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HISTORIE METODY LEADER V ČR
2004 – 2006 LEADER+
2004 – 2008 LEADER ČR
2007 – 2013 IV. osa Programu rozvoje
venkova
III.4.1 Získávání dovedností,
animace a provádění
2014 – 2020 komunitně vedený místní rozvoj

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ
DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ
 příjemce dotace: partnerství mezi soukromým
a veřejným sektorem
 rozpočet na opatření: 28 mil. Kč
 výše dotace: 500 tis. Kč
 způsobilé výdaje: příprava podkladů pro ISÚ,
vzdělávání zaměstnanců, informační opatření
a propagační akce
 příjem žádostí: únor 2013

NOVÝ RÁMEC PRO II. PILÍŘ SZP – ROZVOJ VENKOVA
Strategie Evropa 2020 (EU 2020)
Společný strategický rámec (SSR)
zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných
tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů

Partnerská smlouva
národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických
cílů definovaných ve „společném“ nařízení

Rozvoj venkova
EZFRV

Ostatní SSR fondy
EFRR, ESF, KF a ENRF

Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

PRIORITY PRV 2014 - 2020
1) Podpora přenosu znalostí a inovací
2) Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní
hospodářství)
3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení
rizik
4) Obnova, zachování a posílení ekosystémů
5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na
nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření,
nároková opatření)
6) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby
a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

OPATŘENÍ PRV 2014 -2020
Nabídka opatření je obdobná jako ve stávajícím
období
 Minimálně 25 % na AEO
 Minimálně 5 % na LEADER (možnost využití
metody i v ostatních fondech SSR)

VÝSTUPY ODBORNÝCH SKUPIN GRÉMIA
PRIORITA č.6
Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

– PRV nebude řešit tak rozsáhlou problematiku, jako doposud
– zaměření na podporu podnikatelských aktivit a občanské
vybavenosti ve vazbě na podnikatelskou strukturu venkova
– implementace téměř celého spektra nabídky nařízení k opatření
základní služby a obnova vesnic
(s výjimkou širokopásmového připojení)
– v případě podpory infrastruktury a občanské vybavenosti bude
vyjednáváno o podpoře z ostatních fondů

VÝSTUPY ODBORNÝCH SKUPIN GRÉMIA
PRIORITA č.6
– implementace investic do nezemědělských činností
(opatření bude zahrnovat i zahájení nezemědělské
činnosti) => určeno pro podnikatele
– podpora konceptu „lokální výroba – lokální spotřeba“
– maximálně využít potenciálu metody LEADER
– podpora investic do kulturního dědictví

NAVRŽENO IMPLEMENTOVAT - PRIORITA č.6
Článek
20 1.a) ii – zahájení nezemědělské činnosti ve
venkovských oblastech
20 1. b) – investice do nezemědělských činností

Poznámka
•zvýhodněné budou integrované projekty s vyšším efektem
do rozvoje podnikání
•třeba vydefinovat rozhraní s MPO
•důraz zejména na diverzifikace zemědělských podniků
•podpora nezemědělských mikro a malých podniků
•třeba vydefinovat rozhraní s MPO

21 1. b) – investice do všech typů drobné infrastruktury,
včetně investic do OZE

•nutno vydefinovat pojem „drobná infrastruktura“
•nutno jednat s ostatními resorty (MŽP, MMR)

21 1. d) – investice do základních služeb pro venkov,
včetně oblasti volného času a kultury

•ve vazbě na zaměstnanost

21 1. f) – investice do kulturního a přírodního dědictví

•PRV nevhodné pro rekonstrukce většího významu

36 – Spolupráce

•zejména spolupráce obcí s podnikatelskými subjekty

42 – Místní akční skupiny LEADER

44 – Spolupráce
45 – Provozní náklady a propagace

•implementace strategie (dle čl. 30 společného nařízení)
•všechna opatření vyjma nárokových a se zvláštním
režimem implementace (mladí zemědělci)
•pro projekty uvedené ve strategii MAS
•každá schválená MAS získá určitý rozpočet na své
projekty spolupráce
•úhrada nákladů dle článku 31 d) společného nařízení

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
článek 28 společného nařízení
Místní rozvoj se zapojením místních komunit






definované subregionální území
partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
integrované strategie místního rozvoje
vytváření sítí a spolupráce
jednotná a koordinovaná podpora mezi fondy SSR
(výběr, schvalování a financování strategií)
 možnost určit hlavní fond

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
článek 29 společného nařízení
Strategie místního rozvoje
 strategie musí obsahovat:








vymezení rozlohy a počtu obyvatel
SWOT analýzu, potřeby a potenciál území
popis strategie a cílů včetně monitorovacích indikátorů
postup zapojení komunity
akční plán (promítnutí cílů do opatření)
popis řízení a monitorování strategie
finanční plán včetně plánovaných přídělů z fondů SSR

 výběr musí být dokončen do konce roku 2015

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
článek 30 společného nařízení
Místní akční skupiny
 zvyšování způsobilosti místních aktérů pro
provádění strategie
 transparentní výběr projektů bez střetu zájmů
 zajištění souladu vybraných projektů se strategií
 realizace výzev, příprava preferenčních kritérií,
výběr projektů
 monitoring

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ
článek 31 společného nařízení
Podpora místního rozvoje z fondů SSR





náklady na přípravné a podpůrné činnosti
provádění operací
kooperační činnosti
provozní náklady a náklady na oživení strategie
(max. 25 % z celkových výdajů)

LEADER
článek 42 nařízení rozvoje venkova
Místní akční skupiny LEADER
 MAS mohou požádat o vyplacení zálohy (do 50 %)

článek 43 nařízení rozvoje venkova
Předběžná podpora
 startovací balíček – pro nepodpořené MAS v tomto
období
 budování kapacit, odborná příprava, budování sítí

LEADER
článek 44 nařízení rozvoje venkova
Činnosti spolupráce
 podpora projektů národní a mezinárodní spolupráce
 předběžná technická podpora pro přípravu projektu
 místní akční skupiny a jiná partnerství mezi
veřejným a soukromým sektorem
 průběžné předkládání projektů, schválení nejpozději
do 4 měsíců od předložení
 2 roky od schválení Programu zveřejnit postup
výběru a způsobilé výdaje pro mezinárodní projekty

LEADER
článek 45 nařízení rozvoje venkova
Provozní náklady a propagace
 náklady spojené s prováděním strategie
 informační a propagační akce

Děkuji za pozornost
Lucie Krumpholcová
odbor Řídící orgán PRV
Ministerstvo zemědělství
lucie.krumpholcova@mze.cz
tel: 221 812 064
GSM: 725 818 075

