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PRŮVODCE PORTÁLEM 
PROGRAMŮ ROZVOJE 
VENKOVA (PRV) 

V tomto průvodci naleznete stručný přehled všech 
pravidelně vylepšovaných funkcí a obsahu portálu, 
takže rychle najdete, co potřebujete.

Vítáme Vás na portálu pro rozvoj venkova 2014–2020!

Nyní se nacházíte na 
domovské stránce portálu.     

Odsud se dostanete ke všem jeho  
funkcím a částem.



Financovalo:

Vyhledávání 
Potřebujete informaci, ale 
nevíte, kde ji hledat? Pomocí 
vyhledávacího pole rychle 
najdete informace umístě-
né na portálu i na ostatních 
stránkách Evropské sítě pro 
rozvoj venkova (ENRD).

Logo ENRD
 
Kliknutím na toto logo se dostanete zpět na do-
movskou stránku sítě ENRD.

Priority PRV
 
Přes tyto odkazy se dostanete přímo k informa-
cím o prioritách rozvoje venkova v období 2014–
2020. Priority jsou v každé části vysvětleny a 
podloženy příslušnými zdroji ENRD i jinými ma-
teriály, které mohou být inspirací k úspěšnému 
provádění PRV (např. zkušenosti z tematické prá-
ce ENRD, zdroje z EU i členských států, příklady 
provádění PRV).

Diskuse 
Otevřené fórum opENRD představuje jedineč-
nou možnost zapojit se do aktuálních diskusí o 
budoucích PRV a jejich provádění. Vyměňujte si 
informace a zkušenosti, podělte se o problémy a 
nacházejte (společná) řešení. Diskutujte! Novinky na  

portálu 

Tuto funkci ocení především 
pravidelní uživatelé portálu. 
Dostanete se přes ni k nej-
novějším aktualitám a po-
sledním dokumentům zve-
řejněným na portálu.

Plánované akce 

Vždy aktuální informace o 
akcích pořádaných na úrov-
ni EU i členských států na 
podporu různých aspektů 
programování a provádění 
PRV na období 2014–2020.

Pokračování na další straně...
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Z hlavní části domovské stránky portálu máte přístup ke spoustě zdrojů ENRD i jiných materiálů, které se týkají obecných aspektů politiky na 
období 2014–2020 a ústředních témat provádění PRV. V každé části najdete poznatky vycházející z osvědčených zkušeností, které pomohou 
lépe připravit budoucí PRV. 

Financovalo:

Vytváření sítí se zaměřuje konkrétně na sítě jako nástroj politiky rozvoje 
venkova a jejich význam pro budoucí PRV. Tato část obsahuje poznatky 
získané v současném období, příklady úspěšného vytváření sítí a pokyny.

Místní rozvoj pod vedením místních komunit se zaměřuje konkrét-
ně na hlubší porozumění budoucímu přístupu k místnímu rozvoji, díky 
němuž bude podpora poskytovaná iniciativou LEADER konzistentní a 
koordinovaná s podporou místnímu rozvoji poskytovanou z jiných ev-
ropských strukturálních a investičních fondů. Tato sekce obsahuje po-
znatky získané v současném období, příklady úspěšného provádění ini-
ciativy LEADER a pokyny.

Monitorování a hodnocení se věnuje monitorování a hodnocení pro-
gramů rozvoje venkova a obsahuje zvláštní oddíly o hodnocení iniciativy 
LEADER, projektů nadnárodní spolupráce a celostátní sítě pro venkov. 
Dále zde najdete informace o hlavních změnách monitorování a hodno-
cení v programovém období 2014–2020.

Část Kandidátské a potenciální kandidátské země přináší vybra-
né informace (akce, tematické iniciativy a iniciativy pro vytváření sítí) 
z kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU. Zaměřuje se 
zejména na postup přípravy budoucí politiky rozvoje venkova.

Přehled politiky na období 2014–2020 představuje politiku rozvoje venkova v kontextu strategického rámce 
pro období 2014–2020 a upozorňuje na spojitost mezi strategickými dokumenty a fázemi provádění politiky.

Část Právní předpisy a pokyny přináší aktuální informace o 
právních předpisech EU, které se týkají plánování a provádění 
budoucích PRV, a objasňuje vzájemnou spojitost mezi jednot-
livými právními akty EU a předpisy na vnitrostátní úrovni.

Plánování PRV podrobně vysvětluje jednotlivé kroky při plá-
nování a přípravě příštích PRV. Obsahuje také orientační har-
monogram pro přijetí PRV na období 2014–2020. V této části 
naleznete rovněž užitečné podpůrné zdroje a pokyny.

Provádění PRV obsahuje zdroje, které podporují provádění 
PRV na období 2014–2020: odkazy na práci ENRD a zkuše-
nosti získané v současném programovém období, relevantní 
příklady provádění PRV v období 2007–2013 a aktuální in-
formace o probíhající tematické práci na podporu úspěšného 
provádění budoucích PRV.

Část Poznatky z období 2007–2013 obsahuje sbírku uži-
tečných zdrojů k hlavním tématům politiky, na kterých ENRD 
pracovala v programovém období 2007–2013. Jsou zde vy-
brány nejdůležitější poznatky, které jsou relevantní pro období 
2014–2020.


