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Program rozvoje venkova

Podpora venkova v resortu Mze
PRV - opatření pro venkovské obce
V rámci SZP jsou poskytovány dotace z EU z
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD).
PRV následuje Operační program venkova a
multifunkční zemědělství (OP RVMZ)z předchozího
programovacího období 2004 – 2006.

Opatření pro venkovský sektor navazují také především
na předvstupní program SAPARD.
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Administrace plateb - 4 OSY PRV:





OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví
OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
OSA III – Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

III.1.1. Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy
III.1.2. Podpora zakládání mikropodniků a jejich rozvoje
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
III.3.1. Vzdělávání a informace



OSA IV – Leader
OSA V – Technická pomoc
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Dotace bude poskytnuta na projekty žadatelům,kteří
splní následující podmínky:












předloží úplnou Žádost o dotaci PRV v době vyhlášení termínu příjmu,
včetně všech povinných příloh, popřípadě nepovinných. Pro venkovský
sektor je příjem stanoven každoročně v měsíci říjen, výjimkou je
letošní rok 2010, kdy příjem žádostí se posouvá dle posledních
informací z Mze do měsíce února 2011
splní definici žadatele uvedenou v Pravidlech PRV pro žadatele u
příslušného opatření,podopatření, záměru (obec, spolek obcí,
občanská sdružení, o.p.s., ostatní neziskové organizace apod.)
splní všechna Kritéria přijatelnosti a Specifické podmínky uvedené v
Pravidlech PRV (např.: místo realizace do 500 obyvatel, popřípadě do
2000 obyvatel, podmínky veřejné podpory).
bodové hodnocení projektu (příp. časové hledisko) bude dostatečné
vzhledem k disponibilním zdrojům, které jsou alokovány po kontrole
přijatelnosti zaregistrovaných projektů ŘO Mze (v minulých letech byly
tyto alokace přezávazkovány pro širší výběr žadatelů).
podepíše Dohodu se SZIF na RO
splní podmínky při realizaci projektu (lhůta 24 měsíců od podpisu
Dohody), včetně proplacení výdajů
v termínu předloží kompletní Žádost o proplacení včetně všech příloh
(pro obce možnost průběžného financování ve dvou etapách, kdy 1.
etapa je stanovena do 50 % celkových výdajů)
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Administrace projektových opatření PRV











informování žadatele/příjemce dotace – viz. kontaktní údaje
(konzultace osobně, telefonicky, popřípadě elektronicky)
příjem Žádosti o dotaci z PRV na RO SZIF –vždy osobně, popřípadě
prostřednictvím zplnomocněnce na základě ověřené plné moci a
ověřených Čestných prohlášení podepsané statutárním zástupce
předkládajícího subjektu
Administrativní kontrola – 49 dní od registrace žádosti
Přijatelnost – dle předem stanovených kritérií Pravidel PRV
Bodování - dle předem stanovených kritérií Pravidel PRV
doporučení a schválení projektu – cca 4 – 5 měsíců od registrace
Dohoda, příp. zamítací dopis – mezi žadatelem a SZIF
Hlášení o změnách – povinnost do termínu předložení Žádosti o
proplacení výdajů projektu (skutečnost termínů, technického řešení,
vynaložených finančních prostředků, pronájmu atd.). Výsledek
schválení je znám žadateli do 30 dní dle přechodného ustanovení
posledního znění Obecných podmínek Pravidel PRV (květen 2010)

Program rozvoje venkova














realizace projektu – 24 měsíců od podpisu Dohody, podmínka
Výběrového řízení dodavatele u projektů nad 500.000,- Kč bez DPH
předložení Žádosti o proplacení – oddělení kontrol na RO SZIF
kontrola Žádosti o proplacení – cca 2 měsíce od předložení
dokumentace
kontrola fyzické realizace projektu na místě – cca 2 týdny od
předložení dokumentace
vyhotovení Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení výdajů, na
které mlže být poskytnuta dotace
Schválení Žádosti o proplacení
Proplacení dotace na uvedený BÚ ve vlastnictví žadatele
Udržitelnost projektu, kontrola ex-post – doba vázanosti na účel 5 let
od podpisu Dohody
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Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (III.2.)

Obnova a rozvoj vesnic,občanské vybavení a služby pro obce a sdružení
III.2.1.1. a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
III.2.1.1. b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
III.2.1.1. c) územní plán
-

III.2.1.2. a) občanské vybavení a služby – projekty nezakládající veřejnou podporu
III.2.1.2. b) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, enviromentální
a církevní aktivity
III.2.1.2. c) občanské vybavení a služby – projekty zakládající veřejnou podporu
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví pro obce, sdružení, o.p.s. i nadace
III.2.2. a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví
venkova
III.2.2. b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
III.2.2. c) stálé výstavní expozice a muzea
-
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Nejčastější chyby žadatelů:












Způsobilost a nezpůsobilost výdajů – zařazení dle číselníku výdajů na které
může být poskytnuta dotace, nákup použitého zařízení.
Překročení stanovených limitů – projekt max. 20.000,- Kč, technická
dokumentace atd.
Uvedení nesprávného čísla bankovního účtu žadatele.
Pravomocnost stavebního povolení – k datu registrace nutnost vyznačení.
Dodatečné předkládání příloh povinných a nepovinných – nepřípustné.
Zmeškání stanovených lhůt – příjem žádostí, výzvy RO SZIF.
Hlášení o změnách – termíny, technické řešení, finanční požadavky dle
skutečnosti (stanovení sankcí 10%, 50% a 100%).
Zplnomocnění třetích osob – ověřená Čestná prohlášení.
Výběrové řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
Dodržení účelu projektu a bodovacích kritérií po dobu 5 let (nově vytvořená
pracovní místa, dokumentace skutečného provedení stavby atd.)
Samostatně funkční celek po realizaci předloženého projektu (kolaudace,
zkušební provoz atd.)
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Předregistrace Žádosti o dotaci z PRV
Zajištění transparentnosti časového hlediska
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Pravidla PRV jsou k dispozici na internetových
stránkách, včetně standardizovaných
formulářů Žádosti o dotaci v elektronické
podobě a tiskových zpráv:
www.szif.cz, záložka PRV/EAFRD
www.mze.cz, záložka Podpora z EU a národní
dotace
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 Informace pro žadatele (www.szif.cz)
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 Žádost o dotaci z PRV



Od roku 2009 příjem přes Portál farmáře
Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV
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Regionální odbory RO SZIF
Kontaktní místo dle realizace projektu
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 Regionální odbory RO SZIF
NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

Střední Čechy

Praha a Střední Čechy

Budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad

České Budějovice

Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem

Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severovýchod

Hradec Králové

Ulrichova náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihovýchod

Brno

Kotlářská 53, 602 00 Brno

Střední Morava

Olomouc

Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko

Opava

Horní náměstí 2, 746 57 Opava
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 Jednotná doba pro příjem žádostí projektových

opatření PRV na RO SZIF v době vyhlášeného
příjmu žádostí (zpravidla třítýdenní příjem):
pracovní doba
pondělí, středa

7:30 – 16:30

úterý, čtvrtek

7:30 – 15:00

pátek

7:30 – 13:00

Termíny pro příjem žádostí o dotaci pro jednotlivá opatření
jsou vyhlašována ministrem zemědělství ČR minimálně 4
týdny předem a to formou tiskové informace zveřejněné na
internetových stánkách MZe a SZIF, v tisku nebo v jiných
médiích.
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Kola příjmu žádostí „komunálních opatření“
2. kolo proběhlo od 5.11. – 26.11. 2007 pro venkovský sektor
V rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
bylo zaregistrováno celkem 1061 žádostí, z toho za region Střední Morava
166 projektů. Finanční požadavek žadatelů byl cca 5,5 mld. Kč. Schváleno
bylo 563 žádostí v rámci ČR s alokací cca 2,6 mld. Kč.
V rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví bylo
zaregistrováno celkem 140 žádostí, z toho za region Střední Morava 32
projektů. Finanční požadavek žadatelů byl cca 244 mil. Kč. Schváleno byla
113 žádostí v rámci ČR s alokací cca 190 mil. Kč.
5. kolo proběhlo od 7.10. – 27.10. 2008 pro venkovský sektor
V rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
bylo zaregistrováno celkem 1358 žádostí, z toho za region Střední Morava
142 projektů. Finanční požadavek žadatelů byl cca 7,2 mld. Kč. Schváleno
bylo 272 žádostí v rámci ČR s alokací cca 1,5 mld. Kč.
V rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví bylo
zaregistrováno celkem 141 žádostí, z toho za region Střední Morava 14
projektů. Finanční požadavek žadatelů byl cca 316 mil. Kč. Schváleno bylo
110 žádostí v rámci ČR s alokací cca 240 mil. Kč.
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8. kolo proběhlo od 7.10. – 27.10. 2008 pro venkovský sektor
V rámci opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
bylo zaregistrováno celkem 1263 žádostí, z toho za region Střední Morava
111 projektů. Finanční požadavek žadatelů byl cca 7,3 mld. Kč. Schváleno
bylo 159 žádostí v rámci ČR s alokací cca 985 mil. Kč.
V rámci opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví bylo
zaregistrováno celkem 167 žádostí, z toho za region Střední Morava 17
projektů. Finanční požadavek žadatelů byl cca 466 mil. Kč. Schváleno bylo
43 žádostí v rámci ČR s alokací cca 177 mil. Kč.
Schválené žádosti RO Olomouc:
Olomoucký kraj: III.2.1.1. b) 1 žádost s finančním požadavkem cca 36 mil. Kč
III.2.1.2. a) 1 žádost s finančním požadavkem cca 5 mil. Kč
Zlínský kraj:

III.2.1.1. b) 1 žádost s finančním požadavkem cca 33 mil. Kč
III.2.1.2. a) 1 žádost s finančním požadavkem cca 13,5 mil. Kč

III.2.2. – 6 žádostí cca 20 mil. Kč

12. kolo proběhne v roce 2011 pro venkovský sektor
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Kontakty
Regionální odbor SZIF Olomouc
(místní působnost Olomouckého a Zlínského kraje)
Adresa:
Blanická 1, Olomouc 779 00
Ředitel RO:
Ing. Lubomír Faltýnek
Spojovatelka: Lenka Slatinová, tel.: 585 526 511
Vedoucí referátu projektových opatření:
Ing. Markéta Kůrková, tel.: 585 526 538
mail: Marketa.Kurkova@szif.cz
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Děkuji Vám za pozornost.

