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Přílohy 

 

ZDROJ: BOUČKOVÁ, Bohuslava, Agrární a strukturální politika, 2010 

NÁZEV OPATŘENÍ PRV 2007 - 2013 
OPATŘENÍ/PODOPATŘENÍ 

PŘECHÁZEJÍCÍHO PROGRAMU 

Modernizace zemědělských podniků 1. 1 Investice do zemědělského majetku (OP) 

Investice do lesů 1. 3 Lesní hospodářství (OP) 

Přidávání hodnoty zemědělským  

a potravinářským produktům 

1. 2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků 

a jejich marketing (OP) 

Pozemkové úpravy 2. 1. 1 Pozemkové úpravy (OP, SAPARD) 

Seskupení producentů Zakládání skupin výrobců (HRDP) 

Odborné vzdělávání a informační činnost 2. 2 Odborné vzdělávání (OP) 

Zahájení činnosti mladých zemědělců 
1. 1. 1 Investice do zemědělského majetku  

a podpora mladým začínajícím zemědělcům (OP) 

Předčasné ukončení zemědělské činnosti Předčasné ukončení zemědělské činnosti (HRDP) 

Využívání poradenských služeb Opatření je nové 

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované 

v horských oblastech a platby poskytované 

v jiných znevýhodněných oblastech 

Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými 

omezeními (HRDP) 

Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice 

pro vodní politiku 200/60/ES 
Opatření je nové 

Agroenvironmentální opatření Agro-environmentální opatření (HRDP) 

Zalesňovací zemědělské půdy Lesnictví (HRDP) 

Platby v rámci Natury 2000 v lesích Opatření je nové 

Lesnicko-environmentální platby Opatření je nové 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách  

a podpora společenských funkcí lesů 
Opatření je nové 

Diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace zemědělských aktivit (OP) 

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 2. 2 SAPARD 

Podpora cestovního ruchu 

2. 2 SAPARD 

2. 1. 5 Diverzifikace zemědělských aktivit  

a aktivit blízkých zemědělství 

Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a 

služby 
2. 1 a), b) SAPARD 

Ochrana a rozvoj dědictví venkova Opatření je nové 

Vzdělávání a informace 
Opatření je nové (částečně navazuje na 2. 2 

odborné vzdělávání – OP) 

OSA IV LEADER 2. 1. 4 LEADER+ (OP), LEADER ČR 

Příloha 1  Návaznost opatření z předcházejících programových období 
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PODKLAD K ŘÍZENÉMU ROZHOVORU 

Otázky k řízenému rozhovoru jsou rozděleny do dvou oddílů. První je zaměřen  

na samotnou koncepci metody Leader (CLLD) jako takovou, oddíl druhý pak 

především na implementaci Leader v ČR. 

 

 1. PŘÍSTUP A SAMOTNÁ KONCEPCE METODY LEADER 

 

a) Metoda Leader v ČR byla spuštěna v roce 2004, je možné pozorovat nějaké 

výrazné změny (úspěšně realizované projekty, makroekonomické ukazatele 

v regionech/ČR - počet nově vytvořených pracovních míst) v rozvoji venkova  

od doby spuštění této koncepce až doposud? 

 

b) Je daná koncepce v současné podobě a z Vašeho pohledu tou nejefektivnější 

metodou k rozvoji venkovských oblastí? Jaké jsou klady a zápory dané metody 

pro Vás jakožto pro (Řídící subjekt, Zprostředkující subjekt)? 

 

c) Je z Vašeho pohledu přístup ,,zdola-nahoru‘‘ vhodnějším nástrojem k rozvoji 

venkovských oblastí v ČR, na rozdíl od centralizovaného způsobu řízení a 

administrace rozvojových programů? 

 

 

 2. ČERPÁNÍ A IMPLEMENTACE METODY LEADER  

 

a) V období 2007-2013 bylo z Osy IV Leader podpořeno 112 MAS, bude tento počet 

pro následující, respektive současné období zvýšen? Pokud ano, může tato 

skutečnost dle Vás s sebou nést nějaká úskalí? 

 

b) Stav implementace Osy IV byl k 31. 12. 2013 publikován na úrovni 70 %. Je 

možné říci, že tento stav odpovídá rovnoměrnému rozvoji venkova v jednotlivých 

krajích, respektive venkovských oblastech v ČR? 

 

- Je některý region (v rámci jednotlivých území působnosti MAS) úspěšnější  

ve výběru projektů více, a některý méně?  

 

Příloha 2  Podklad k řízenému rozhovoru s účastníky Leader (MZe ČR, SZIF) 
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- V případě, že některé venkovské regiony byly preferovány, nedocházelo 

tímto 

k prohlubování regionálních disparit mezi venkovskými oblastmi? 

 

c) Jaké jsou, pokud vůbec, identifikovatelné problémy při čerpání dotací určených  

do venkovských oblastí z Vašeho pohledu? 

 

d) Potýkaly se MAS v minulosti s problémy při financování vybraných projektů 

nebo s obviněními z netransparentnosti při výběru projektů?
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PODKLAD K ŘÍZENÉMU ROZHOVORU 

Otázky k řízenému rozhovoru jsou rozděleny do dvou oddílů. První je zaměřen  

na samotnou koncepci metody Leader (CLLD) jako takovou, oddíl druhý pak 

především na implementaci Leader v ČR. 

 

 1. PŘÍSTUP A SAMOTNÁ KONCEPCE METODY LEADER (CLLD) 

 

a) Metoda Leader v ČR byla spuštěna v roce 2004, je možné pozorovat nějaké 

výrazné změny v rozvoji venkova od doby spuštění této koncepce až doposud 

ve vašem území působnosti? 

 

b) Je daná koncepce v současné podobě a z Vašeho pohledu, tou nejefektivnější 

metodou k rozvoji venkovských oblastí? Jaké jsou klady a zápory dané metody 

pro Vás jakožto pro MAS? 

 

c) Je z Vašeho pohledu přístup „zdola-nahoru“ vhodnějším nástrojem k rozvoji 

venkovských oblastí v ČR, na rozdíl od centralizovaného způsobu řízení  

a administrace rozvojových programů? 

 

 

 2.   ČERPÁNÍ A IMPLEMENTACE LEADER (CLLD) 

 

a) V období 2007-2013 bylo z Osy IV Leader podpořeno 112 MAS, bude tento 

počet pro následující, respektive současné období zvýšen? Pokud ano, může 

tato skutečnost dle Vás s sebou nést nějaká úskalí pro MAS? 

 

b) Jaké jsou, pokud vůbec, z Vašeho pohledu identifikovatelné problémy při 

čerpání dotací určených do venkovských oblastí? 

 

c) Potýkala se Vaše MAS s problémy při financování vybraných projektů nebo 

dokonce s obviněními z netransparentnosti při výběru projektů? 

 

ZDROJ: vlastní tvorba 

Příloha 3   Podklad k řízenému rozhovoru s účastníky Leader (MAS) 
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Příloha 4        Administrace Osy IV Leader ČR (k 25. 11. 2013) 

ZDROJ: NS MAS ČR, 2013 


