
Doplňující informace k Programu rozvoje venkova a k projektovému opatření 

M16 „Spolupráce“ 

Podpora Evropské unie určená v programovém období 2014-2020 na rozvoj venkova má za cíl 

podporovat konkurenceschopnost zemědělství, zajišťovat udržitelné hospodaření s přírodními zdroji 

a opatření v oblasti klimatu a dosáhnout vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství 

a komunit včetně vytváření a udržení pracovních míst1. Na Program rozvoje venkova (PRV) byly pro 

Českou republiku vyčleněny 2,3 miliardy eur z unijních zdrojů a navíc 1,2 miliardy eur z českého 

rozpočtu2, celkem tedy 3,5 miliardy eur3. Opatření M16 Spolupráce s alokací 150,29 milionu eur tvoří 

jen malou část prostředků Programu rozvoje venkova.  

Graf č. 1:  Alokace Opatření M16 Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova v období 2014+  

 

 

Finanční prostředky z PRV jsou předběžně rozděleny do jednotlivých níže uvedených opatření4. 

Některá z nich jsou tzv. plošná, finanční prostředky u nich nejsou přidělovány na základě projektu, ale 

jen na základě žádosti a dokladu o vlastnictví nebo nájmu zemědělských nebo lesních pozemků, počtu 

hospodářských zvířat, ovocných stromů v sadech atp.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Nařízení EP a Rady č. 1305/2013 o podpoře rozvoje venkova, článek 4 
2 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/ 
3 Tzn. 89,775 mld. Kč podle kurzu ČNB ke dni 5. 6. 2018 (1 EUR = 25,65 CZK) 
4 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/ 
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Tabulka č. 1: Přehled opatření Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020 

Kód Opatření Programu rozvoje venkova (PRV) 
Zpracování 

projektu 

M01 Předávání znalostí a informační akce ano 

M02 Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství ano 

M04 Investice do hmotného majetku ano 

M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti ano 

M08  Investice do rozvoje lesních oblastí a životoschopnosti lesů ano* 

M10 Agroenvironmentálně klimatické opatření  ne 

M11 Ekologické zemědělství ne 

M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 ne 

M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními ne 

M14 Dobré životní podmínky zvířat ne 

M15 Lesnicko environmentální a klimatické služby a ochrana lesů ne 

M16 Spolupráce ano 

M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER ano 

M20 Technická pomoc ano 
Pozn.: V případě žádosti o dotaci na zalesňování se zpracování projektu nepožaduje 

Celkový stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu je u Programu rozvoje venkova  

v porovnání s ostatními fondy5 sice lepší, to je ale zapříčiněno výrazně jednodušší administrativou u 

opatření M10 - M14, která tvoří naprostou většinu z proplacených žádostí.  

U opatření M16 „Spolupráce“ je čerpání výrazně pamalejší než u plošných (neprojektových) opatření 

tohoto programu. Kontrolní závěr NKÚ č. 17/26 mimo jiné uvádí, že ke dni 31.12.2017 bylo 

z 3,84 miliardy korun přidělených na opatření M16 „Spolupráce“ vyplaceno jen 186 milionů korun 

celkem na 5 projektů. 

Graf č. 2: Vyplacené prostředky z Programu rozvoje venkova v období 2014+ k 31.12.2017 

                                                           
5 Fondy EU v programovém období 2014+, stav ke dni 31. 12. 2017, viz usnesení vlády č. 285/2018 
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Obrázek č. 1: Poměrový ukazatel výše podpory PRV na 100 tisíc obyvatel členského státu EU 

 


