervence PRV přispěly k produkci energie OZE v ročním objemu 3 524 Toe, což odpovídá 147,5 TJ.
Uvedené množství představuje pouze 0,29 % z produkce biomasy v ČR určené k využití mimo domácnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek PRV k využívání energie z OZE je v rámci produkce energie z
biomasy v ČR velmi nízký.
Na základě zjištění Podzimního průběžného hodnocení 2021 doporučil hodnotitel revidovat možnost
vstupovat do nových závazků u dilčích titulů AEKO, které jsou zacíleny na citlivé plochy z hlediska
podpory biodiversity.
Na základě zjištění Podzimního průběžného hodnocení 2021 doporučil hodnotitel znovu podrobně posoudit
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reálnost naplnění zejména v opatřeních M01 a částečně také v M16 (operace 16.4.1) a podpořit dále jejich
absorpční kapacitu či přistoupit k realokaci prostředků. Dále hodnotitel doporučil vzhledem k omezené
možnosti revize cílových hodnot u věcných indikátorů 4.3.1 Pozemkové úpravy, především u ekologických
a protierozních opatření, v tomto programovém období se zaměřit na důkladnější analýzu při nastavení
cílových hodnot pro příští programové období. Další doporučení se týká podpory projektů zaměřených na
diverzifikaci, především pro operaci 6.4.1 (všechny záměry). Dále revidovat možnost vstupovat do nových
závazků u dílčích titulů AEKO zacílených na citlivé plochy z hlediska podpory biodiverzity.

2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve
vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)
Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíší se případné problémy, které se během provádění vyskytly,
společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.
Datum/období

01/01/2021 - 31/12/2021

Název
komunikační Výstupy hodnocení jsou prezentovány na jednáních TPS, MV PRV a
činnosti/akce a téma zveřejněny na webu MZe – www.eagri.cz
projednávaného/šířeného
zjištění z hodnocení
Obecný
činnosti/akce

pořadatel Ministerstvo zemědělství

Použité
informační Webové stránky MZe – www.eagri.cz, Jednání TPS, Komunikace s EK –
kanály / použitý formát
koordinace modifikací programu Interní komunikace v rámci MZe (policy
maker)
Typ cílové skupiny

Členové TPS: MPSV, MMR, MŽP, MPO, Státní zemědělský intervenční fond,
Ústav zeměděl. ekonomiky a informací, Národní síť místních akčních skupin,
AK ČR, PK ČR, SPOV ČR, SVOL v ČR, SMA, ASZ ČR, ZS ČR, ČMSZP,
ÚHUL

Přibližný
počet 618
informovaných
zúčastněných stran
Adresa URL

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi2014/hodnoceni-a-monitoring/
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2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu
hodnocení)
Uvede se odkaz na plán hodnocení a popíší se případné problémy, které se během provádění vyskytly,
společně s přijatými nebo navrhovanými řešeními.
Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ13-5C Hodnota příspěvku PRV k produkci energie z OZE ve výši 3 524
Toe představuje 0,29% celk.výroby energie z biomasy (mimo domácností) v ČR
v roce 2019. Příspěvek PRV je prozatím k celk.produkci energie z OZE min.
Indikátor T16–Celk. investice do výroby energie z obnovitel.zdrojů činí 2 322
553 EUR, což je 35,5 % kumulativní hodnoty indik. T16 z 6.4.3 a 6.4.1.c). U
6.4.3 je naplněn indik. T16 z 102,94 %. U 6.4.1 c) byly proplaceny 2 proj.celk.invest. ve 4 závazk.proj.-naplnění T16 z 6,9%

opatření Pokračovat v podpoře výroby energie z biomasy (výroba pelet a briket) v
operaci 6.4.1. c). Pro posílení celkových investic do výroby energie z
obnovitelných zdrojů je třeba pokračovat v podpoře výroby energie z biomasy v
operaci 6.4.1. c). O: Vyřešeno v rámci 8. a 9. modifikace. V novém
programovém období tak lze doporučit sdílení příkladů dobré praxe a školení v
této problematice, které by mohlo přinést zvýšení zájmu žadatelů o tuto operaci.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

CEQ15-5E 6 Z: Implementace operace 8.1.1 nadále zůstává na velmi nízké
úrovni a tempo pokroku implementace je velmi nízké. Výraznější posun v
implementaci opatření nelze očekávat. Předpokládá se dodatečný příjem žádostí
v roce 2022.

opatření D: Přehodnotit cíle a potenciál možností zalesňování z. p. za stávajícího režimu
(vč. cíl. hodnoty indikátoru P5), a to s ohledem k plnění NAP adaptace na
změnu klimatu a využívání podpory ze strany vlastníků pozemku. O: V
současné době se předpokládá dodatečný příjem žádostí v roce 2022. Posílení
inform. kampaně směrem k obcím, které vlastní zemědělskou půdu vhodnou k
zalesňování.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

CEQ01-1A Intenzita celk.přísp.intervence PRV ve finan.vyjádření k podpoře
rozvoje znalost.základny, spolupr. a inovace v 2020 byla navýšena díky
real.projektů v obl.spolupr. Celk.uk. zaznamenal vlivem rychlejšího
implem.M16 růst na 1/3 cíl.hodnoty. Závaz.výdaje v operacích a registr.
projekty
dávají
předpokl.dosažení
očekáv.příspěvku
programu
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prior.obl.Celk.obj.prostředků na vzděl. a infor.akce zůstává s výjimkou akcí ve
prospěch PO 2B nízký -ohrožuje napl.předpokl.o cíle v v obl.počtu účastníků
Následná
provedena

opatření D: ŘO a SZIF by měly posílit aktivity,které propag. možnosti financ. vzděláv.
aktivit, stejně tak jako propagace důležitosti dalšího vzděláv. mezi pracovníky a
manažery
zeměděl.podniků
pro
zvyšování
výkonnosti
a
konkurenceschopnosti.Na základě vyhodnocení zájmu o jednotl.typy akcí
iniciovat u akcí s nejvyšší poptávkou účastníků konání dalších,
resp.navazujících akcí. S ohledem na náročnost přípravy, administrace a
udržitelnosti projektů pro menší příjemce zvážit zařazení/rozšíření akcí
zaměřených na tuto oblast. O: V 8.modif. zavedení jednotkov.nákladů
(zjednoduš. s cílem zvýšit zájem o operaci).V 9.modif. - podpora on-line
seminářů a rozšíření možnosti se akce účastnit,tj. zvýšit zájem účastníků,došlo k
navýšení míry podpory na 100%.Změny propag.na webu MZe např.v rámci info
o výzvách.Nebylo přistoupeno k převodu prostř. a jsou prováděny uvedené
změny,vč.dílčích změn Pravidel tak, aby čerpání bylo zrychleno (mj. jsou např.
vyhlašovány 2 výzvy/rok).

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

Následná
provedena

CEQ16-6A K 30.6.2021 počet podpořen.podniků v rámci diverzifikace
podnikání lze hodnotit jako nižší,vzhledem k počtu registr. a závazkov. projektů
lze předpokládat, že PRV přispěje k diverzifikaci činností v zeměd. v zamýšlené
míře. Nízký implement. pokrok v počtu vytvoř.prac.míst. Po zohlednění 9.
modifikace dosahuje hodnota 63,8 % cílového stavu. I přes snížení cílových
hodnot však s velkou pravděpodobností nelze očekávat vytvoření stanoveného
počtu pracovních míst.

opatření D: V souladu s harmonogramem pro rok 2021 vyhlásit v rámci plánované
podzimní výzvy příjem žádostí pro operaci 6.4.1. Vzhledem k vývoji míry
nezaměstnanosti v ČR, která je i přes vykázané meziroční zvýšení stále na velmi
nízké úrovni (velmi nízká nezaměstnanost v ČR), doporučuje hodnotitel pro
nové programové období 2021–2027 zvážit nastavení cílové hodnoty pro nově
vytvořená pracovní místa. O: Operace 6.4.1 v rámci podzimní výzvy vyhlášena.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)

CEQ08-4A Z1: M10 (AEKO) – region.rozložení pokrytí způsob.plochy u titulů
(trv. podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků a ochrana čejky
chocholaté) je stále nedostatečné – nemožnost uzavírat nové závazky. Z2:
Výrazný pokles výměry závazků titulu Intenzivní sady. Závazky M11 v sadech
klesají přibližně stejným tempem jako celková výměra sadů v ČR. Důvodem je
problematický odbyt, dopady nepříznivých klimatických jevů, zpřísnění
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podmínek titulu a vysoká investiční nákladnost obnovy ekolog.sadu
Následná
provedena

opatření D1: vzhledem k zacílenosti titulů na citlivé plochy z hlediska biodiverzity je
žádoucí, aby byl umožněn vstup dalším zemědělcům a mohl se tak rozšířit
rozsah ploch závazků. Motivovat zemědělce k realizaci nadstandardních
managementů ve volné krajině. D2: Analyzovat podmínky dotačního titulu
“Podpora restrukturalizace ovocných sadů” v režimu ekologického zemědělství
ve vztahu k nákladům na likvidaci starého sadu a opětovného vysázení. / Zvážit
umožnění souběhu konvenčního a ekologického zemědělství pro trvalé kultury v
jednom podniku. O2: Informační kampaň; zvýšení osvěty a vzdělávání
spotřebitelů v této oblasti / V rámci nového nastavení podmínek intervencí v
programovém období 2023-2027 bude umožněn souběh konvenčního a
ekologického zemědělství pro trvalé kultury v jednom podniku.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

CEQ02-1B Na základě registr. projektů lze usuzovat, že spolupráce mezi
subjekty působícími v zeměděl., potravinářství a výzkum. a inovačními
institucemi bude v souhrnu podpořena v plánované míře. U operace 16.1.1 a
16.4.1 nedojde s ohledem na plán nevypsat další výzvy k vyčerpání stanovené
alokace.

opatření D: Převést nevyčerpanou (resp. nevyčerpatelnou) alokaci z těchto operací do
oblastí s vyšší absorpční kapacitou (například 16.2.1, 16.2.2, 16.3.1). Upravit
cílovou hodnotu počtu projektů v operaci 16.1.1. a 16.4.1. O: V rámci 9.
modifikace byly v případě 16.1.1 stávající zbývající prostředky převedeny.

Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření

Výsledek
hodnocení
pro následná opatření
(popište
zjištění
a
uveďte
zdroj
v závorkách)
Následná
provedena

CEQ03-1C Počet účastníků vzdělávacích akcí zůstává s výjimkou PO 2B velmi
nízký (12,8 %), přičemž tento stav ohrožuje naplnění předpokládaného cíle v
oblasti počtu účastníků i naplnění plánované alokace. Z2: Stav finanční
implementace programu představuje významné riziko pro vyčerpání plánované
alokace. Nízký je nejen objem proplacených prostředků, ale také objem
prostředků v závazkovaných a registrovaných projektech.

opatření D: ŘO PRV a SZIF by měly posílit aktivity, které propagují možnosti
financování vzdělávacích aktivit, stejně tak jako propagace důležitosti dalšího
vzdělávání mezi zemědělskými pracovníky a manažery zemědělských podniků
pro zvyšování jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti. Klíčovým úkolem je
zvýšení podílu vzdělávacích akcí na počtu účastí, kde je dosažený příspěvek
nízký. Provést realokaci nejméně 50 % alokace opatření M01 ve prospěch
operací s vyšší absorpční kapacitou. O: V 8.modif.proběhla změna indikátorů
resp.přesun prostředků v rámci priorit.oblastí (z PO 4Z na PO 2B) a zavedení
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jednotkov.nákladů (zjednoduš. s cílem zvýšit zájem o operaci). V 9.modif. podpora on-line seminářů a rozšíření možnosti se akce účastnit,tj. zvýšit zájem
účastníků, došlo k navýšení míry podpory na 100%.Změny propag.na webu
MZe např.v rámci info o výzvách.Nebylo přistoupeno k převodu prostř. a jsou
prováděny uvedené změny,vč.dílčích změn Pravidel tak, aby čerpání bylo
zrychleno (např.2 výzvy/rok).
Orgán odpovědný za Řídicí orgán
následná opatření
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3. ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ OVLIVŇUJÍ VÝKONNOST PROGRAMU, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ
3.a) Popis kroků přijatých k zajištění kvality a účelnosti provádění programu
Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu PRV
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře rozvoje venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005 byl v České republice určen Řídicí orgán, který je zodpovědný za účinné a správné řízení
a provádění PRV. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. V rámci Ministerstva zemědělství se
na implementaci opatření PRV podílí zejména odbor řídící orgán PRV a odbor environmentálních podpor
PRV spolu s odbornými útvary.
Na realizaci PRV se podílí Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) jako platební agentura
akreditovaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné
zemědělské politiky. Dočasná akreditace byla SZIF udělena rozhodnutím náměstka ministra financí podle
článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 908/2014 dne 9. září 2015. Následně dne 21. července 2016 bylo náměstkem ministra financí
vydáno Rozhodnutí o udělení akreditace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu jako platební
agentuře určené k provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského
zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova podle čl. 7 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014.
Platební agentura (PA) provádí administraci a kontrolu žádostí o podporu v rámci opatření PRV a zajišťuje
také platby všech opatření PRV.
Činnost SZIF zabezpečuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých
Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a centrální pracoviště v Praze.
Každý program pro rozvoj venkova by měl být náležitě monitorován monitorovacím výborem. Z tohoto
důvodu a v souladu s článkem 47 nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 byl zřízen Monitorovací výbor
PRV (dále „MV PRV“). Jeho hlavním úkolem je dohlížet na řádnou implementaci PRV. MV PRV proto
zejména sleduje naplňování cílů stanovených v programovém dokumentu, včetně naplňování milníků dle
výkonnostního rámce. Projednává preferenční kritéria pro jednotlivá opatření PRV či úpravy programového
dokumentu. Dále projednává a schvaluje výroční zprávy a účastní se aktivit Celostátní sítě pro venkov.
Na svých jednáních je také informován o aktivitách a výstupech ve vztahu k hodnocení PRV.
Statut MV PRV byl schválen jeho předsedou dne 25. června 2015 a Jednací řád MV PRV projednal
a schválil MV PRV na svém prvním zasedání dne 23. června 2015 a podepsal předseda MV PRV dne
25. června 2015. Aktualizované znění Jednacího řádu vstoupilo v platnost 26. 11. 2020. MV PRV má
aktuálně celkem 41 hlasujících členů a jsou v něm zastoupeny jak vládní organizace (zejména resorty
poskytující doplňkové podpory k PRV), tak i nevládní partnerské organizace. Z nevládních organizací je
významné zastoupení zejména zemědělských organizací (Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR)
a dále také organizací zastupujících regionální rozvoj a samosprávu. Přehled jednání MV PRV v roce 2021
shrnuje následující tabulka č. 1.
Na základě pravidelného přehodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik
(ISŘR) uskutečněného MMR-NOK v únoru 2021 byl PRV opětovně vyhodnocen jako program s nízkým
rizikem. MMR-NOK vyhodnotil všechna identifikovaná rizika s nízkou významností a nestanovil Plán
opatření PRV pro rok 2021. Na základě těchto skutečností nebylo ze strany MMR-NOK uskutečněno v 1.
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pol. 2021 zesílené řízení rizik.
Aktualizace Pravidel pro jednotlivé operace schválené v roce 2021
V roce 2021 došlo k následujícím aktualizacím a zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky
poskytování dotace:
1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční
skupiny.
Příprava Pravidel pro žadatele pro 12. kolo příjmu žádostí o dotaci
Pro příjem žádostí o dotaci, vyhlášený v termínu od 15. června do 13. července 2021, pro operace 1.1.1
Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování
a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, byly projednány
zásadní změny Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, v rámci pracovní skupiny
MV PRV složené ze zástupců vládních a nevládních odborných organizací, zástupců MZe a SZIF dne 8.
března 2021. Návazně po projednání PS byly návrhy na úpravy projednány MV PRV 24. března 2021 a po
vnitřním připomínkovém řízení připraveny ke schválení poradou vedení ministerstva. Dne 20. dubna 2021
byla schválena Pravidla pro operace spouštěné ve 12. kole příjmu žádostí.
Příprava Pravidel pro žadatele pro 13. kolo příjmu žádostí o dotaci
Pro příjem žádostí o dotaci, vyhlášený v termínu od 5. října do 26. října 2021, pro operace 1.1.1 Vzdělávací
akce, 1.2.1 Informační, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 8.4.1
Obnova lesních porostů po kalamitách, byly projednány zásadní změny Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace, v rámci pracovní skupiny MV PRV dne 17. května 2021. Návazně byly
návrhy na úpravy projednány MV PRV 16. června 2021 a po vnitřním připomínkovém řízení připraveny ke
schválení poradou vedení ministerstva. Dne 28. července 2021 byla schválena Pravidla pro poskytování
dotace na operace spuštěné ve 13. kole příjmu žádostí.

Hlavní změny podmínek pro 12. kolo příjmu žádostí
Změny společné pro všechny operace
 Opatření stavebního úřadu musí být předloženo nejpozději k datu předložení povinných příloh po
podání Žádosti o dotaci. Platné a pravomocné musí být ke dni předložení přílohy.
 Upravena problematika ke střetu zájmů.
 Rovněž projektová dokumentace k řízení stavebního úřadu, půdorys stavby/půdorys dispozice
technologie, dokumentace k posouzení vlivu na životní prostředí, dokumentace
k výběrovému/zadávacímu řízení a cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu
z Elektronického tržiště v případě, že se jedná o zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo
vyšší než 500 000 Kč bez DPH a zároveň je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě
zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební
práce, musí být předloženy k datu předložení povinných příloh po podání Žádosti o dotaci. (Cenový
marketing nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště v případě zakázky rovné nebo
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nižší než 500 000 Kč se předkládá až k Žádosti o platbu.)
1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce
 U obou operací navýšena míra podpory z 85 % na 100 %.
 U operace 1.1.1 umožněna i on-line forma akcí při zachování jednotkových nákladů.
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
 U záměrů a), b) a m) trvá podmínka splnění definice MSP, a to k datu podání Žádosti o dotaci.
 Do podporovaných komodit v rámci živočišné výroby přidán skot, koně a králíci. V rámci rostlinné
výroby přidány léčivé, aromatické a kořeninové rostliny. Návazně na to byly upraveny způsobilé
výdaje a číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace.
 Odstranění záměru i) projekty do 75 mil. Kč; Prasata.
 Zařazení záměrů h) projekty do 50 mil. Kč; Skot a k) projekty do 30 mil. Kč; Ostatní (ovce, kozy,
koně, králíci).
 V záměru a) budou moci žádat i ekologičtí chovatelé prasat s výměrou nad 150 ha, pokud budou
požadovat dotaci na stavby a technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu, nebo na pastevní
areály.
 Snížení částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt na maximálně 30 mil. Kč,
u záměru l) pro investice do skladů ovoce a zeleniny včetně brambor na maximálně 50 mil. Kč
a u záměru h) rovněž na 50 mil. Kč.
 Pro potřeby zvýhodnění vyšší mírou podpory upraveno posouzení mladého začínajícího zemědělce.
 K retenčním nádržím musí být doložena projektová dokumentace.
 Zavedena podmínka, že výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit
maximálně 49 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace (netýká se záměru a)).
 Zařazení obecných preferenčních kritérií:
 „Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské
lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“,
 „Výše sociálního pojištění za rok 2020 v přepočtu na 100 ha zemědělské půdy činí (v Kč)“,
 „Žadatel je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství…“,
 „Součástí výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je stroj s půdoochrannou funkcí, stroj nebo
technologie, které přispívají ke snížení emisí NH3 do ovzduší nebo zařízení pro precizní
zemědělství.“,
 „Žadatel je mladý zemědělec do 40 let.“,
 „Žadatel je členem organizace producentů, registrované Státním zemědělským intervenčním
fondem.“
 Změny původního znění u obecného preferenčního kritéria:
 „Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši:“ upravena hranice u jednotlivých podkritérií
(do 5 mil. Kč, 5–10 mil. Kč, 10–20 mil. Kč).
 Zařazení specifických preferenčních kritérií:
 V záměru h) Skot „Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo
nádrže na kejdu nebo močůvku a/nebo hnojiště. Celková skladovací kapacita na statková hnojiva
bude po realizaci projektu alespoň 9měsíční“:“,
 V záměru j) Drůbež „Předmětem projektu je chov nosnic a/nebo odchov kuřic nosného typu
v alternativních systémech chovu (voliéry, chov na podestýlce, s volným výběhem, apod.), tj. nikoli
v obohacených klecích.“.
 Změny původního znění u specifického preferenčního kritéria“
 Záměr b), l) „Více než 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tvoří investice do skladu…“
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zařazen chmel.
 Do číselníku výdajů přidány nové výdaje, na které může být poskytnuta dotace.
 Aktualizovány tabulky kalkulátoru s komoditami pro výpočet k hodnocení aspektu efektivnosti.
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 Zemědělské podniky velké jsou přemístěny ze záměru b) do záměru d) Zpracovatelské +
zemědělské podniky velké.
 Nadále nebudou podporováni pekaři.
 Zvýšení maximální částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt
na 75 000 000 Kč včetně.
 Dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv budou mít vlastní kód 009.
Návazně na tyto změny a z důvodu zkrácení a zjednodušení administrace byla upravena
a zjednodušena preferenční kritéria, která jsou totožná pro všechny 3 záměry.
 Kritérium č. 1 „Projekt se týká“: změna počtu bodů u jednotlivých podkritérií
 Kritérium č. 4 „Výdaje“: úprava hranice u jednotlivých podkritérií (č.4.1 do 3 mil. Kč, č. 4.2 3–
10 mil. Kč, 4.3 10–15 mil. Kč)
 Kritérium č. 6: zrušena preference „Žadatel se aktivně účastní na proexportních aktivitách
s podporou MZe“ a nahrazeno kritériem „Žadatel je mladý potravinář/krmivář do 40 let“.
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 Navýšení požadavku na minimální příjmy ze zemědělské prvovýroby na 184 200 Kč.
 Doplnění příloh při podání Žádosti o platbu v případě nákupu zvířat od rodinných příslušníků, kdy
zakázka nebyla zadána v otevřené výzvě – znalecký posudek a kupní smlouva
 Doplnění druhé úrovně bodování u kritéria „Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě
s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“.
Dne 31. 5. 2021 byla podepsána změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí. Změna se týká kap. 4,
písm. ll) Obecných podmínek Pravidel.
Dne 14. 6. 2021 byla podepsána změna Specifických podmínek Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí
v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. V příloze č. 6 Metodika výpočtu k hodnocení
aspektu efektivnosti došlo u všech komodit k úpravě údajů pro výpočet efektivnosti (intenzita výroby,
jednotková cena a rentabilita) na původní hodnoty platné pro předchozí kola operace 4.1.1 Investice do
zemědělských podniků.

Hlavní změny podmínek pro 13. kolo příjmu žádostí
1.1.1 Vzdělávací akce; 1.2.1 Informační akce
 Rozšíření možnosti realizovat on-line akce i pro operaci 1.2.1 Informační akce a s tím spojená
úprava navazujících podmínek (aktualizace sazeb u on-line akcí u operace 1.1.1 Vzdělávací akce
a nastavení sazeb u on-line akcí u 1.2.1 Informační akce).
4.3.2 Lesnická infrastruktura
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 Sloučení 2 samostatných záměrů – a) výstavba nových lesních cest 1L a 2L; b) rekonstrukce
stávajících lesních cest 1L a 2L zpět dohromady, tzn., operace není členěna na záměry (stejně jako
v 1. – 6. kole příjmu žádostí)
 Změna struktury preferenčního kritéria zaměřeného na předmět projektu.
 Navýšení preference projektů, jejichž výsledkem je lesní cesta 1L.
6.4.1 Investice do nezemědělských projektů
 Podpora v operaci se nově poskytuje v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis.
 Navýšení požadavku na minimální příjmy ze zemědělské prvovýroby na 182 400 Kč.
 Doplněna druhá úroveň bodování u kritéria „Projekt je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní
potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“.
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 Změna financování, kdy bude operace financována příspěvkem EZFRV, který bude činit 49,5 %
veřejných výdajů a příspěvkem ČR, který bude činit 50,5 % veřejných výdajů. V tomto kole (oproti
minulému) nebude možné financování z doplňkového vnitrostátního financování.
 Změna výdajů, na které může být poskytnuta dotace, kdy nebude možné podporovat umělou obnovu
smrkem na veškerých plochách, kde došlo ke kalamitám způsobeným suchem.
 Změna sankčního systému (vstřícnější pro žadatele) z důvodu jednotnosti s ostatními operacemi.
 Navýšení maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace na
400 000 000 Kč za období 2014–2020 (změna vycházející ze zpřesnění Pravidel na 11. kolo).

Dne 21. 6. 2021 byla schválena změna Specifických podmínek Pravidel pro 11. kolo příjmu žádostí v
operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách (proběhlo v termínu 6. 10. – 27. 10. 2020). Změna se
týká kap. 4, kdy maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace činí 400
000 000 Kč za období 2014–2020.

Aktualizace pravidel schválené v roce 2021 pro Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě
iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
Dne 21. 6. 2021 bylo schváleno zpřesnění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje, pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce
místní akční skupiny a Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce PRV. Došlo ke sladění podmínek
obecných Pravidel, zejména ke změně definice „investičního výdaje“, úpravě podmínek v oblasti střetu
zájmů a financování vlastního podílu. V rámci Pravidel pro operaci 19.2.1 navíc došlo k odstranění režimu
podpory dle blokové výjimky v souladu s čl. 14 Nařízení Komise č. 651/2014, k úpravě definice žadatele
a doplnění a upřesnění způsobilých výdajů ve článku 20. Dále došlo v rámci Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů k úpravě podmínky, že v případě uvádění na trh se musí jednat převážně o výrobky
žadatele.
Dne 13. 7. 2021 byla podepsána Aktualizace Pravidel pro změny strategií týkající se Programového rámce
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Programu rozvoje venkova v souvislosti se střednědobým hodnocením a přechodným obdobím (dále jen
„Pravidla pro změny strategií“). Pravidla pro změny strategií bylo potřeba upravit v souvislosti
s přechodným obdobím a dočerpáním alokace PRV. MAS může být za splnění podmínek čerpání navýšena
stávající alokace o alokaci pro přechodné období. Pravidla pro změny strategií upravují podmínky pro
obdržení alokace pro přechodné období. Pravidla pro změny strategií také stanovují sankce v případě, že
MAS nebudou čerpat rezervovanou alokaci. Pravidla pro změny strategií zároveň upravují podmínky pro
změny Programových rámců PRV ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje.
Dne 29. 11. 2021 byla schválena aktualizace Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro rok 2022 a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění
činností spolupráce místní akční skupiny. V rámci aktualizace došlo převážně k formálním úpravám. Např.
došlo k úpravě obecných podmínek - doplnění podmínky u nákupu nemovitosti a u pořízení použitého
majetku a také byla změněna formulace pro EU prohlášení o shodě. Také v rámci Pravidel pro operaci
19.2.1 byla upravena výše způsobilých výdajů (navýšení na 2 mil. Kč) pro splnění podmínky finančního
zdraví dle podmínek pro ostatní operace.

Příprava prováděcích předpisů pro plošná opatření a opatření Dobré životní podmínky zvířat (dále
jen „DŽPZ“)
Národním prováděcím předpisem pro plošná opatření a DŽPZ jsou nařízení vlády k příslušným relevantním
opatřením.
V roce 2021 došlo ke schválení a nabytí účinnosti následujících novel nařízení vlády, kterými byly
implementovány dílčí úpravy v jednotlivých opatřeních:
 Nařízení vlády č. 54/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení
vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním cílem novely nařízení vlády je umožnit zemědělským subjektům, kterým končí standardní pětiletý
závazek hospodaření v roce 2020, pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými k životnímu
prostředí, s možností uzavírat zkrácené jednoleté navazující závazky v rámci přechodného období. Zároveň
nebude umožněno uzavírat tyto závazky v rámci titulu nektarodárné biopásy.
Dalším cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je změna sazby dotace u jednoletých závazků v
podopatření Ošetřování travních porostů, titul Horské a suchomilné louky hnojené. Dále dochází v rámci
jednoletých závazků ke snížení počtu aplikací POR proti plísni révové a padlí révovému, s výjimkou POR
a pomocných prostředků na ochranu rostlin povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,
v podopatření Integrovaná produkce révy vinné, titul Základní ochrana vinic s vazbou i na úpravu sankčního
systému.
Nařízení vlády rovněž zpřesnilo podmínky poskytování dotace a řeší odstranění nedostatků v procesu
administrace těchto dotací z roku 2020.
 Nařízení vlády č. 55/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách
provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a
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další související nařízení vlády.
Hlavním cílem novely nařízení vlády je umožnit zemědělským subjektům, kterým končí standardní pětiletý
závazek v roce 2020 v rámci opatření Ekologické zemědělství, pokračovat v hospodaření způsoby šetrnými
k životnímu prostředí, s možností uzavírat zkrácené jednoleté navazující závazky v podopatření Ekologické
zemědělství v rámci přechodného období. Předchozí zařazení dílů půdních bloků v opatření Ekologické
zemědělství se neposuzuje. Do navazujícího opatření Ekologické zemědělství je umožněn vstup zcela
novým žadatelům.
Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je změna sazby dotace v rámci navazujícího opatření
Ekologické zemědělství u zemědělské kultury vinice a chmelnice.
Dalším cílem tohoto nařízení je zrušení plnění podmínky být zemědělským podnikatelem pro opatření
Ekologické zemědělství, navazující opatření Ekologické zemědělství, opatření Platby pro oblasti s
přírodními či jinými zvláštními omezeními (ANC), opatření Platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské
půdě a DŽPZ.
Nařízení dále umožnilo poskytovat dotace podle nařízení č. 44/2018 Sb. o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, do roku 2021. Uvedená změna byla provedena
v souladu se schválením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2220 a zavedením
přechodného období SZP.
Nařízení vlády rovněž zpřesnilo podmínky poskytování dotace a řeší odstranění nedostatků v procesu
administrace těchto dotací z roku 2020.
Dalším cílem nařízení vlády bylo zpřesnění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých
souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády. Došlo ke
změně termínu u podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru, kdy v případě provádění
obnovy zvolené etáže v porostní skupině je nejpozději do 31. října posledního roku trvání závazku
v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %,
nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého podle přílohy k tomuto nařízení. Dále byla zpřesněna podmínka
u podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin týkající se oznámení sběru reprodukčního
materiálu, v návaznosti na tuto změnu bylo také aktualizováno ustanovení týkající se vrácení dotace.
 Nařízení vlády č. 177/2021 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství
v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021.
V rámci tohoto nařízení vlády došlo v souvislostí s epidemií COVID-19 k posunu termínu příjmu
případných změnových žádostí o dotaci, resp. žádostí o platbu z 15. května na 31. května 2021 u všech
plošných opatření a DŽPZ. Tato úprava byla navržena v reakci na prováděcí nařízení Komise (EU)
č. 501/2020 ze dne 6. dubna 2020.

Výroční jednání s DG AGRI
Podle čl. 75 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 každý rok po předložení Výroční
zprávy o pokroku přezkoumává Komise a Řídící orgán hlavní výsledky za předcházející rok. Jednání
Evropské komise a ŘO PRV se uskutečnilo 23. listopadu 2021. Hlavní body agendy jsou shrnuty níže.
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1) Přehled implementace PRV 2014-2022 podle priorit a prioritních oblastí
Diskutovány byly předložené údaje o pokroku při provádění programu a dosahování cílů.
EK sdělila, že ČR si při provádění PRV vede celkem velmi dobře, kromě prioritní oblasti 5C (OZE) a P6
(Leader). EU průměr čerpání rozpočtu je 59 %, ČR má vyčerpáno 69 % rozpočtu, je tedy druhá nejlepší po
Lotyšsku. Závazkované částky činí v ČR 83 %, průměr EU je 70% (CZ je čtvrtá po Finsku, Irsku
a Lotyšsku).
EK připomněla dohodu, že národní TOP-UP budou také zahrnuty v rámci příslušných finančních tabulek.
Priorita 2
EK připomněla malý pokrok v M01, stejně tak jako v plnění cíle 50 000 účastníků.
ŘO potvrdil otevření opatření také v příštím roce. Znovu bude využita možnost zjednodušeného
vykazování, možnost on-line školení, zvýšení podpory na 100 %, zvýšená publicita, stejně tak bude
zavedeno poradenství pro novou SZP (environmentální aspekty).
EK navrhla klást větší důraz na nové prvky budoucí SZP (sociální podmíněnost, eko-schémata, nové DZES
atd.).
EK požádala o zdůvodnění nízkého výkonu u cíle prioritní oblasti 2C - hustota lesních komunikací. ŘO
vysvětlil, že příčinou je vyšší průměrná cena projektů, než byla předpokládána.
Priorita 3
EK se dotázala na nejnovější vývoj u opatření KDŘ (M16.4.1), kde je z 9 projektů dokončen pouze jeden.
ŘO potvrdil, že nebude vyhlášeno více výzev, koncept KDŘ je nyní podporován spíše v rámci M04
zpracování potravin, kde jsou prostřednictvím kritérií výběru udělovány body navíc projektům KDŘ (menší
zemědělci, místní obchody na farmách). Jeden projekt byl dokončen a 3 projekty jsou stále
v administraci v rámci 16.4.1. Potvrzeno, že M16 nebude otevřeno příští rok.
Priorita 4
EK požádala o informace k cílům T10 a T12 s relativně nízkým výkonem (45%) - podíl půdy pro zlepšení
vodního hospodářství a erozi půdy. Environmentální výkonnost PRV je velmi důležitá a bude zkoumána na
konci programového období jako jeden z klíčových příspěvků PRV.
ŘO slíbil, že ověří aktuální stav a pošle informace písemně.
Priorita 5
EK opět zdůraznila nízkou výkonnost PRV v oblasti obnovitelných zdrojů a dotázala se, zda budou
obnovitelné zdroje součástí nového plánu SZP.
ŘO v novém plánu SZP zavede podporu produkce pelet v rámci diverzifikace zemědělských činností, ale
příspěvek SZP bude pravděpodobně stále omezený, v této oblasti je důležitější role jiných operačních
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programů (MPO).
EK zmínila, že míra zalesňování v plánu SZP je málo ambiciózní a dotázala se, jaký vývoj je předvídán
u opatření, které má být otevřeno v příštím roce.
ŘO uspořádal několik informačních akcí a kontaktoval obce, které vlastní pozemky vhodné pro zalesňování.
Kromě toho bylo zavedeno nové opatření Agrolesnictví v SP SZP. Cíle by měly být realistické, úroveň
podpory zalesňování zemědělské půdy je vyšší než v současném PRV.
Priorita 6
EK se dotázala na pokrok v realizaci LEADERu a jak byly dodatečné finanční zdroje pro přechodné období
distribuovány mezi MAS.
ŘO informoval o pravidlech pro distribuci dodatečných částek, je toho názoru, že LEADER bude úspěšně
pokračovat. V oblasti spolupráce čeká na výsledek poslední výzvy. V budoucnu by však provozní náklady
na spolupráci měly být spíše pod programem technické pomoci (MMR).
EK připomněla, že přerozdělení dodatečných částek by mělo být pro MAS plně transparentní. ŘO by měl
zajistit, aby zpoždění schvalování MAS v současném programovém období se už neopakovalo v rámci
budoucí nové SZP.

2) Plnění cílů - pokrok
EK se dotázala na shodu výkonnostního rámce (VR) s některými cíli. Je třeba poznamenat, že cíl KDŘ není
používán v tabulce pro VR. Cíl 40 operací pro obnovitelné zdroje energie (pelety) není splněn ani zdaleka
(dosud závazkovaných 17 projektů).
ŘO zorganizoval setkání s potenciálními žadateli, kteří podmínky opatření uznali za rozumné. Avšak
nakonec byly předloženy pouze 3 žádosti. Další kolo příjmu žádostí bude opět otevřeno na jaře 2022
s dodatečnou flexibilitou kritérií způsobilosti (podíl příjmů ze zemědělství a vlastnictví lesního pozemku,
které mají být nahrazeny závazkem činnosti v zemědělství po dobu nejméně 3 let). Kromě toho budou
kritéria výběru zjednodušena.
EK připomněla relativně nízkou míru implementace v prioritě 6 - 40% proplaceno, příspěvek M19
LEADER (6B) a 6.4.2 Agro-cestovní ruch (6A).
ŘO je toho názoru, že implementace se bude stále zlepšovat (LEADER). Ale výzva k agroturistice
nebude v příštím roce otevřena.

3) Diskuze k vyhlašování dalších kol v příštím roce
EK se dotázala na využití alokace EURI (100 mil. Eur pro M4.1 a M4.2).
ŘO informoval, že tyto částky jsou využity ve prospěch 12. kola výzev otevřeného v roce 2021, které bude
dodatečně financováno z národního TOP UP (další modifikace PRV). Předpokládá se, že prostředky EURI
budou plně použity pro dosud doporučené projekty z podzimního kola roku 2021.
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Na jaře 2022 bude otevřeno další kolo výzev pro M01, na podzim 2022 opět pro M01, obnovitelné
zdroje a řešení kalamit v lese (které mají být použity pro nevyčerpané finance).
EK se dotázala na využití alokace pro mladé zemědělce – EURI částka 4 mil. EUR.
ŘO potvrdil, že bude použito na kolo příjmu žádostí pro mladé zemědělce, které již proběhlo v roce 2021.

4) Další modifikace PRV
EK projednala obsah návrhu modifikace PRV - národní top-up, které mají být přiděleny ve prospěch 12.
kola (z června / července 2021). EK zaznamenala nesouhlas některých zúčastněných stran s příliš vysokou
alokací národních top-up ve prospěch větších podniků.
ŘO potvrdil alokace a představil další prvky modifikace (státní podpora a akreditace v M01). K přidělování
top-up stále probíhá politická diskuze.
EK se dotázala na realokaci mezi 16.4.1 (Krátký dodavatelský řetězec) a 16.3.1 (Sdílení zdrojů) a které
ukazatele budou změněny. Snížení cílů by mělo poměrně odpovídat případnému přerozdělení rozpočtu.
ŘO potvrdil porozumění principu, pro M16 nebude otevřeno žádné další kolo výzev. Finance budou
převedeny z 16.4.1 do 16.3.1 a cíle budou odpovídajícím způsobem změněny.

5) Nová SZP
EK informovala o finalizaci připomínek k návrhu verze SP SZP ze dne 14. října 2021, připomínky budou
zaslány e-mailem jako neformální dokument. Připomínky nejsou úplně kompletní, mohou být ještě
doplněny o další v kontextu oficiálního postupu schvalování SP SZP. Některé připomínky jsou technického
charakteru, další k vysvětlení a pak zásadní připomínky ke zlepšení intervencí (malé environmentální
ambice atd.), které budou vyžadovat hlubokou reflexi. Pokud ŘO požádá o technické konzultace ke
konkrétním nejdůležitějším otázkám, mohly by proběhnout v prosinci 2021.
Po obdržení připomínek je ŘO bude analyzovat a následně odpoví. Vyhodnocení ex-ante a SEA doporučení
je v běhu. Další pracovní skupina organizována k finančním otázkám v listopadu 2021. Z meziresortního
připomínkového řízení jsou zde i další připomínky Ministerstva financí Ministerstva, Min. životního
prostředí a Ministerstva pro regionální rozvoj. Současná vláda přijala 65% úroveň spolufinancování.
EK se dotázala na postup při zpracování připomínek vzešlých z pracovních skupin.
ŘO informoval, že se konalo 11 pracovních skupin a všechny připomínky budou vypořádány písemně, ale
bude to provedeno v pozdější fázi. Byly rovněž odeslány na EK otázky k vodítkům (toolkits).
ŘO potvrdil svůj záměr předložit plán SZP do konce roku 2021. Nový ministr však může přijít s jiným
názorem. Schválení SP vládou se předpokládá až v roce 2022, jakmile bude k dispozici závěrečné
stanovisko Ministerstva životního prostředí k SEA. Současná vláda schválila pouze předložení neformální
verze SP SZP Komisi.
EK potvrdila nejzazší termín 1. ledna 2022 pro předložení SP, pokud CZ bude chtít plán ještě doladit po
předložení, bude to možné až po obdržení hodnotícího dopisu (Observation Letter) nebo prostřednictvím
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roční modifikace SP. Po odeslání však SP SZP již nelze pozměnit a členský stát může reagovat pouze na
připomínky v OL (nelze vložit další prvek mimo rozsah OL).
EK informovala o znění návrhu odpovědi týkající se pozdějšího dodání SEA při předložení SP
SZP. "V době předložení SP SZP se od ČS očekává poskytnutí souhrnu hodnocení SEA a ex-ante
(požadovaná příloha - viz technické pokyny SFC), která zahrnuje klíčová doporučení z hodnocení. Plné
verze hodnocení (nebo odkazy na ně) by mohly přijít v pozdější fázi, nejpozději v odpovědi na OL."
ŘO informoval, že sociální podmíněnost bude zahrnuta v plánu SP SZP v pozdější fázi (v rámci budoucích
modifikací SP SZP).

6) Různé
EK informovala o nové organizaci DG AGRI, bude založena nová jednotka C3 (Česko, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko), jakož i nová jednotka B3 (sociální, DŽPZ, POSEI, LEADER,
generační obnova).
Závěrečná část diskuse se převážně týkala posledních prováděných auditů.
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Tab č. 1: Zasedání MV PRV v roce 2021
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3.b) Kvalitní a účinné mechanismy plnění
Zjednodušené vykazování nákladů 1, automaticky vypočítáno na základě zástupných ukazatelů

Total RDP financial allocation
[EAFRD + EURI]

Metody specifické pro jednotlivé
fondy podle čl. 67 odst. 5 písm. e)
nařízení o společných ustanoveních

[%] plánovaného pokrytí
zjednodušeného vykazování nákladů
z celkového přídělu programu
rozvoje venkova2

3 067 888 199,00

[%] uskutečněných výdajů
prostřednictvím zjednodušeného
vykazování nákladů z celkového
přídělu programu rozvoje venkova
(kumulativní3

74,92

56,98

1

Za způsoby zjednodušeného vykazování nákladů se považují jednotkové náklady / paušální sazby / jednorázové částky podle čl. 67 odst. 5 nařízení o
společných ustanoveních včetně zvláštních metod pro EZFRV uvedených v písmeni e) zmíněného odstavce, jako jsou jednorázové částky pro zahájení
podnikatelské činnosti, paušální platby organizacím producentů a jednotkové náklady týkající se oblasti a zvířat.
2

Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 verze programu

3

Automaticky vypočítáno z opatření 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 výkazu výdajů

Zjednodušené vykazování nákladů, na základě konkrétních podrobných údajů členských států [nepovinné]
Total RDP financial allocation
[EAFRD + EURI]

Součet čl. 67 odst. 1 písm. b), c) a d) +
čl. 67 odst. 5 písm. e) nařízení
o společných ustanoveních

3 067 888 199,00

Metody specifické pro jednotlivé
fondy podle čl. 67 odst. 5 písm. e)
nařízení o společných ustanoveních

3 067 888 199,00

[%] plánovaného pokrytí
zjednodušeného vykazování nákladů
z celkového přídělu programu
rozvoje venkova

[%] uskutečněných výdajů
prostřednictvím zjednodušeného
vykazování nákladů z celkového
přídělu programu rozvoje venkova
(kumulativní

E-správa pro příjemce [nepovinné]
[%] EAFRD + EURI funding

[%] dotčených operací

Žádost o podporu
Žádosti o platbu
Kontroly a podmíněnost
Monitorování a podávání zpráv řídicímu orgánu /
platební agentuře

Průměrné lhůty, během kterých mají příjemci obdržet platby [nepovinné]
[Dny]
Případně lhůta členského
státu pro platby příjemcům

[Dny]
Průměrná lhůta pro platby
příjemcům

Připomínky
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4. OPATŘENÍ

PŘIJATÁ V SOUVISLOSTI
PROPAGACI PROGRAMU

S

TECHNICKOU

POMOCÍ

A

POŽADAVKY

NA

4.a) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov a provádění
jejího akčního plánu
4.a1) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o zřizování celostátní sítě pro venkov (řídicí struktura a
síťová podpůrná jednotka)
Na podporu přípravy, řízení, monitoringu, hodnocení, informovanosti a kontroly ve vztahu k PRV
a zdokonalování opatření obsažených v tomto programu je využíváno opatření 20 Technická pomoc.
Opatření je rozděleno na dvě podopatření, přičemž podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě
CSV) se zaměřuje na vlastní řízení, implementaci, monitoring, hodnocení a kontrolu PRV a podopatření
20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov slouží k financování aktivit Celostátní sítě pro
venkov. Příjemcem dotace je řídicí orgán (Ministerstvo zemědělství – odbor Řídicí orgán PRV, odbor
environmentálních podpor PRV), Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond) a subjekt
zajišťující implementaci Celostátní sítě pro venkov.
Dotace v rámci podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) je poskytována
na podporu aktivit nezbytných pro implementaci jednotlivých opatření PRV, jejich monitoring a hodnocení
a dále k zajištění informačních a propagačních akcí. Aktivity mají převážně formu odborných studií, sběrů
a analýz dat, vypracování informačních materiálů. K 31. 12. 2021 bylo v rámci tohoto podopatření
zaregistrováno celkem 259 projektů v celkové částce 408,6 mil. Kč (16 437 tis. EUR). Celkem 104 projektů
za 161,6 mil. Kč (6 501 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 155 projektů za téměř 247 mil. Kč (9 936 tis.
EUR) zaregistroval SZIF. V roce 2021 bylo proplaceno 41 projektů v částce 59,3 mil. Kč
(2 386 tis. EUR), z toho se jednalo o 8 etapových projektů, u kterých proběhly částečné platby.
Technická pomoc je dále využívána pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále také
„Síť“ nebo „CSV“), a to v rámci podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz Celostátní sítě
pro venkov. Finanční podpora může být poskytována na pokrytí nákladů spojených s přípravou odborných
studií, seminářů na národní i mezinárodní úrovni, aktivit spojených se shromažďováním, analýzou a šířením
informací o opatřeních Programu rozvoje venkova, zejména příkladech dobré praxe. Realizovány jsou také
akce v oblasti národní i mezinárodní spolupráce a přenosu inovací. K 31. 12. 2021 bylo v rámci
podopatření 20.2 zaregistrováno celkem 144 projektů v celkové částce cca 117,6 mil. Kč (4 731 tis. EUR).
71 projektů za 41,8 mil. Kč (1 682 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 73 projektů za 75,8 mil. Kč
(3 049 tis. EUR) bylo zaregistrováno SZIF. V roce 2021 bylo proplaceno 15 projektů v částce 10,3 mil. Kč
(414 tis. EUR), z toho se jednalo o 1 etapový projekt, u kterého proběhla částečná platba.
Síť byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství již v roce 2008 jako komunikační platforma
PRV, která seskupuje organizace a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. Síť je
podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, která v programovém období 2014-2020 zahrnuje
i oblast hodnocení politiky rozvoje venkova a spolupracuje se Sítí evropského inovačního partnerství (dále
také EIP). Organizační struktura Sítě je rozdělena na centrální a regionální úroveň. Řídicím orgánem Sítě
(Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV) je zajišťována funkce rozhodovací a kontrolní,
Sekretariátem Sítě (Regionální pracoviště Sítě), pak funkce výkonná. Poradní funkci zastává Koordinační
skupina MZe (koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor Sítě (složený ze zástupců partnerů
z řad vládních a nevládních organizací), který na svém každoročním zasedání projednává roční prováděcí
plány Sítě a je informován o výsledcích dosud realizovaných aktivit. Aktivity Sítě
jsou realizovány na centrální a regionální úrovni. Na centrální úrovni se jedná o projekty
s celorepublikovým dopadem, na regionální úrovni jsou aktivity stanovovány dle priorit po konzultaci
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s partnery na úrovni regionů NUTS 2. Regionální aktivity Sítě zajišťují pracovníci Státního zemědělského
intervenčního fondu (dále také SZIF“).

4.a2) Přijatá opatření a současný stav, pokud jde o provádění akčního plánu
Akční plán Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020 byl projednán Koordinačním výborem Sítě
a následně schválen ministrem zemědělství dne 23. června 2015. Jeho aktualizace byla schválena dne
18. prosince 2018. Následně jsou předkládány každoročně prováděcí plány CSV. Roční prováděcí plán se
dělí na centrální plán a regionální roční prováděcí plány (dále také jen „RRPP“).
Akční plán stanoví základní cíle CSV pro programovací období 2014-2020. Jsou jimi:
 zvýšení zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova
 zvýšení kvality provádění programu rozvoje venkova
 informování širší veřejnosti a potenciálních příjemců o politice rozvoje venkova a možnostech
financování
 podpora inovací v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech.
Dále Akční plán stanoví 4 nástroje pro implementaci výše popsaných cílů. Jedná se o:
 internetový portál Sítě,
 organizaci setkávání, podporu vytváření sítí, přenos příkladů dobré praxe,
 podpora zakládání operačních skupin a přenosu inovací, komunikační aktivity.

V roce 2021 byly schváleny RRPP pro regionální úroveň na akce, jejichž celková výše finančních
prostředků byla plánovaná na 12 561 000 Kč (navíc 700 tis. Kč na činnost CP SZIF a 452 063 Kč na činnost
regionálních tematických pracovních skupin). Rok 2021 byl v možnosti sdílení informací o PRV, obdobně
jako v roce 2020, velmi netypický. Díky omezením a vládnímu zákazu realizace veřejných akcí se
předávání informací o PRV veřejnosti realizovalo prostřednictvím několika seminářů, konference,
exkurzí a propagačních akcí a také prostřednictvím online webinářů nebo videospotů, které byly zveřejněny
na sociálních sítích SZIF, nebo formou videokonferencí. Akcí se podle prezenčních listin zúčastnilo 4 523
zájemců o informace z PRV, propagačních akcí, kde měla Síť svůj propagační stánek, přibližně 28 000
účastníků. Nejvíce žádané akce (semináře k JŽ a semináře k aktuálním výzvám PRV) se stejně jako v roce
2020 konaly formou online webinářů, kde účastníky seznamovali s praktickými zkušenostmi pracovníci
regionálních odborů SZIF. Svou plánovanou činnost musely omezit i zřízené Tematické pracovní skupiny
Sociální zemědělství a Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství. Tematická
pracovní skupina Sociální zemědělství nezrealizovala v roce 2021 žádnou z plánovaných aktivit, byla však
dokončena Analýza sociálního zemědělství v podmínkách ČR a nad rámec plánovaných aktivit se
uskutečnila výstava k tématu sociálního zemědělství na střeše Národního zemědělského muzea. Tematická
pracovní skupina Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství zrealizovala 4
akce, z toho 3 online semináře a jedno setkání s exkurzí v Ústeckém kraji za 60 200 Kč s 17 účastníky.
Z grafu č. 1 jsou patrné informace o plnění regionálního ročního prováděcího plánu v roce 2021.
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Aktivity CSV lze rozdělit do několika bodů dle čl. 54 3b nařízení (EU) č. 1305/2013:
 Shromažďování příkladů dobré praxe u projektů - CSV na regionální úrovni realizovalo tento
bod prostřednictvím exkurzí po příkladech dobré praxe a prostřednictvím informačních materiálů.
Bylo realizováno 16 tuzemských exkurzí, jejichž předmětem byly návštěvy úspěšných projektů
PRV, včetně odborného výkladu a diskuse o dotačních možnostech v PRV. Exkurzí se zúčastnilo
519 osob z řad partnerů CSV, odborné i laické veřejnosti, zástupců MAS a obcí. Na regionální
úrovni byly vydány tištěné nebo elektronické verze informačních materiálů a propagačních
materiálů, které byly použity a distribuovány na propagačních akcích CSV. Jednalo se o drobné
informační materiály, videoreportáže, informační plakáty a brožury s tématikou PRV a CSV. Dále
byl vydán Zpravodaj CSV.
 Usnadnění tematických a analytických výměn – V roce 2021 CSV na regionální úrovni
zrealizovala 18 seminářů a 9 seminářů s exkurzí, kterých se zúčastnilo 3 709 zájemců o informace
o PRV 2014–2020. CSV na regionální úrovni zajistila v roce 2021 realizaci 1 konference s exkurzí
s názvem Venkovské forum 2021, kterou navštívilo 50 účastníků.
 Dalším ukazatelem jsou realizované propagační akce, díky nimž CSV šíří informace o PRV,
dotačních opatřeních, umožňuje odborné i laické veřejnosti se setkat a získat informace o dotačních
možnostech PRV. Na regionální úrovni CSV realizovalo 10 propagačních akcí pro širokou veřejnost.
 Zajištění seminářů a vytváření sítí pro MAS - CSV na regionální úrovni realizovala v této oblasti
4 akce pro MAS, a to seminář s exkurzí CLLD na přelomu programových období 2014+ a 2020+,
které se zúčastnilo 62 aktérů rozvoje venkova, seminář Aktuality v SCLLD s 54 účastníky, Setkání
MAS Olomouckého a Zlínského kraje a partnerů CSV se 100 účastníky a seminář CLLD 2020+ s 20
účastníky.
 Zajištění sítí pro poradce a podpůrné služby v oblasti inovací – CSV na národní úrovni k tomuto
tématu připravila překlad brožury s názvem “Coworking ve venkovském prostoru – lidé, modely
trendy”.
 Sdílení a šíření výsledků monitorování a hodnocení - tento bod je naplňován v průběhu
akcí, při kterých se setkávají partneři CSV. Na regionální úrovni bylo uskutečněno 7 setkání s tímto
zaměřením, v rámci něhož byli partneři informováni o výsledcích CSV v daném území
a diskusí k zaměření akcí CSV s ohledem na situaci v České republice.
Aktivity týkající se účasti a příspěvku k Evropské sítě pro rozvoj venkova – CSV se pravidelně
zapojuje do aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (dále jen „ENRD“). Jedná se o zastupování ČR
 v rámci pracovních orgánů ENRD, jako je Plénum ENRD, Řídicí skupina ENRD nebo podvýbor
LEADER či EIP. Současně se zástupci CSV pravidelně účastní jednání sítí pro rozvoj venkova
z celé EU, kde jsou řešeny a diskutovány otázky spojené s implementací a realizací sítí pro rozvoj
venkova. V rámci možností jsou předávány ENRD příklady dobré praxe z České republiky. V roce
2021 probíhala účast online formou.
Pokud jde o aktivity na centrální úrovni, tak zde i v roce 2021 nepříznivá epidemiologická situace
ovlivnila původně plánované aktivity (akce) CSV. Na vhodnější termín byly odloženy akce jako například
exkurze Tematické pracovní skupiny Chytrý venkov, konference k pozemkovým úpravám, prezentace na
slovenském Agrokomplexu. S ohledem na nepříznivý epidemiologický vývoj se nepodařily připravit
exkurze k tematice prezentace příkladů z praxe PRV v lesnické oblasti, setkání partnerů – zemědělských
podnikatelů nebo konferenci zaměřenou na mladé zemědělce.
Podařilo se však i za měnících se podmínek zrealizovat následující centrální akce:
 červen 2021: odborný seminář s názvem “Energetické komunity – přenos know-how do ČR” – 26
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účastníků,
 srpen 2021: prezentace PRV, CSV a jejich partnerů na agrosalonu Země živitelka – 97 500 účastníků
celého veletrhu, kteří mohli být prezentací osloveni,
 září 2021: podpora setkání místních akčních skupin LeaderFEST 2021 – 299 účastníků,
 říjen 2021: Národní Konference Venkov 2021 – 383 účastníků.
Významným komunikačním nástrojem směrem k veřejnosti jsou nadále webové stránky eAGRI (subportál
Venkov). K tematice sociálního zemědělství / podnikání byly prostřednictvím projektu CSV zajištěny
překlady a vydání 4 brožur. Konkrétně jsou zájemcům k dispozici v tištěné podobě i elektronicky na webu
brožury s názvy „Účinky sociálních farem; Vědecký výzkum o přínosech sociálních farem pro klienty“;
„Ruce od hlíny aneb průvodce pěstováním rostlin a chovem zvířat ve školách“; „Sociální zemědělství sbírka příkladů dobré praxe v zemích Visegrádu“; „Nezletilí migranti v sociálním zemědělství“. Na
webových stránkách jsou zveřejňovány veškeré pozvánky na připravované akce CSV a jsou zde
prezentovány i další články o úspěšných žadatelích z PRV.
Do soutěže Rural inspiration awards 2021 organizované Evropskou sítí pro rozvoj venkova bylo Síti v roce
2021 nominováno 7 soutěžních projektů. Žádný však nepostoupil do užšího finálového “klání”, nicméně
některé projekty porotu zaujaly a ta je zařadila mezi příklady dobré praxe prezentované na celoevropské
úrovni.
CSV na národní úrovni připravila na počátku roku 2021 online workshop k tématice “Dlouhodobé vize pro
venkovské oblasti” - LTVRA. Cílem bylo zjistit, jak si představují obyvatelé ČR život ve venkovských
regionech za 20 let a jakými cestami by bylo možné k předpokládaného cílového stavu dosáhnout. Výstupy
tohoto workshopu byly jedním ze zdrojových informací pro zpracování sdělení Komise k Dlouhodobé vizi
pro venkovské oblasti EU do roku 2040, které bylo zveřejněno v červnu 2021. Aktivity CSV v rámci tohoto
tématu budou pokračovat i v následujících letech.
Další sdílení informací o projektech probíhalo díky zveřejňovaným článkům na Facebooku
MZe a v měsíčně vydávaném rezortním Newsletteru. Série článků v newsletteru MZe byla v roce 2021 ve
znamení výzkumu a technologického rozvoje. Byly představeny inovační projekty, které zvyšují
konkurenceschopnost tuzemských zemědělců a zemědělských či potravinářských podniků na trhu. Facebook
CSV sleduje od jeho vzniku v březnu 2021 k dnešnímu dni 606 lidí. Dosah nejzajímavějších příspěvků, což
jsou z velké části videa, je až 1200 lidí. Vzhledem k tomu, že pro příspěvky se nevyužívá placená
propagace, ale pouze organický dosah, mají příspěvky z tohoto pohledu velký úspěch.
Z tištěných materiálů Síť připravila 10 barevných plakátů ve formátu A1, na kterých se prezentovaly
zrealizované projekty PRV 2014-2020, které byly představeny na Večeru venkova konaném v rámci
agrokomplexu Země živitelka 2021. Pro informování veřejnosti na prezentačních akcích byly připraveny
stručné přehledné informační materiály s názvy „PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020;
projektová/neprojektová opatření v praxi, aktivity Celostátní sítě pro venkov“ a „SPOLEČNÁ
ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA 2023-2027; Cíle společné zemědělské politiky“.
Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov, vydaný pracovníky centrálního pracoviště CSV ve spolupráci s
pracovníky regionální CSV na SZIF, se rozšířil v roce 2021 o jedno vydání a informoval čtenáře nejen
o činnosti Sítě, ale také o projektech z PRV, které byly při aktivitách Sítě navštíveny. Byla zahájena
realizace série videoreportáží o úspěšných projektech PRV 2014-2020. Veškeré publikace jsou
k dispozici i v elektronické podobě na webových stránkách MZe a SZIF.
V roce 2021 byla dokončena zakázka na natočení 10 krátkých videí o projektech podpořených z Programu
rozvoje venkova. Tato videa jsou k dispozici na youtube kanále MZe. Současně probíhala i zakázka na
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nafocení 100 projektů PRV, která bude dokončena v roce 2022.

Graf č. 1: Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených výdajů v roce 2021

Tabulka č. 1: Přehled zrealizovaných regionálních aktivit v roce 2021

4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č.
808/2014)
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014-2020 (dále „MV PRV“) na svém 1. jednání dne
23. června 2015 schválil Informační a propagační strategii PRV. Na toto schválení pak navazuje pravidelná
povinná aktualizace strategie, kdy MV PRV dne 24. listopadu 2021 projednal a vzal na vědomí naplňování
komunikační strategie v roce 2021 a informace o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro
rok 2022.
V roce 2021 byly MZe a SZIF zrealizovány v oblasti naplňování komunikační strategie v oblasti propagace
a publicity PRV aktivity, směřované k informování veřejnosti o aktualitách týkajících připravovaného
jarního 12. kola příjmu žádostí, 13. podzimního kola příjmu žádostí. Prezenční komunikační a propagační
aktivity se přesunuly do online prostředí (na národní úrovni nebyly vyhlášeny žádné semináře v prezenční
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formě). Před jarním příjmem žádostí projektových opatření byl pro veřejnost připraven webinář a po
jeho ukončení byly na webové stránce zveřejněny pro zájemce prezentace a video záznam (850 zhlédnutí).
Obdobně – online proběhla komunikace k environmentálním opatřením, video záznam s 439 zhlédnutími,
u přímých plateb 375 zhlédnutí.
Na regionální úrovni proběhly semináře k aktuálnímu kolu Programu rozvoje venkova 2014-2020
elektronickou formou.
Nemalou roli při plnění komunikační strategie hrají webové stránky www.eagri.cz/prv. Uvedený obrázek
č. 1 představuje základní strukturu, kterou vidí každý příchozí návštěvník webových stránek (PRV 20142020; Aktuality; Základní informace, Opatření, Veřejné zakázky, Hodnocení a monitoring, Monitorovací
výbor a Nejčastější dotazy). Tyto položky se člení do dalších složek, které obsahují podrobnější informace
k daným tématům. Především do záložky Aktuality jsou vkládány tiskové zprávy, aktuální sdělení,
pozvánky na pořádané akce apod.
Na výše uvedených internetových stránkách najde žadatel všechny informace potřebné pro podání žádosti
o dotaci, ať se již jedná o přehledné popisy postupů administrace, legislativní požadavky, vlastní Pravidla
pro žadatele a nařízení vlády včetně metodik pro environmentální opatření PRV nebo příručky pro
specifické oblasti administrace. Informace o podmínkách administrace včetně Pravidel pro žadatele
a dalších dokumentů jsou také k dispozici na internetových stránkách platební agentury www.szif.cz.
Základní strukturu webových stránek SZIF představuje obrázek č. 2.
Počty příchozích uživatelů na webové stránky eagri.cz/prv jsou zobrazeny v grafu č. 2, který zahrnuje
přehled návštěvníků za rok 2021. Počet návštěv ve sledovaném období (1. 1. - 31. 12. 2021) byl celkem
35 232 (107 219 zobrazení stránek). Z grafu je patrná stoupající tendence počtu návštěvníků v období před
příjmem žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020 v rámci 12. kola (informace o Pravidlech
zveřejněna 20. 4. 2021, 21. 4. pak byl zaznamenán nejvyšší bod návštěvnosti v roce vůbec (752). Další
navýšení návštěvnosti přišlo na přelomu července a srpna, kdy bylo vydáno informativní upozornění
k projektům z 12. kola a také byla vydána informace a Pravidla pro 13. kolo příjmu žádostí.
Pro zajištění řádného naplňování podmínek povinné publicity ze strany příjemců dotace stanovených
prováděcím nařízením Komise č. 808/2014 byla vypracována a schválena Příručka pro publicitu PRV 20142020. Tato příručka stanoví základní povinnosti příjemců dotace v oblasti povinné publicity PRV a dále
odkazuje na Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
V oblasti komunikace s veřejností a propagace výsledků Programu rozvoje venkova hraje významnou roli
CSV a její komunikační plán dle čl. 54 odst. 3 vi) nařízení (EU) č. 1305/2013. Příklady aktivit Sítě, které
přispívají k naplnění Informační a komunikační strategie PRV jsou následující:
 setkávání partnerů Sítě (výstupem těchto aktivit je například vyhodnocení akcí Sítě v daném regionu
či návrhy roční prováděcích plánů), semináře a vzdělávací aktivity zaměřené na sdílení zkušeností
 exkurze pro konečné příjemce za příklady dobré praxe
 činnost tematických pracovních skupin
 pořádání konferencí na centrální i regionální/krajské úrovni
 aktivity v rámci soutěže Vesnice roku, „Ocenění Oranžová stuha“
 provoz webového subportálu Venkov (www.eagri.cz/venkov) – vkládání informací o aktivitách Sítě
(např. databáze partnerů Sítě, databáze úspěšných projektů PRV, přehled aktivit na
regionální/krajské úrovni, tematické pracovní skupiny, publikace a dokumenty, atd.)
 prezentace Programu rozvoje venkova, Sítě a jejích partnerů na veletrzích a výstavách na
centrální i regionální/krajské úrovni
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 vydávání info brožur, publikací, letáků zaměřených na propagaci PRV, Sítě, EU
Konkrétní aktivity Sítě realizované v rámci naplňování komunikační strategie na regionální i centrální
úrovni byly popsány v předchozí kapitole.

Obr. č. 1: Náhled na základní strukturu webových stránek eagri.cz/prv
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Obr. č. 2: Náhled na základní strukturu webových stránek szif.cz/cs/prv2014

Graf č. 2: Týdenní návštěvnost webu www.eagri.cz/prv v období 1. 1. – 31. 12. 2021
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5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2015, 2016

71

6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
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7. POSOUZENÍ INFORMACÍ A POKROKU PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
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8. PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ ZOHLEDŇUJÍCÍCH
NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013

ZÁSADY UVEDENÉ V ČLÁNCÍCH

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
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5, 7

A

8
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9. POKROK,

JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU
K VYUŽÍVÁNÍ EZFRV A JINÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2018
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10. ZPRÁVA O
Č. 1303/2013)

PROVÁDĚNÍ

FINANČNÍCH

NÁSTROJŮ

(ČLÁNEK 46

30A. Bylo předběžné posouzení zahájeno?

Ne

30B. Bylo předběžné posouzení dokončeno?

Ne

30. Datum dokončení předběžného posouzení

-

31.1 Byl proces výběru nebo určení již zahájen?

Ne

13A. Byla dohoda o financování podepsána?

Ne

13. Datum podpisu dohody o financování se subjektem provádějícím
finanční nástroj

-
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NAŘÍZENÍ

(EU)

11. ZADÁVACÍ

TABULKY PRO SPOLEČNÉ A SPECIFICKÉ PROGRAMOVÉ UKAZATELE A
VYČÍSLENÉ CÍLOVÉ HODNOTY

Viz Příloha pro účely monitorování
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Příloha II
Tabulka podrobně znázorňující úroveň provádění podle prioritních oblastí včetně ukazatelů výstupů
Prioritní oblast 1A
FA/M

Název cílového
ukazatele

T1: podíl výdajů
podle článků 14,
15 a 35 nařízení
(EU)
č. 1305/2013 v
poměru
k celkovým
výdajům na
program rozvoje
venkova (prioritní
oblast 1A)

1A

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

1,96

66,94

2014-2020

1,85

63,18

2014-2019

1,13

38,59

2014-2018

0,61

20,83

2014-2017

0,24

8,20

Cíl pro rok 2025

2,93

2014-2016
2014-2015

Prioritní oblast 1B
FA/M

Název cílového
ukazatele
T2: Celkový počet
operací
spolupráce
podpořených v
rámci opatření
„spolupráce“
(článek 35
nařízení (EU)
č. 1305/2013)
(seskupení,
sítě/klastry,
pilotní projekty
…) (prioritní
oblast 1B)

1B

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

201,00

99,01

2014-2020

91,00

44,83

2014-2019

48,00

23,65

2014-2018

18,00

8,87

2014-2017

5,00

2,46

Cíl pro rok 2025

203,00

2014-2016
2014-2015

Prioritní oblast 1C
FA/M

1C

Název cílového
ukazatele

T3: Celkový počet
vyškolených
účastníků podle
článku 14 nařízení
(EU)
č. 1305/2013
(prioritní
oblast 1C)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

6 707,00

13,30

2014-2020

5 941,00

11,78

2014-2019

3 841,00

7,62

2014-2018

1 739,00

3,45

2014-2017

388,00

0,77

2014-2016
2014-2015
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Cíl pro rok 2025

50 422,00

Prioritní oblast 2A
FA/M

Název cílového
ukazatele

T4: podíl
zemědělských
podniků s
podporou z
programu rozvoje
venkova na
investice do
restrukturalizace
nebo modernizace
(prioritní
oblast 2A)

2A

FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

27,30

103,83

23,04

87,63

2014-2020

27,04

102,84

20,12

76,52

2014-2019

24,77

94,21

15,27

58,08

2014-2018

19,06

72,49

10,86

41,30

2014-2017

12,54

47,69

4,02

15,29

2014-2016

5,58

21,22

0,06

0,23

Cíl pro rok 2025

26,29

2014-2015
Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

2A

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

687 466 132,82

89,80

528 189 978,14

68,99

765 566 261,00

M01

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

700 380,86

27,72

353 790,71

14,00

2 526 452,00

M01.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

190 180,17

10,77

1 766 185,00

M01.1

O12 - Počet
účastníků odborné
přípravy

2014-2021

2 230,00

20,32

10 972,00

M04

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

511 876 555,14

69,48

736 720 399,00

M04

O2 - Celkové
investice

2014-2021

948 139 873,17

59,52

1 592 913 141,00

M04.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

384 630 694,88

63,33

607 384 595,00

M04.1

O4 - Počet
podporovaných
zemědělských
podniků /
příjemců

2014-2021

6 047,00

87,62

6 901,00

M04.3

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

127 245 860,26

98,38

129 335 804,00

M16

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

15 959 632,29

60,64

26 319 410,00

670 788 970,21

91,05

15 976 781,75

60,70
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Prioritní oblast 2B
FA/M

2B

FA/M

Název cílového
ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

T5: podíl
zemědělských
podniků s
podporou z
programu rozvoje
venkova na plán
rozvoje
podnikatelské
činnosti /
investice pro
mladé zemědělce
(prioritní
oblast 2B)

2014-2021

4,34

82,30

4,34

82,30

2014-2020

3,89

73,77

3,89

73,77

2014-2019

4,02

76,23

4,02

76,23

2014-2018

2,99

56,70

2,99

56,70

2014-2017

2,07

39,26

2,06

39,07

Ukazatel výstupů

Období

Cíl pro rok 2025

5,27

2014-2016
2014-2015
Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

2B

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

56 889 064,76

94,73

43 122 500,14

71,80

60 057 011,00

M01

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

11 229,84

5,64

77 692,85

39,00

199 226,00

M01.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

27 427,82

30,23

90 744,00

M01.1

O12 - Počet
účastníků odborné
přípravy

2014-2021

410,00

170,83

240,00

M06

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

43 044 807,29

71,91

59 857 785,00

M06

O2 - Celkové
investice

2014-2021

53 710 843,67

66,95

80 227 762,00

M06.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

43 044 807,29

71,91

59 857 785,00

M06.1

O4 - Počet
podporovaných
zemědělských
podniků /
příjemců

2014-2021

1 139,00

82,30

1 384,00

56 877 834,92

95,02
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Prioritní oblast 2C+
FA/M

Název cílového
ukazatele

Zlepšení struktury
LDS - navýšení
hustoty (m/ha)

2C+

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

0,05

21,74

2014-2020

0,06

26,09

2014-2019

0,09

39,13

2014-2018

0,04

17,39

2014-2017

0,01

4,35

Cíl pro rok 2025

0,23

2014-2016
2014-2015
FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

2C+

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

81 647 761,39

92,16

61 820 521,94

69,78

88 591 845,22

M01

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

30 771,70

20,24

0,00

0,00

152 003,22

M01.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

0,00

0,00

99 956,00

M01.1

O12 - Počet
účastníků odborné
přípravy

2014-2021

0,00

0,00

952,00

M04

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

29 240 568,11

54,05

54 096 325,00

M04

O2 - Celkové
investice

2014-2021

36 925 376,95

54,61

67 620 407,00

M08

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

32 579 953,83

94,86

34 343 517,00

M08.6

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

32 579 953,83

94,86

34 343 517,00

43 094 876,38

79,66

38 522 113,31

112,17
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Prioritní oblast 3A
FA/M

Název cílového
ukazatele
T6: podíl
zemědělských
podniků
pobírajících
podporu na účast
v režimech
jakosti, na
místních trzích
nebo v krátkých
dodavatelských
řetězcích a
seskupeních/organ
izacích
producentů
(prioritní
oblast 3A)

3A

Podíl
potravinářských
podniků
s podporou z PRV
na investice do
přidávání hodnoty
vůči všem
potravinářským
podnikům (%)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

2014-2021

0,01

29,16

2014-2020

0,01

29,16

2014-2019

0,01

29,16

Realizováno

Využití (%)

Cíl pro rok 2025

2014-2018
0,03

2014-2017
2014-2016

2014-2015

2014-2021

4,51

104,88

2014-2020

4,10

95,35

2014-2019

8,55

198,84

2014-2018

6,00

139,53

2014-2017

2,30

53,49

4,30

2014-2016
2014-2015

FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

3A

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

459 485 936,05

85,09

327 950 038,81

60,73

540 011 578,11

M01

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

457 435,50

45,65

304 713,70

30,41

1 002 018,49

M01.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

167 998,32

30,56

549 759,00

M01.1

O12 - Počet
účastníků odborné
přípravy

2014-2021

2 533,00

48,38

5 236,00

M04

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

92 093 399,45

41,47

222 066 217,00

M04

O2 - Celkové
investice

2014-2021

234 852 892,08

46,22

508 160 679,00

O3 - Počet
podpořených
akcí/operací

2014-2021

1 150,00

77,91

1 476,00

M14

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

159 539 521,22

73,55

216 925 228,62

M14

O4 - Počet
podporovaných
zemědělských
podniků /
příjemců

2014-2021

886,00

63,29

1 400,00

M16

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

76 012 404,44

76,00

100 018 114,00

M04.1
M04.2

180 690 492,59

81,37

159 902 413,56

73,71

118 435 594,40

118,41
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M16.4

O9 - Počet
podniků
účastnících se
podpořených
režimů

2014-2021

1,00

84

11,11

9,00

Priorita P4
FA/M

Název cílového
ukazatele

T13: podíl lesní
půdy pod
závazkem
obhospodařování
zlepšujícím
hospodaření s
půdou a/nebo
předcházení erozi
půdy (prioritní
oblast 4C)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

0,69

131,87

2014-2020

0,53

101,29

2014-2019

0,39

74,53

2014-2018

0,24

45,87

2014-2017

0,06

11,47

2014-2021

0,60

519,83

2014-2020

0,44

381,21

2014-2019

0,53

459,18

2014-2018

0,08

69,31

2014-2017

0,06

51,98

2014-2021

15,62

92,85

2014-2020

7,71

45,83

2014-2019

7,67

45,59

2014-2018

7,20

42,80

2014-2017

7,02

41,73

2014-2016

5,49

32,63

2014-2021

15,11

95,68

2014-2020

7,61

48,19

2014-2019

7,40

46,86

2014-2018

6,97

44,14

2014-2017

6,87

43,50

2014-2016

5,48

34,70

2014-2021

34,30

119,30

2014-2020

33,37

116,07

2014-2019

32,47

112,94

2014-2018

30,99

107,79

2014-2017

24,23

84,28

2014-2016

18,86

65,60

Cíl pro rok 2025

0,52

2014-2016
2014-2015

T8: podíl lesní
půdy / jiných
zalesněných
ploch, na něž se
vztahují smlouvy
o obhospodařován
í podporující
biologickou
rozmanitost
(prioritní
oblast 4A)

P4

T12: podíl
zemědělské půdy
pod závazkem
obhospodařování
zlepšujícím
hospodaření s
půdou a/nebo
předcházení erozi
půdy (prioritní
oblast 4C)

0,12

2014-2016
2014-2015

16,82

2014-2015

T10: podíl
zemědělské půdy
pod závazkem
obhospodařování
zlepšujícím
hospodaření s
vodou (prioritní
oblast 4B)

15,79

2014-2015

T9: podíl
zemědělské půdy
pod závazkem
obhospodařování
podporujícím
biologickou
rozmanitost
a/nebo krajinu
(prioritní
oblast 4A)

2014-2015

85

28,75

FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

P4

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

2 432 939 283,10

83,57

2 324 617 416,89

79,85

2 911 099 520,99

M01

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

925 391,69

10,43

471 498,09

5,32

8 868 557,21

M01.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

102 203,13

1,48

6 912 165,00

M01.1

O12 - Počet
účastníků odborné
přípravy

2014-2021

1 534,00

4,71

32 546,00

M08

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

27 853 476,06

41,98

66 347 226,97

M08.3

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

2 544 246,71

70,67

3 600 000,00

M08.3

O4 - Počet
podporovaných
zemědělských
podniků /
příjemců

2014-2021

2,00

2,86

70,00

M08.4

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

9 443 317,05

26,45

35 708 766,64

M08.5

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

15 865 912,30

58,68

27 038 460,33

M08.5

O3 - Počet
podpořených
akcí/operací

2014-2021

464,00

46,40

1 000,00

M08.5

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

10 624,00

78,12

13 600,00

M10

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

1 023 291 889,55

87,38

1 171 137 392,10

M10.1

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

938 353,00

108,11

868 000,00

M11

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

370 269 657,42

74,11

499 616 312,96

M11.1

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

21 973,29

38,53

57 027,00

M11.2

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

497 299,34

100,59

494 386,00

M12

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

4 730 841,41

73,97

6 396 025,00

M12.1

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

15 368,85

118,22

13 000,00

M13

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

888 235 316,60

77,37

1 148 012 718,75

M13.1

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

561 495,75

109,03

515 000,00

M13.2

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

1 333 862,13

106,71

1 250 000,00

M13.3

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

249 393,85

113,36

220 000,00

M15

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

9 764 737,76

91,08

10 721 288,00

38 763 758,27

58,43

1 039 838 600,92

88,79

427 809 291,86

85,63

4 731 382,16

73,97

910 878 124,49

79,34

9 992 733,71

93,20
86

M15.1

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

11 526,00

384,20

3 000,00

Prioritní oblast 5C
FA/M

Název cílového
ukazatele

T16: celkové
investice do
výroby energie z
obnovitelných
zdrojů (v EUR)
(prioritní
oblast 5C)

5C

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

2 251 532,39

34,40

2 251 532,39

34,40

2014-2020

2 340 385,60

35,76

2 251 532,39

34,40

2014-2019

3 588 784,25

54,83

1 835 848,83

28,05

2014-2018

3 234 093,00

49,41

845 016,00

12,91

2014-2017

2 046 079,00

31,26

Cíl pro rok 2025

6 545 115,00

2014-2016
2014-2015

FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

5C

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

1 519 238,59

55,77

943 869,33

34,65

2 724 305,05

M06

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

1 519 238,59

55,77

943 869,33

34,65

2 724 305,05

M06

O2 - Celkové
investice

2014-2021

2 251 532,39

34,40

6 545 115,00

M06

O3 - Počet
podpořených
akcí/operací

2014-2021

16,00

40,00

40,00

O4 - Počet
podporovaných
zemědělských
podniků /
příjemců

2014-2021

16,00

40,00

40,00

M06.2
M06.4
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Prioritní oblast 5E
FA/M

Název cílového
ukazatele

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Cíl pro rok 2025

2014-2021
T19: podíl
zemědělské a
lesní půdy pod
závazkem
obhospodařování
přispívajícím k
pohlcování a
ukládání uhlíku
(prioritní
oblast 5E)

5E

2014-2020
2014-2019
2014-2018

0,02

2014-2017
2014-2016
2014-2015

FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

5E

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

7 892 222,98

81,97

7 554 775,94

78,47

9 628 052,56

M01

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

52 404,44

M01.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

0,00

0,00

49 978,00

M01.1

O12 - Počet
účastníků odborné
přípravy

2014-2021

0,00

0,00

476,00

M08

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

7 554 775,94

78,90

9 575 648,12

M08.1

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

7 554 775,94

78,90

9 575 648,12

M08.1

O5 - Celková
plocha (ha)

2014-2021

205,00

22,28

920,00

7 892 222,98

82,42
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Prioritní oblast 6A
FA/M

Název cílového
ukazatele

T20: pracovní
místa vytvořená v
rámci
podpořených
projektů (prioritní
oblast 6A)

6A

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

408,00

61,82

2014-2020

307,00

46,52

2014-2019

203,00

30,76

2014-2018

109,00

16,52

Cíl pro rok 2025

660,00

2014-2017
2014-2016
2014-2015

FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

6A

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

79 805 698,91

91,86

43 005 912,79

49,50

86 880 255,00

M06

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

79 805 698,91

91,86

43 005 912,79

49,50

86 880 255,00

M06

O2 - Celkové
investice

2014-2021

94 662 159,80

43,44

217 924 887,00

O4 - Počet
podporovaných
zemědělských
podniků /
příjemců

2014-2021

757,00

66,99

1 130,00

M06.2
M06.4
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Prioritní oblast 6B
FA/M

Název cílového
ukazatele

T23: pracovní
místa vytvořená v
rámci
podpořených
projektů (Leader)
(prioritní
oblast 6B)

Období

Na základě
schválených (v
patřičných
případech)

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

2014-2021

1 002,17

133,62

2014-2020

788,88

105,18

2014-2019

454,79

60,64

2014-2018

126,30

16,84

Cíl pro rok 2025

750,00

2014-2017
2014-2016
2014-2015
2014-2021

T22: podíl
venkovského
obyvatelstva
majícího prospěch
z lepších
služeb/infrastrukt
ury (prioritní
oblast 6B)

6B

2014-2020

76,70

2014-2019
0,00

2014-2018
2014-2017
2014-2016
2014-2015

T21: podíl
venkovské
populace pokryté
strategiemi
místního rozvoje
(prioritní
oblast 6B)

2014-2021

79,46

119,47

2014-2020

76,70

115,32

2014-2019

76,44

114,93

2014-2018

76,39

114,85

2014-2017

76,39

114,85

2014-2016

14,46

21,74

66,51

2014-2015
FA/M

Ukazatel výstupů

Období

Vyčleněno

Využití (%)

Realizováno

Využití (%)

Plánováno na rok
2023

6B

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

124 130 547,32

55,14

92 380 096,34

41,04

225 106 293,40

M19

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

124 130 547,32

55,14

92 380 096,34

41,04

225 106 293,40

M19

O18 - Počet
obyvatel, na které
se vztahuje MAS

2014-2021

6 331 635,00

119,46

5 300 000,00

M19

O19 - Počet
vybraných MAS

2014-2021

178,00

111,25

160,00

M19.2

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

92 086 667,83

42,22

218 106 293,40

M19.3

O1 - Celkové
veřejné výdaje

2014-2021

293 428,51

4,19

7 000 000,00
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Název
dokumentu

Typ
dokumentu

Datum
dokumentu

Místní ref. č.

Ref. č. Komise

Kontrolní
součet

Soubory

Datum
odeslání

Odeslal(a)

AIR Financial
Annex
2014CZ06RDNP001

Finanční příloha
(systémová)

14-04-2022

Ares(2022)4643747

861417400

AIRfinancialAnnex2014CZ06RDNP001_cs.pdf

24-062022

ntajosef

Shrnutí pro veřejnost

Shrnutí pro
veřejnost

02-06-2022

Ares(2022)4643747

213562778

Shrnutí pro veřejnost

24-062022

ntajosef

Seznam zkratek

Jiná příloha

23-05-2022

Ares(2022)4643747

1016829278

Seznam zkratek

24-062022

ntajosef
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