
 

Příloha č. 1 

 
Přehled jednotlivých os, priorit a podporovaných aktivit Programu rozvoje venkova ČR. 

 

Název opatření Programu rozvoje venkova 

2007 - 2013 

Opatření/podopatření předcházejícího 

programu 

Osa I. - Zlepšování konkurenceschopnosti 

zemědělství a lesnictví 

Priorita I.1. Modernizace, inovace 

 a kvalita   

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
1.1. Investice do zemědělského majetku 

(OP Zemědělství) 

I.1.2. Investice do lesů 1.3. Lesní hospodářství (OP Zemědělství) 

I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským  

a potravinářským produktům 

1.2. Zlepšení zpracování zemědělských 

výrobců a jejich marketing                     

(OP Zemědělství) 

I.1.4. Pozemkové úpravy 
2.1.1. Pozemkové úpravy                       

(OP Zemědělství, SAPARD) 

I.2.1. Seskupení producentů Zakládání skupin výrobců  (HRDP) 

Priorita I.3. Přenos znalostí   

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační 

činnost 
2.2. Odborné vzdělávání (OP Zemědělství) 

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 

1.1.1. Investice do zemědělského majetku  

a podpora mladým začínajícím 

zemědělcům 

(OP Zemědělství) 

I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti  
Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

(HRDP) 

I.3.4. Využívání poradenských služeb Opatření je nové 

 

 

 



 

Název opatření Programu rozvoje venkova 

2007 - 2013 

Opatření/podopatření předcházejícího 

programu 

Osa II. - Zlepšování životního prostředí  

a krajiny 

Priorita II.1. Biologická rozmanitost, zachování 

a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s 

vysokou přírodní hodnotou a tradičních 

zemědělských krajin   

II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění 

poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

(LFA) 

Méně příznivé oblasti a oblasti s 

ekologickými omezeními (HRDP) 

II.1.2.1. Platby v rámci Natury 2000 na 

zemědělské půdě 
dříve nebylo 

II.1.3.1. Agroenvironmentální opatření - Postupy 

šetrné k životnímu prostředí (vč. ekologického 

zemědělství) 

II.1.3.2. Agroenvironmentální opatření - 

Ošetřování travních porostů 

Agroenvironmentální opatření (HRDP) 

II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích - 

Zlepšování druhové skladby lesních porostů 
Opatření je nové 

II.2.3. Lesnicko-environmentální platby Opatření je nové 

Priorita II. 2. Ochrana vody a půdy   

II.1.3.3. Agroenvironmnentální opatření -     

Péče o krajinu 
Agroenvironmentální opatření (HRDP) 

II.1.2.2 Platby v rámci Natury 2000 na 

zemědělské půdě a Rámcové směrnice pro vodní 

politiku 2000/60/ES 

Opatření je nové 

Priorita II.3. Zmírňování klimatických změn   

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy Lesnictví (HRDP) 

II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách 

a podpora společenských funkcí lesů 
Opatření je nové 



 

Název opatření Programu rozvoje venkova 

2007 - 2013 

Opatření/podopatření předcházejícího 

programu 

Osa III. - Kvalita života ve venkovských 

oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

Priorita III.1. Tvorba pracovních příležitostí a 

podpora využívání obnovitelných zdrojů energie   

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské 

povahy 

Diverzifikace zemědělských aktivit        

(OP Zemědělství) 

III.1.2. Podpora zakládání podniků jejich rozvoje 2.2. SAPARD 

III.1.3. Podpora cestovního ruchu 

2.2. SAPARD; 2.1.5. Diverzifikace 

zemědělských aktivit a aktivit blízkých 

zemědělství 

Priorita III.2. Podmínky růstu a kvalita života na 

venkově   

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské 

vybavení a služby 
2.1.a),b) SAPARD 

III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví 

venkova 
Opatření je nové 

Priorita III.3. Vzdělávání   

III.3.1. Vzdělávání a informace 
Opatření je nové (částečně navazuje na 2.2. 

Odborné vzdělání (OP Zemědělství)) 

Osa IV. Leader 
2.1.4. LEADER+ (OP Zemědělství), 

LEADER ČR 

Priorita IV.1 Zlepšování řízení a mobilizace 

přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu 

venkova 

IV.1.1. Místní akční skupina 

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce   

Zdroj: Ministerstvo zemědělství České republiky – Program rozvoje venkova ČR,  

Přístup z internetu (28.02.2009): http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406, vlastní úprava. 



 

 

Louky 
Ekologické 
zemědělství 

 

Integrovaná produkce 
Mezifilní a 

vlhkomilné louky 

 

Pěstování meziplodin 

Horské a suchomilné 
louky 

Trvale podmáčené a 
rašelinné louky 

Zatravňování orné 
půdy 

Ptačí lokality na TP-
hnízdiště bahňáků 

Postupy šetrné 
k životnímu prostředí 

Ošetřování travních 
porostů 

 

Péče o krajinu 

 

AEO 

Příloha č. 2 

Struktuta AEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zdroj: Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb.   

Ptačí lokality na TP-
hnízdiště chřástala 

polního 

 

Pastviny 

Druhově bohaté 
pastviny 

Suché stepní trávníky 
a vřesoviště 


