
Program rozvoje venkova 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 

(European Agricultural Fund for Rural Development - 

EAFRD) 

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 

2013 vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova 

a byl zpracován v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 

o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), vč. navazujících 

prováděcích pravidel. 

Realizace Programu rozvoje venkova ČR by měla přispět k 

dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem 

rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České 

republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu 

životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního 

zemědělského hospodaření. Dále by mělo dojít k vytvoření 

podmínek pro konkurenceschopnost České republiky v 

základních potravinářských komoditách. Program bude rovněž 

podporovat rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve 

venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet 

nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti na 

venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově. 



Program rozvoje venkova nabízí velké možnosti všem 

potenciálním příjemcům, neboť jejich okruh je široký - 

zemědělští i nezemědělští podnikatelé (fyzické i právnické 

osoby), obce, sdružení obcí, neziskové organizace, místní akční 

skupiny, atd. 

Převážná část opatření v ose 2 je nárokového charakteru, naopak 

opatření u os 1, 3 a 4 jsou projektového typu. 

OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví 

I.1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického 

kapitálu a podporu inovací 

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 

I.1.2. Investice do lesů 

I.1.2.1. Zvyšování hospodářské hodnoty lesa 

I.1.2.2. Lesnická technika 

I.1.2.3. Technické vybavení provozoven 

I.1.2.4. Lesnická infrastruktura 

I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům 

I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským 

produktům 



I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a 

technologií (resp. inovací) v potravinářství 

I.1.4. Pozemkové úpravy 

I.2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové 

členské státy EU 

I.2.1. Seskupení producentů  

I.3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování 

lidského potenciálu 

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost 

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

I.3.4. Využívání poradenských služeb 

OSA II - Zlepšování životního prostředí a krajiny 

II.1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské 

půdy 

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských 

oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných 

oblastech 

II.1.2. Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro 

vodní politiku 200/60/ES (WFD) 

II.1.2.1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě 



II.1.2.2. Rámcové směrnice pro vodní politiku ES 

II.1.3. Agroenvironmentální opatření 

II.1.3.1. Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k 

životnímu prostředí (vč.ekologického zemědělství a integrované 

produkce) 

II.1.3.2. Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních 

porostů 

II.1.3.3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu 

II.2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy 

II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy 

II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro 

energetické využití 

II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích 

II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z 

předchozího produkčního cyklu 

II.2.3. Lesnicko-environmentální platby 

II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů 

II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských 

funkcí lesů 



II.2.4.1. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních 

opatření 

II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 

OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a 

diverzifikace hospodářství venkova 

III.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

III.2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově 

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

III.3. Opatření týkající se vzdělávání a informování 

hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se 

vztahuje osa III 

III.3.1. Vzdělávání a informace  

OSA IV - Leader 

IV.1. Implementace místní rozvojové strategie 

IV.1.1. Konkurenceschopnost 

IV.1.2. Životní prostředí / obhospodařování území 



IV.1.3. Kvalita života / diverzifikace 

IV.2. Realizace projektů spolupráce 

IV.2.1. Spolupráce 

IV.3. Provoz místních akčních skupin 

IV.3.1. Provoz, získávání dovedností, animace 

 


