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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES
1.a) Financial Data
Viz přiložené dokumenty
1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values
1.b1) Overview table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

3,84

Focus Area 1B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

244,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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

Target 2023

18 850,00

Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Target 2023

13,32
Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

743 425,00

M02

666 666,67

M04

430 342 185,33

M16

33 928 857,00

Total

465 681 134,00
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Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

Committed expenditure (year
2015)

2,86

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

57 046,67

M06

30 000 000,00

Total

30 057 046,67

Focus Area 2C+
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

0,23
Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

60 761,33

M04

34 815 285,33

M08

21 488 886,67

Total

56 364 933,33

Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Target 2023

0,34

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

400 544,00

M04

98 029 991,00

M14

66 666 666,67

M16

74 882 529,33

Total

239 979 731,00
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Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

24,34

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

11,38

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

12,41

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

0,12

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

0,52

Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

2 046 958,66

M02

3 804 310,67

M08

46 213 845,33

M10

299 835 129,14

33,13

142 511 192,00

15,75

905 023 388,00

M11

114 861 100,00

34,73

57 711 229,00

17,45

330 713 064,00

M12
M13

4 157 400,00
118 150 040,25

17,45

63 404 575,00

9,37

M15
Total

676 889 372,00
7 821 288,00

532 846 269,39

26,96

263 626 996,00

13,34

1 976 669 626,66

Focus Area 5C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Target 2023

25 800 662,00
Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06

12 340 466,67

M16

1 475 000,00

Total

13 815 466,67
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Focus Area 5E
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem
obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání
uhlíku (prioritní oblast 5E)
Combinations
of measures

Committed expenditure (year
2015)

0,02

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M01

20 948,00

M08

134 479,55

1,30

55 170,00

0,53

10 375 680,00

Total

134 479,55

1,29

55 170,00

0,53

10 396 628,00

Focus Area 6A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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

Committed expenditure (year
2015)

Target 2023

1 100,00

Level of
implementation
(committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M06

77 555 826,67

Total

77 555 826,67

Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

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

66,51

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

0,00

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

Committed expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(committed)
(%)

Target 2023

750,00
Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned expenditure from RDP

M19

153 711 601,33

Total

153 711 601,33
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

3,84

Focus Area 1B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)

244,00

Focus Area 1C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

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

Realised 2015

Target 2023

18 850,00
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Focus Area 2A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T4: podíl zemědělských podniků s podporou z programu
rozvoje venkova na investice do restrukturalizace nebo
modernizace (prioritní oblast 2A)
Committed expenditure (year 2015)

13,32

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

2A
total

Planned
expenditure
from RDP
465 681 134,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
743 425,00

M01

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O1 - Celkové veřejné výdaje
M01.1

Planned 2023
446 055,33

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

4 250,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
666 666,67

M02
Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O13 - Počet příjemců, kterým bylo
poskytnuto poradenství

Planned 2023
444,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
430 342 185,33

Output indicators
M04

Sub-measure

M04.1

M04.3

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Celkové investice

947 826 225,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

330 342 185,33

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

3 496,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

100 000 000,00

Total public expenditure
M16

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
33 928 857,00

10

Focus Area 2B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T5: podíl zemědělských podniků s podporou z programu
rozvoje venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti /
investice pro mladé zemědělce (prioritní oblast 2B)
Committed expenditure (year 2015)

2,86

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

2B
total

Planned
expenditure
from RDP
30 057 046,67

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
57 046,67

M01

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O1 - Celkové veřejné výdaje
M01.1

Planned 2023
34 228,00

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

150,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
30 000 000,00

Output indicators

M06
Sub-measure

M06.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Celkové investice

40 209 187,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

30 000 000,00

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců
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750,00

Focus Area 2C+
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

Zlepšení struktury LDS - navýšení hustoty (m/ha)
Committed expenditure (year 2015)

0,23
Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

2C+
total

Planned
expenditure
from RDP
56 364 933,33

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
60 761,33

M01

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O1 - Celkové veřejné výdaje
M01.1

Planned 2023
36 457,00

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

350,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M04

Planned
expenditure
from RDP
34 815 285,33

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O2 - Celkové investice

Planned 2023
50 130 854,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M08

Planned
expenditure
from RDP
21 488 886,67

Output indicators
Sub-measure
M08.6

Output indicator

Realised 2015

O1 - Celkové veřejné výdaje

Uptake (%)

Planned 2023
21 488 886,67
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Focus Area 3A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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)
Committed expenditure (year 2015)

0,34

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

3A
total

Planned
expenditure
from RDP
239 979 731,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
400 544,00

M01

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O1 - Celkové veřejné výdaje
M01.1

Planned 2023
240 326,00

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

2 290,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
98 029 991,00

M04
Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O2 - Celkové investice
M04.1, M04.2

Planned 2023
245 074 978,00

O3 - Počet podpořených akcí/operací

828,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
66 666 666,67

M14
Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Planned 2023
1 400,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
74 882 529,33

M16
Output indicators
Sub-measure
M16.4

Output indicator

Realised 2015

O9 - Počet podniků účastnících se
podpořených režimů
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Uptake (%)

Planned 2023
90,00

Priority P4
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

24,34

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

11,38

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

12,41

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

0,12

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

0,52

Committed expenditure (year 2015)

P4
total

Level of implementation
(committed) (%)

532 846 269,39

Realised expenditure (year
2015)

26,96

263 626 996,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP

13,34

1 976 669 626,66

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure (year
2015)

2 046 958,66
M01

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O1 - Celkové veřejné výdaje
M01.1

Planned 2023
1 228 175,00

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

11 690,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP
3 804 310,67

M02
Output indicators
Sub-measure
M02.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O13 - Počet příjemců, kterým bylo
poskytnuto poradenství

Planned 2023
2 536,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP
46 213 845,33

Output indicators
M08

Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O1 - Celkové veřejné výdaje
M08.3

Uptake (%)

Planned 2023
3 600 000,00

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

70,00

M08.4

O1 - Celkové veřejné výdaje

12 960 000,00

M08.5

O1 - Celkové veřejné výdaje

29 653 845,33
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O3 - Počet podpořených akcí/operací

2 000,00

O5 - Celková plocha (ha)

13 600,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)
M10

Level of implementation
(committed) (%)

299 835 129,14

Realised expenditure (year
2015)
33,13

142 511 192,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP

15,75

905 023 388,00

Output indicators
Sub-measure
M10.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O5 - Celková plocha (ha)

Planned 2023
868 000,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

M11

Level of implementation
(committed) (%)

114 861 100,00

Realised expenditure (year
2015)
34,73

57 711 229,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP

17,45

330 713 064,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M11.1

O5 - Celková plocha (ha)

39 750,00

M11.2

O5 - Celková plocha (ha)

357 750,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

M12

Planned
expenditure from
RDP
4 157 400,00

Output indicators
Sub-measure
M12.1

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O5 - Celková plocha (ha)

Planned 2023
5 500,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation
(committed) (%)

118 150 040,25
M13

Realised expenditure (year
2015)
17,45

63 404 575,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP

9,37

676 889 372,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

M13.1

O5 - Celková plocha (ha)

328 635,00

64,44

510 000,00

M13.2

O5 - Celková plocha (ha)

204 262,00

65,89

310 000,00

M13.3

O5 - Celková plocha (ha)

108 503,00

54,25

200 000,00

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure from
RDP

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation
(committed) (%)

Realised expenditure (year
2015)

M15

7 821 288,00
Output indicators
Sub-measure
M15.1

Output indicator

Realised 2015

O5 - Celková plocha (ha)

Uptake (%)

Planned 2023
3 000,00
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Focus Area 5C
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T16: celkové investice do výroby energie z obnovitelných
zdrojů (v EUR) (prioritní oblast 5C)
Committed expenditure (year 2015)

25 800 662,00

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

5C
total

Planned
expenditure
from RDP
13 815 466,67

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
12 340 466,67

Output indicators

M06
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O2 - Celkové investice

M06.2, M06.4

Planned 2023
25 800 662,00

O3 - Počet podpořených akcí/operací

40,00

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

40,00

Total public expenditure
M16

Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
1 475 000,00
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Focus Area 5E
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T19: podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem
obhospodařování přispívajícím k pohlcování a ukládání
uhlíku (prioritní oblast 5E)
Committed expenditure (year 2015)

5E
total

0,02

Level of implementation (committed)
(%)

134 479,55

Realised expenditure (year
2015)

1,29

55 170,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,53

Planned
expenditure
from RDP
10 396 628,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
20 948,00

M01

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

O1 - Celkové veřejné výdaje
M01.1

Planned 2023
12 569,00

O12 - Počet účastníků odborné
přípravy

120,00

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

134 479,55

M08

1,30

Realised expenditure (year
2015)
55 170,00

Level of
implementation
(realised) (%)
0,53

Planned
expenditure
from RDP
10 375 680,00

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O1 - Celkové veřejné výdaje
M08.1

55 170,00

O5 - Celková plocha (ha)

Uptake (%)
0,53

Planned 2023
10 375 680,00
1 000,00

17

Focus Area 6A
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

T20: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(prioritní oblast 6A)
Committed expenditure (year 2015)

1 100,00

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

6A
total

Planned
expenditure
from RDP
77 555 826,67

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
77 555 826,67

M06

Output indicators
Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

Uptake (%)

Planned 2023

O2 - Celkové investice
M06.2, M06.4

193 889 566,00

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

960,00

Focus Area 6B
Target indicator name

Based on approved 2015
(when relevant)

Realised 2015

Target 2023

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

66,51

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

0,00

T23: pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů
(Leader) (prioritní oblast 6B)
Committed expenditure (year 2015)

750,00

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

6B
total

Planned
expenditure
from RDP
153 711 601,33

Total public expenditure
Committed expenditure (year 2015)

Level of implementation (committed)
(%)

Realised expenditure (year
2015)

Level of
implementation
(realised) (%)

Planned
expenditure
from RDP
153 711 601,33

Output indicators
M19

Sub-measure

Output indicator

Realised 2015

O18 - Počet obyvatel, na které se
vztahuje MAS

Uptake (%)

Planned 2023
5 300 000,00

O19 - Počet vybraných MAS

160,00

M19.2

O1 - Celkové veřejné výdaje

146 711 601,33

M19.3

O1 - Celkové veřejné výdaje

7 000 000,00
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1.c) Klíčové informace o provádění programu rozvoje venkova na základě písmen a) a b)
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „PRV“) připravilo na základě usnesení vlády
České republiky ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s partnery a jeho
účelem je stanovit strategii, priority a opatření pro účinné a efektivní využívání prostředků Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova v České republice (dále jen „EZFRV“). Realizace PRV přispěje
k naplňování cílů Společné zemědělské politiky a Strategie Evropa 2020 prostřednictvím šesti priorit Unie
pro rozvoj venkova. Programový dokument byl schválen vládou České republiky usnesením č. 532 dne
9. července 2014. Evropskou komisí byl tento dokument schválen dne 26. května 2015 pod číslem CCI
2014CZ06RDNP001. Celková alokace PRV z EZFRV je 2 306 mil. EUR.
Výroční zpráva o provádění PRV zpracovaná v roce 2016 zahrnuje informace o roce 2014 a 2015. Přestože
programový dokument byl schválen až v roce 2015, byly díky přechodným opatřením možné platby starých
závazků zejména pro plošná opatření z nového rozpočtu PRV již od roku 2014. Aktuální stav čerpání tak
k 31. prosinci 2015 dosahuje celkem za PRV 10 % rozpočtu EZFRV, podle pololetních informací
poskytovaných Komisi souvisejících s finančními ukazateli je k 31. prosinci 2015 závazkováno cca 17 %
rozpočtu PRV z EZFRV (týká se opatření M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů, M10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření, M11 Ekologické zemědělství a M13
Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními - starých závazků).
Pro plošná opatření PRV, jmenovitě pro opatření 10 Agroenvironmentálně-klimatická opatření, 11
Ekologické zemědělství, 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě, 13 Platby
pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními a dále opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat,
byl příjem žádostí, v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 747/2015 zahájen 15. dubna a
ukončen 29. května 2015 v rámci jednotné žádosti na plochu (dále jen „ jednotná žádost“). Dále byl v roce
2015 zahájen příjem žádostí na opatření M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů, kde operace 8.1.1 zalesňování a zakládání lesů má charakter plošného opatření. Na
tuto operaci byl ukončen termín příjmu žádostí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu 30. listopadu
2015. Celkem bylo na plošná opatření PRV opatření zažádáno o téměř 8 mld. Kč (cca 301 mil. EUR).
První výzvy pro příjem žádostí pro projektová opatření byly vyhlášeny v termínu 29. září 2015 –
12. října 2015 a to u operací 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství a
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh. V rámci tohoto kola bylo zaregistrováno celkem 3 040 žádostí s požadavkem na dotaci
cca 10 mld. Kč (cca 406 mil. EUR).
Informace o zaregistrovaných, schválených a případě proplacených operacích 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, 2 Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství, 16 Spolupráce. Informace o jediném dosud
vyhlášeném opatření 16 v rámci této priority je uvedena u prioritní oblasti 3A, ve které je opatření primárně
programováno.
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
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restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení účasti na trhu a tržní orientace, stejně
jako zemědělskou diverzifikaci
V rámci prioritní oblasti 2A bylo v roce 2015 implementováno následující opatření / operace: Opatření 4
Investice do hmotného majetku/Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Podpora je
směrována na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci
nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu
přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další
činnost.
Příjem žádostí byl vyhlášen v termínu od 29. září 2015 do 12. října 2015 v rámci prvního kola příjmu
žádostí o dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že projekty budou schvalovány až v roce 2016 (srpen) jsou níže
uvedené informace vztaženy pouze k zaregistrovaným projektům. Operace 4.1.1 zahrnuje celkem 12 záměrů
(a - l) pokrývající tři kategorie velikosti projektů (I. do 1 mil. Kč + žadatel hospodaří na max. 150 ha; II. do
5 mil. Kč; III. 5 – 150 mil. Kč) dále členěné na jednotlivé sektory živočišné a rostlinné výroby.
V rámci operace 4.1.1 bylo zaregistrováno 2 233 žádostí, přičemž k 31. prosinci 2015 bylo 1 746 žádostí
zařazeno do kategorie Doporučen, 258 do kategorie Náhradník a 329 do kategorie Nedoporučen. Celková
výše požadované dotace činila 7 961 mil. Kč (287 045 tis. EUR). Rozdělení počtu zaregistrovaných a
doporučených projektů včetně částek dotace podle jednotlivých záměrů je uvedeno v tabulce 1.
Ve všech třech uváděných projektových oblastech byl ze strany žadatelů vyšší zájem o dotace v živočišné
výrobě, o čemž svědčí i srovnání počtu podaných žádostí (živočišná výroba/rostlinná výroba) I. 362/202, II.
568/352 a III. 606/143. V živočišné výrobě podali žadatelé celkem 1 536 žádostí v celkové požadované
hodnotě 6 469 mil. Kč (233 229 tis. EUR), což činilo 82 % veškerých požadovaných nákladů. Nejvíce
žádostí v rámci živočišné výroby bylo přijato v sektoru skotu, a to 973 žádostí v celkové výši 4 706 mil. Kč
(169 680 tis. EUR), což představuje 83 %. V rámci rostlinné výroby bylo celkem přijato 697 žádostí
dosahující celkové výše 1 491 mil. Kč (53 798 tis. EUR), což představovalo pouhých 18 % z celkových
požadovaných investic.
Prioritní oblast 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství)
V rámci prioritní oblasti 2C byla v roce 2015 implementována následující 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. Podpora je zaměřena na rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení
kvality či zvýšení hustoty lesních cest. V druhé operaci pak podpora cílí na investice do lesní techniky a
postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a
strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených
pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Příjem žádostí pro obě opatření byl vyhlášen v termínu od 29. září 2015 do 12. října 2015 v rámci prvního
kola příjmů žádostí o dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že projekty budou schvalovány až v roce 2016
(srpen), jsou níže uvedené informace vztaženy pouze k zaregistrovaným projektům.
V rámci operace 4.3.2 bylo zaregistrováno celkem 186 žádostí, přičemž 107 žádostí bylo následně zařazeno
do kategorie Doporučen, 43 do kategorie Náhradník a 36 do kategorie Nedoporučen. Celková výše dotace
činila 569 mil. Kč (20 499 tis. EUR).
V rámci operace 8.6.1 bylo zaregistrováno a následně zařazeno do kategorie Doporučen 167 žádostí
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v celkové hodnotě dotace 115 mil. Kč (4 163 tis. EUR).
Priorita 3 podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a
jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
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 byla v roce 2015 implementována následující projektová opatření / operace:
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. Rovněž bylo
spuštěno Opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat.
Operace 4.2.1 je zaměřena na investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů
a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití
moderních technologií.
Operace 16.2.2 je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s
ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.
Příjem žádostí byl vyhlášen v termínu od 29. září 2015 do 12. října 2015 v rámci prvního kola příjmu
žádostí o dotaci. Vzhledem ke skutečnosti, že projekty budou schvalovány až v roce 2016 (srpen), jsou níže
uvedené informace vztaženy pouze k zaregistrovaným projektům.
V rámci operace 4.2.1 bylo zaregistrováno celkem 420 žádostí ve dvou záměrech, z nichž bylo následně
zařazeno do kategorie Doporučen 396 žádostí a do kategorie Náhradník 24 žádostí. Celková výše
požadované dotace činila 1 172 mil. Kč (42 271 tis. EUR). Rozdělení počtu zaregistrovaných a
doporučených projektů včetně částek dotace je uvedeno v tabulce 2.
V rámci operace 16.2.2. bylo zaregistrováno celkem 34 žádostí, z nichž bylo následně zařazeno do kategorie
Doporučen 30 žádostí a do kategorie Náhradník 4 žádosti. Celková výše požadované dotace činila 1 155
mil. Kč (41 650 tis. EUR).
Dále byla v roce 2015 zahájena implementace opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat s cílem
zabezpečit vyšší standardy v chovech dojného skotu a prasat jdoucí nad požadavky dané legislativou.
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 v ČR v roce 2015 poprvé (operace je implementována
nově) a žadatelé měli možnost požádat o podporu do 29. května 2015. Přijato bylo 1 851 žádostí v celkové
výši 726 mil. Kč (26 153 tis. EUR). Podpora je poskytnuta na 652 462 VDJ ve všech podporovaných
kategoriích. Tabulka 3 představuje strukturu závazků zaregistrovaných v roce 2015 v jednotlivých
operacích.
Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení žádostí bude realizováno v roce 2016 po ukončení
období kontrol plnění podmínek jednotlivých operací.
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Priorita 4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
V rámci Priority 4 byla v roce 2015 implementována následující opatření / operace: Opatření 10
Agroenvironmentálně-klimatické opatření (dále jen „AEKO“) (v rámci prioritní oblasti 4A a 4C), 11
Ekologické zemědělství (v rámci prioritní oblasti 4A, 4B, 4C), 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a
podle rámcové směrnice o vodě/ Operace 12.1.1 Kompenzační platby pro zemědělské oblasti Natura
2000 (v rámci prioritní oblasti 4A) a 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními (v rámci prioritní oblasti 4A). Příjem žádostí probíhal v rámci jednotné žádosti do 29. května
2015.
Stav implementace priority 4 (výše závazkování i platby), v roce 2015, tedy v prvním roce příjmu dle
podmínek stanovených v PRV pro období 2014-2020, odráží skutečnost, že pro příspěvek z EZFRV pro
programové období 2014-2020 jsou způsobilé závazky předcházejících programových období (Horizontální
plán rozvoje venkova (dále jen „HRDP 2004-2006“) a PRV 2007-2013). Konkrétní výše plateb pro staré
(přechodné) závazky samostatně je uvedena v kapitole 11 v tabulce monitorovacích ukazatelů E, ostatní
tabulky uvádí u souhrnných finančních údajů hodnoty za staré i nové závazky společně.
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 2014-2020 (opatření 10 AEKO). V roce 2015 převážná
většina potenciálních žadatelů vstoupila do závazků v rámci opatření 10 AEKO 2014-2020, nicméně
žadatelům s dobíhajícími závazky předcházejícího programového období byla a nadále bude podpora
poskytována dle podmínek AEO 2007-2013. Tabulka 5 uvádí detailní strukturu starých závazků
zaregistrovaných v roce 2015.
Celková částka vyplacených prostředků z PRV 2014-2020 na staré závazky v letech 2014 a 2015 činí 3 917
mil. Kč (142 511 tis. EUR), z této částky bylo 758 mil. Kč (27 612 tis. EUR) vyplaceno v roce 2014 a 3 159
mil. Kč (114 899 tis. EUR) v roce 2015. Finanční alokace na opatření AEKO 905 023 tis. EUR je k 31.
prosinci 2015 vyčerpána z 15,7 %. Realizované platby uváděné v kapitole 11 v tabulce monitorovacích
ukazatelů B3 se týkají jen starých závazků.
Co se týká nových závazků opatření 10 AEKO, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze
konstatovat, že celkový počet dílčích žádostí dosáhl počtu 11 114 (10 667 žadatelů) na celkovou výměru
753 tis. ha. Částka dotace činí 2 651 mil. Kč (92 031 tis. EUR). Podrobné členění na jednotlivé operace je
uvedeno pro zaregistrované žádosti v tabulce 4. Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 je část plochy
způsobilé pro uvedenou podporu stále pod dobíhajícími závazky PRV 2007-2013, očekává se naplnění
indikátoru rozsahu na úrovni 868 tis. ha v následujících letech. Uvedenému rozsahu odpovídá i počet
žadatelů. Implementace opatření probíhá v souladu s plánovaným harmonogramem.
Stejně tak byly v roce 2015 vyplaceny žádosti vztahující se k víceletým závazkům AEO (kód 214) PRV
2007-2013, podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí (dále jen „EZ“), a to z rozpočtu
opatření 11 Ekologické zemědělství. Celková částka alokovaná na opatření 11 Ekologické zemědělství
(330 713 tis. EUR) byla k 31. prosinci 2015 vyčerpána na 17,4 %. Platby probíhaly rovněž od 2. května
2014, přičemž v roce 2014 bylo vyplaceno 279 mil. Kč (10 146 tis. EUR) a 1 309 mil. Kč (47 565 tis. EUR)
v roce 2015. Realizované platby jsou shrnuty v kapitole 11. Tabulka 7 představuje strukturu starých
závazků zaregistrovaných v roce 2015.
Co se týká nových závazků pro opatření 11 Ekologické zemědělství, tak na základě vyhodnocení
registrovaných žádostí lze konstatovat, že v rámci jednotné žádosti dosáhl celkový počet dílčích žádostí o
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podporu na jednotlivé managementy hospodaření počtu 6 065 na celkovou výměru 318 tis. ha. Částka
požadované dotace činí 888 mil. Kč (32 018 tis. EUR). Podrobné členění na jednotlivé operace je uvedeno
pro zaregistrované žádosti v tabulce 6. Vzhledem k rozsahu přijatých žádostí je patrné, že předpokládaná
výměra závazků v přechodném období ekologického hospodaření na úrovni 39 750 byla již v prvním roce
téměř naplněna. V oblasti zachování postupů ekologického zemědělství však byly přijaty žádosti na plochy,
které při zohlednění dobíhajících starých závazků a předpokladu přesunutí těchto ploch pod nový
management v rámci PRV 2014-2020 představují překročení očekávaného rozsahu 358 tis. ha. Tato
skutečnost vychází z nepřesného odhadu očekávaného rozsahu s ohledem na nové zavedení podmínek
celofaremnosti. Věcné i finanční upřesnění bude řešeno v rámci 2. modifikace programového dokumentu.
Pod opatřením 12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě budou 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 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. prosinci
2015 jsou uvedené žádosti v procesu administrace a podpora bude žadatelům poskytnuta v následujícím
období. Tabulka 9 obsahuje informaci o míře podpory starých závazků období 2007-2013 v oblastech
Natura 2000.
Co se týká nových závazků pro opatření 12, tak na základě vyhodnocení registrovaných žádostí lze
konstatovat, že celkový počet žádostí dosáhl počtu 424 na celkovou výměru 5 050 ha. Částka požadované
dotace činí 12 mil. Kč (434 tis. EUR). Uvedený příjem prvního roku potvrzuje, že očekávaný rozsah
způsobilé plochy na úrovní 5 500 ha bude v průběhu programového období naplněn. Přehled pro
zaregistrované žádosti je uveden v tabulce 8.
V roce 2015 byly propláceny žádosti podané v rámci opatření Platby za přírodní znevýhodnění poskytované
v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) (kód 211 a 212) PRV
2007-2013 z rozpočtu opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními spolu
s částí žádostí podaných v roce 2015 v rámci PRV 2014-2020. Celková vyplacená částka činí 1 727 mil. Kč
(63 405 tis. EUR). Podrobné členění na jednotlivé operace u realizovaných plateb je uvedeno v kapitole 11
v tabulce monitorovacích ukazatelů B3.
Nové závazky pro opatření 13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle
vyhodnocení registrovaných žádostí představují celkový počet žádostí 16 148 na celkovou výměru 1 025
542 ha. Požadovaná částka dotace činí 2 404 mil. Kč (86 681 tis. EUR). Podrobné členění na jednotlivé
operace je uvedeno pro zaregistrované žádosti v tabulce 10.
S ohledem na vyhodnocení prvního příjmu žádostí se potvrdily hodnoty očekávaného rozsahu
v jednotlivých oblastech, které jsou tímto naplněny. Další revize indikátorové soustavy opatření proběhne
v rámci procesu redefinice v průběhu roku 2017.
Pod opatřením 15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů budou kromě nových
závazků propláceny žádosti o dotaci v rámci víceletých závazků opatření II.2.4 Lesnicko-environmentální
platby (kód 225) z období 2007-2013. S ohledem na průběh administrace se předpokládá výplata nových
závazků v průběhu roku 2017. Vzhledem ke komplexní revizi a elektronizaci administrativního prostředí
pro lesnické podpory se obdobný harmonogram předpokládá i u žádostí podaných v rámci starých závazků.
V tomto případě se předpokládá zahájení výplat starých závazků podaných do roku 2015 v průběhu roku
2016. 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 2014-2020.
K 31. prosinci 2015 nicméně k žádné platbě z rozpočtu PRV 2014-2020 nedošlo.
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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 5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví
V rámci prioritní oblasti 5E byla v roce 2015 implementována operace 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
v rámci opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů.
Podle pravidel stanovených evropskými právními předpisy musí žadatel o dotaci na zalesňování zemědělské
půdy být „motivován“ před samotným fyzickým úkonem (zalesněním). Funkci tohoto ustanovení plní
Ohlášení vstupu do opatření zalesňování zemědělské půdy. V rámci operace 8.1.1 se dále podávají žádosti o
poskytnutí dotace na zalesnění (podávána v roce zalesnění) a žádost o poskytnutí dotace na péči a náhradu
(podávána následující roky po roce zalesnění).
V roce 2015 bylo možné podávat Ohlášení vstupu do operace Zalesňování a zakládání lesů od 1. srpna 2015
do 30. října 2015. V termínu do 31. listopadu 2015 pak byly přijaty první žádosti o dotaci v rámci nových
závazků. Jedná se o 35 projektů na zalesnění celkové plochy 39 ha ve výši požadované dotace 2,4 mil. Kč
(87 tis. EUR).V rámci uvedené podpory představovaly travní porosty definované jako environmentálně
citlivé výměru 10,8 ha. S ohledem na první příjem za nových podmínek zajišťujících užší cílenost zalesnění
bude možné vyhodnotit průběh administrace až po dalším příjmu žádostí. S ohledem na nové podmínky
zajišťující lepší cílenost se předpokládá nižší zájem o realizaci projektů zalesnění.
Pro příspěvek z rozpočtu operace 8.1.1 jsou způsobilé i závazky na obdobné podpory pro zalesňování z
předcházejících programových období (HRDP 2004-2006, resp. PRV 2007-2013). Jedná se především
o opatření implementované v rámci II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy (kód 221) PRV 2007-2013.
Počínaje rokem 2015 byly prováděny platby na staré závazky týkající se péče o založený lesní porost
v předcházejícím programovém období a náhradu za ukončení zemědělské činnosti. Tyto dotace budou
vzhledem k dlouhodobým závazkům poskytovány v průběhu celého programového období 2014-2020.
Jedná se o 2 011 žádostí na plochu 2 074 ha v celkové výši 37 mil. Kč (1 339 tis. EUR). K 31. prosinci 2015
bylo na staré závazky uvedených programů z nového rozpočtu vyplaceno 1,5 mil. Kč (55 tis. EUR).
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Tabulka 1 - Rozdělení zaregistrovaných projektů operace 4.1.1 podle jednotlivých záměrů

Tabulka 2 - Rozdělení zaregistrovaných projektů operace 4.2.1 podle jednotlivých záměrů

Tabulka 3 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření 14
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Tabulka 4 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření 10 2014-2020

Tabulka 5 -Přeheled registrovaných žádostí v rámci opatření 10 2007-2013

Tabulka 6 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření 11 2014-2020
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Tabulka 7 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření 11 2007-2013

Tabulka 8 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření Operace 12.1.1 Natura 2015

Tabulka 9 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření Operace 12.1.1 Natura 2007

Tabulka 10 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci opatření LFA 2015

Tabulka 11- Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci operace 8.1.1 zalesňování 2015
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Tabulka 12 - Přehled zaregistrovaných žádostí v rámci operace 8.1.1 zalesňování 2007

1.d) Klíčové informace týkající se dosažených výsledků
ve výkonnostním rámci na základě tabulky F (od roku 2017)

s ohledem

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016
1.e) Jiný prvek specifický pro program rozvoje venkova [nepovinné]
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na milníky

stanovené

2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.
2.a) Popis případných úprav plánu hodnocení v rámci programu rozvoje venkova během roku a
jejich odůvodnění
V roce 2015 nebyl plán hodnocení v rámci programového dokumentu upravován.

2.b) Popis hodnotících činností, jež byly provedeny v průběhu roku (ve vztahu k oddílu 3 plánu
hodnocení)
V roce 2014 a především pak v roce 2015 probíhala příprava na výkon hodnotících činností. Její součástí
byla příprava Evaluačního plánu PRV na rok 2016 – roční prováděcí plán, práce na metodických
materiálech a nastavení organizace hodnocení v rámci řídícího orgánu PRV.
Ex-ante hodnocení
První fází hodnocení programového období 2014-2020 a nedílnou součástí programového dokumentu je exante hodnocení. Ex-ante hodnocení návrhu PRV na období 2014-2020 bylo prováděno v souladu s čl.
48 nařízení (EU) č. 1303/2013 (dále jen „obecné nařízení). Cílem hodnocení bylo optimalizovat alokace
finančních prostředků, zlepšit kvalitu programování včetně posouzení jeho účinnosti a dopadu. Ex-ante
hodnocení probíhalo paralelně s přípravou programového dokumentu, jeho finální podoba byla dopracována
v roce 2015, kdy hodnotitel (DHV CR, spol. s r.o.) zprávu o ex-ante hodnocení aktualizoval v návaznosti na
připomínky Komise k PRV. Zpráva zahrnuje zhodnocení kontextu a potřeb, zhodnocení relevance, vnitřní
a vnější soudržnosti programu, zhodnocení, jakým způsobem bude měřen pokrok a výsledky programu,
hodnocení plánovaných opatření pro provádění programu, hodnocení horizontálních témat a posouzení
stavu a harmonogramu plnění ex-ante kondicionalit. Po celý proces hodnocení probíhala mezi hodnotitelem
a Řídicím orgánem aktivní komunikace. Bylo zorganizováno několik jednání ke vzájemnému informování,
doplnění podkladů a vyjasnění si výstupů hodnocení.
S ex-ante hodnocením úzce souvisí zpracování analýzy Posouzení vlivu PRV na životní prostředí (dále jen
„hodnocení SEA“). Potřeba zpracování zhodnocení SEA vyplývá z čl. 48 obecného nařízení a provádí se
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Cílem
hodnocení SEA bylo zpracování zpětné vazby na intervenční logiku opatření z hlediska životního prostředí,
návrh opatření, která negativní vlivy vyloučí, zmírní či kompenzují, a která přispějí k posílení pozitivních
dopadů PRV na životní prostředí a veřejné zdraví včetně navrhnutí způsobu monitorování a hodnocení
navržené koncepce PRV. Pro účely tohoto zhodnocení byla vybrána společnost Ecological consulting a.s.
Organizace 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 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
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monitoring a hodnocení PRV (dále jen „TPS PRV“) tvořená zástupci řídicího orgánu PRV, SZIF, ÚZEI,
odbornými útvary MZe, dalšími zainteresovanými subjekty (např. ÚHÚL, ČZU, členové EJ ostatních
relevantních programů, zástupce EJ NOK). TPS PRV projednává hodnotící plán PRV, roční prováděcí
plány hodnocení PRV, jejich aktualizace a naplňování; postup přípravy a realizaci evaluačních aktivit
včetně zajištění potřebných dat; výstupy evaluačních aktivit PRV; postup implementace doporučení
z hodnocení; vytváření vnitřní kapacity pro evaluaci prostřednictvím vzájemného sdílení znalost a
informací; připravované aktivity v oblasti publicity a podkladové dokumenty k prezentaci MV. TPS PRV
spolupracuje při zajištění dat pro hodnocení.
Roční prováděcí plán
Roční prováděcí plán je rámcovým plánem evaluačních aktivit prováděných či zajišťovaných evaluační
jednotkou Řídícího orgánu pro relevantní kalendářní rok. Cílem plánu hodnocení je zajistit provádění
dostatečných a vhodných hodnotících činností a zajištění dostatečných zdrojů. Evaluace programu je proces
založený na důkladném sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé
podklady pro řízení implementace a strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti
při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání.
Plán hodnotících aktivit pro rok 2016 byl zpracováván EJ PRV ve spolupráci s ÚZEI. Prezentován a
diskutován byl v rámci tematické pracovní skupiny 13. října 2015 a následně prezentován
19. listopadu 2015 Monitorovacímu výboru PRV.
Roční prováděcí plán byl zpracováván rovněž v návaznosti na potřeby hodnocení Dohody o partnerství,
reflektuje tedy aktuálně platnou verzi Evaluačního plánu Dohody o partnerství (dále jen „DoP“).
Rozsah evaluačních témat a aktivit navržených pro hodnocení PRV v roce 2016 vychází z požadavků na
povinné výstupy hodnocení, které jsou definovány v právních předpisech EK, případně navazuje na
požadavky Národního orgánu pro koordinaci související s hodnotícími aktivitami plánovanými pro DoP a je
přizpůsoben stavu implementace, tedy dostupnosti relevantních dat potřebných pro dané aktivity. Dle
povahy provedení budou aktivity prováděny buď interně (evaluační jednotkou PRV) nebo externě v rámci
zakázky pro průběžné hodnocení PRV, případně v rámci dílčích specifických zakázek.
Interně prováděná hodnocení v roce 2016 jsou plánována ve vztahu k ověření změny rozvojových potřeb
– výstupem bude revize a aktualizace SWOT programového dokumentu podle aktuálně dostupných dat ke
kontextovým ukazatelům. Dále bude hodnoceno nastavení a monitorování synergických a
komplementárních vazeb. Výstupem bude revize popisu mechanismů koordinace a doplňkovosti
s operačními programy ESI fondů, I. pilířem SZP (přímé platby a SOT), mezi jednotlivými opatřeními PRV.
Pro externě prováděné hodnotící činnosti (zajišťované hodnotitelem pro průběžné hodnocení, střednědobé
hodnocení a ex-post) bude v roce 2016 připravena dokumentace k veřejné zakázce pokrývající období 20162024. Dále byl definován výčet externě prováděných hodnotících činností (zajišťované ad hoc –
specifické činnosti), mezi které patří zejména:
 Metodika pro hodnocení opatření 8, resp. operací 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách;
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin; 8.5.3 Přeměna porostů náhradních
dřevin – kvantifikace bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních funkcí
 Metodika hodnocení příspěvku OTP k zachování a podpoře biodiverzity - sledování vývoje
početnosti druhů, pokryvnost druhů, index druhové rozmanitosti na srovnatelných biotopech a
plochách
 Hodnocení vývoje trendů v početnosti ptáků a příspěvku opatření k biodiverzitě v rámci operace
10.1 Platby na agroenvironmentálně-klimatické závazky
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 Zpracování studie k porovnání příspěvku k biodiverzitě pro operace 10.1.1 Integrovaná produkce
ovoce; 10.1.2 Integrovaná produkce réva vinná; 10.1.3 Integrovaná produkce zelenina v porovnání
s plochami v rámci konvenčního zemědělství
 Hodnocení podílu plochy přihlášené k titulu ve srovnání s plochou vymezenou v LPIS jako "TP s
výskytem modrásků" (tituly 10.1.4.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky; 10.1.4.7 Ochrana
modrásků)
 Hodnocení biodiverzity vybraných indikátorových skupin bezobratlých a vyšších rostlin na
zatravněných pozemcích před zatravněním a po skončení závazku u operací 10.1.5. Zatravňování
orné půdy (10.1.5.2. Zatravňování orné půdy - druhově bohatá směs; 10.1.5.3. Zatravňování orné
půdy – regionální směs) – multikriteriální analýza dat, zpracování trendů
 Hodnocení změny v početnosti cílových organismů (ptáků, savců aj.) v rámci operací 10.1.6.
Biopásy (10.1.6.1 Krmné biopásy; 10.1.6.2 Nektarodárné biopásy)
 Hodnocení změny v početnosti hnízd a početnosti dospělých ptáků (případně úspěšnost vyvedení
mláďat) cílového druhu na plochách pod závazkem ve srovnání s plochami mimo závazek u operace
10.1.7. Ochrana čejky chocholaté
 Hodnocení změny druhové diverzity bezobratlých (vybraných indikátorových druhů) a jak vůči
konvenčním nebo IP sadům (možnost sledovat i diverzitu mezi tituly u sadů 11.2.1 Zachování
postupů ekologického zemědělství (11.2.1.3. Ovocné sady)
 Hodnocení změny druhové pestrosti denních motýlů náchylných k účinkům insekticidů během období
pod závazkem v (porovnání s IP, konvencí nebo plochami v přechodu), výskytu dravých roztočů
(přirozených nepřátel roztočů – škůdců) u titulu 11.2.1.4. Vinice
 Šetření pro titul 10.1.4.6 Trvale podmáčené a rašelinné louky - Studie přiměřenosti podmínek titulu
vzhledem k účelu (včetně doporučení ke zlepšení), zahrnující i nákladovost v rámci titulu v
porovnání s jiným opatřením, zaměřeným na stejný/obdobný účel (např. údržba podmáčených luk
dotovaná z krajinotvorných programů))
 Metodika pro hodnocení vlivu zkrácení cest k těžební aktivitě v lese na míru eroze v rámci operace
4.3.2 Lesnická infrastruktura
 Hodnocení změny biologické aktivity v půdě pro operaci 11.2.1 Zachování postupů ekologického
zemědělství (11.2.1.2 Orná půda) Studie na základě monitoringu v terénu: individuální sběr,
případně odběr půdních vzorků a tepelné extrakce, přítomnost žížal v půdě (biologická aktivita
půdy), druhové složení, abundance, frekvence výskytu juvenilních jedinců.

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 bude probíhat 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
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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 budou ukazatele o realizovaných
projektech sbírány po dobu udržitelnosti projektu v monitorovacích listech. Stejným způsobem eviduje
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).
V roce 2015 byly v rámci žádostí o dotaci nastaveny požadavky na vyplňování základních dat o projektu
potřebných pro monitoring dle požadavků Komise i pro další vyhodnocení přínosů opatření u operace 4.1.1,
4.2.1, 4.3.2, 8.6.1 a 16.2.2. S postupem implementace budou nastaveny datové požadavky pro další operace
/opatření.
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.).
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2.d) Seznam dokončených hodnocení, včetně odkazů na internetové stránky, na nichž byla hodnocení
zveřejněna
No completed evaluations defined
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2.e) Shrnutí dokončených hodnocení se zaměřením na zjištění z hodnocení
Není relevantní pro rok 2015.

2.f) Popis provedených komunikačních činností v souvislosti se zveřejněním zjištění z hodnocení (ve
vztahu k oddílu 6 plánu hodnocení)
No communication activities defined
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2.g) Popis opatření přijatých v návaznosti na výsledky hodnocení (ve vztahu k oddílu 6 plánu
hodnocení)
No follow-up defined
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3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN
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 řídící 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. 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. MV PRV má celkem 42 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) a dále také organizace zastupujících
regionální rozvoj a samosprávu. Přehled jednání MV PRV v roce 2015 shrnuje následující tabulka 14.
Příprava Pravidel pro žadatele pro 1. kolo příjmu žádostí o dotaci
K zajištění výběru kvalitních projektů, které budou nejlépe naplňovat cíle stanovené v programovém dokumentu, jsou v prováděcích předpisech
pro projektová opatření (Pravidlech pro žadatele) stanovena preferenční kritéria. Na základě zkušeností z administrace opatření v programovém
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období 2007-2013, potřeby zjednodušení některých postupů, přesnějšího vydefinování podmínek či přizpůsobení stávající ekonomické situaci
byla navržena Pravidla pro žadatele, a to zpravidla na úrovni jednotlivých operací. V roce 2015 byla nejprve projednána Pravidla pro
opatření/operací pro operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická
infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě Celostátní sítě pro venkov (CSV)) a
20.2 Podpora pro zřízení a provoz CSV, a to v rámci pracovních skupin MV PRV, složených ze zástupců vládních a nevládních odborných
organizací, zástupců MZe a SZIF. Návazně po projednání pracovními skupinami (duben/červen) byly veškeré návrhy na úpravy projednány
a schváleny Monitorovacím výborem PRV a připraveny ke schválení poradou vedení ministerstva. Dne 28. července 2015 byly podmínky
Pravidel pro žadatele pro operace spouštěné v 1. kole schváleny ministrem zemědělství.
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 relevantním opatřením. V roce 2014 byla novelizována
nařízení vlády k plošným opatřením předchozího programového období. V roce 2015 byla připravena a vládou schválena následující nařízení:
 Nařízení vlády č. 72/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění
nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
 Nařízení vlády č. 73/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č.
113/2015 Sb.
 Nařízení vlády č. 74/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění nařízení vlády č.
113/2015 Sb.
 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007
Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
 Nařízení vlády č. 76/ 2015 Sb., o podmínkách prováděni opatřeni ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb.
 Nařízení vlády č. 185/ 2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých
souvisejících nařízení vlády
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. Ke zhodnocení výsledků roku 2015 se jednání Komise a ŘO PRV uskutečnilo 18.
listopadu 2015. Hlavní body agendy jsou shrnuty níže:
 Implementace PRV 2014 - 2020
Zástupci DG AGRI zdůraznili důležitost dosažení výsledků v rámci nové koncepce prioritních oblastí. ČR informovala o prozatímním průběhu
provádění PRV. Vyhlášeno bylo 1. kolo příjmu žádostí o dotace. Pozemkové úpravy budou zahájeny v únoru 2016 s kontinuálním příjmem.
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Připravena je metodika ŘO pro přípravu strategií MAS. Dále byl řešen příjem žádostí v rámci plošných opatření, kdy příjem žádostí o dotaci
probíhal v termínu jednotné žádosti roku 2015. Z hlediska zajištění motivačního účinku byl zahájen příjem žádostí o zařazení do opatření
zalesňování zemědělské půdy v termínu do konce října 2015. Pro Agroenvironmentální platby a Ekologické zemědělství jsou předpokládány
platby po ukončení retenčního období od března 2016, pro Platby za dobré životní podmínky na základě průběhu kontrolní kampaně po ukončení
kontrolního období 31. 5. 2016 v průběhu druhé poloviny roku 2016. Diskutována byla delimitace oblastí se znevýhodněním (zahájení řešení
koncem roku 2016 a následné spuštění opatření v roce 2018, přičemž jednání s JRC již byla započata). ČR dále vysvětlila nárůst travních porostů
(76 000 ha) v opatření 11 Ekologické zemědělství chybným předpokladem vedoucím ke snížení zastoupení travních porostů, jež se nepotvrdilo.
Řešen byl vyšší zájem o opatření 14 Dobré životní podmínky zvířat (převis cca 135 mil. Kč). Dílčím důvodem bylo navýšení této dotace z 52 na
63 EUR u „suchostojných krav“ („stání na sucho“) a z 65 na 89 EUR u selat v rámci 1. modifikace. Hlavním důvodem je však obecně vyšší
zájem o všechny implementované operace.
Změna PRV 2014-2020
Druhá modifikace PRV, předkládaná počátkem roku 2016 jako strategická modifikace, bude obsahovat změny ve spolufinancování, a tím
navýšení celkového rozpočtu. Modifikace by měla být schválena Komisí před přijetím rozhodnutí o poskytnutí podpory (plánováno červenec
2016). Změny by se rovněž měly týkat ukazatelů, výkonnostní rezervy atd. DG AGRI upozornilo, že nařízení povoluje uskutečnit pouze jednu
změnu za rok, a tři strategické úpravy v rámci programového období. ČR předpokládá, že předložení 2. modifikace v lednu 2016 se bude dotýkat
i Dohody o partnerství. Součástí modifikace bude v oblasti plošných opatření sada technických úprav nastavení dílčích podmínek vyplývající
z vyhodnocení prvního příjmu žádostí v roce 2015.
 Změny pravidel pro žadatele o podporu 2016 včetně úprav nařízení vlády
Diskutovány byly zejména následující body:
 Operace 14.1.2 (Dobré životní podmínky zvířat) - změna v užívání chemických metod/intervalů - z užívání chemických metod 4 x do
roka bez rozdílu délky působení aplikovaného opatření, došlo k úpravě 4x do roka u aplikovaných opatření s krátkodobým účinkem
(kratší než 1 měsíc) a 2 x do roka u opatření s dlouhodobým účinkem (delší než 1 měsíc).
 Změna hustoty stromů v rámci integrované produkce ovoce představuje pouze technickou změnu nikoli početní.
 ČR na žádost AGRI objasňovala změny v povolení pro uznání směsi pro biopásy, kde na místo ověřování směsi jako celku postačuje
pouhé ověření jednotlivých složek.
 Výběrová kritéria
Diskuse se týkala samostatného dokumentu, který zahrnoval souhrn preferenčních kritérií pro projektová opatření. Proces schvalování
výběrových kritérií spadá dle DG AGRI do kompetence členského státu po předchozím projednání s MV PRV. Nicméně, dle zásady sdíleného
řízení PRV musí Komise věnovat zvláštní pozornost v případě nejasných či neoprávněných kritérií, nebo u výběrových kritérii navrhovaných
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v rozporu se schválenými zásadami PRV, a to včetně případů obcházejících princip udělení irelevantního počtu bodů na příslušná kritéria.
Modifikace programového dokumentu
V roce 2015 byla provedena 1. modifikace programového dokumentu. Důvodem modifikace bylo technické zpřesnění programového dokumentu
zejména ve vazbě na popis opatření a sladění preferenčních kritérií v prováděcích dokumentech s programovým dokumentem. Změna nemá
dopad na stanovené indikátory a je v souladu s Dohodou o partnerství. Návrh na modifikaci byl dne 26. 8. 2015 projednán pracovní skupinou MV
PRV. Ze strany členů MV PRV v následném projednání per rollam k předloženému návrhu nebyly žádné zásadní připomínky. Evropské komisi
byla modifikace oficiálně předložena dne 6. listopadu 2015, schválena pak byla dne 4. prosince 2015.
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Tab. 13: Přehled jednání Monitorovacího výboru

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms
1

Zjednodušené vykazování nákladů , automaticky vypočítáno na základě zástupných ukazatelů
Celkový finanční příděl programu rozvoje venkova
[EZFRV]
Metody specifické pro jednotlivé fondy podle čl. 67
odst. 5 písm. e) nařízení o společných ustanoveních

[%] plánovaného pokrytí zjednodušeného
vykazování nákladů z celkového přídělu
2
programu rozvoje venkova

2 305 673 996,00

[%] uskutečněných výdajů prostřednictvím
zjednodušeného vykazování nákladů z celkového
3
přídělu programu rozvoje venkova (kumulativní

68,67

9,73

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]
Celkový finanční příděl programu rozvoje venkova
[EZFRV]

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

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

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

2 305 673 996,00

68,67

9,73

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

2 305 673 996,00

68,67

9,73

E-správa pro příjemce [nepovinné]
[%] financování z EZFRV

[%] dotčených operací

Žádost o podporu

100,00

100,00

Žádosti o platbu

100,00

100,00

Kontroly a podmíněnost

100,00

Monitorování a podávání zpráv řídicímu orgánu / platební agentuře

100,00

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

[Dny]
Průměrná lhůta pro platby příjemcům

Comments
Tento údaj není vzhledem k povaze opatření relevantní pro plošně poskytované podpory a opatření DŽPZ (opatření P3, P4 a
PO5E). Nastavení procesu administrace respektuje nastavenou lhůtu do 30. 6. Roku N+1.Obecně lze říci, že u opatření M12 a
41

M13 jsou poskytovány ve lhůtě od 150 dní od podání žádosti. Opatření M 10 a M11 pak v termínu od 240 dní. Opatření M14 a
M15 s ohledem na nastavení podmínek až ve lhůtě od 365 dní. Uvedené termíny vyplývají z nastavení retenčního období
jednotlivých opatření
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4. STEPS

TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation
of its action plan
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. V roce 2015 bylo v rámci tohoto podopatření
zaregistrováno celkem 13 projektů v celkové částce téměř 13 mil. Kč (465 tis. EUR). Celkem 11 projektů za
necelých 13 mil. Kč (463 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 2 projekty za téměř 50 tis. Kč (2 tis. EUR)
zaregistroval SZIF.
Technická pomoc je dále využívána pro akce v rámci zřízení a provozu Celostátní sítě pro venkov (dále také
„Síť, 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 budou
také akce v oblasti národní i mezinárodní spolupráce a přenosu inovací. V roce 2015 bylo v rámci
podopatření 20.2 zaregistrováno celkem 18 projektů v celkové částce téměř 6 mil. Kč (214 tis. EUR).
7 projektů za téměř 3 mil. Kč (103 tis. EUR) bylo zaregistrováno MZe a 11 projektů za více než 3 mil. Kč
(111 tis. EUR) bylo zaregistrováno SZIF.
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 nově 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 s partnery na úrovni regionů NUTS 2. Regionální
aktivity Sítě zajišťují pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu.
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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. Následně byly schváleny i prováděcí plány
CSV pro druhé pololetí 2015 v dělení 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.

Z grafu 1 jsou patrné informace o plnění regionálního ročního prováděcího plánu ve druhé polovině roku
2015. Oranžové sloupec znázorňují schválené finanční prostředky za všechny RRPP, žluté sloupce
zobrazuje skutečně čerpané prostředky potřebné k realizaci akcí CSV.
Pro zhodnocení plnění RRPP je nutné ještě uvést informace o počtu zrealizovaných akcí CSV ve druhé
polovině roku 2015. V rámci všech regionů bylo schváleno 91 akcí CSV, z toho bylo realizováno 75 akcí za
finanční podpory ve výši 1 799 tis. Kč. Plán byl z pohledu realizovaných akcí naplněn z více než 80 %.
Finanční prostředky, které byly schváleny v RRPP, byly čerpány ze 70 %. Vzhledem k uvedeným
informacím lze zhodnotit, že poměr mezi vynaloženými finančními prostředky a zrealizovanými akcemi je
vyvážený.
Na centrální úrovni byly v roce 2015 realizovány 4 projekty. Jejich konkrétní popis je uveden v kapitole o
naplňování komunikační strategie PRV.
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 8 exkurzí, z toho 3 exkurze byly zahraniční. Předmětem exkurzí byla návštěva
úspěšných projektů PRV včetně odborného výkladu a diskuse o dotačních možnostech v PRV.
Exkurzí se zúčastnilo 349 osob z řad partnerů CSV, odborné i laické veřejnosti, studentů, zástupců
MAS a obcí. Úspěšné projekty PRV z potravinářské oblasti byly prezentovány v Katalogu 9. ročníku
soutěže o nejlepší potravinářské produkty a příklady dobré praxe žadatelů z PRV 2015. Katalog byl
zaměřen na lokální produkty a producenty z Královéhradeckého regionu a byl vydán v nákladu 2
500 ks, které jsou poskytovány zejména na propagačních akcích CSV.
 Usnadnění tematických a analytických výměn – CSV na regionální úrovni realizovala seminářů k
vyhlášení 1. kola PRV, k pozemkovým úpravám a k administraci žádostí o dotaci. Realizováno bylo
20 seminářů k 1. kolu PRV, V rámci těchto seminářů bylo proškoleno celkem 1 501 osob z řad
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zejména zemědělské veřejnosti. Prostřednictvím 6 seminářů k pozemkovým úpravám bylo
proškoleno 256 osob. Ostatní konané semináře se zabývaly procesem administrace žádostí o dotaci,
eliminací chybovosti žadatelů při podávání žádostí a problematikou mladých začínajících
zemědělců.
 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. CSV realizovalo 16 propagačních akcí pro širokou veřejnost napříč všemi
regiony.
 Zajištění školení a vytváření sítí pro MAS - CSV na regionální úrovni realizovala v této oblasti
workshopy pro MAS. Ve spolupráci s MZe a SZIF připravila CSV 8 workshopů určených pro MAS.
Akce vytvořily prostor pro setkání a diskusi k CLLD (Komunitně vedenému místnímu rozvoji) nastavení CLLD v rámci PRV, nastavení procesů v rámci realizace Programového rámce, Metodiky
pro tvorbu Fichí a obecně zapojení MAS do PRV. Účastníci měli možnost se vzájemně inspirovat k
nastavení vhodných podmínek a procesů pro implementaci a realizaci CLLD. V každém regionu
soudržnosti (NUTS 2) byl realizován jeden workshop pro cca 45 osob (v regionu Českých Budějovic
byly realizovány 2 workshopy).
 Zajištění sítí pro poradce a podpůrné služby v oblasti inovací – CSV na regionální úrovni
zajistila realizaci 2 konferencí ve druhé polovině roku 2015. První konference se konala v regionu
Brno. Konference se věnovala vitalitě půdy v aridních oblastech ČR, ekonomickým dopadům
extrémů počasí, a dále byly diskutovány retenční schopnosti krajiny a možnosti zlepšení zásob vody
v krajině. Konference byla zaměřena na sběr informací a podnětů z řad odborné veřejnosti, které
budou dále využity MZe a dalšími resortními organizacemi při přípravě opatření pro minimalizaci
dopadů sucha. Druhá konference se konala v regionu Hradec Králové. Konference byla zaměřena na
řešení problematiky inovací na venkově. Byly prezentovány příklady inovativních projektů a
technologií na venkově. Byly představeny operace, které se v novém programovém období zabývají
inovacemi.
 Sdílení a šíření výsledků monitorování a hodnocení - CSV na regionální úrovni realizovala tento
bod prostřednictvím setkání partnerů. Bylo uskutečněno celkem 9 setkání s partnery CSV. V rámci
těchto setkání byli partneři informováni o výsledcích CSV v daném území. Byly zhodnoceny
dosavadní aktivity a diskutovány nové potřeby a zájmy partnerů – návrh akcí do RRPP. Účastníci
měli možnost sdílet informace a zkušenosti a získat nové informace o PRV. Výsledky monitorování
a hodnocení jsou také pravidelně prezentovány v rámci výroční konference Venkov.
 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, včetně například systému jednotného monitoringu a hodnocení. V rámci možností jsou
předávány ENRD příklady dobré praxe z České republiky.
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Graf 1: Plnění Ročního regionálního prováděcího plánu ve 2. polovině roku 2015

4.b) Opatření přijatá k zajištění propagace programu (článek 13 prováděcího nařízení Komise (EU) č.
808/2014)
MV PRV na svém 1. jednání dne 23. června 2015 schválil Informační a propagační strategii PRV, která mu
byla předložena. Na toto schválení pak také navazovala pravidelná povinná aktualizace strategie, kdy
Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova 2014-2020 dne 19. listopadu 2015 vzal na vědomí
naplňování komunikační strategie a informaci o plánu Technické pomoci a Celostátní sítě pro venkov pro
rok 2016.
V roce 2015 byly MZe a SZIF zrealizovány v oblasti naplňování komunikační strategie v oblasti propagace
a publicity PRV aktivity, které byly rozděleny do několika základních oblastí. První oblastí byly semináře
pro veřejnost na centrální i regionální úrovni ke spouštění příjmu žádostí, vydávaly se publikace, informační
materiály a metodické materiály k jednotlivým opatřením a operacím PRV. Dále byly vydávány i materiály
týkající se příkladů dobré praxe a PRV byl prezentován na tradičních výstavách a veletrzích, které probíhají
v druhé polovině roku. Část uvedených aktivit byla financována ještě v rámci rozpočtu technické pomoci
PRV 2007-2013.
Nemalou roli při plnění komunikační strategie hrají webové stránky eagri.cz/prv. Obsah stránek byl
po schválení programového dokumentu značně restrukturalizován a plněn množstvím informací. Uvedený
obrázek 1 představuje základní strukturu, kterou vidí každý příchozí návštěvník webových stránek (PRV
2014-2020; Aktuality; Základní informace – Legislativa, Programové dokumenty, Jak požádat o dotaci,
Pravidla pro publicitu, Finanční zdraví, Harmonogram výzev, Kontakty). Většina položek obsahuje další
členění informací.
Na výše uvedených internetových stránkách najde žadatel všechny informace potřebné pro podání žádosti o
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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.
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.
Pro zjednodušení implementace nástrojů povinné publicity je pro rok 2016 připravováno spuštění
internetového nástroje, tzv. generátoru povinné publicity, který příjemcům dotace usnadní generování
grafické podoby plakátů či informačních tabulí.
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
přispějí 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, databáze MAS, přehled aktivit na
regionální/krajské úrovni, tematické pracovní skupiny, publikace a dokumenty, atd.)
 příprava a distribuce tematických periodik
 prezentace Programu rozvoje venkova, Sítě a jejích partnerů na veletrzích a výstavách na centrální i
regionální/krajské úrovni,
 vydávání info brožur, publikací, letáků, DVD, CD zaměřených na propagaci PRV, Sítě, EU.
Konkrétní aktivity Sítě realizované v rámci naplňování komunikační strategie na regionální úrovni byly
popsány v předchozí kapitole. Pokud jde o aktivity na centrální úrovni, byla na konci roku 2015 realizována
tradiční konference Venkov, která umožňuje setkání a výměnu zkušeností všech partnerů a aktérů rozvoje
venkova. V roce 2015 měla tato konference téma „Půda“ a zabývala se zejména problematikou nakládání s
půdou a vody v krajině. Důležitou akcí bylo také setkání starostů v rámci vyhodnocení ocenění Oranžová
stuha, které je udělováno za příkladnou spolupráci zemědělských subjektů s obcemi. Tato setkání pravidelně
umožňují prezentace příkladů dobré praxe z hodnocené oblasti. Další z realizovaných aktivit byla podpora
účasti zástupců ČR na zasedání Evropského venkovského parlamentu v listopadu 2015 v rakouském městě
Schärdingu. Během cesty, která byla realizována metodou „Spider“, účastníci diskutovali v rámci
workshopu, v rámci exkurze a na samotném jednání se zapojili do mezinárodních diskuzí na téma rozvoje
venkova s aktéry z dalších zemí Evropy. O různých aspektech PRV a zemědělství obecně bylo diskutováno
na další z podzimních akcí – konferenci „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“.
Konference spojila řadu účastníků z odborné zemědělské veřejnosti (zemědělské spolky, zemědělské
organizace, výzkumné instituce atd.), účastníky ze zemědělské praxe, zástupce státní správy a další.
Z tištěných materiálů Síť připravila ještě z rozpočtu předchozího programového období publikace a brožury.
Ty se zaměřovaly na představení projektů a příkladů dobré praxe z předchozího programového období s
návazností na programové období nové. Vznikla např. brožura „Vybraná lesnická opatření podpořená z
PRV ČR 2007-2013“, která poskytuje základní informace o lesnických opatřeních z PRV 2007-2013, ale
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zároveň seznamuje s možnostmi čerpání lesnických podpor z nového PRV 2014-2020. Další z vydaných
brožur byla „Pozemkové úpravy – krok za krokem“. I zde byly popsány zkušenosti s tímto opatřením z
předešlého programového období s poukazem na možnosti pozemkových úprav v PRV 2014-2020. Brožura
„Projekty potravinářských zpracovatelů ve Zlínském a Olomouckém kraji“ představuje různorodost
potravinářských projektů, na které byly vynaloženy finanční prostředky PRV v období let 2007-2013.
Brožura nabídla také přehled dotačních možností PRV 2014-2020.

Obr. 1: Náhled na základní strukturu webových stránek eagri.cz/prv
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5. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK
5.a) Nesplněná kritéria obecných předběžných podmínek
Obecná předběžná podmínka

Kritérium

G4 - Veřejné zakázky: Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti ESI G4.a - Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách
fondů.
prostřednictvím odpovídajících mechanismů.
G4 - Veřejné zakázky: Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti ESI G4.c - Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející
fondů.
se na provádění ESI fondů.
G4 - Veřejné zakázky: Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o veřejných zakázkách v oblasti ESI G4.d - Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních
fondů.
předpisů Unie o veřejných zakázkách.
G5 - Státní podpora: Existence opatření pro účinné uplatňování právních předpisů Unie o státních podporách v oblasti ESI fondů.
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G5.c - Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních
předpisů Unie o státních podporách.

5.b) Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek
Obecná
podmínka

předběžná

Kritérium

Opatření, která je třeba přijmout

G4.a

Bude připraven zcela nový zákon o
veřejných zakázkách, který bude
31/12/2016
představovat
transpozici nových
zadávacích směrnic EU.

MMR

G4

G4.a

MMR zpracuje každý rok zprávu o
činnosti a pokroku tzv Progress
report, který bude sloužit jako hlavní 31/12/2016
nástroj identifikace nejčastějších
pochybení

MMR, ŘO

G4

G4.a

Opatření ke zlepšení systému šíření
31/12/2015
informací

MMR, ŘO

G4

G4.a

Provedení série opatření, jejichž cílem
bude zefektivnění dohledové činnosti
18/04/2016
ÚOHS - zejména s ohledem na
zkrácení lhůt k rozhodování.

MMR, UOHS

G4

G4.a

Sjednocení a zlepšení aplikační praxe
31/12/2016
v oblasti kontrol.

MMR

G4

G4.a

Vytvoření
efektivního
systému
prevence za účelem ex ante realizace 31/12/2016
preventivních opatření.

MMR, ŘO

G4

G4.a

Zajištění
souladu
nastavení
metodického prostředí napříč ŘO s
31/12/2016
aplikační
praxí
a
relevantní
legislativou

MMR, ŘO

G4

G4

G4.c

Gestor ZVZ vytipuje v nových
zadávacích směrnicích EU novou
právní úpravu, kterou považuje za
problematickou/rizikovou (např.
s ohledem na to, že dříve nebyla
používána, nebo je významněji
pozměněna oproti předchozímu
období), a uskuteční vzdělávací akce
na toto téma pro subjekty
implementační struktury.

Lhůta

Subjekt odpovědný za plnění

31/12/2016
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Přijatá opatření

Datum
Postoj
splnění
Připomínky
Komise
opatření

Podání žádosti k projektu Akademie
veřejného investování:

G4

G4.c

(náplní projektu bude zejména
následující: spolupráce s ŘO, žadateli
a příjemci při přípravě a realizaci
projektů z ESIF, sdílení best practice,
školení realizačního týmu a týmu
odborníků, školení žadatelů a
příjemců, odborné konference a
pracovní setkání)

31/07/2016

MMR

30/06/2015

MMR, ŘO

31/12/2015

MMR

30/06/2015

MMR

30/06/2016

MMR, řídící orgán

Zajištění proškolení všech
relevantních zaměstnanců ŘO a ZS
zabývajících se zadáváním veřejných
zakázek v souvislosti s přijetím
nového Metodického pokynu
k zadávání Veřejných zakázek:

G4

G4.c

1) Gestor ZVZ proškolí řídící orgány
a zprostředkující subjekty v zadávání
veřejných zakázek podle postupů
stanovených v ZVZ a podle postupů
stanovených v Metodickém pokynu
pro oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014-2020
(prezenční vzdělávací akce).
2) Ve spolupráci s NOK a ŘO a na
jeho žádost bude gestor ZVZ stejným
způsobem vzdělávat také příjemce
(zadavatele).

G4

G4.c

Zpracování závěrečné evaluace
Systému vzdělávání 2007-2013 a
vytvoření Systému vzdělávání 20142020, který bude vycházet z již
osvědčeného Systému vzdělávání
2007-2013.

Přijetí dalších 4 pracovníků gestorem
PP.

G4

G5

G4.d

G5.c

Zhodnocení naplňování správní
kapacity pro oblast veřejné podpory a
případné doplnění této kapacity.
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5.c) Nesplněná kritéria tematických předběžných podmínek
Priority-linked ex-ante conditionality

Kritérium

P3.1.a - Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posuzování rizik obsahující tyto prvky: popis postupu,
P3.1 - Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro
metodiky, metod a jiných než citlivých údajů používaných pro účely posuzování rizik, jakož i kritéria pro
zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu
stanovování investičních priorit v závislosti na riziku;
P3.1 - Předcházení riziku a jeho řízení: Existence vnitrostátního nebo regionálního posuzování rizik pro P3.1.c - Je zavedeno vnitrostátní nebo regionální posuzování rizik obsahující tyto prvky: případné
zvládání katastrof s ohledem na přizpůsobení se změně klimatu
zohlednění vnitrostátních strategií pro přizpůsobení se změně klimatu.
P5.1 - Energetická účinnost: Provádění činností na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické
P5.1.a - Opatření k zajištění minimálních požadavků týkajících se energetické náročnosti budov v souladu s
účinnosti u konečného uživatele a nákladově efektivní investice do energetické účinnosti při výstavbě nebo
články 3, 4 a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU;
renovaci budov.
P5.1 - Energetická účinnost: Provádění činností na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické
P5.1.b - Opatření nezbytná pro zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov v souladu s
účinnosti u konečného uživatele a nákladově efektivní investice do energetické účinnosti při výstavbě nebo
článkem 11 směrnice 2010/31/EU;
renovaci budov.
P5.1 - Energetická účinnost: Provádění činností na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické
P5.1.c - Opatření k zajištění strategického plánování v oblasti energetické účinnosti v souladu s článkem 3
účinnosti u konečného uživatele a nákladově efektivní investice do energetické účinnosti při výstavbě nebo
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU;
renovaci budov.
P5.1.d - Opatření v souladu s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o
P5.1 - Energetická účinnost: Provádění činností na podporu nákladově efektivního zvyšování energetické
energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách zajišťující, pokud je to technicky
účinnosti u konečného uživatele a nákladově efektivní investice do energetické účinnosti při výstavbě nebo
možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, aby koneční zákazníci byli vybaveni
renovaci budov.
individuálními měřiči.
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5.d) Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek
Priority-linked ex-ante
Kritérium
conditionality

Opatření, která je třeba přijmout

Lhůta

Subjekt odpovědný za plnění

Zpracování komplexní studie
dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik
souvisejících se změnou klimatu pro
nejohroženější sektory.

31/12/2015

MŽP (spolupráce MZE, MV, MPO,
MD, MZdr)

P3.1

P3.1.a

P3.1

P3.1.a

Schválení Koncepce environmentální
bezpečnosti 2015-2020 s výhledem do 31/12/2015
roku 2030

MŽP

P3.1

P3.1.a

Schválení Strategie přizpůsobení se
30/10/2015
změně klimatu v podmínkách ČR

MŽP

P3.1

P3.1.a

Schválení aktualizovaných plánů
povodí v souladu s Rámcovou 22/12/2015
směrnicí o vodách 2000/60/ES.

MŽP, MZe

P3.1

P3.1.a

Schválení
plánů
pro
zvládání
povodňových rizik v souladu se
Směrnicí
2007/60/ES
o 22/12/2015
vyhodnocování
a
zvládání
povodňových rizik.

MŽP, MZe

P3.1

P3.1.c

Schválení adaptační strategie

31/10/2015

MŽP

P5.1.a

Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií a vyhlášky č. 01/07/2015
78/2013 Sb.

MPO

P5.1

P5.1

P5.1.b

Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií a vyhlášky č. 01/07/2015
78/2013 Sb.

MPO

P5.1

P5.1.c

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií,
Zákon
č.
458/2000 01/07/2015
Sb.(energetický zákon)

MPO

P5.1

P5.1.d

Úprava zákona č. 406/2000 Sb., o
hospodaření energií a zákona č. 01/07/2015
458/2000 Sb.(energetický zákon)

MPO
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Přijatá opatření

Datum
Postoj
splnění
Připomínky
Komise
opatření

5.e) (Nepovinné) další informace doplňující informace poskytnuté v tabulce „přijatá opatření“
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6. POPIS PROVÁDĚNÍ PODPROGRAMŮ
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018

8. IMPLEMENTATION OF ACTIONS
REGULATION (EU) NO 1303/2013

TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN

ARTICLES 5, 7

AND

8

OF

Tento oddíl se vztahuje pouze na výroční zprávu/zprávy o provádění za rok(y) 2016, 2018
8.a) Podpora rovnosti žen a mužů a nediskriminace (článek 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)
8.b) Udržitelný rozvoj (článek 8 nařízení (EU) č. 1303/2013)
8.c) Úloha partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 při provádění programu
JEHOŽ BYLO DOSAŽENO PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU K VYUŽÍVÁNÍ
FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UNIE

9. POKROK,

EZFRV

A JINÝCH

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

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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Příloha
11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES
11.a) Tabulka A: Vyčleněné výdaje podle opatření a prioritních oblastí
Opatření

Dílčí opatření

Priorita

Prioritní oblast

M01

P2

2A

M01

P2

2B

M01

P3

3A

M01

P4

M01

P5

M01

Celkové veřejné
výdaje

5E
2C+

M01

0,00

M02

P2

M02

P4

2A

M02

0,00

M04

P2

2A

M04

P3

3A

M04

2C+

M04

0,00

M06

P2

M06

P5

2B
5C

M06

P6

6A

M06

0,00

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělsko-lesnických systémů

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělsko-lesnických systémů

P5

5E

134 479,55

2C+
134 479,55

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělsko-lesnických systémů

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělsko-lesnických systémů

M08

8.3 – podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými

P5

5E

0,00

2C+
0,00
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5E

0,00

událostmi
M08

8.3 – podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

M08

8.3 – podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

P4

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

P5

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

P4

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

P5

2C+
0,00

0,00

2C+
0,00

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

P4

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

P5

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a
uvádění na trh

M10

5E

5E

0,00

2C+
0,00

5E

0,00

2C+
0,00
P4

299 835 129,14

M10

299 835 129,14

M11

P4

114 861 100,00

M11

114 861 100,00

M12

P4

M12

0,00

M13

P4

118 150 040,25

M13

118 150 040,25

M14

P3

3A

M14

0,00

M15

P4

M15

0,00

M16

P2

2A

M16

P3

3A

M16

P5

5C
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M16
M19

0,00
19.1 – Přípravné podpůrné činnosti

P6

6B

19.1 – Přípravné podpůrné činnosti
M19

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

0,00

19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny
19.4 – Podpora na provozní náklady a oživení

M19

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

P6

6B

M19

19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny

P6

6B

M19

19.4 – Podpora na provozní náklady a oživení

P6

6B

M20
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11.b) Tabulka B: Ukazatele uskutečněných výstupů podle opatření a prioritních oblastí
11.b1) Tabulka B1: Uskutečněné výstupy (výroční zpráva o provádění) – KUMULATIVNÍ
11.b1.a) M01 – Předávání znalostí a informační akce (článek 14)

Opatření

Dílčí opatření

Ukazatel

Priorita

Prioritní
oblast

2A

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

M01

O1 - Celkové veřejné výdaje

5E
2C+

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a
získávání dovedností

O1 - Celkové veřejné výdaje

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2B

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

59

5E
2C+

B1.
uskutečněný
výstup
(2014-rok N
kumulativní)

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a
získávání dovedností

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O11 - Počet dnů školení

P2

2A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O11 - Počet dnů školení

P2

2B

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O11 - Počet dnů školení

P3

3A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O11 - Počet dnů školení

P4

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O11 - Počet dnů školení

P5

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O11 - Počet dnů školení

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a
získávání dovedností

O11 - Počet dnů školení

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

P2

2A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

P2

2B

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

P3

3A

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

P4

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

P5

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání
dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

M01

1.1 – podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a
získávání dovedností

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2B

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P5

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M01

1.2 – podpora na demonstrační činnosti a informační akce

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a

O3 - Počet podpořených akcí/operací
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P5

5E
2C+

5E
2C+

5E
2C+

2A

5E
2C+

P2

2A

lesnických podniků
M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a
lesnických podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2B

M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a
lesnických podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a
lesnických podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a
lesnických podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P5

M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských a
lesnických podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M01

1.3 – podpora na krátkodobé výměny řídicích pracovníků
zemědělských a lesnických podniků, jakož i návštěvy zemědělských O3 - Počet podpořených akcí/operací
a lesnických podniků

61

5E

2C+

11.b1.b) M02 – Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství (článek 15)

Opatření

Dílčí opatření

Ukazatel

Priorita

Prioritní
oblast

2A

M02

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

M02

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

O1 - Celkové veřejné výdaje

M02
M02

2.1 – podpora napomáhající využívání poradenských služeb

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

M02

2.1 – podpora napomáhající využívání poradenských služeb

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M02

2.1 – podpora napomáhající využívání poradenských služeb

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M02

2.1 – podpora napomáhající využívání poradenských služeb

O13 - Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství

P2
P4

M02

2.1 – podpora napomáhající využívání poradenských služeb

O13 - Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství

M02

2.1 – podpora napomáhající využívání poradenských služeb

O13 - Počet příjemců, kterým bylo poskytnuto poradenství

M02

2.2 – podpora na zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb
pro zemědělství a poradenských služeb pro lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

M02

2.2 – podpora na zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb
pro zemědělství a poradenských služeb pro lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M02

2.2 – podpora na zřizování řídicích, pomocných a poradenských
služeb pro zemědělství a poradenských služeb pro lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M02

2.3 – podpora na odbornou přípravu poradců

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

M02

2.3 – podpora na odbornou přípravu poradců

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M02

2.3 – podpora na odbornou přípravu poradců

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M02

2.3 – podpora na odbornou přípravu poradců

O14 - Počet vyškolených poradců

P2

M02

2.3 – podpora na odbornou přípravu poradců

O14 - Počet vyškolených poradců

P4

M02

2.3 – podpora na odbornou přípravu poradců

O14 - Počet vyškolených poradců
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2A

2A

2A

2A

2A

B1.
uskutečněný
výstup
(2014-rok N
kumulativní)

11.b1.c) M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)

Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

B1.
uskutečněný
Prioritní
Priorita
výstup
oblast
(2014-rok N
kumulativní)

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P2

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P3

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

M04

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

M04

O2 - Celkové investice

P2

2A

M04

O2 - Celkové investice

P3

3A

2C+

2A
3A
2C+

M04

O2 - Celkové investice

M04

O2 - Celkové investice

M04

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

P2

2A

M04

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

P3

3A

M04

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

M04

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

2C+

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

2C+

2C+
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M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P3

3A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
z čehož finanční nástroj
příjemců

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
z čehož finanční nástroj
příjemců

P3

3A

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
z čehož finanční nástroj
příjemců

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění
na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění
na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění
na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění
na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2A

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění
na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění
na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O1 - Celkové veřejné výdaje

2C+

2C+

z čehož finanční nástroj

2C+

2C+

2C+
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M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2A

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O1 - Celkové veřejné výdaje

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2A

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P3

3A

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M04

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež
souvisejí s plněním agroenvironmentálněklimatických cílů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

2C+

2C+

2C+
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11.b1.d) M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)

Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

B1.
uskutečněný
Prioritní
Priorita
výstup
oblast
(2014-rok N
kumulativní)

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

P6

6A

2B

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P2

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P5

5C

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P6

6A

M06

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

M06

O2 - Celkové investice

P2

2B

M06

O2 - Celkové investice

P5

5C

P6

6A

M06

O2 - Celkové investice

M06

O2 - Celkové investice

M06

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P2

2B

M06

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P5

5C

P6

6A

M06

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M06

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M06

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
z čehož finanční nástroj
příjemců

P2

2B

M06

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
z čehož finanční nástroj
příjemců

P5

5C

M06

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
z čehož finanční nástroj
příjemců

P6

6A

M06

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

z čehož finanční nástroj

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro mladé zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro mladé zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro mladé zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6A

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje
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M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro mladé zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P2

2B

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro mladé zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P5

5C

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro mladé zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P6

6A

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro nezemědělské činnosti ve venkovských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro nezemědělské činnosti ve venkovských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro nezemědělské činnosti ve venkovských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6A

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro nezemědělské činnosti ve venkovských
oblastech

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P2

2B

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro nezemědělské činnosti ve venkovských
oblastech

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P5

5C

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti
pro nezemědělské činnosti ve venkovských
oblastech

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P6

6A

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
O1 - Celkové veřejné výdaje
rozvoj malých zemědělských podniků

P2

2B

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
O1 - Celkové veřejné výdaje
rozvoj malých zemědělských podniků

P5

5C

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
O1 - Celkové veřejné výdaje
rozvoj malých zemědělských podniků

P6

6A

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
rozvoj malých zemědělských podniků
příjemců

P2

2B

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
rozvoj malých zemědělských podniků
příjemců

P5

5C

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /

P6

6A

O1 - Celkové veřejné výdaje
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rozvoj malých zemědělských podniků

příjemců

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6A

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O1 - Celkové veřejné výdaje

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P2

2B

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P5

5C

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P6

6A

M06

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6A

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného zemědělce

O1 - Celkové veřejné výdaje

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P2

2B

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P5

5C

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P6

6A

M06

6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro účast v
režimu pro malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného zemědělce

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců
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11.b1.e) M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

B1.
uskutečněný
Prioritní
Priorita
výstup
oblast
(2014-rok N
kumulativní)

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
pouze zakládání
příjemců

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
pouze zakládání
příjemců

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
pouze zakládání
příjemců

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

pouze zakládání

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

M08

8.1 – podpora na zalesňování / zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze zakládání

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
pouze zakládání
příjemců

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
pouze zakládání
příjemců

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
pouze zakládání
příjemců

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

pouze zakládání

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělsko-

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání
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5E
2C+

5E
2C+

5E
2C+

5E
2C+

5E
2C+

P4

lesnických systémů
M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu zemědělskolesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze zakládání

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených
lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P4

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

P5

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků /
příjemců

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených
lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných zemědělských
podniků / příjemců

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

P4

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

P5

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených lesními
požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými
událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

M08

8.4 – podpora na obnovu lesů poškozených
lesními požáry a přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

P5

5E
2C+

5E

2C+

5E

2C+

5E

2C+
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5E

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O2 - Celkové investice

P4

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O2 - Celkové investice

P5

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O2 - Celkové investice

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O2 - Celkové investice

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P5

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O5 - Celková plocha (ha)

P4

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O5 - Celková plocha (ha)

P5

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O5 - Celková plocha (ha)

M08

8.5 – podpora investic ke zvýšení odolnosti a
ekologické hodnoty lesních ekosystémů

O5 - Celková plocha (ha)

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P4

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

P5

2C+

5E
2C+

5E
2C+

5E
2C+

5E

2C+
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5E

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O2 - Celkové investice

P4

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O2 - Celkové investice

P5

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O2 - Celkové investice

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

O2 - Celkové investice

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P4

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

P5

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

P4

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

P5

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií a
zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace
a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

M08

8.6 – podpora investic do lesnických technologií
a zpracování lesnických produktů, jejich
mobilizace a uvádění na trh

O3 - Počet podpořených akcí/operací

z čehož finanční nástroj

2C+

5E

2C+

5E

2C+
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5E

2C+

11.b1.f) M16 – Spolupráce (článek 35)

Opatření Dílčí opatření

Dimenze 2

Dimenze 3

B1.
uskutečněný
Prioritní
Priorita
výstup
oblast
(2014-rok N
kumulativní)

Ukazatel

Dimenze 1

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

P2

2A

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

P3

3A

P5

5C

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

z čehož finanční nástroj

P2

2A

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

z čehož finanční nástroj

P3

3A

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

z čehož finanční nástroj

P5

5C

M16

O1 - Celkové veřejné výdaje

EIP

z čehož finanční nástroj

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet podpořených operací
spolupráce v rámci EIP (např.
pilotní projekty, vývoj
produktů...)

P2

2A

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet podpořených operací
spolupráce v rámci EIP (např.
pilotní projekty, vývoj
produktů...)

P3

3A

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet podpořených operací
spolupráce v rámci EIP (např.
pilotní projekty, vývoj
produktů...)

P5

5C

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet podpořených operací
spolupráce v rámci EIP (např.
pilotní projekty, vývoj
produktů...)

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet podpořených skupin
v rámci EIP

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve

EIP

Počet partnerů ve skupinách
v rámci EIP
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držitelé
zemědělských
podniků

skupinách EIP

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet partnerů ve skupinách
v rámci EIP

Nevládní organizace

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet partnerů ve skupinách
v rámci EIP

MSP

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet partnerů ve skupinách
v rámci EIP

Poradci

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet partnerů ve skupinách
v rámci EIP

jiné (ostatní veřejné
subjekty...)

M16

O16 - Počet podporovaných
skupin EIP, počet
podporovaných operací EIP a
počet a typ partnerů ve
skupinách EIP

EIP

Počet partnerů ve skupinách
v rámci EIP

Výzkumné ústavy

M16

16.0 – ostatní

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P2

2A

M16

16.0 – ostatní

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P3

3A

M16

16.0 – ostatní

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

M16

16.0 – ostatní

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných
než EIP)

mimo EIP

P2

2A

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií
M16

16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
O1 - Celkové veřejné výdaje
malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních procesů
a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh

mimo EIP

74

16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů
16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům
16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin
16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií
M16

16.3 – (ostatní) spolupráce mezi O1 - Celkové veřejné výdaje
malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních procesů
a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu

mimo EIP

P3

75

3A

nebo jejich uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů
16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům
16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin

M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií
16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních procesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

mimo EIP

P5
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5C

a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů
16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům
16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin

M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií

O1 - Celkové veřejné výdaje

mimo EIP

16.3 – (ostatní) spolupráce
mezi malými hospodářskými
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subjekty při organizování
společných pracovních
procesů a sdílení zařízení a
zdrojů a pro rozvoj služeb
cestovního ruchu nebo jejich
uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních
činností v místním kontextu,
které souvisí s rozvojem
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů
16.5 – podpora společných
akcí prováděných s cílem
zmírnit změnu klimatu nebo
přizpůsobit se této změně a
podpora společných přístupů
k projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a
stávajícím environmentálním
postupům
16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro
použití v procesech výroby
potravin a energie a
průmyslových procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin
M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

mimo EIP
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P2

2A

procesů a technologií
16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních procesů
a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů
16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům
16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin
M16

16.2 – podpora na pilotní

O1 - Celkové veřejné výdaje

z čehož finanční nástroj

mimo EIP
79

P3

3A

projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií
16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních procesů
a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů
16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům
16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin
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16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií
16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních procesů
a sdílení zařízení a zdrojů a pro
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
O1 - Celkové veřejné výdaje
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

z čehož finanční nástroj

mimo EIP

16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
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P5

5C

potravin
16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií
16.3 – (ostatní) spolupráce
mezi malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních
procesů a sdílení zařízení a
zdrojů a pro rozvoj služeb
cestovního ruchu nebo jejich
uvádění na trh
16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních
činností v místním kontextu,
které souvisí s rozvojem
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů

M16

16.5 – podpora společných
akcí prováděných s cílem
O1 - Celkové veřejné výdaje
zmírnit změnu klimatu nebo
přizpůsobit se této změně a
podpora společných přístupů
k projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a
stávajícím environmentálním
postupům

z čehož finanční nástroj

mimo EIP

16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro
použití v procesech výroby
potravin a energie a
průmyslových procesech
16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje
16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů
16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
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péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin

M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P2

2A

M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P3

3A

M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

M16

16.2 – podpora na pilotní
projekty a podpora na vývoj
nových produktů, postupů,
procesů a technologií

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných
než EIP)

mimo EIP

M16

16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
O17 - Počet podporovaných
společných pracovních procesů operací spolupráce (jiných než
a sdílení zařízení a zdrojů a pro EIP)
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh

mimo EIP

P2

2A

M16

16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
O17 - Počet podporovaných
společných pracovních procesů operací spolupráce (jiných než
a sdílení zařízení a zdrojů a pro EIP)
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh

mimo EIP

P3

3A

M16

16.3 – (ostatní) spolupráce mezi
malými hospodářskými
subjekty při organizování
O17 - Počet podporovaných
společných pracovních procesů operací spolupráce (jiných než
a sdílení zařízení a zdrojů a pro EIP)
rozvoj služeb cestovního ruchu
nebo jejich uvádění na trh

mimo EIP

P5

5C

M16

16.3 – (ostatní) spolupráce
mezi malými hospodářskými
subjekty při organizování
společných pracovních
procesů a sdílení zařízení a
zdrojů a pro rozvoj služeb
cestovního ruchu nebo jejich
uvádění na trh

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných
než EIP)

mimo EIP

M16

16.4 – podpora horizontální a

O9 - Počet podniků účastnících

mimo EIP

P3

3A
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vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

se podpořených režimů

M16

16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P2

2A

M16

16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P3

3A

M16

16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních činností
v místním kontextu, které
souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a
místních trhů

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

M16

16.4 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce k vytvoření a rozvoji
krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a
podpora propagačních
činností v místním kontextu,
které souvisí s rozvojem
krátkých dodavatelských

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných
než EIP)

mimo EIP
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řetězců a místních trhů

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
O1 - Celkové veřejné výdaje
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

mimo EIP

P2

2A

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
O1 - Celkové veřejné výdaje
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

mimo EIP

P3

3A

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
se této změně a podpora
O1 - Celkové veřejné výdaje
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

mimo EIP

P5

5C

M16

16.5 – podpora společných
akcí prováděných s cílem
zmírnit změnu klimatu nebo
přizpůsobit se této změně a
podpora společných přístupů O1 - Celkové veřejné výdaje
k projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a
stávajícím environmentálním
postupům

mimo EIP

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
O17 - Počet podporovaných
se této změně a podpora
operací spolupráce (jiných než
společných přístupů k
EIP)
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

mimo EIP

P2

2A

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit
změnu klimatu nebo přizpůsobit
O17 - Počet podporovaných
se této změně a podpora
operací spolupráce (jiných než
společných přístupů k
EIP)
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

mimo EIP

P3

3A

M16

16.5 – podpora společných akcí
prováděných s cílem zmírnit

mimo EIP

P5

5C

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
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změnu klimatu nebo přizpůsobit EIP)
se této změně a podpora
společných přístupů k
projektům v oblasti ochrany
životního prostředí a stávajícím
environmentálním postupům

M16

16.5 – podpora společných
akcí prováděných s cílem
zmírnit změnu klimatu nebo
přizpůsobit se této změně a
O17 - Počet podporovaných
podpora společných přístupů operací spolupráce (jiných
k projektům v oblasti ochrany než EIP)
životního prostředí a
stávajícím environmentálním
postupům

mimo EIP

M16

16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P2

2A

M16

16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P3

3A

M16

16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro použití
v procesech výroby potravin a
energie a průmyslových
procesech

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

M16

16.6 – podpora horizontální a
vertikální spolupráce mezi
účastníky dodavatelského
řetězce pro udržitelné
zajišťování biomasy pro
použití v procesech výroby
potravin a energie a
průmyslových procesech

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných
než EIP)

mimo EIP

M16

16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P2

2A

M16

16.7 – podpora strategií

O17 - Počet podporovaných

mimo EIP

P3

3A
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místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje

operací spolupráce (jiných než
EIP)

M16

16.7 – podpora strategií
místního rozvoje jiných než
komunitně vedeného místního
rozvoje

M16

16.7 – podpora strategií
O17 - Počet podporovaných
místního rozvoje jiných než
operací spolupráce (jiných
komunitně vedeného místního
než EIP)
rozvoje

mimo EIP

M16

16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

M16

16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů

M16

16.8 – podpora vypracovávání
lesních hospodářských plánů
nebo rovnocenných nástrojů

M16

16.8 – podpora vypracovávání O17 - Počet podporovaných
lesních hospodářských plánů operací spolupráce (jiných
nebo rovnocenných nástrojů
než EIP)

mimo EIP

M16

16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

M16

16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

mimo EIP

P2

2A

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P3

3A

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

mimo EIP

P2

2A

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P3

3A

M16

16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní
péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných než
EIP)

mimo EIP

P5

5C

M16

16.9 – podpora diverzifikace
zemědělských činností do
činností v oblasti zdravotní

O17 - Počet podporovaných
operací spolupráce (jiných
než EIP)

mimo EIP
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péče, sociální integrace,
zemědělství podporovaného
komunitou a vzdělávání v
oblasti životního prostředí a
potravin
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11.b2) Tabulka B2.1: Uskutečněné výstupy LEADER (výroční zpráva o provádění) – KUMULATIVNÍ

Opatření Ukazatel

Dílčí opatření

Dimenze 1

Prioritní
Priorita
oblast

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.1 – Přípravné podpůrné činnosti

Startovací balíček LEADER

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.1 – Přípravné podpůrné činnosti

podpora na přípravu strategie místního rozvoje

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (1A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (1B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (1C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (2A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (2B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (3A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (3B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (4A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (4B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (4C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5D) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5E) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (6A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (6B) to which the
project contributes)

P6

6B
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Uskutečněný
výstup
(2014-rok N
kumulativní)

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (6C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (Additional FA) to
which the project contributes)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností
místní akční skupiny

předběžná technická podpora spolupráce

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností
místní akční skupiny

podpora spolupráce mezi územními celky
(projekty)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.3 – Příprava a provádění kooperačních činností
místní akční skupiny

podpora nadnárodní spolupráce (projekty)

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

19.4 – Podpora na provozní náklady a oživení

podpora oživení strategie místního rozvoje

P6

6B

19.4 – Podpora na provozní náklady a oživení

podpora na provozní náklady strategie místního
rozvoje

P6

6B

M19

O1 - Celkové veřejné výdaje

M19

O18 - Počet obyvatel, na které se vztahuje MAS

P6

6B

M19

O19 - Počet vybraných MAS

P6

6B

M19

O19 - Počet vybraných MAS

více fondů

P6

6B

(based on Predominant FA (1A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (1B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (1C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (2A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (2B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (3A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (3B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (4A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (4B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (4C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5D) to which the
project contributes)

P6

6B
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M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (5E) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (6A) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (6B) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (6C) to which the
project contributes)

P6

6B

M19

O20 - Počet podporovaných projektů LEADER

19.2 – Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

(based on Predominant FA (Additional FA) to
which the project contributes)

P6

6B

M19

O21 - Počet podporovaných projektů spolupráce

spolupráce mezi územními celky

P6

6B

M19

O21 - Počet podporovaných projektů spolupráce

nadnárodní spolupráce

P6

6B

M19

O22 - Počet a typ předkladatelů projektů

Místní akční skupiny

P6

6B

M19

O22 - Počet a typ předkladatelů projektů

Nevládní organizace

P6

6B

M19

O22 - Počet a typ předkladatelů projektů

jiné

P6

6B

M19

O22 - Počet a typ předkladatelů projektů

Veřejné subjekty

P6

6B

M19

O22 - Počet a typ předkladatelů projektů

MSP

P6

6B

M19

O23 - Jedinečné číslo MAS zapojené do projektu
spolupráce

spolupráce mezi územními celky

P6

6B

M19

O23 - Jedinečné číslo MAS zapojené do projektu
spolupráce

nadnárodní spolupráce

P6

6B
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11.b3) Tabulka B2.2: Datové položky LEADER ke sledování příspěvků k hlavní prioritní oblasti – KUMULATIVNÍ

Opatření

Priorita

Prioritní
oblast

M19

P1

1A

O1 - Celkové veřejné výdaje

M19

P1

1B

T2 - 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)

M19

P1

1C

O12 - Počet účastníků odborné přípravy

M19

P2

2A

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M19

P2

2B

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M19

P3

3A

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M19

P3

3B

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M19

P4

4A

O5 - Celková plocha (ha)

Zemědělství

M19

P4

4A

O5 - Celková plocha (ha)

Lesnictví

M19

P4

4B

O5 - Celková plocha (ha)

Zemědělství

M19

P4

4B

O5 - Celková plocha (ha)

Lesnictví

M19

P4

4C

O5 - Celková plocha (ha)

Zemědělství

M19

P4

4C

O5 - Celková plocha (ha)

Lesnictví

M19

P5

5A

O5 - Celková plocha (ha)

M19

P5

5B

O2 - Celkové investice

M19

P5

5C

O2 - Celkové investice

M19

P5

5D

O5 - Celková plocha (ha)

M19

P5

5D

O8 - Počet podpořených velkých dobytčích jednotek (VDJ)

M19

P5

5E

O5 - Celková plocha (ha)

M19

P6

6A

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

M19

P6

6B

O15 - Počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb /
infrastruktur (IT nebo jiných)

jiné

M19

P6

6C

O15 - Počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb /
infrastruktur (IT nebo jiných)

IT

Ukazatel

Dimenze 1
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Hodnota (2014 –
ROK N
KUMULATIVNÍ)

11.b4) Tabulka B2.3: Monitorování technické pomoci – KUMULATIVNÍ

Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

Dimenze 2

M20

20.1 – podpora na technickou pomoc (kromě
CSV)

O1 - Celkové veřejné výdaje

administrativní náklady (zaměstnanci,
vybavení...)

Celkem

M20

20.1 – podpora na technickou pomoc (kromě
CSV)

O1 - Celkové veřejné výdaje

ostatní náklady (studie, odborná příprava...)

Celkem

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O1 - Celkové veřejné výdaje

celková podpora pro technickou pomoc

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O1 - Celkové veřejné výdaje

celková podpora pro technickou pomoc

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Konzultace se zúčastněnými stranami

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Konzultace se zúčastněnými stranami

z čehož zaměřeno na sdílení a šíření zjištění
vyplývajících z monitorování a hodnocení

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Konzultace se zúčastněnými stranami

z čehož věnováno na poradce a/nebo služby
na podporu inovací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Konzultace se zúčastněnými stranami

z čehož věnováno na místní akční skupiny,
včetně podpory spolupráce

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

jiné (odborná příprava, internetové fórum…)

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

jiné (odborná příprava, internetové fórum…)

z čehož zaměřeno na sdílení a šíření zjištění
vyplývajících z monitorování a hodnocení

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

jiné (odborná příprava, internetové fórum…)

z čehož věnováno na poradce a/nebo služby
na podporu inovací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

jiné (odborná příprava, internetové fórum…)

z čehož věnováno na místní akční skupiny,
včetně podpory spolupráce

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Tematické pracovní skupiny

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Tematické pracovní skupiny

z čehož zaměřeno na sdílení a šíření zjištění
vyplývajících z monitorování a hodnocení

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Tematické pracovní skupiny

z čehož věnováno na poradce a/nebo služby
na podporu inovací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O24 - Počet tematických a analytických
výměn zřízených na podporu CSV

Tematické pracovní skupiny

z čehož věnováno na místní akční skupiny,
včetně podpory spolupráce

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet akcí pořádaných celostátní sítí pro
venkov

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet akcí pořádaných celostátní sítí pro
venkov

z čehož zaměřeno na sdílení a šíření zjištění
vyplývajících z monitorování a hodnocení

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV Počet akcí pořádaných celostátní sítí pro

z čehož věnováno na poradce a/nebo služby
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z toho podpora na vytvoření a provoz
celostátní sítě pro venkov

Hodnota
v
tabulce
B2.3

venkov

na podporu inovací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

Počet akcí pořádaných celostátní sítí pro
O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV
venkov

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet jiných nástrojů (internetových stránek,
sociálních médií...)

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet jiných nástrojů (internetových stránek,
sociálních médií...)

z čehož zaměřeno na sdílení a šíření zjištění
vyplývajících z monitorování a hodnocení

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet jiných nástrojů (internetových stránek,
sociálních médií...)

z čehož věnováno na poradce a/nebo služby
na podporu inovací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet jiných nástrojů (internetových stránek,
sociálních médií...)

z čehož věnováno na místní akční skupiny,
včetně podpory spolupráce

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet příkladů projektů shromážděných a
šířených celostátní sítí pro venkov

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet publikací: brožury, letáky a
zpravodaje... včetně elektronických publikací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet publikací: brožury, letáky a
zpravodaje... včetně elektronických publikací

z čehož zaměřeno na sdílení a šíření zjištění
vyplývajících z monitorování a hodnocení

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet publikací: brožury, letáky a
zpravodaje... včetně elektronických publikací

z čehož věnováno na poradce a/nebo služby
na podporu inovací

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O25 - Počet komunikačních nástrojů pro CSV

Počet publikací: brožury, letáky a
zpravodaje... včetně elektronických publikací

z čehož věnováno na místní akční skupiny,
včetně podpory spolupráce

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O26 - Počet činností Evropské sítě pro rozvoj
venkova, na kterých se podílela CSV

M20

20.2 – podpora na zřízení a fungování CSV

O26 - Počet činností Evropské sítě pro rozvoj
venkova, na kterých se podílela CSV

z čehož celostátní síť pro venkov měla aktivní
přínos
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z čehož věnováno na místní akční skupiny,
včetně podpory spolupráce

11.b5) Tabulka B3: Výroční monitorování pro opatření založená na oblasti, víceletá opatření a opatření týkající se velkých dobytčích jednotek
(výroční zpráva o provádění) – ROČNÍ
11.b5.a) 2014

Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

Dimenze 2

Priorita

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
O1 - Celkové veřejné výdaje
zemědělsko-lesnických systémů

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu

pouze udržování

O4 - Počet podporovaných

Prioritní
oblast

Uskutečněný
výstup (rok
N ROČNÍ)

5E
2C+
0,00

5E
2C+
0,00

5E
2C+
0,00

5E
2C+
0,00

P4
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zemědělsko-lesnických systémů

zemědělských podniků / příjemců

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu O4 - Počet podporovaných
zemědělsko-lesnických systémů
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
O5 - Celková plocha (ha)
zemědělsko-lesnických systémů

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

P5

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

P5

5E
2C+
0,00

5E
2C+

pouze udržování

0,00

5E

2C+

0,00

5E

2C+

0,00
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M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

P5

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování objemu
pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování
objemu pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

5E

2C+

0,00

P4

20 658 418,00

20 658 418,00
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P4

4 249 266,00

4 249 266,00

P4

1 465 025,00

1 465 025,00

P4

0,00

P4

65 503,00

65 503,00

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

O1 - Celkové veřejné výdaje

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Zachování systémů obhospodařování
orné půdy a travních porostů s
vysokou přírodní hodnotou (např.
metody sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

O1 - Celkové veřejné výdaje

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Zachování systémů
obhospodařování orné půdy a
travních porostů s vysokou
přírodní hodnotou (např. metody
sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání
plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování objemu
pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování
objemu pesticidů)

P4

0,00

P4

1 173 698,00

1 173 698,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

98

P4

0,00

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Zachování systémů obhospodařování
orné půdy a travních porostů s
vysokou přírodní hodnotou (např.
metody sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Zachování systémů
obhospodařování orné půdy a
travních porostů s vysokou
přírodní hodnotou (např. metody
sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání
plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy
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P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

závazky
M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O6 - Podpořená fyzická plocha (ha)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O7 - Počet podpořených zakázek

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O7 - Počet podpořených zakázek

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Genetické zdroje rostlin

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Genetické zdroje rostlin

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Živočišné genetické zdroje

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Živočišné genetické zdroje

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O7 - Počet podpořených zakázek

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O7 - Počet podpořených zakázek

M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

M11

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M11

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M11

11.1 – platba na přechod na postupy a
způsoby ekologického zemědělství

O5 - Celková plocha (ha)

M11

11.1 – platba na přechod na
postupy a způsoby ekologického
zemědělství

O5 - Celková plocha (ha)

M11

11.2 – platba na zachování postupů a
způsobů ekologického zemědělství

O5 - Celková plocha (ha)

M11

11.2 – platba na zachování postupů
O5 - Celková plocha (ha)
a způsobů ekologického zemědělství

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

0,00

P4

2 889,00

2 889,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4

10 146 492,00
10 146 492,00

P4
0,00
P4

0,00

P4
0,00
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M12

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M12

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O5 - Celková plocha (ha)

M13

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M13

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným přírodním
omezením

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00

P4
0,00
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přírodním omezením
M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným přírodním
omezením

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným
přírodním omezením

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní oblasti
postižené zvláštními omezeními

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní
oblasti postižené zvláštními
omezeními

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní oblasti
postižené zvláštními omezeními

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní
oblasti postižené zvláštními
omezeními

O5 - Celková plocha (ha)

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

M14

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M14

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M14

O8 - Počet podpořených velkých
dobytčích jednotek (VDJ)

M14

O8 - Počet podpořených velkých
dobytčích jednotek (VDJ)

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky v
oblasti klimatu

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky O5 - Celková plocha (ha)
v oblasti klimatu

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky v
oblasti klimatu

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky O7 - Počet podpořených zakázek
v oblasti klimatu

M15

15.2 – podpora na ochranu a podporu
lesních genetických zdrojů

M15

15.2 – podpora na ochranu a
O1 - Celkové veřejné výdaje
podporu lesních genetických zdrojů

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P3

3A
0,00

P3

3A
0,00

P3

3A
0,00

P4
0,00

O5 - Celková plocha (ha)

P4

0,00

O7 - Počet podpořených zakázek

P4

0,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4
0,00
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Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

Dimenze 2

Priorita

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P4

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P5

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

M08

8.1 – podpora na zalesňování /
zakládání lesů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O1 - Celkové veřejné výdaje

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
O1 - Celkové veřejné výdaje
zemědělsko-lesnických systémů

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu

O4 - Počet podporovaných

pouze udržování

Prioritní
oblast

5E

Uskutečněný
výstup (rok
N ROČNÍ)

55 170,00

2C+
55 170,00

5E

46,00

2C+
46,00

5E

2 073,00

2C+
2 073,00

5E
2C+
0,00

5E
2C+
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zemědělsko-lesnických systémů

zemědělských podniků / příjemců

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu O4 - Počet podporovaných
zemědělsko-lesnických systémů
zemědělských podniků / příjemců

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P4

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

P5

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
zemědělsko-lesnických systémů

O5 - Celková plocha (ha)

pouze udržování

M08

8.2 – podpora na zavádění a údržbu
O5 - Celková plocha (ha)
zemědělsko-lesnických systémů

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O1 - Celkové veřejné výdaje

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

P5

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

P4

M08

8.3 – podpora na předcházení

O5 - Celková plocha (ha)

P5

0,00

5E
2C+

pouze udržování

0,00

5E

2C+

0,00

5E

2C+

0,00
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5E

poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

M08

8.3 – podpora na předcházení
poškozování lesů lesními požáry a
přírodními katastrofami a
katastrofickými událostmi

O5 - Celková plocha (ha)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování objemu
pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování
objemu pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

M10

10.1 – platba na

O1 - Celkové veřejné výdaje

Udržování krajiny, biotopů,

Tvorba a udržování ekologických

2C+

0,00

P4

84 395 209,00

84 395 209,00
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P4

12 634 553,00

12 634 553,00

P4

10 543 126,00

10 543 126,00

P4

0,00

P4

582 979,00

582 979,00

P4

0,00

agroenvironmentálně-klimatické
závazky

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

O1 - Celkové veřejné výdaje

prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Zachování systémů obhospodařování
orné půdy a travních porostů s
vysokou přírodní hodnotou (např.
metody sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Zachování systémů
obhospodařování orné půdy a
travních porostů s vysokou
přírodní hodnotou (např. metody
sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání
plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

jiné

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování objemu
pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení vstupů včetně integrované
produkce (snižování objemu
minerálních hnojiv, snižování
objemu pesticidů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické

O5 - Celková plocha (ha)

Pěstitelské postupy

Pokryv půdy, metody orby, mělká
orba, šetrné zemědělství

P4

6 743 415,00

6 743 415,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
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P4

0,00

P4

0,00

závazky
M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování zavlažovaných ploch
a/nebo míry zavlažování, metody
zavlažování

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Zavlažování/odvodňování

Snižování odvodňování,
obhospodařování mokřadů

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Tvorba a udržování ekologických
prvků (např. mezí, nárazníkových
pásem, pásů s květinami, živých
plotů, stromů)

Udržování krajiny, biotopů, pastvin,
zemědělská činnost vysoké přírodní
hodnoty

Zachování systémů obhospodařování
orné půdy a travních porostů s
vysokou přírodní hodnotou (např.
metody sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Udržování krajiny, biotopů,
pastvin, zemědělská činnost vysoké
přírodní hodnoty

Zachování systémů
obhospodařování orné půdy a
travních porostů s vysokou
přírodní hodnotou (např. metody
sečení, ruční práce, ponechání
strnišť na orné půdě), zavedení
postupů extenzivní pastvy, přeměna
orné půdy na travní porosty.

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Diverzifikace plodin, střídání
plodin

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O5 - Celková plocha (ha)

Řízení zemědělských podniků,
integrované přístupy

Krmné režimy, hospodaření se
statkovými hnojivy

M10

10.1 – platba na

O6 - Podpořená fyzická plocha (ha)
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P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00

agroenvironmentálně-klimatické
závazky
M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O7 - Počet podpořených zakázek

M10

10.1 – platba na
agroenvironmentálně-klimatické
závazky

O7 - Počet podpořených zakázek

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Genetické zdroje rostlin

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Genetické zdroje rostlin

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Živočišné genetické zdroje

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O1 - Celkové veřejné výdaje

Živočišné genetické zdroje

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O7 - Počet podpořených zakázek

M10

10.2 – podpora na zachování a
udržitelné využívání a rozvoj
genetických zdrojů v zemědělství

O7 - Počet podpořených zakázek

M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

M11

O1 - Celkové veřejné výdaje

M11

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M11

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M11

11.1 – platba na přechod na postupy a
způsoby ekologického zemědělství

O5 - Celková plocha (ha)

M11

11.1 – platba na přechod na
postupy a způsoby ekologického
zemědělství

O5 - Celková plocha (ha)

M11

11.2 – platba na zachování postupů a
způsobů ekologického zemědělství

O5 - Celková plocha (ha)

M11

11.2 – platba na zachování postupů
O5 - Celková plocha (ha)
a způsobů ekologického zemědělství

M12

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M12

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské

P4

14 923,00

14 923,00

P4

0,00

P4

0,00

P4

0,00
P4

47 564 737,00
47 564 737,00

P4
0,00
P4

0,00

P4
0,00
P4
0,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4
108

oblasti Natura 2000
M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.1 – kompenzace za zemědělské
oblasti Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.2 – kompenzace za lesní oblasti
Natura 2000

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O1 - Celkové veřejné výdaje

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O5 - Celková plocha (ha)

M12

12.3 – kompenzace za zemědělské
oblasti zahrnuté v plánech povodí

O5 - Celková plocha (ha)

M13

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M13

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.1 – kompenzace v horských
oblastech

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným přírodním
omezením

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným
přírodním omezením

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní
oblasti, které čelí značným přírodním
omezením

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.2 – kompenzace pro ostatní

O5 - Celková plocha (ha)

0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4
0,00
P4

8 109,00
8 109,00

P4

36 272 779,00
36 272 779,00

P4

328 635,00
328 635,00

P4

17 919 635,00

17 919 635,00

P4

204 262,00
204 262,00
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oblasti, které čelí značným
přírodním omezením
M13

13.3 – kompenzace pro ostatní oblasti
postižené zvláštními omezeními

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní
oblasti postižené zvláštními
omezeními

O1 - Celkové veřejné výdaje

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní oblasti
postižené zvláštními omezeními

O5 - Celková plocha (ha)

M13

13.3 – kompenzace pro ostatní
oblasti postižené zvláštními
omezeními

O5 - Celková plocha (ha)

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

M14

O1 - Celkové veřejné výdaje

M14

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M14

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

M14

O8 - Počet podpořených velkých
dobytčích jednotek (VDJ)

M14

O8 - Počet podpořených velkých
dobytčích jednotek (VDJ)

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky v
oblasti klimatu

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky O5 - Celková plocha (ha)
v oblasti klimatu

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky v
oblasti klimatu

M15

15.1 – platba na lesnickoenvironmentální závazky a závazky O7 - Počet podpořených zakázek
v oblasti klimatu

M15

15.2 – podpora na ochranu a podporu
lesních genetických zdrojů

M15

15.2 – podpora na ochranu a
O1 - Celkové veřejné výdaje
podporu lesních genetických zdrojů

P4

9 212 161,00

9 212 161,00

P4

108 503,00

108 503,00
P3

3A
0,00

P3

3A
0,00

P3

3A
0,00

P4
0,00

O5 - Celková plocha (ha)

P4

0,00

O7 - Počet podpořených zakázek

P4

0,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4
0,00
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11.b6) Tabulka B4: Celkové veřejné výdaje operací, které mají dodatečné příspěvky k ostatním prioritním oblastem (výroční zpráva o provádění)
– KUMULATIVNÍ

Ukazatel

Priorita

Prioritní oblast

Total public - YEAR
2015 Cumulative
(total programmed
FA)

O1 - Celkové veřejné výdaje

P1

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2A

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2C+

0,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

0,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5A

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5D

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5E

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6A

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6C
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263 626 996,00

55 170,00

P4 členění: Celkové
veřejné výdaje –
ROK N kumulativní
(celkové veřejné
výdaje na všechny
operace P4 s
příspěvky pro každou
jednotlivou prioritní
oblast P4 – dvojí
započítání)

Priorita

Prioritní oblast

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

4A

251 618 847,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

4B

57 711 229,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

4C

69 719 380,00

Ukazatel
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Ukazatel

Priorita

Prioritní oblast

Celkové veřejné
výdaje – ROK N
kumulativní (celkové
veřejné výdaje na
všechny operace P4 s
dodatečnými
příspěvky pro ostatní
prioritní oblasti –
dvojí započítání)

O1 - Celkové veřejné výdaje

P1

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P2

2C+

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3A

O1 - Celkové veřejné výdaje

P3

3B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

4A

263 626 998,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

4B

263 628 073,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P4

4C

200 276 876,00

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5A

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5C

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5D

O1 - Celkové veřejné výdaje

P5

5E

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6A

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6B

O1 - Celkové veřejné výdaje

P6

6C
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2A

108 656 912,00

11.c) Tabulka C: Rozpis pro příslušné výstupy a opatření podle typu oblasti, pohlaví a/nebo věku – KUMULATIVNÍ
11.c1) Tabulka C1.1: Monitorování výstupů v rozčlenění podle typu oblasti – KUMULATIVNÍ
Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

Dimenze 2

O1 - Celkové veřejné výdaje

Oblasti s přírodními omezeními

Jiné

O1 - Celkové veřejné výdaje

Oblasti s přírodními omezeními

Horské

O1 - Celkové veřejné výdaje

Oblasti s přírodními omezeními

Specifické

O1 - Celkové veřejné výdaje

mimo oblasti s přírodními omezeními

4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků
4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů
M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
4.4 – podpora na neproduktivní investice,
jež souvisejí s plněním
agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků
4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
4.4 – podpora na neproduktivní investice,
jež souvisejí s plněním
agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků
4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů

M04

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
4.4 – podpora na neproduktivní investice,
jež souvisejí s plněním
agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských
podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských
produktů
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Kumulativně
2014-rok N

4.3 – podpora na investice do infrastruktury
související s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
4.4 – podpora na neproduktivní investice,
jež souvisejí s plněním
agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků
4.2 – podpora na investice do zpracování /
uvádění na trh a/nebo vývoje
zemědělských produktů
M04

4.3 – podpora na investice do
infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se
zemědělství a lesnictví

O1 - Celkové veřejné výdaje

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

Oblasti s přírodními omezeními

Jiné

O1 - Celkové veřejné výdaje

Oblasti s přírodními omezeními

Horské

O1 - Celkové veřejné výdaje

Oblasti s přírodními omezeními

Specifické

0,00

4.4 – podpora na neproduktivní investice,
jež souvisejí s plněním
agroenvironmentálně-klimatických cílů
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků
6.4 – podpora na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro
účast v režimu pro malé zemědělce, kteří
trvale převedou podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků
6.4 – podpora na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro
účast v režimu pro malé zemědělce, kteří
trvale převedou podnik na jiného zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
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činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků
6.4 – podpora na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro
účast v režimu pro malé zemědělce, kteří
trvale převedou podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

mimo oblasti s přírodními omezeními

O1 - Celkové veřejné výdaje

Celkem

6.4 – podpora na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro
účast v režimu pro malé zemědělce, kteří
trvale převedou podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti pro nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení podnikatelské
činnosti na rozvoj malých zemědělských
podniků
6.4 – podpora na investice na založení a
rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé pro
účast v režimu pro malé zemědělce, kteří
trvale převedou podnik na jiného
zemědělce
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0,00

11.c2) TABULKA C1.2 – KUMULATIVNÍ
Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

M10

10.1 – platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

M10

10.1 – platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15

15.1 – platba na lesnicko-environmentální závazky a
závazky v oblasti klimatu

O1 - Celkové veřejné výdaje

M15

15.1 – platba na lesnicko-environmentální závazky a
závazky v oblasti klimatu

O1 - Celkové veřejné výdaje

Dimenze 1

Kumulativně
2014-rok N
142 511 192,00

z toho Natura 2000

33 188 093,07
0,00

z toho Natura 2000
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11.c3) TABULKA C1.3 – KUMULATIVNÍ
Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

Kumulativně
2014-rok N

4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
10.1 – platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky
10.2 – podpora na zachování a udržitelné využívání a
rozvoj genetických zdrojů v zemědělství
12.1 – kompenzace za zemědělské oblasti Natura 2000
12.2 – kompenzace za lesní oblasti Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

205 915 767,00

12.3 – kompenzace za zemědělské oblasti zahrnuté v
plánech povodí
13.1 – kompenzace v horských oblastech
13.2 – kompenzace pro ostatní oblasti, které čelí značným
přírodním omezením
13.3 – kompenzace pro ostatní oblasti postižené zvláštními
omezeními
14.1 – platba na podporu dobrých životních podmínek
zvířat
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
10.1 – platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky
10.2 – podpora na zachování a udržitelné využívání a
rozvoj genetických zdrojů v zemědělství
12.1 – kompenzace za zemědělské oblasti Natura 2000

O1 - Celkové veřejné výdaje

z toho ekologické podniky

12.2 – kompenzace za lesní oblasti Natura 2000
12.3 – kompenzace za zemědělské oblasti zahrnuté v
plánech povodí
13.1 – kompenzace v horských oblastech
13.2 – kompenzace pro ostatní oblasti, které čelí značným
přírodním omezením
13.3 – kompenzace pro ostatní oblasti postižené zvláštními
omezeními
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16 026 650,00

14.1 – platba na podporu dobrých životních podmínek
zvířat

119

11.c4) Tabulka C2.1: Monitorování výstupů v rozčlenění podle věku a pohlaví – KUMULATIVNÍ
Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

Dimenze 2

Priorita

Prioritní Kumulativně
oblast
2014-rok N

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

muži

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P2

2A

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

muži

P2

2B

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P2

2B

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P2

2B

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P2

2B

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P2

2B

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P2

2B

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

muži

P2

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P2

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P2

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P2

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P2

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P2

2C+

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

muži
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P3

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P3

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P3

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P3

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P3

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P3

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

muži

P4

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P4

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P4

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P4

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P4

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P4

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

muži

P5

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P5

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P5

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P5

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P5

M04

4.1 – podpora na investice do
zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P5

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

muži

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
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P2

2A

a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P2

2A

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P2

2A

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P2

2A

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
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a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P2

2A

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P2

2A

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

P2

2B

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na
založení a rozvoj nezemědělských
činností
6.5 – platby pro zemědělce
způsobilé pro účast v režimu pro
malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného
zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

muži

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
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malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P2

2B

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P2

2B

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P2

2B

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
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malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P2

2B

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P2

2B

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na
založení a rozvoj nezemědělských
činností
6.5 – platby pro zemědělce
způsobilé pro účast v režimu pro
malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného
zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

muži
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P3

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P3

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P3

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P3

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
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6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P3

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P3

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na
založení a rozvoj nezemědělských
činností
6.5 – platby pro zemědělce
způsobilé pro účast v režimu pro
malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného
zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro

muži
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P4

nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P4

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P4

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P4

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
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nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P4

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P4

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na
založení a rozvoj nezemědělských
činností
6.5 – platby pro zemědělce
způsobilé pro účast v režimu pro
malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného
zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

muži
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P5

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P5

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P5

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

ženy

P5

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
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6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P5

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P5

O4 - Počet podporovaných

Věk (> 40)

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech

M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na
založení a rozvoj nezemědělských
činností
6.5 – platby pro zemědělce
způsobilé pro účast v režimu pro
malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného
zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení

muži
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P6

podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

zemědělských podniků / příjemců

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (> 40)

ženy

P6

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Věk (≤ 40)

muži

P6

O4 - Počet podporovaných

Věk (≤ 40)

ženy

P6

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce

M06

6.1 – podpora na zahájení
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podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

zemědělských podniků / příjemců

6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Ostatní osoby jiné než fyzické

P6

O4 - Počet podporovaných
zemědělských podniků / příjemců

Celkem

P6

6.4 – podpora na investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností
6.5 – platby pro zemědělce způsobilé
pro účast v režimu pro malé
zemědělce, kteří trvale převedou
podnik na jiného zemědělce
6.1 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
M06

6.3 – podpora na zahájení
podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na
založení a rozvoj nezemědělských
činností
6.5 – platby pro zemědělce
způsobilé pro účast v režimu pro
malé zemědělce, kteří trvale
převedou podnik na jiného
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zemědělce
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11.c5) Tabulka C2.2: Monitorování výstupů v rozčlenění podle druhu zemědělského odvětví – KUMULATIVNÍ
Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

O1 - Celkové veřejné výdaje

Polní plodiny

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zvířata krmená jadrným krmivem

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zahradnictví

O1 - Celkové veřejné výdaje

Mléko

O1 - Celkové veřejné výdaje

Smíšené (rostlinná + živočišná výroba)

O1 - Celkové veřejné výdaje

Jiné než zemědělské odvětví (potravinářství…)

O1 - Celkové veřejné výdaje

Ostatní pasoucí se hospodářská zvířata

O1 - Celkové veřejné výdaje

Ostatní trvalé kultury

4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
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Kumulativně
2014-rok N

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů

O1 - Celkové veřejné výdaje

Víno

O1 - Celkové veřejné výdaje

Celkem

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Polní plodiny

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Zvířata krmená jadrným krmivem

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Zahradnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Mléko

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Smíšené (rostlinná + živočišná výroba)

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Jiné než zemědělské odvětví (potravinářství…)

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na
trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
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plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Ostatní pasoucí se hospodářská zvířata

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Ostatní trvalé kultury

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Víno

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

Polní plodiny

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zvířata krmená jadrným krmivem

O1 - Celkové veřejné výdaje

Zahradnictví

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na
trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
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nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

Mléko

O1 - Celkové veřejné výdaje

Smíšené (rostlinná + živočišná výroba)

O1 - Celkové veřejné výdaje

Jiné než zemědělské odvětví (potravinářství…)

O1 - Celkové veřejné výdaje

Ostatní pasoucí se hospodářská zvířata

O1 - Celkové veřejné výdaje

Ostatní trvalé kultury

O1 - Celkové veřejné výdaje

Víno

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
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nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
mladé zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
rozvoj malých zemědělských podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

Celkem

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Polní plodiny

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Zvířata krmená jadrným krmivem

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Zahradnictví

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Mléko

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
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nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Smíšené (rostlinná + živočišná výroba)

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Jiné než zemědělské odvětví (potravinářství…)

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Ostatní pasoucí se hospodářská zvířata

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Ostatní trvalé kultury

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Víno

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Celkem

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
mladé zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
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nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
rozvoj malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
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11.c6) Tabulka C2.3: Monitorování výstupů v rozčlenění podle velikosti – KUMULATIVNÍ
Opatření Dílčí opatření

Ukazatel

Dimenze 1

O1 - Celkové veřejné výdaje

< 5 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 10 Ha až < 20 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 20 Ha až < 50 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 5 Ha až < 10 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 50 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

Celkem

O3 - Počet podpořených akcí/operací

< 5 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 10 Ha až < 20 Ha

4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na
trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů

M04

4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
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Kumulativně
2014-rok N

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 20 Ha až < 50 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 5 Ha až < 10 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 50 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Celkem

O1 - Celkové veřejné výdaje

< 5 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 10 Ha až < 20 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 20 Ha až < 50 Ha

4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků
M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na trh
a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
4.1 – podpora na investice do zemědělských podniků

M04

4.2 – podpora na investice do zpracování / uvádění na
trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
4.4 – podpora na neproduktivní investice, jež souvisejí s
plněním agroenvironmentálně-klimatických cílů
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností

M06

6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce
6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
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6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 5 Ha až < 10 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

>= 50 Ha

O1 - Celkové veřejné výdaje

Celkem

O3 - Počet podpořených akcí/operací

< 5 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 10 Ha až < 20 Ha

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
mladé zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
rozvoj malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
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6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 20 Ha až < 50 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 5 Ha až < 10 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

>= 50 Ha

O3 - Počet podpořených akcí/operací

Celkem

6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé
zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj
malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
6.1 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
mladé zemědělce

M06

6.2 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro
nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech
6.3 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti na
rozvoj malých zemědělských podniků
6.4 – podpora na investice na založení a rozvoj
nezemědělských činností
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11.d) Tabulka D: Pokrok s ohledem na cíle
Approved operations

Priorita

Prioritní oblast

Opatření

Dílčí opatření

P2

2A

P2

2B

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M04

M04.1

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M04

M04.1

P2
P3

2B

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M06

M06.1

3A

O4 - Počet podporovaných zemědělských podniků / příjemců

M03

P3

3A

O9 - Počet podniků účastnících se podpořených režimů

M09

P3

3A

O9 - Počet podniků účastnících se podpořených režimů

M16

P5

5B

O2 - Celkové investice

M04

P5

5B

O2 - Celkové investice

M07

P5

5C

O2 - Celkové investice

M04

P5

5C

O2 - Celkové investice

M06

P5

5C

O2 - Celkové investice

M07

P5

5C

O2 - Celkové investice

M08

Ukazatel
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M16.4

M08.6

Based on
approved
operations
(2014-2015)

Realised targets

Priorita

Prioritní
oblast

P1

1A

T1 - 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)

P1

1B

T2 - 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)

P1

1C

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

P2

2A

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

P2

2B

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

P3

3A

T6 - 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)

P3

3B

T7 - T7: podíl zemědělských podniků účastnících se systémů řízení rizik
(prioritní oblast 3B)

P4

4A

T8N - Lesní půda / jiné zalesněné plochy, na něž se vztahují smlouvy
o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost (ha) (prioritní
oblast 4A)

P4

4A

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

P4

4A

T9N - Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování podporujícím
biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (ha) (prioritní oblast 4A)

P4

4A

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

P4

4B

T10N - Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování zlepšujícím
hospodaření s vodou (ha) (prioritní oblast 4B)

P4

4B

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

P4

4B

T11N - Lesní půda pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s
vodou (ha) (prioritní oblast 4B)

P4

4B

T11 - T11: podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím
hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B)

Ukazatel

Dimenze 1
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Na základě
splněného
cíle
dokončených
operací*

P4

4C

T12N - Zemědělská půda pod závazkem obhospodařování zlepšujícím
hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (ha) (prioritní oblast 4C)

P4

4C

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

P4

4C

T13N - Lesní půda pod závazkem obhospodařování zlepšujícím hospodaření s
půdou a/nebo předcházení erozi půdy (ha) (prioritní oblast 4C)

P4

4C

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

P5

5A

T14 - T14: podíl zavlažované půdy přecházející na účinnější zavlažovací
systém (prioritní oblast 5A)

P5

5B

T15 - T15: celkové investice do energetické účinnosti (prioritní oblast 5B)

P5

5C

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

P5

5D

T17 - T17: podíl VDJ, jichž se týkají investice do chovu hospodářských zvířat
za účelem snižování emisí skleníkových plynů a/nebo amoniaku (prioritní
oblast 5D)

P5

5D

T18N - Zemědělská půda, na niž se vztahují smlouvy o obhospodařování
zaměřující se na snižování emisí skleníkových plynů a/nebo amoniaku (ha)
(prioritní oblast 5D)

P5

5D

T18 - T18: podíl zemědělské půdy, na niž se vztahují smlouvy o
obhospodařování zaměřující se na snižování emisí skleníkových plynů a/nebo
amoniaku (prioritní oblast 5D)

P5

5E

T19N - Zemědělská a lesní půda pod závazkem obhospodařování
podporujícím pohlcování/ukládání uhlíku (ha) (prioritní oblast 5E)

P5

5E

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

P6

6A

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

muži

P6

6A

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

ženy

P6

6B

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

P6

6B

T22N - Čistý počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb

P6

6B

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

P6

6B

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

muži

P6

6B

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

ženy

P6

6C

T24N - Čistý počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb

P6

6C

T24 - T24: podíl venkovské populace mající prospěch z nových nebo lepších
služeb/infrastruktury (IKT) (prioritní oblast 6C)
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11.e) Tabulka E: Sledování přechodných opatření – ROČNÍ
Opatření

Opatření (kód) podle nařízení (ES)
č. 1698/2005 (DM = ukončené opatření)

M01 – Předávání znalostí a informační akce (článek 14)

331, 111

M02 – Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství (článek 15)

114, 115

M03 – Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin (článek 16)

132, 133

M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17)

216, 121, 125, 123

M05 – Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a
zavedení vhodných preventivních opatření (článek 18)

126

M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19)

112, 141, 311,312,313

M07 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (článek 20)

321, 322, 323

M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26)

221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09 – Zřizování seskupení a organizací producentů (článek 27)

142

M10 – Agroenvironmentálně-klimatické opatření (článek 28)

214

142 511 194,00

M11 – Ekologické zemědělství (článek 29)

214

57 711 229,00

M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (článek 30)

213, 224

M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (článek 31)

211, 212

M14 – Dobré životní podmínky zvířat (článek 33)

215

M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (článek 34)

225

M16 – Spolupráce (článek 35)

124

M19 – Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (článek 35 nařízení
(EU) č. 1303/2013)

411, 412, 413, 421, 431
DM 113
DM 131
DM 341
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Celkové veřejné
výdaje (EUR)

55 170,00

21 606 110,00

11.f) Tabulka F: Dosažení ukazatelů výkonnostního rámce
11.f1) Tabulka F1: Ukazatele výkonnostního rámce

Applicable

Priorita

Ukazatel

X

P2

Celkové veřejné
výdaje na P2 (EUR)

X

P2

Počet zemědělských
podniků s podporou
z programu rozvoje
venkova na
investice do
restrukturalizace
nebo modernizace
(prioritní oblast 2A)
+ podniků s
podporou z
programu rozvoje
venkova na plán
rozvoje
podnikatelské
činnosti / investice
pro mladé
zemědělce (prioritní
oblast 2B)

X

P3

Celkové veřejné
výdaje na P3 (EUR)

X

P3

Počet podpořených
zemědělských

Uskutečněné
Milník pro rok
ukazatele
Doplňkové platby Vypočtená míra
Cíl pro rok 2023 (z
2018 (z programu
výkonnostního
na přizpůsobení plnění
(ROK
programu rozvoje
rozvoje venkova)
rámce (rok N)* (B)
N)** (C)=(A-B)/E
venkova) (E)
(D)
(A)

0,00

0,00

150

0%

20%

552 103 114,00

0%

20%

4 246,00

0%

31%

239 979 731,00

0%

20%

90,00

podniků
pobírajících
podporu na účast v
režimech jakosti, na
místních trzích / v
krátkých
dodavatelských
řetězcích a
seskupeních
producentů
(prioritní oblast 3A)
P3

Počet zemědělských
podniků účastnících
se systémů řízení
rizik (prioritní
oblast 3B)

X

P4

Celkové veřejné
výdaje na P4 (EUR)

X

P4

Zemědělská půda
pod závazkem
obhospodařování
přispívajícím k
biologické
rozmanitosti (ha)
(prioritní oblast 4A)
+ lepšímu
hospodaření s
vodou (ha)
(prioritní oblast 4B)
+ lepšímu
hospodaření s
půdou a
předcházení erozi
půdy (ha) (prioritní

0%

0,00

263 626 996,00

13.34%

50% 1 976 669 626,66

0,00

0%

151

80%

1 271 000,00

oblast 4C)
X

P5

Celkové veřejné
výdaje na P5 (EUR)

X

P5

Počet investic do
úspory energie a
energetické
účinnosti (prioritní
oblast 5B) + do
výroby energie z
obnovitelných
zdrojů (prioritní
oblast 5C)

X

P5

Zemědělská a lesní
půda pod závazkem
obhospodařování
podporujícím
pohlcování/ukládání
uhlíku (ha)
(prioritní oblast 5E)
+ zemědělská půda
pod závazkem
obhospodařování
zaměřujícím se na
snižování emisí
skleníkových plynů
a/nebo emisí
amoniaku (ha)
(prioritní oblast 5D)
+ zavlažovaná půda
přecházející na
účinnější
zavlažovací systém
(ha) (prioritní
oblast 5A)

55 170,00

0,00

152

0.23%

27%

24 212 094,67

0%

20%

40,00

0%

40%

1 000,00

P6

Počet podpořených
operací k zlepšení
základních služeb a
infrastruktury ve
venkovských
oblastech (prioritní
oblasti 6B a 6C)

0%

X

P6

Celkové veřejné
výdaje na P6 (EUR)

0%

20%

231 267 428,00

X

P6

Velikost populace,
kterou pokrývají
MAS (prioritní
oblast 6B)

0%

100%

5 300 000,00

153

0,00

11.f2) Tabulka F2: Alternativní ukazatele výkonnostního rámce
Applicable

Priorita

Ukazatel

Uskutečněné
ukazatele
výkonnostního
rámce (rok N)*
(A)

Doplňkové platby
na přizpůsobení
(B)

Vypočtená míra
plnění
(ROK
N)** (C)=(A-B)/E

Milník pro rok
2018 (z programu
rozvoje venkova)
(D)

Cíl pro rok 2023
(z
programu
rozvoje venkova)
(E)

X

P3

Počet
podpořených
operací na
investice do
zpracování a
uvádění na trh
zemědělských
produktů

20%

828,00

X

P6

Počet projektů v
rámci investic
do
nezemědělských
činností

20%

960,00

154

11.g) Tabulka G: Specifické programové ukazatele
11.g1) Tabulka G1: Tabulka specifických cílů
RDP
Kód

Název
ukazatele

cílového

Prioritní
oblast

Zlepšení struktury
LDS - navýšení
hustoty

Jednotka

m/ha

Cílová
hodnota
2023

Cílová
hodnota
2015

Comments

0,23

AIR
No specific target indicators defined

155

11.g2) Tabulka G2: Tabulka specifických výstupů
RDP
Kód

Output Indicator Name

Measure

Prioritní
oblast

Jednotka

Celková délka lesních
cest (km)

M04

2C+

km

Plánovaný
výstup

830,00

AIR
No specific output indicators defined
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Output
Value 2015

Comments

157
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