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Evropská síť pro rozvoj venkova, „ultralehká“ verze 
Úvod do „ultralehké verze“ Evropské sítě pro rozvoj venkova 

 

Vítejte v „ultralehké verzi“ Evropské sítě pro rozvoj venkova! 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova (ENRD) propojuje strany zúčastněné na rozvoji venkova v celé 
Evropské unii (EU). Chcete se dozvědět, jak Evropská síť pro rozvoj venkova přispívá k účinnému 
provádění programů členských států pro rozvoj venkova vytvářením a sdílením znalostí a také 
usnadněním výměny informací a spolupráce na venkově v celé Evropě? Začněte tím, že kliknete na 
tato tlačítka a stáhněte si náš stručný úvod k Evropské síti pro rozvoj venkova ve formátu PDF 
[PDF                        ]. 
 Podrobnější informace o cílech, zúčastněných stranách a příjemcích Evropské sítě pro rozvoj 
venkova, její struktuře, jejím kontaktním místě a právním základě, ale také soubor příslušných 
dokumentů naleznete on-line. 
 
Tato příručka vám nabízí podrobný úvod do činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova a nasměruje 
vás k dalším informacím na internetových stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova. Cílem příručky 
je poskytnout vám souhrnný přehled o fungování Evropské sítě pro rozvoj venkova v oblasti rozvoje 
venkova a usnadnit vám zapojení se do této sítě. Naleznete zde odkazy na internetové stránky, které 
obsahují o každém z témat další informace, takže můžete cokoli, co vás zajímá, prozkoumat 
podrobněji on-line. Internetové stránky Evropské sítě pro rozvoj venkova jsou k dispozici v angličtině, 
francouzštině, němčině, italštině, španělštině a polštině. Omezený počet stránek je k dispozici také 
v řečtině, portugalštině, rumunštině, nizozemštině, maďarštině, finštině, češtině a bulharštině. 
Upozorňujeme, že některé odkazy odkazují na externí internetové stránky, které mohou být 
v angličtině nebo v jiných jazycích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A838E048-B5D0-6E66-2689-678743649E90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB292-FFF3-1E77-98AC-34A8E7EFEA8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA3D2-BF93-AED6-5229-397A8309523D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB79A-EFCC-D960-0047-571C2654CB8E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EAB3E-0685-9E19-4968-FB6528621E69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC3C8-D6B1-3C46-5CB8-28FCF1F019F0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA675-F3EA-3258-4D02-357FB19A189E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC13C-E93B-EE0F-B068-6492CB4C43A4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EC66B-A1F2-CDC0-7F86-6C937692C9A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB50F-CDEB-2C8B-B26A-47DF7FB15B07
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB02D-F5CB-390E-EC5F-1F1364A398C7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECA90-D96C-E576-83D7-350260079D53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08E9E97-F77B-461A-C384-BD936B6519F4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08E9BDD-A81E-ECB4-DB9F-5BADC33D5C0A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EA146-91FA-A020-D9BE-E954648E1794
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EADA5-D961-259C-EF00-E1D86897E6C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EB9FE-FAF7-064A-EEF3-8B774D4E5C35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EBC61-0145-F4D1-22DB-314248863AB5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08EBED0-9062-2F40-DB0E-308130DAAD05
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ECD41-B163-416F-2DE8-FC6C60B5AB4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ED216-B274-491B-C2AA-AD91CAFD92AA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B08ED5A3-BCB8-9AA3-7A8E-ED41DD451878
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=72FB2163-BDC9-2818-AC6F-9AE6EE3C99FD
http://enrd.ec.europa.eu/cz/en-rd-presentation_cz.cfm
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Doufáme, že pro vás bude tento dokument užitečný.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento dokument je určen pro zúčastněné strany, v jejichž rodném jazyce nejsou 
internetové stránky Evropské sítě pro rozvoj venkova k dispozici. Pozor, nejde o 
kompletní kopii obsahu internetových stránek – cílem je poskytnout shrnutí všech 
oddílů internetových stránek a umožnit přístup ke zdrojům on-line. Proto má 
dokument stejnou strukturu jako internetové stránky Evropské sítě pro rozvoj 
venkova, přičemž odráží jejich obsah k datu 31. prosince 2013.  

 Větší část tohoto dokumentu poskytuje přehled o politice rozvoje venkova 
a souvisejících činnostech Evropské sítě pro rozvoj venkova v programovém 
období 2007–2013.  

 Pokud se zajímáte přednostně o příští programové období (2014-2020), 
přeskočte přímo do tohoto oddílu. 

 

V celém dokumentu používáme pro usnadnění navigace určité funkce: 

 [PDF ] Je k dispozici ke stažení dokument ve formátu pdf v uvedeném 
jazyce. 

  Pro uvedenou zemi jsou on-line k dispozici další informace. 

 Zelená barva označuje interní odkaz v rámci dokumentu. 

 Oranžová barva označuje odkaz na internetové stránky Evropské sítě pro 
rozvoj venkova. 

 Modrá barva označuje odkaz na externí internetové stránky. 
 

 

 

V celém dokumentu používáme pro usnadnění navigace určité funkce: 

 [PDF ] Je k dispozici ke stažení dokument ve formátu pdf v uvedeném 
jazyce. 

  Pro uvedenou zemi jsou on-line k dispozici další informace. 

 Zelená barva označuje interní odkaz v rámci dokumentu. 

 Oranžová barva označuje odkaz na internetové stránky Evropské sítě pro 
rozvoj venkova. 

 Modrá barva označuje odkaz na externí internetové stránky. 
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1. Politická opatření v praxi 
 
Venkovské oblasti 27 členských států Evropské unie, které tvoří 90 % jejich území a jsou domovem 
více než poloviny jejich obyvatel, představují životně důležitou oblast politiky. Oddíl Politická 
opatření v praxi vám umožňuje prozkoumat, co politika pro rozvoj venkova znamená v praxi na 
úrovni evropské, vnitrostátní a regionální politiky, přičemž Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova (EZFRV) podporuje všechny tyto úrovně. Můžete zde nalézt například informace o 
programech pro rozvoj venkova (PRV), statistiky, které sledují jejich pokroky, širokou škálu projektů 
PRV a procházením informací z následujících oddílů zjistit něco o analytické práci Evropské sítě pro 
rozvoj venkova zaměřené na to, jak zlepšit provádění politik: 
 

 Přehled politiky pro rozvoj venkova 
 Politika pro rozvoj venkova v číslech 
 Databáze projektů PRV 
 Lepší provádění 
 Budoucnost společné zemědělské politiky (SZP) do roku 2020 
 Informování o rozvoji venkova 

 
1.1. Přehled politiky pro rozvoj venkova  
 
Jelikož více než polovina obyvatel EU žije na venkově a venkovské oblasti představují 90 % území 27 
členských států, rozvoj venkova je životně důležitou oblastí politiky. Zemědělství a lesnictví jsou i 
nadále ve venkovských oblastech EU klíčové pro hospodaření s přírodními zdroji a tvoří též platformu 
pro hospodářskou diverzifikaci ve venkovských společenstvích. 
 
Hlavní cíle společné zemědělské politiky (SZP) EU jsou po celou dobu existence této politiky shodné, 
ale postupné reformy vedly ke změnám používaných nástrojů. Prvky politiky pro rozvoj venkova byly 
původně začleněné do SZP. Samostatná a specifická politika EU pro rozvoj venkova se začala 
realizovat v roce 2000, kdy byla SZP reorganizována do dvou pilířů. První pilíř SZP se vztahuje na 
přímé platby a tržní opatření a druhý pilíř SZP na víceleté programy pro rozvoj venkova (PRV). Tyto 
dva pilíře se při dosahování zastřešujících cílů SZP vzájemně doplňují. 
 
 

   
 

kce  ovská funkce 
 
 
 
 
 
 
Související informace: 

 Přehled politiky pro rozvoj venkova v letech 2007–2013 
 Politika EU pro rozvoj venkova v letech 2007–2013 [ PDF ] 

 
 

Tržní opatření - 

podpora příjmů 

Politika pro rozvoj venkova - 

veřejné statky 

Produkce potravin Environmentální 

funkce 

Funkce pro venkov 

První pilíř  Druhý pilíř  

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/leg/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BEC22A59-E570-413B-5A9B-682D3306E183
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V důsledku přezkumu SZP známého pod názvem kontrola stavu zemědělské politiky a politiky pro 
venkov EU byla též zrevidována politika v oblasti rozvoje venkova EU. To vedlo k zavedení řady 
politických změn, jež byly hlavními představiteli EU schváleny v roce 2008. Kontrola stavu SZP 
umožnila upravit politiky tak, aby lépe vyhovovaly různým novým výzvám a příležitostem, které 
ovlivňují evropský venkov, jako jsou změny klimatu a rostoucí poptávka po energii z obnovitelných 
zdrojů. Chcete-li si o kontrole stavu SZP přečíst více, klikněte na tento odkaz.  
 
Související informace: 

 Pro zobrazení brožury Komise „EU Rural Development Policy: Facing the challenges“ (Politika 
EU pro rozvoj venkova: Tváří v tvář výzvám) klikněte na tento odkaz [PDF ]. 

 Informační dokument „Overview of the CAP Health Check and the European Economic 
Recovery Plan - Modification of the RDPs“ (Přehled kontroly stavu SZP a Plán evropské 
hospodářské obnovy – změna programů rozvoje venkova) [PDF ]. 

 
Politický rámec EU pro rozvoj venkova je vyjádřen na čtyřech úrovních, a to: i) v evropských 
strategických směrech, ii) ve vnitrostátních strategiích, iii) v celostátních nebo regionálních 
programech a iv) v ose a v intervenčním opatření. Tato struktura poskytuje jednotlivým členským 
státům na základě strategických směrů EU společný referenční rámec pro plánování a programování. 
Cílem je, aby členské státy a případně regiony, zformulovaly v rámci společných pokynů EU 
strategické priority rozvoje venkova, připravily programy a vybraly opatření, jež odpovídají jejich 
specifickým potřebám a problémům rozvoje venkova v jejich vlastní oblasti. 
 
Podrobnější informace o různých úrovních můžete získat kliknutím na odkazy níže: 
 

 Strategické směry EU pro rozvoj venkova stanovují priority EU na období 2007–2013 v rámci 
tří hlavních cílů, 

 Celostátní strategické plány pro rozvoj venkova odrážejí priority EU podle situace 
v dotyčném členském státě, 

 Celostátní nebo regionální programy pro rozvoj venkova odrážejí operační priority; 

 Provádění, monitorování a hodnocení programu – monitorování a hodnocení založené na 
rámci EU. 

 
Další informace o úpravě v oblasti rozvoje venkova můžete na internetových stránkách Evropské sítě 
pro rozvoj venkova nalézt pod hlavičkou Frequently Asked Questions (Často kladené dotazy). 
 
Politika pro rozvoj venkova je strategický přístup, jenž vymezuje priority EU pro rozvoj venkova. 
V únoru 2006 přijala Rada strategické směry EU pro rozvoj venkova. Tyto strategické směry vymezují 
zaměření politiky pro rozvoj venkova ve třech klíčových oblastech, a to v oblastech zemědělsko-
potravinářského hospodářství, životního prostředí a hospodářství a obyvatelstva venkova v širším 
smyslu. Hlavní směry poskytly základ, na kterém členské státy vypracovaly své národní strategické 
plány pro rozvoj venkova pro období 2007–2013. O národních strategických plánech se dozvíte více 
níže. Vnitrostátní strategie pak poskytují informace pro samotné programy pro rozvoj venkova, 
jejichž vypracování se soustřeďuje kolem čtyř tematických os intervence. O vnitrostátních a 
regionálních plánech se dozvíte více v tomto odkaze. 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2067BB37-F930-016B-4338-41FC992B5F58
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5D01A7E5-E88A-CA76-ACA6-4D705BD0350C
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/eu-strategic-approach/cz/eu-strategic-approach_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-strategies/cz/national-strategies_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/national-and-regional-programmes/cz/national-and-regional-programmes_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/programme-implementation/cz/programme-implementation_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/faq/rd-regulation/cz/rd-regulation_cz.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:CS:HTML
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1.1.1. Vnitrostátní strategie 
 
Každý členský stát vypracoval vlastní národní strategický plán (NSP) pro rozvoj venkova založený na 
strategických směrech EU, jenž plně zohledňuje specifické okolnosti a potřeby dané země. Chcete-li 
o strategiích jednotlivých členských států zjistit více, podívejte se na naši interaktivní mapu a vyberte 
si zemi, která vás zajímá. 
Národní strategické plány mají poskytovat referenční nástroj pro plánování programů. Strategie se 
provádí prostřednictvím programů pro rozvoj venkova, a to buď pro celou zemi, nebo v některých 
členských státech pro každý správní region. 
Vnitrostátní strategie pomáhají: 

 určit oblasti, kde použití podpory EU pro rozvoj venkova vytvoří nejvyšší přidanou hodnotu, 
 vytvářet spojení s hlavními prioritami EU, včetně těch stanovených lisabonskou agendou 

(strategií pro hospodářský růst a zaměstnanost) a göteborskou agendou (cíli udržitelnosti), 
 zajistit soulad s ostatními politikami EU, zejména s politikami pro hospodářskou soudržnost a 

životní prostředí; 
 provádět novou, tržně orientovanou společnou zemědělskou politiku (SZP) a nezbytnou 

restrukturalizaci, kterou nová SZP ve starých i nových členských státech vyžaduje. 
 
Národní strategické plány zahrnují: 

 hodnocení hospodářské a sociální situace, stavu životního prostředí a potenciálu pro rozvoj, 
 strategii zvolenou pro společnou akci EU a dotyčného členského státu vykazující soulad mezi 

zvolenými možnosti a strategickými směry EU, 
 tematické a územní priority pro rozvoj venkova v rámci každé osy, včetně hlavních 

kvantifikovaných cílů a vhodných ukazatelů pro monitorování a hodnocení, 
 seznam programů pro rozvoj venkova provádějících národní strategický plán a orientační 

částku přidělenou z EZFRV každému programu, 
 prostředky k zajištění koordinace s ostatními nástroji společné zemědělské politiky a 

případně rozpočet pro dosažení konvergenčních cílů, 
 popis opatření a rozpočet pro zřízení vnitrostátní sítě pro rozvoj venkov v daném členském 

státě. 
 
1.1.2. Celostátní a regionální programy 
 
Každý členský stát provádí politiku rozvoje venkova na období 2007–2013 prostřednictvím svého 
programu (programů) pro rozvoj venkova (PRV). Členský stát může mít buď jeden program pro celé 
své území, nebo soubor regionálních programů. Programy pro rozvoj venkova jsou v souladu se 
společnými strategickými směry EU a s národním strategickým plánem každého členského státu. 
Chcete-li o programech pro rozvoj venkova jednotlivých členských států zjistit více informací, 
podívejte se na naši interaktivní mapu a vyberte zemi, která vás zajímá.  
 
Ať už má členský stát jeden celostátní program nebo soubor regionálních programů, každý program 
pro rozvoj venkova zahrnuje: 

 analýzu situace ve venkovských oblastech z hlediska silných a slabých stránek a strategii 
zvolenou k jejich řešení, 

 odůvodnění zvolených priorit s ohledem na strategické směry EU a národní strategický plán a 
také jejich předpokládaný dopad, 

http://enrd.ec.europa.eu/country/cz/country-information_cz.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:CS:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/country/cz/country-information_cz.cfm
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 informaci o osách a opatřeních navrhovaných pro každou osu a jejich popis, včetně 
konkrétních ověřitelných cílů a ukazatelů, které umožňují změřit pokrok, účinnost a 
efektivitu programu, 

 finanční plán, včetně podrobností o celkové výši příspěvku z EZFRV a odpovídajícím 
celostátním či regionálním veřejném financování plánovaném na každý rok a na celé 
programové období pro každou osu, jakož i orientační rozpis počátečních částek pro 
jednotlivá opatření, 

 informace o doplňkovosti ve vztahu k opatřením financovaným jinými nástroji společné 
zemědělské politiky, prostřednictvím politiky soudržnosti, jakož i nástrojem podpory 
Společenství pro rybolov, 

 podrobnosti o opatřeních k provádění programu, včetně určení všech příslušných orgánů a 
souhrnného popisu struktur řízení a kontroly, 

 popis systémů monitorování a hodnocení, jakož i složení monitorovacího výboru, 
 podrobnosti plánů na zajištění zveřejnění programu. 

 
Rámec politiky pro rozvoj venkova nabízí výběr ze 41 opatření. Členské státy si vybírají ta opatření, 
která nejlépe vyhovují potřebám jejich venkovských oblastí. Ty jsou pak součástí jejich celostátních 
nebo regionálních programů pro rozvoj venkova. Příspěvek EU na financování opatření závisí na 
opatření samotném a na specifických volbách učiněných na úrovni programu. Pro více podrobností o 
opatřeních programu pro rozvoj venkova viz nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 (o 
podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)). 
 
Pro více podrobností o jednotlivých opatřeních uspořádaných podle jednotlivých os klikněte na 
následujících odkazy:  

 osa 1 – zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 
 osa 2 – zlepšování životního prostředí a krajiny, 
 osa 3 – kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, 
 osa 4 – iniciativa LEADER. 

 
Pro podrobnosti o prováděcích pravidlech klikněte na tento odkaz (nařízení Komise (ES) 
č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006). 
 
1.1.3. Osy a opatření 
 
Pro zajištění vyvážené strategie je zapotřebí minimální financování každé tematické osy. Navržené 
minimální procentní podíly financování 10 %, 25 % a 10 % pro osy 1, 2 a 3 v daném pořadí jsou 
zárukou pro zajištění, že každý program odráží alespoň tři hlavní cíle politiky, ale procentní podíly 
jsou nastaveny dostatečně nízko, aby členským státům nebo regionům ponechaly vysokou míru 
flexibility (55 % financování EU) ke zdůraznění osy politiky v závislosti na své situaci a potřebách. Pro 
osu iniciativy LEADER je pro každý program vyhrazeno minimálně 5 % (pro nové členské státy 2,5 %) 
financování EU. Výdaje na iniciativu LEADER se započítávají do tří os politiky. 
 
Politika poskytuje soubor nástrojů (opatření), ze kterých si všechny členské státy mohou vybrat a pro 
které mohou obdržet finanční podporu EU pro provádění integrovaných programů pro rozvoj 
venkova. Každá osa se provádí prostřednictvím této nabídky opatření. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005R1698:CS:NOT
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1974
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Osa 1: ke zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví zahrnuje soubor opatření 
zaměřených na lidský a fyzický kapitál v zemědělství, potravinářství a lesnictví (na podporu předávání 
znalostí a inovací) a na kvalitní produkci. Pro zobrazení všech opatření osy 1 klikněte na tento odkaz. 
 
Osa 2: ke zlepšování životního prostředí a krajiny poskytuje opatření na ochranu a rozšiřování 
přírodních zdrojů, jakož i zachování zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou 
a kulturních krajin ve venkovských oblastech Evropy. Pro zobrazení všech opatření osy 2 klikněte na 
tento odkaz. 
 
Osa 3: ke zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova 
nabízí podporu pro rozvoj místní infrastruktury a lidského kapitálu ve venkovských oblastech za 
účelem zlepšení podmínek pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst ve všech odvětvích a pro 
diverzifikaci hospodářských činností. Pro zobrazení všech opatření osy 3 klikněte na tento odkaz. 
 
Osa 4: založená na zkušenostech s iniciativou LEADER zavádí možnosti inovačního řízení 
prostřednictvím přístupů zdola nahoru vycházejících z lokálních úrovní a použitých na rozvoj 
venkova. Pro zobrazení všech opatření osy 4 klikněte na tento odkaz. 
 
1.1.4. Provádění programu 
 
Za provádění programů pro rozvoj venkova (PRV) jsou v první řadě odpovědné řídicí orgány 
členských států. Některé členské státy mají jen jeden PRV, zatímco jiné mají řadu regionálních PRV. 
Všechny PRV jsou vyjádřeny pomocí čtyř os a nabídky opatření. Chcete-li si o osách a opatřeních 
přečíst více, podívejte se na tento oddíl. 
 
Přístup příjemců finančních prostředků přidělených na jednotlivá opatření je vždy určován pomocí 
kritérií způsobilosti; například umístění a/nebo velikosti zemědělského podniku, využití půdy, atd. 
Pro mnohá opatření jsou stanovena také kritéria výběru. Používání kritérií způsobilosti a výběru je 
důležitý prvek, který umožňuje takové zacílení finančních prostředků EZFRV, aby splnily cíle PRV. 
Potenciální příjemci žádají ve většině případů o financování související s jedním nebo několika 
specifickými opatřeními. Tyto žádosti se následně posuzují, a jsou-li úspěšné, bude příjemci udělena 
podpora z EZFRV v souladu s podmínkami dohody s příslušným řídicím orgánem. Přesný 
mechanismus uskutečňování programu, který se použije, se mezi jednotlivými členskými státy a 
jednotlivými opatřeními liší. 
 
Analytické práce Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) se zaměřují na lepší porozumění provádění 
PRV s cílem získat informace pro zlepšení. 

 Pro více informací o jednotlivých tématech si projděte tento tematický oddíl. 

 Pro více informací o horizontálních otázkách a tématech provádění si projděte oddíl Lepší 
provádění. 

 
Společný rámec pro monitorování a hodnocení (CMEF) poskytuje jednotný rámec pro monitorování 
a hodnocení všech intervenčních opatření pro rozvoj venkova na programové období 2007–2013. 
CMEF je základem pro zlepšování výkonnosti programů, zajištění kontrolovatelnosti programů a 
umožňuje posoudit dosažení stanovených cílů. CMEF je vymezen řadou dokumentů vypracovaných 
Komisí a schválených členskými státy. Přístup k více informacím o CMEF naleznete na tomto odkaze.  
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
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V každém členském státě monitorují řídicí orgán a monitorovací výbor každý PRV prostřednictvím 
finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků. Každý řídicí orgán zašle Komisi do 30. června 
výroční zprávu o pokroku dosaženém při provádění programu. Výroční zprávy o pokroku zahrnují: 

 tabulku, která vykazuje finanční provádění programu a uvádí pro každé opatření výkaz 
prostředků vyplacených příjemcům v průběhu kalendářního roku, 

 monitorovací tabulky, které obsahují kvantitativní informace opírající se o společné 
ukazatele výstupů a výsledků. 

 
Komise zaznamenává všechny údaje získané monitorováním do informačního systému rozvoje 
venkova (RDIS). 
Evropská síť pro rozvoj venkova přispívá k ověřování ukazatelů monitorování a vytváří informační 
listy, jež poskytují obraz o tom, jak v každém členském státě a programu a rovněž u většiny 
jednotlivých opatření probíhá provádění. Chcete-li získat více informací o tom, jak probíhá provádění 
PRV, klikněte na tento odkaz. 
 
Další informace: 

 finanční a fyzické ukazatele na úrovni EU27 a členských států; 

 výstupní ukazatele dle opatření na úrovni EU27. 
 
Chcete-li získat více informací o hodnoceních PRV a o CMEF obecně, prohlédněte si internetové 
stránky Evropské sítě pro hodnocení. 
 
1.2. Politika pro rozvoj venkova v číslech  
 
Členské státy EU 27 vypracovaly s ohledem na strategické směry EU na období 2007–2013 své 
vnitrostátní strategie pro rozvoj venkova založené na analýze vlastních potřeb. Celostátní či 
regionální programy pro rozvoj venkova pro období 2007–2013 dosahují cílů vnitrostátní strategie 
prostřednictvím prováděcích opatření spolufinancovaných z EZFRV. 
Řídicí orgány každého PRV sledují společně s monitorovacím výborem pokrok a dosažené výsledky 
programu prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů týkajících se výstupů a výsledků 
spojených s opatřeními, jak je vymezeno ve společném rámci pro monitorování a hodnocení. Tyto 
ukazatele se používají jako nástroje pro posouzení, do jaké míry bylo na úrovni jednotlivého opatření 
a celého programu dosaženo předpokládaných cílů. 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova vypracovala každý rok na základě údajů monitorování PRV 
zpřístupněných Komisí souhrnné informační listy o pokroku programů na úrovni EU. Tyto 
„momentky“ jsou rychlým referenčním nástrojem, který ukazuje aktuální stav politiky EU pro rozvoj 
venkova, zdůrazňuje propojení mezi zdroji a výsledky a poskytuje uživatelům, kteří o to mají zájem, 
informované poznatky o programech. Jsou poskytovány informace o všech členských státech EU 27, 
které zahrnují 88 celostátních a regionálních programů. 
 
Na tomto odkazu si můžete stáhnout brožuru „Rural Development Policy in Figures“ (Politika pro 
rozvoj venkova v číslech): [PDF       ]. 
 
Podrobnější informace o údajích finančních ukazatelů a výstupních ukazatelů lze nalézt ve 
specializovaných tabulkách ukazatelů monitorování PRV.  
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/financial-and-physical-indicators/en/financial-and-physical-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D0144:CS:NOT
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382DF5-CF72-0C89-05DD-5E3AC57995BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386427-9371-65B8-3EF6-A17C4E21BBCC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC382B3C-AB59-9C81-865B-37CCD274321D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC38677F-E46B-CC1B-79ED-C29A012EA481
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC3830B8-E219-726E-3DD5-AA2B1A4238DF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=AC386F31-AA5D-CA03-08B4-54C6D847C792
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1.2.1. Tematické informační listy  
 
Tato řada informačních listů poskytuje jasný obraz o intervencích politiky pro rozvoj venkova podle 
témat, přičemž zdůrazňuje propojení mezi prioritou politiky, prováděcími opatřeními a jejich 
skutečnými výsledky v praxi. Tematické informační listy stručně ilustrují koncepční rámec, na kterém 
je intervence politiky založena (priority stanovené na úrovni EU a jejich provádění v praxi) a popisují 
nástroje (opatření), prostřednictvím kterých se tyto priority provádí. Poskytují také údaje o 
potenciálních příjemcích, cílových skupinách a oblastech, informace o celkovém rozpočtovém přídělu 
a výdajích na úrovni EU 27 a uvádí dosažené výstupy. Zahrnují konečně také konkrétní příklady 
uvedených intervenčních opatření prostřednictvím popisu projektů pocházejících z databáze 
projektů PRV Evropské sítě pro rozvoj venkova. 
 

 Tematický informační list č. 1 – Podpora předávání znalostí a investic do lidského 
kapitálu [PDF ] 

 Tematický informační list č. 2 – Investice do fyzického kapitálu a modernizace [PDF ] 

 Tematický informační list č. 3 – Podpora zemědělské produkce podle uznávaných značek 
jakosti/norem [PDF ] 

 Tematický informační list č. 4 – Podpora vstupu zemědělských podniků na trh v nových 
členských státech [PDF ] 

 Tematický informační list č. 5 – Zachování přírodních zdrojů EU a krajin využívaných 
k zemědělství [PDF ] 

 Tematický informační list č. 6 – Podpora lesnictví [PDF ] 

 Tematický informační list č. 7 – Podpora diverzifikace hospodářství venkova [PDF ] 

 Tematický informační list č. 8 – Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech [PDF ] 
 
Podrobnější informace o údajích finančních ukazatelů a výstupních ukazatelů lze nalézt ve 
specializovaných tabulkách ukazatelů monitorování PRV. 
 
1.2.2. Informační listy programů pro rozvoj venkova (PRV) 
 
Informační listy o pokroku PRV představují „momentky“ pokroku dosaženého v každém z programů 
pro rozvoj venkova prováděných v celé EU, neboť poskytují aktualizované informace o: finančním 
provádění programů (celkových veřejných výdajích), celkovém pokroku PRV z hlediska výstupů 
(souhrnné informace o nejdůležitějších opatřeních) a porovnání s cíli pro období 2007–2013. 
Informace se poskytují na vnitrostátní a regionální úrovni. Je dostupný také souhrn pro EU27. 
Všechny dokumenty naleznete na tomto odkaze. 
 
1.2.3. Informační listy opatření  
 
Tento oddíl poskytuje informace o aktuálním stavu opatření PRV v celé EU 27. Informační listy 
podávají informace o pokroku dosaženém na úrovni opatření, přičemž tyto informace vycházejí z 
dosažených fyzických výstupů (nejnovějších aktualizovaných údajů, které jsou dostupné) a porovnání 
s cíli stanovenými pro celé programové období 2007–2013: 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/1_thematic-infosheet-knowledge.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/2_thematic-infosheet-physical-capital.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/3_thematic-infosheet-quality.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/4_thematic-infosheet-new-member-states.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/5_thematic-infosheet-natural-resources.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/6_thematic-infosheet-forestry.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/7_thematic-infosheet-diversification.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/thematic_information_sheets/8_thematic-infosheet-quality-life.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm
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Osa Opatření Informační 
listy 
opatření 

Osa 1 111 – Odborné vzdělávání a informační akce [PDF  ] 
 112 – Zahájení činnosti mladých zemědělců [PDF  ] 
 113 – Předčasný odchod do důchodu [PDF  ] 
 114 – Využívání poradenských služeb [PDF  ] 
 115 – Zřizování řídicích, pomocných a poradenských služeb Údaje 

nejsou 
k dispozici 

 121 – Modernizace zemědělských hospodářství [PDF  ] 
 122 – Zvyšování hospodářské hodnoty lesů [PDF  ] 
 123 – Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům [PDF  ] 
 124 – Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělství, potravinářství a lesnictví 
[PDF  ] 

 125 – Infrastruktura související s rozvojem a přizpůsobováním zemědělství 
a lesnictví 

[PDF  ] 

 126 – Obnova potenciálu zemědělské produkce Údaje 
nejsou 
k dispozici 

 131 – Dodržování norem založených na právních předpisech EU Údaje 
nejsou 
k dispozici 

 132 – Účast zemědělců v programech jakosti potravin [PDF  ] 
 133 – Informační a propagační činnosti Údaje 

nejsou 
k dispozici 

 141 – Částečně soběstačné hospodaření Údaje 
nejsou 
k dispozici 

 142 – Seskupení producentů Údaje 
nejsou 
k dispozici 

 143 – Poskytování poradenských a školicích služeb pro zemědělce Údaje 
nejsou 
k dispozici 

 144 – Hospodářství procházející restrukturalizací v důsledku reformy 
společné organizace trhu 

Údaje 
nejsou 
k dispozici 

   

 Osa 2 211 – Platby za přírodní znevýhodnění poskytované zemědělcům 
v horských oblastech 

[PDF  ] 

 212 – Platby zemědělcům ve znevýhodněných oblastech jiných než 
horských 

[PDF  ] 

 213 – Platby v rámci programu Natura 2000 a platby související se 
směrnicí 2000/60/ES 

[PDF  ] 

 214 – Agroenvironmentální platby [PDF  ] 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_111.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_112.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_113.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_114.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_121.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_122.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_123.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_124.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_125.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_132.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_211_212.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_213.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_214.pdf
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 215 – Platby na dobré životní podmínky zvířat [PDF  ] 
 216 – Neproduktivní investice [PDF  ] 
 221 – První zalesnění zemědělské půdy [PDF  ] 
 222 – První založení zemědělsko-lesnických systémů na zemědělské půdě Údaje 

nejsou 
k dispozici 

 223 – První zalesnění nezemědělské půdy [PDF  ] 
 224 – Platby v rámci programu Natura 2000 [PDF  ] 
 225 – Lesnicko-environmentální platby [PDF  ] 
 226 – Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření [PDF  ] 
 227 – Neproduktivní investice [PDF  ] 
   

 Osa 3 311 – Diverzifikace činností nezemědělské povahy [PDF  ] 
 312 – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje [PDF  ] 
 313 – Podpora cestovního ruchu [PDF  ] 
 321 – Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo venkova [PDF  ] 
 322 – Obnova a rozvoj vesnic [PDF  ] 
 323 – Ochrana a rozvoj dědictví venkova [PDF  ] 
 331 – Vzdělávání a informace Údaje 

nejsou 
k dispozici 

 341 – Získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění 
strategie místního rozvoje 

Údaje 
nejsou 
k dispozici 

 Osa 4 Osa 4 – Počet místních akčních skupin [PDF  ] 
 Osa 4 – Počet projektů a příjemců [PDF  ] 
 421 – Provádění projektů spolupráce [PDF  ] 
 431 – Provozování místních akčních skupin, získávání dovedností, 

propagace 
[PDF  ] 

 

 

1.2.4. Tabulky ukazatelů monitorování PRV  
 

Řídicí orgán a monitorovací výbor v každém členském státě monitorují každý program pro rozvoj 
venkova (PRV) prostřednictvím finančních ukazatelů a ukazatelů výstupů a výsledků. Každý řídicí 
orgán zašle Komisi do 30. června výroční zprávu o pokroku dosaženém při provádění programu za 
uplynulý kalendářní rok. Komise zaznamenává všechny údaje získané monitorováním do 
informačního systému rozvoje venkova (RDIS). Evropská síť pro rozvoj venkova přispívá k ověřování 
ukazatelů monitorování a vytváří souhrnná zpracování, která ukazují stav provádění PRV na úrovni 
EU27. Grafy jsou dostupné on-line. 
 

Na základě údajů sdělených řídicími orgány ve výročních zprávách o pokroku byly vypracovány 
souhrnné tabulky doplněné o diagramy s cílem znázornit pokrok v provádění programů EU pro rozvoj 
venkova prostřednictvím finančních a fyzických ukazatelů (konkrétně výstupních ukazatelů). 
Stáhněte si souhrny pro EU27: veřejné výdaje na PRV [PDF ] a výstupy [PDF ]. 
 

Finanční údaje – včetně celkových veřejných výdajů a příspěvku z EZFRV – jsou představeny 
v souhrnné formě dle členských států a na úrovni EU27, a zobrazují tak pokrok, pokud jde o výdaje 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_215.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_216.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_221.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_223.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_224.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_225.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_226.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_227.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_311.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_312.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_313.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_321.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_322.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_323.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-overview/axes-and-measures/en/axis4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_411_2_3.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_421.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/measure-information-sheets/C_Infosheet_431.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/en/rdp-monitoring-indicator-tables_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/b_financial-expenditure-2013_a_eu27.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/monitoring_indicators/financial_and_physical_indicators/rdp/Output_indicators_2007-2011_EU27.pdf
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na PRV v průběhu let podle os a opatření. Je poskytováno také porovnání s celkovým rozpočtem 
přiděleným na celé programové období 2007–2013 (celkovým rozpočtem po kontrole stavu SZP). 
Finanční údaje vytváří a poskytuje přímo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ 
AGRI). 
 

Rovněž je poskytován souhrn výstupních ukazatelů na úrovni členských států a EU (dle osy a 
opatření). Porovnání s cíli výstupů pro období 2007–2013 ilustruje stav provádění programů. Více 
podrobností o výstupních ukazatelích dle opatření – včetně rozpisu podle členských států – 
naleznete na specializované internetové stránce. Úplný seznam výstupních ukazatelů a související 
informační listy viz příloha 3.H společného rámce pro monitorování a hodnocení. 
 

1.3. Databáze projektů PRV 
 
Tato databáze ukazuje, jak je Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) využíván v praxi, 
venkovskými „podnikateli“ v celé EU. Poskytuje podrobné informace o projektech pro rozvoj 
venkova, od typů financovaných projektů po to, jakým způsobem byl k financování získán přístup. 
Databáze obsahuje projekty z každé země EU, které zahrnují všechny osy PRV. Informace o typu 
projektu, který vás zajímá, naleznete prostým vyhledáváním v tabulce databáze. V databázi je 
dostupných více než 570 projektů, jež lze vyhledávat podle opatření PRV, klíčového slova, země a 
PRV, projektů nadnárodní spolupráce a jiných kritérií. 
 
1.4. Lepší provádění  
 
Zlepšení provádění politiky EU pro rozvoj venkova je zásadní součástí poslání Evropské sítě pro 
rozvoj venkova. Jedním z hlavních způsobů, jak je toho dosahováno, je prostřednictvím vykonávání 
analytických prací s cílem: 

 prohloubit porozumění tomu, jak politika funguje v praxi, 
 posoudit, co funguje dobře a co by se dalo zlepšit, 
 poskytnout poznatky pro informované rozhodování v členských státech a na evropské 

úrovni. 
 
Analytické práce Evropské sítě pro rozvoj venkova se provádí pomocí řady různých prostředků. Mezi 
ně patří: 

 tematické pracovní skupiny, 
 fokusové pracovní skupiny koordinačního výboru a podvýboru Leader Evropské sítě pro 

rozvoj venkova, 
 společné tematické iniciativy celostátní sítě pro venkov, 
 pracovní dokumenty vypracované speciálně pro tematické akce Evropské sítě pro rozvoj 

venkova, 
 pravidelné analytické práce zabývající se prováděním PRV.  

 
Analyzovaná témata lze obecně rozdělit do tří skupin: 

1. horizontální témata související s obecnými otázkami provádění. Ta jsou prodiskutována níže: 
 venkovské typologie a zacílení, 
 vazby mezi zemědělstvím a širším hospodářstvím venkova, 
 veřejné statky a služby v zemědělství, 
 prováděcí mechanismy politiky EU pro rozvoj venkova, 

2. tematické oblasti. Více informací je k dispozici v tomto oddílu, 
3. PRV a opatření PRV. Informace jsou k dispozici na tomto odkazu. 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
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Závěry analytické práce a tematických činností Evropské sítě pro rozvoj venkova jsou zpřístupněny 
prostřednictvím specializovaných fór, které Evropská síť pro rozvoj venkova používá pro publikace a 
jiné mechanismy šíření informací. Chcete-li se o publikacích Evropské sítě pro rozvoj venkova 
dozvědět více, klikněte na tento odkaz. 
 
1.4.1. Typologie a zacílení 
 
Venkovské oblasti Evropy jsou z hlediska mnoha fyzických, socioekonomických, environmentálních a 
institucionálních činitelů rozmanité. Tato rozmanitost je jedním z největších evropských zdrojů, 
přesto však je pro mnoho členských států problematické venkovské oblasti přesně vymezit. Uvedené 
vymezení je klíčové pro navrhování politiky EU pro rozvoj venkova a zajištění její doplňkovosti 
s jinými fondy EU zaměřenými na rozvoj venkovských oblastí, a to zvláště oblastí s charakteristickými 
potřebami. 
 
K řešení těchto problémů byla v roce 2009 zřízena tematická pracovní skupina 1 (TWG1), jejím 
konkrétním cílem bylo zlepšování účinnosti programů pro rozvoj venkova (PRV), pokud jde o zacílení 
na územní zvláštnosti a potřeby venkovských oblastí. Tato skupina, jíž předsedá Komise (Generální 
ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova — GŘ AGRI), provedla v programovém období 2007–
2013 hloubkovou analýzu 23 celostátních a 12 regionálních PRV. 
 
Zjištění 
 
Definici venkovských oblastí podle OECD**, jejíž používání Evropská komise členským státům 
nabídla, převzala pouze menšina celostátních a regionálních PRV a zjištění pracovní skupiny 
naznačují, že tato definice možná není v souladu s potřebami mnoha členských států. Členské státy 
nebo regiony používají k zacílení svých opatření PRV spíše širokou škálu územních definic. Tyto 
definice lze v závislosti na jejich zaměření obecně zařadit buď jako odvětvové (např. zemědělství a 
lesnictví), nebo jako územní (např. oblasti způsobilé pro opatření osy 3). Členské státy jsou si plně 
vědomy potřeby jasného vymezení mezi fondy EU – a také možnosti doplňkovosti mezi EZFRV a 
ostatními fondy – pro zajištění toho, aby byly uspokojeny rozvojové potřeby venkovských oblastí EU. 
 
(**) Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou převážně venkovské oblasti 
definovány jako oblasti, ve kterých více než 50 % obyvatelstva žije ve venkovských komunitách. 
Venkovské komunity jsou komunity s hustotou obyvatel nižší než 150 obyvatel/km2. 
 
Základní prvky revidované typologie venkovských oblastí 
 
Vzhledem k rozmanitosti venkovských oblastí v rámci EU je důležité nejen to, aby každý členský stát 
a region použil vhodnou definici venkovských oblastí, ale také aby měl možnost použít typologii 
venkovských oblastí vhodnou za daných okolností. V této souvislosti byly navrženy tři základní prvky, 
jež lze použít pro vymezení typologie venkovských oblastí: 

 míra fyzického znevýhodnění, 
 environmentální citlivost a 
 socioekonomické znevýhodnění. 

 
Váhu přiznanou každému základnímu prvku lze použít k vytvoření jednotlivých typologií, jež jsou 
přiměřené vzhledem ke zvláštnostem daného členského státu nebo regionu. Každý základní prvek se 
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skládá z jednotlivých faktorů (viz tabulka) a každý faktor lze ocenit pomocí specifického souboru 
ukazatelů. 
 

ZÁKLADNÍ PRVKY REVIDOVANÉ TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 

Základní prvky Faktory 

Definice venkova 

1 Hustota obyvatelstva 

2 Městské oblasti 

3 Využívání půdy 

Prvek 1 – Fyzické znevýhodnění 4 Fyzické znevýhodnění 

Prvek 2 – Environmentální citlivost 5 Environmentální citlivost 

Prvek 3 – Socioekonomické 
znevýhodnění 

6 Demografie 

7 Socioekonomické problémy 

8 Struktura hospodářství 

9 
Přístup k městským službám / městskému 
hospodářství 

 

Tímto způsobem lze rozpracovat specifické typologie vhodné pro účely zacílení politiky pro rozvoj 
venkova. Důležitým hlediskem, jež je třeba vzít v typologii v potaz, je také potenciál politiky pro 
rozvoj venkova čelit „novým výzvám“. Ukazatele, které se týkají těchto otázek, však nelze běžným 
způsobem zařadit do kategorií. 
 

Hlavní zprávy: 
 TWG1 Step 1 Report (Zpráva tematické pracovní skupiny 1 o kroku 1) [PDF ], 
 TWG1 Step 2 Report (Zpráva tematické pracovní skupiny 1 o kroku 2) [PDF ], 

TWG1 Final Report (Závěrečná zpráva tematické pracovní skupiny 1) [PDF ], příloha 1 [PDF ], 
příloha 2 [PDF ], příloha 3 [PDF ], příloha 4 [PDF ], 

 brožura o tematické pracovní skupině 1 [PDF      ]. 
 Předpokládá se, že shrnutí závěrečné zprávy lépe zpřístupní hlavní zjištění závěrečné zprávy 

širší veřejnosti. Zahrnuje oddíly věnované každé z hlavních složek práce tematické pracovní 
skupiny 1 (např. použití definice OECD, doplňkovosti a vymezení a možným základním 
prvkům budoucí typologie venkova): [PDF      ]. 

 

Další informace, např. články a případové studie, můžete nalézt na této internetové stránce. 
 

1.4.2. Zemědělství a hospodářství venkova 
 
Tematická pracovní skupina 2 (TWG2) byla zřízena v březnu 2009 s cílem analyzovat vazby mezi 
zemědělstvím a širším hospodářstvím venkova. Jejím hlavním cílem bylo určit a popsat potenciální 
synergie a/nebo konflikty mezi zemědělstvím a hospodářstvím venkova v různých venkovských 
oblastech EU. Pracovní skupina, které předsedá Evropská komise (Generální ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova – GŘ AGRI) a která sestává z odborníků z členských států, řídila 
analytické práce zaměřené na: 

 vstupní/výstupní analýzu v 18 malých regionech (NUTS 31), které zastupují různé typy 
venkovských oblastí v EU, 

 screening šesti programů pro rozvoj venkova (PRV) pro období 2007–2013 a jiných 
programových dokumentů vztahujících se k vybraným regionům.  

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D001BA-BB22-60EE-A3DD-6D99F3CF3FD8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00440-C5C7-996F-408D-96AD00CF6B69
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D006FD-C169-200D-F420-1E539F269C79
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00A1A-CE23-6DFD-978F-04559953AA96
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00C5A-D95C-5715-F863-AE87504ABC17
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D00E77-02EE-FF4C-9DFA-AE4E85585845
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D0105E-E0B4-1DDB-93A1-A0331148FF9D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D438E7EF-0810-7B5E-49F2-8DA65CD7F698
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DC079B-F437-1D85-1786-9CEC01418FA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82DE6746-B2EB-0BBC-A9BB-7CB04E39EAB0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82D723D1-C917-C608-E1A9-5229713467FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E212E6-AAF0-F826-7111-F71E97FE8A42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82E3F059-B87C-15D1-1576-A9524FEA0435
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777231-BED8-38DA-51C3-743505D773B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=24D01279-EF83-ECFC-76FD-736A0BAE8F55
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=187776CD-91E7-C491-437A-EB95F93BCE0C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1877800F-D5E7-07A0-252C-1F467A75EAEF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777AFD-A066-B4FF-D3A3-F3C13E97BE7F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=18777E34-C881-412F-A5F9-D7B50FE886E0
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/typologies-and-targeting/cz/typologies-and-targeting_cz.cfm
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Zjištění  
 
Výsledky vstupní/výstupní analýzy v 18 regionech prokázaly, že vazby mezi zemědělstvím a zbytkem 
místního/regionálního hospodářství jsou obecně silnější a pozitivnější, než by se dalo odvodit ze 
statistik, v nichž má zemědělství často nízký podíl na hrubém domácím produktu (HDP) nebo 
zaměstnanosti. 
Ve 14 z 18 zkoumaných regionů je zemědělství určeno jako „klíčový faktor“ v místním hospodářství 
se zvláště silnými vazbami na potravinářský průmysl, hotely, pohostinství a obchod. 
Mezi důležité faktory, které ovlivňují vazby mezi zemědělstvím a jinými odvětvími, patří: 

 přirozené výhody (jakost půdy, klima, místní turistické zajímavosti), 
 existence infrastruktury, 
 celková síla vnitrostátního hospodářství, 
 úroveň vzdělání, odborné přípravy a podnikatelského potenciálu místního obyvatelstva, 
 přístup k finanční podpoře, zejména v souvislosti se složitostí vyřizování žádostí, rozsahem 

financování a rychlostí rozhodování.  
 
Dopady na politiku 
 
Analýza PRV a jiných programových dokumentů v jedné třetině původně vybraných 18 regionů 
umožnila odvodit některé důležité dopady na politiku. 

 Ačkoli některé programové dokumenty pro rozvoj venkova zmiňují důležitost posilování vazeb 
mezi zemědělstvím a rozvojem venkova, nejsou ve svém přístupu ani zdaleka důsledné. 
Navíc často nejsou soudržné, pokud jde o to, jak uvedené záměry zapracovat do priorit/cílů a 
opatření. 

 Mezi PRV a jinými financovanými programy (na úrovni EU, vnitrostátní a regionální úrovni) 
byla shledána pouze omezená míra doplňkovosti, což znesnadňuje plnou integraci využívání 
dostupných finančních zdrojů ve venkovských oblastech. Politika pro rozvoj venkova by se 
měla zaměřit na rozvíjení a usnadňování integrovanějších reakcí na složité problémy, kterým 
většina oblastí čelí, zejména na lepší využití vztahů mezi vzájemně navazujícími 
hospodářskými odvětvími od výrobních surovin po konečné produkty. 

 Pro zlepšení provádění PRV by bylo možné změnit kritéria výběru opatření tak, aby výslovně 
uznávala vazby mezi zemědělstvím a jinými odvětvími. Dvěma možnostmi v tomto ohledu 
jsou například vysoké hodnocení projektů hospodářské diverzifikace, které obsahují závazek 
zřídit vazby s místní zemědělskou činností, kde lze vytvořit jednoznačné multiplikační účinky 
(např. nová pracovní místa, lepší příjmy atp.), nebo lepší zacílení environmentálních cílů. 
Návrhy projektů by bylo možno zlepšit prostřednictvím účinnějšího poskytování technické 
podpory případným investorům, aby se zvýšila jak životaschopnost projektu, tak jeho vazby 
s místním zemědělstvím, a kde je to možné prostřednictvím povinnosti předkládat plán 
uvádění na trh. 
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Hlavní zprávy: 
 

 Tematická pracovní skupina 2 – Výběr regionů a výsledky úvodní vstupní/výstupní analýzy 
[PDF ], 

 Tematická pracovní skupina 2 – Souhrn zjištění úvodní vstupní/výstupní analýzy a regionální 
analýzy [PDF ], 

 Tematická pracovní skupina 2 – Výsledky konečné vstupní/výstupní analýzy a další kvalitativní 
výzkum ve vybraných regionech [PDF ], 

 Tematická pracovní skupina 2 – Analýza rámce pro řízení programů a projektů ve vybraných 
regionech [PDF ]  

o příloha 1 – Dotazníková šetření v šesti regionech [PDF ], 
o příloha 2 – Příklady projektů [PDF ], 

 Tematická pracovní skupina 2 – Závěrečná zpráva [PDF ], 
 brožura o tematické pracovní skupině 2 [PDF      ], 
 dokument „Policy insight from recent research“ (Vhled do politiky na základě aktuálního 

výzkumu) poskytuje přehled hlavních zjištění závěrečné zprávy; vychází také z posouzení 
nejdůležitějších zpráv o výzkumu, které již byly k tomuto tématu zveřejněny [PDF ]. 

 
Další informace, např. články a případové studie, můžete nalézt na této internetové stránce. 
 
1.4.3. Poskytování veřejných statků 
 
Veřejné statky a služby jsou přístupné všem a lze je užívat společně. Tyto statky a služby nejsou 
z definice obvykle poskytovány prostřednictvím tržních mechanismů. Příklady veřejných statků, které 
jsou poskytovány prostřednictvím zemědělství, zahrnují biologickou rozmanitost zemědělské půdy, 
krajinu a přírodní zdroje, jako jsou voda a půda. Zemědělství navíc ovlivňuje hospodářské nebo 
sociální veřejné statky, například rozvoj dynamických a prosperujících venkovských komunit. 
Vzhledem k významným technologickým a technickým změnám, jimiž zemědělství prošlo (mezi které 
patří intenzifikace využívání půdy a opuštění okrajových zemědělských půd), nelze dnes již 
poskytování veřejných statků nadále považovat za samozřejmost. K boji proti tomuto vývoji, a aby se 
zamezilo například pokračujícímu úbytku mnoha živočišných druhů a přírodních stanovišť, 
nedostatku vody, lesním požárům, erozi půdy i hromadnému stěhování lidí z venkova do městských 
oblastí, jsou nutná politická opatření. 
Zemědělská politika a politika pro rozvoj venkova mají v tomto ohledu významný potenciál přispět 
k poskytování veřejných statků, což veřejnost obecně stále více uznává. 
 
Tematická pracovní skupina 3 (TWG3) pro „veřejné statky a veřejnou intervenci“ byla zřízena 
počátkem roku 2009 s cílem zabývat se problematikou „veřejných statků“ a prozkoumat, jak k ní 
přispívá politika EU pro rozvoj venkova. Pracovní skupina, která zahrnuje odborníky členských států a 
zástupce nevládních organizací a které předsedá Komise (Generální ředitelství pro zemědělství a 
rozvoj venkova – GŘ AGRI), byla podporována analytickou prací odborných vědeckých pracovníků. 
 
Závěrečný seminář se konal v prosinci 2010. Cílem semináře bylo předložit výsledky práce větší 
skupině zúčastněných stran a objasnit pojem veřejné statky širšímu okruhu posluchačů. Seminář také 
prokázal, že koncepční rámec veřejných statků poskytuje společný základ pro diskusi o společné 
zemědělské politice a rozvoji venkova.  
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EDFFD0-E551-D15A-990F-98374D4BAA42
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE01A8-E719-F85B-1D36-29C9581638F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE03E6-E1D2-D11E-66FF-12BF5E99455E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE091A-93E0-9749-01FD-4A336EF5C33E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE0598-E4C4-0D97-9208-6505534A280C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25EE074E-B2EC-22E7-7EFE-40F45A6ECF71
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1C294B23-DDA5-E243-A0E0-DD6E75D98528
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D43CAB44-C564-87B4-810E-A7B24D0BF763
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F40724-0AFE-B18C-1BC7-5EF903BF53A7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F5D6D1-D129-54D4-C51B-8F7F111A2EF5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F81DC6-F43D-4F6A-3EFB-443A6014A7CC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82F9C896-A874-2951-0408-4E459C03F4BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=82FB7C72-FFD6-33DB-70A2-4C64DD3217D2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3AE81EE-DCCB-D1C0-200F-4A0CA72525E7
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/agriculture-and-rural-economy/cz/agriculture-and-rural-economy_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/public-goods-seminar/en/public-good-seminar_en.cfm
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Zjištění 
 

 Rozvoj venkova nabízí jako součást společné zemědělské politiky soubor účinných opatření na 
podporu uplatňování systémů zemědělského hospodaření a postupů řízení šetrných 
k životnímu prostředí, jakož i investic příznivých pro poskytování veřejných statků. 

 Řada těchto opatření, zejména opatření agroenvironmentální, má pozitivní vedlejší účinky na 
venkovské činnosti, stimuluje zaměstnanost, cestovní ruch a produkci výrobků s přidanou 
hodnotou. 

 Rozvoj schopností a znalostí správců půdy, například vzdělávání v oblasti environmentálních 
postupů správy nebo poradenství ohledně udržitelného využívání zdrojů, se prokázal jako 
zvláště účinný pro vyvolání změn chování. 

 Opatření musí být zvolena a prováděna podle místních potřeb, proto je při jejich navrhování 
nezbytná opatrnost. Aby bylo zajištěno účinné, účelné a transparentní provádění těchto 
opatření, je nezbytné mít zaveden fungující systém monitorování a hodnocení. 

 Nejvýznamnějším politickým opatřením, které přispívá k poskytování environmentálních 
veřejných statků v oblasti zemědělství, je agroenvironmentální opatření, jež podporuje 
environmentální služby a používání zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí. 
Úspěch opatření spočívá v jeho flexibilitě a v možnosti navrhnout jej podle místních potřeb. 

 
Hlavní zprávy: 
 

 Tematická pracovní skupina 3: Zpráva o stavu – listopad 2010 [PDF PDF ], 
 Tematická pracovní skupina 3: Koncepční rámec [PDF ], 
 Tematická pracovní skupina 3: Závěrečná zpráva [PDF ], 
 brožura o tematické pracovní skupině 3 [PDF      ], 
 Souhrnná zpráva, i když po obsahové stránce zůstává „technickou“, se obrací na cílovou 

veřejnost, aby jí předložila zjištění tematické pracovní skupiny 3 ve stručnější a použitelnější 
podobě [PDF ]. 

 
Další informace, např. články a případové studie, můžete nalézt na této internetové stránce. 
 
1.4.4. Prováděcí mechanismy 
 
Politiku Evropské unie pro rozvoj venkova provádí Komise a členské státy společně. Komise odpovídá 
za schvalování programů pro rozvoj venkova (PRV), jakož i za zajištění řádného finančního řízení 
finančních prostředků Společenství. Členské státy stanovují vnitrostátní právní a správní postupy za 
účelem zajištění správného využití rozpočtu EU, se kterým nakládají.  
Za každodenní provádění politiky odpovídají vnitrostátní orgány. Pravomoci týkající se provádění PRV 
lze dále svěřit subjektům na regionální nebo subregionální úrovni. Řízení a provádění politiky pro 
rozvoj venkova se tedy odehrává na různých úrovních a vykazuje mezi jednotlivými zeměmi vysoký 
stupeň různorodosti. Prováděcí mechanismy lze považovat za soubor procesů a postupů, které 
zajišťují, aby cíle politik v praxi nabyly podoby konkrétních opatření. 
 
Tematická pracovní skupina 4 (TWG4) byla zřízena s cílem přispět k zajištění toho, aby politika EU pro 
rozvoj venkova měla k dispozici co nejúčinnější a nejúčelnější systém provádění. Mandátem skupiny 
je přezkoumat zkušenosti s prováděním programů v EU a určit ty aspekty, které fungují dobře, a ty, 
které by mohly vyžadovat zlepšení, a jaká konkrétní zlepšení by bylo možno učinit. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD71D-BD8A-ACEE-A64D-56E0B220D4B9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BD8EA-A4CB-C498-1375-8C96A9AC9738
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDAAE-0BDA-C671-41E7-31CED794278A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44F5AC8-F0D1-373F-E090-B782D2D22384
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8300EFB1-D18D-4412-8750-8E4B8C100916
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8302E24B-FCCE-CBDE-27AF-97CBBAB09B4F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8304CED1-F3E0-A669-C843-A17E06F7FDD1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=830692A4-E6B0-BA9D-AA24-64AEB970BCCB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8308A0B3-C791-C902-886B-4FE28047B277
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=260BDCC4-D168-397D-E38B-5C92A88281BD
http://enrd.ec.europa.eu/themes/public-goods/cz/public-goods_cz.cfm
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Skupina přezkoumala různé prováděcí mechanismy zavedené pro různé fáze programového cyklu a 
v celém prováděcím řetězci (na úrovni EU, na celostátní, regionální a subregionální úrovni a na 
úrovni příjemce): 

 strategický přístup a zacílení,  
 postup plánování programu a finanční aspekty,  
 postupy provádění a organizační struktura (včetně specifických aspektů, např.: iniciativa 

LEADER, monitorování a hodnocení či kontroly),  
 fungování zásady partnerství,  
 doplňkovost a koordinace s jinými politikami EU.  

 
Zjištění 
 
Zjištění pracovní skupiny byla shrnuta v závěrečné zprávě, jež obsahuje souhrn případových studií dle 
tématu, řadu pozitivních prováděcích postupů zavedených v celé EU a závěry, které určují šest 
možných oblastí pro zlepšení provádění politiky EU pro rozvoj venkova, a to: 

 užší zaměření na cíle politiky a posílení soudržnosti v celém prováděcím řetězci, 
 nabídka menšího počtu jednodušších opatření a větší flexibilita při jejich používání,  
 navržení a provádění specifických podmínek pro iniciativu LEADER, 
 zlepšení prováděcích pravidel (včetně žádostí a kontrol), 
 další posílení monitorování a hodnocení jako podpůrného nástroje pro tvorbu a provádění 

politiky, 
 zlepšení koordinace a výměny informací. 

 
O výsledcích a závěrech pracovní skupiny se diskutovalo na semináři Evropské sítě pro rozvoj 
venkova „Zlepšování realizace programů EU pro rozvoj venkova“, který se konal v Bruselu dne 
9. prosince 2011. 
 
Hlavní zprávy: 
 

 Závěrečná zpráva [PDF ]; 
 Závěrečná zpráva – shrnutí a závěry [PDF ]; 
 brožura o tematické pracovní skupině 4 [PDF     ]. 

 
Další informace, např. články a případové studie, můžete nalézt na této internetové stránce. 
 
1.4.5. Iniciativa LEADER  
 
LEADER („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“, což znamená „Vazby mezi 
hospodářstvím venkova a opatřeními v oblasti rozvoje“) je metoda místního rozvoje, která místním 
subjektům umožňuje rozvíjet oblast za využití jejího endogenního rozvojového potenciálu. Přístup 
Leader byl jednou ze čtyř os politiky pro rozvoj venkova v období 2007–2013. Je základním kamenem 
analytické práce Evropské sítě pro rozvoj venkova. Více informací naleznete v oddíle LEADER na 
tomto odkazu.  
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D44FCDEB-C1DC-3F8B-8EDE-B5C89302360C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432517-C3F5-EE16-D33C-54C9A3F2EA97
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8FE2521-CDEB-2134-1B85-2F31A29152ED
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B4327DE-C342-28EB-475D-C892E4133C80
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432A4D-DCBC-F868-BD09-136C9F63551D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432A4D-DCBC-F868-BD09-136C9F63551D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B432F12-D368-ED9A-C43C-D3464EB95398
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/improving-implementation/delivery-mechanisms/cz/delivery-mechanisms_cz.cfm
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1.5. Budoucnost společné zemědělské politiky (SZP) do roku 2020 
 
Politika EU pro rozvoj venkova se neustále vyvíjí, aby mohla reagovat na nově vznikající výzvy ve 
venkovských oblastech. Nejnovější reformní proces, který doprovází širší proces reformy společné 
zemědělské politiky EU, byl dokončen do roku 2013 schválením základních legislativních aktů pro 
období 2014–2020. Tento oddíl přináší příspěvky k veřejné diskusi o utváření společné zemědělské 
politiky EU po roce 2013, kterou podpořilo Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova 
Evropské komise. Zahrnuje také informace relevantní pro plánování rozvoje venkova na období 
2014–2020. 
 
Dacian Cioloş, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova, zahájil před stanovením úvodních 
hlavních směrů politiky pro novou SZP dne 12. dubna 2010 veřejnou diskusi o budoucnosti SZP a 
vyzval k účasti všechny občany a organizace EU, které o to mají zájem. Evropská komise zahájila 
diskusi položením těchto otázek: 

1. Jaké by měly být cíle budoucí politiky pro rozvoj venkova? 
2. Jak lze dosáhnout větší účinnosti nástrojů politiky? 
3. Jak lze zlepšit řízení politiky? 

 
Dne 14. dubna 2010 se konalo mimořádné zasedání koordinačního výboru Evropské sítě pro rozvoj 
venkova, na kterém byli členové vyzváni, aby ve svých zemích a organizacích zahájili veřejnou diskusi 
o SZP. Členové byli požádáni, aby své příspěvky zaslali do 3. června 2010. Chcete-li si přečíst 
příspěvky podle zemí nebo jejich souhrn, klikněte na tento odkaz. 
Dne 18. listopadu 2010 předložila Evropská komise na základě této diskuse sdělení „Budoucnost SZP 
po roce 2020“, které nastiňuje možnosti budoucí SZP. 
 
Dne 12. října 2011 předložila Komise soubor právních návrhů na období 2014–2020. 
Návrhy zahrnovaly návrh nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV). Tento nový návrh pro EZFRV vychází ze základů SZP, které se týkají 
politiky pro rozvoj venkova, a je plně harmonizován se strategií pro růst Evropa 2020. 
Po konzultacích a politické dohodě mezi Evropskou komisí, členskými státy EU (v Radě) a Evropským 
parlamentem byly v prosinci 2013 schváleny a zveřejněny čtyři základní nařízení reformované SZP. 
 
Pro další podkladové informace o veřejné diskusi klikněte prosím na následující odkazy: 

 projev komisaře Cioloşe o budoucnosti evropské zemědělské politiky – výzva k veřejné 
diskusi, duben 2010 [PDF   ], 

 otázky týkající se aspektů rozvoje venkova [PDF  ], 
 prezentace koordinačního výboru Evropské sítě pro rozvoj venkova na veřejné diskusi o SZP 

po roce 2013, duben 2010 [PDF  ], 
 souhrn příspěvků obdržených prostřednictvím Evropské sítě pro rozvoj venkova 

(13. července 2010) [PDF  ]. 
 
Chcete-li získat více informací o reformním procesu společné zemědělské politiky na období 2014–
2020, včetně širší diskuse o SZP, nahlédněte prosím do oficiálních internetových stránek Generálního 
ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:347:SOM:CS:HTML
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/debate-contributions-from-ms/en/debate-contributions-from-ms_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D2942C-A756-6122-2861-C960D4DAF5E6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D296FC-93C1-C986-9BC6-5A42225D22B1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29DE1-E0D6-D907-6F3A-7320F8F14A01
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=25D29B5B-91EF-9DD5-51E6-E428CBC834C1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=DAB81B97-9E9B-F50F-6F18-C76EBF6B1A4A
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
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1.5.1. Rozvoj venkova v letech 2014–2020 
 
Portál Evropské sítě pro rozvoj venkova  vytváří spojení mezi programovým obdobím 2007–2013 a 
programovým obdobím 2014–2020. Jeho cílem je nasměrovat návrh a provádění budoucích 
programů pro rozvoj venkova na základě zkušeností a znalostí z minulosti. Obsah tohoto zdroje zde 
naleznete v celém rozsahu (kromě novinek a nejnovějších akcí); chcete-li si prohlédnout portál 
v anglickém jazyce, tento průvodce vám pomůže vyznat se v tomto rozhraní [PDF ]. 
 

 Přehled politiky pro roky 2014–2020 
o Priority v oblasti rozvoje venkova 

 Předávání znalostí  
 Konkurenceschopnost  
 Potravinový řetězec 
 Ekosystémy 
 Účinné využívání zdrojů 
 Sociální začleňování  

 Právní předpisy a hlavní směry 

 Plánování PRV 

 Provádění PRV 

 Poznatky z let 2007–2013 
o Programování a provádění 
o Předávání znalostí a inovace 
o Podnikání na venkově 
o Finanční nástroje 
o Potravinový řetězec 
o Životní prostředí a změna klimatu 
o Sociální začleňování 
o Místní rozvoj vedený komunitami, iniciativa LEADER a nadnárodní spolupráce 
o Vytváření sítí pro rozvoj venkova 
o Monitorování a hodnocení 

 Monitorování a hodnocení 

 Vytváření sítí pro rozvoj venkova 

 Místní rozvoj vedený komunitami 

 Kandidátské a potenciální kandidátské země 
 
 
Přehled politiky na období 2014–2020 
 
Strategie Evropa 2020 uvádí, že by budoucí hospodářský růst v EU měl být inteligentní, udržitelný a 
podporující začlenění. Zaměřuje se na pět ambiciózních cílů v oblastech zaměstnanosti, inovací, 
vzdělání, snižování chudoby a klimatu/energií a stanovuje pro ně specifické hlavní cíle. 
V souladu se strategií Evropa 2020 a s celkovými cíli SZP (sdělení Evropské komise „Budoucnost SZP 
po roce 2020“ [PDF ]) lze pro politiku EU pro rozvoj venkova v období 2014–2020 určit tři 
dlouhodobé strategické cíle: 

 zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, 
 udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a 
 vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. 

 

http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/rural-development-gateway-user-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_cs.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/rdp-programming/com2010_0672en01.pdf


 

23 

 

Pro účely řízení politiky pro rozvoj venkova prostřednictvím programů pro rozvoj venkova (PRV) jsou 
tyto obecné cíle vyjádřeny podrobněji pomocí šesti priorit, které jsou podrobně vysvětleny níže: 
 

1. podpora předávání znalostí v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech; 
2. zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti 

zemědělských podniků; 
3. podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství; 
4. obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví; 
5. podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, která 

je odolná vůči klimatu, v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví; 
6. podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských 

oblastech. 
 
Každá priorita PRV následně určuje konkrétní oblasti intervence (prioritní oblasti). Priority PRV a 
prioritní oblasti poskytují základ pro programování a rozvinutí podpory Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) pro venkovské oblasti EU. Společně s EZFRV poskytuje 
venkovským oblastem další podporu také několik jiných fondů EU, a to: Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS) a Evropský námořní a rybářský fond 
(ENRF).  
V zájmu poskytnutí vyšší přidané hodnoty EU a co nejvyššího využití synergií soustředí v letech 2014–
2020 všechny evropské strukturální a investiční fondy (fondy ESI) svou podporu na dosažení 
hlavních cílů strategie Evropa 2020 a budou koordinovány v rámci společného strategického rámce. 
 
Společná ustanovení o strukturálních fondech (viz základní legislativní akty pro evropské strukturální 
a investiční fondy (ESI) pro období 2014–2020) přivádí všechny fondy ESI pod společný legislativní 
rámec, přičemž v případech, kde je to možné a vhodné, harmonizují a zjednodušují pravidla. 
Vymezují 11 tematických cílů [PDF ], které odráží priority strategie Evropa 2020. Smlouva o 
partnerství bude odrážet společný strategický přístup EU pro každý členský stát tím, že stanoví, jak 
budou státy koordinovat různé politiky a odpovídajícím způsobem využívat fondy ESI (viz více o 
smlouvách o partnerství neboli dohodách o partnerství zde). 
 

Strategie Evropa 2020 
Společný strategický rámec 

Zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, Fond soudržnosti a ENRF a odráží strategii Evropa 2020 prostřednictvím společných 
tematických cílů, na které se mají zaměřit klíčové akce každého z fondů 

Smlouva o partnerství 
Vnitrostátní dokument, který uvádí zamýšlený způsob použití fondů při plnění cílů EU 2020 

 

Politika pro rozvoj venkova: EZFRV 
Jiné fondy ESI (EFRR, ESF, FS, ENRF) 

Inovace, životní prostředí a změna  
klimatu jako průřezové cíle 

Šest priorit 

1. Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, 
lesnictví a ve venkovských oblastech 

4. Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství a lesnictví 

2. Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské 
činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků 

5. Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči klimatu, 
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví 

3. Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik 
v zemědělství 

6. Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
hospodářského rozvoje venkovských oblastí 

 

Program (programy) rozvoje venkova 
 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_cs.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_cs.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_cs.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDG_Policy-Overview.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020/rdp-planning/en/rdp-planning_en.cfm
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Politika pro rozvoj venkova si v tomto rámci zachová svůj osobitý ráz a bude fungovat podle 
zvláštního nařízení (nařízení EU č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova [PDF ]) a společných 
finančních a řídicích ustanovení pro SZP jako celek (nařízení EU č. 1306/2013 o „horizontálních“ 
otázkách SZP, jako jsou například financování a kontroly [PDF ]). 
 

(Více o reformním procesu SZP v období 2014–2020 můžete nalézt v oddíle Budoucnost společné 
zemědělské politiky (SZP) do roku 2020.) 
  
 

Priority v oblasti rozvoje venkova 
 

1. Předávání znalostí – podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve 
venkovských oblastech 
 
Stručný přehled o prioritě 
 
Znalosti, dovednosti a inovace jsou nepostradatelným základem udržitelného rozvoje. Rozvoj 
venkova již dlouhou dobu stimuluje inovace. 
Podpora předávání znalostí a inovací je pro programové období 2014–2020 průřezovou prioritou. 
Členské státy naplánovaly opatření týkající se předávání znalostí nebo investic za účelem podpory 
inovací a tato opatření zůstanou dostupná pro období 2014–2020. Hlavním novým prvkem 
zavedeným s cílem propojit stávající politiky, podpořit spolupráci mezi partnery a vybudovat mosty 
mezi výzkumnými pracovníky a venkovskými podniky je evropské inovační partnerství (EIP) v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti. 
Chcete-li získat více informací o tomto prioritním tématu, klikněte na tento odkaz [PDF ]. 
 
Oblasti intervence:  
 

1. podpora inovací a znalostní základny ve venkovských oblastech, 
2. posílení vazeb mezi výzkumem a inovacemi v zemědělství a lesnictví, 
3. podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví. 

 
Zkušenosti získané v období 2007–2013 
 
Odkazy na příslušné činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova, které poskytují hlubší porozumění 
tomu, jak účinným plánováním a prováděním PRV podporovat předávání znalostí a inovace: 

 Rural Review č. 16: Knowledge Transfer and Innovation in Rural Development Policy 
(Předávání znalostí a inovací v politice pro rozvoj venkova) (květen 2013) [PDF ]. Toto 
vydání časopisu poskytuje obrázek o současném chápání inovací v rozvoji venkova a letmý 
pohled na budoucí výzvy a příležitosti. Zaměřuje se na sdílení poznatků a pomoc při větším 
začleňování výměny znalostí a inovací do budoucí politiky pro rozvoj venkova, 

 portál předávání znalostí a inovací – zdroj, který poskytuje rozmanité informace o institucích, 
příkladech projektů a iniciativách, jež podporují předávání znalostí a inovace ve venkovských 
oblastech, 

 výsledky fokusové pracovní skupiny Evropské sítě pro rozvoj venkova, která zkoumala, jak lze 
v rámci programů rozvoje venkova pro období 2014–2020 podporovat prioritu předávání 
znalostí a inovace, uvádí tyto dokumenty: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:cs:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
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o Phase I Report (Zpráva o etapě 1) [PDF ] a její shrnutí [PDF ] ilustrují zjištění 
prvního pracovního období (červenec až prosinec 2012). Zpráva má navíc dvě 
samostatné přílohy: 

 příloha 1 – Collection of examples supporting Knowledge Transfer & 
Innovation (Sbírka příkladů podporujících předávání znalostí a inovace) 
[PDF ], 

 příloha 2 – Background paper (Podkladová studie) [PDF ], 
o Phase II Reports (Zprávy o etapě 2) shrnují zjištění druhého pracovního období (únor 

až červen 2013): 
 Report on Innovation Brokerage (Zpráva o zprostředkování inovací) [PDF ] 

a příloha 2 o studijních materiálech a informacích o subjektech 
podporujících inovace [PDF ], 

 Report on EIP Operational Groups (Zpráva o operačních skupinách EIP) 
[PDF ], 

 Rural Review č. 2: Creativity and Innovation in EU Rural Development (Kreativita a inovace 
v rozvoji venkova EU) (prosinec 2009) [PDF  ]. V tomto vydání časopisu 
jsou ukázány příklady různých druhů inovací a kreativity z venkovských oblastí EU. 

 
Příprava na období 2014–2020 
 
Odkazy na zdroje z EU a členských států pro podporu programování a provádění priorit rozvoje 
venkova na období 2014–2020: 

 pokyny k provádění EIP v programech pro rozvoj venkova (návrh z července 2013), Generální 
ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova, 

 evropské inovační partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“, 
 seminář „Programování inovací: Jak nejúčinněji používat sadu nástrojů pro rozvoj venkova 

pro provádění EIP“ konaný v Madrid ve dnech 26. až 27. června 2013, 
 jednání a prezentace konference o předávání znalostí pořádané střediskem Teagasc  konané 

v Dublinu ve dnech 12., 13. a 14. června 2013, 
 konference „EIP v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti – priority a prováděcí 

mechanismy“ konaná v Bruselu dne 19. listopadu 2012, 
 konference „Posílení inovaci a provádění výzkumu v zemědělství EU“ konaná v Bruselu dne 

7. března 2012. 
 
Příklady provádění PRV  
 
Příslušné příklady projektů EZFRV (např. v oblasti poradenských služeb, předávání znalostí nebo 
inovací), příslušné případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV můžete vyhledávat v tomto 
excelovém souboru, který si můžete stáhnout. 
 
 
2. Konkurenceschopnost – zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a 
zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků 
 
Stručný přehled o prioritě 
 
Příjmy zemědělských podniků ohrožují nejrůznější činitelé, proto by se všichni zemědělci měli 
zaměřit na stálé zvyšování své konkurenceschopnosti. V některých případech je nezbytná 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/A_FG_KTI_Phase_1_Report_FINAL_DRAFT_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_1_summary_April_2013.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16C6E54-95D9-07B8-6EC1-4CA9D6E42519
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7A36EA9A-03CA-AFA0-EC76-22AA52DCB672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_IB_Web_version_September_2013_Separate_Annex_II.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/research-and-innovation/FG_KTI_Phase_2_report_OG_Web_version_September_2013_Main_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://www.teagasc.ie/publications/view_publication.aspx?PublicationID=2629
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/conference-eip-2012_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/events/research-conference-2012_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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restrukturalizace. Vzhledem k tomu, že pouze šest procent vedoucích pracovníků zemědělských 
podniků je mladších než 35 let, je nutné povzbudit více mladých lidí, aby vložili svou energii a nápady 
do odvětví zemědělství. 
 
Oblasti intervence:  
 

1. usnadnění restrukturalizace zemědělských podniků, které čelí závažným strukturálním 
problémům (zejména zemědělských podniků s nízkou účastí na trhu nebo zemědělských 
podniků zaměřených na trh podnikajících v určitých odvětvích či zemědělských podniků, 
které potřebují diverzifikaci zemědělských činností); 

2. podpora vyvážené věkové struktury v zemědělství. 
 
Zkušenosti získané v období 2007–2013 
 
Odkazy na příslušné činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova, které poskytují hlubší porozumění 
tomu, jak účinným plánováním a prováděním PRV podporovat konkurenceschopnost: 

 Rural Review č. 5: Cultivating competitiveness of the EU farm, agri-food and forest sectors 
(Rozvíjení konkurenceschopnosti zemědělského, zemědělsko-potravinářského a lesnického 
odvětví EU) [PDF     ] se zaměřuje na podporu zemědělského, zemědělsko-
potravinářského a lesnického odvětví EU pomocí kombinace konkurenceschopnosti a 
multifunkčnosti, 

 místní potraviny a krátký dodavatelský řetězec – úvodní stránka tématu s příslušnými odkazy 
na opatření EU na podporu zemědělských produktů, studie a příklady projektů, 

 Rural Review č. 12: Local food and short supply chains (Místní potraviny a krátké 
dodavatelské řetězce) [PDF      ] názorně ukazuje, jak PRV přispívají 
k propagaci místní produkce potravin a krátkých dodavatelských řetězců, 

 knihovna pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů pro krátké 
dodavatelské řetězce, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti potravin [PDF ] dokládá příklady, jež 
názorně ukazují pozitivní dopady, které členským státům přináší činnosti v rámci SZP 
zaměřené na rozvoj venkova související s potravinami, 

 portál pro mládež a mladé zemědělce nabízí relevantní informace a zdroje ohledně podpory 
poskytované mladým zemědělcům a mladým lidem ve venkovských oblastech EU. Způsoby, 
jak zlepšit podporu PRV pro projekty související s mládeží, se zabývá zejména „tematická 
iniciativa pro mládež“ Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

 brožura o projektech EZFRV týkajících se mladých zemědělců a mladších lidí na evropském 
venkově [PDF ] nabízí výběr příkladů projektů, které ukazují, jak může EZFRV pomoci při 
poskytování příležitostí pro rozvoj mladým zemědělcům a mladším lidem na evropském 
venkově. 

 
Příklady provádění PRV  
 
Příslušné příklady projektů EZFRV (např. v oblasti konkurenceschopnosti, mladých zemědělců nebo 
jakosti zemědělských produktů), příslušné případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV si 
můžete vyhledat v tomto excelovém souboru, který si můžete stáhnout. 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976EDAE4-CFB2-D001-84B7-50AD03F766D8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976EDAE4-CFB2-D001-84B7-50AD03F766D8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=977099EE-BC8C-134C-B6FF-C30763398F64
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=977261B1-EF60-9F41-A40C-B06CEEB6CEE0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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3. Potravinový řetězec – podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství 
 
Stručný přehled o prioritě 
 
Je-li postavení zemědělců v potravinovém dodavatelském řetězci relativně slabé, může jim prospět, 
pokud se lépe zorganizují, aby si zlepšili možnosti získání příjmů. Jeden způsob, jak toho dosáhnout, 
představují místní trhy a krátké dodavatelské řetězce. Zemědělci potřebují nástroje řízení rizik, aby 
jim pomohly lépe zvládat nejistotu, kterou vyvolává nepřízeň počasí, nákazy zvířat a volatilita trhu. 
 
Oblasti intervence:  

1. lepší začlenění prvovýrobců do potravinového řetězce prostřednictvím programů jakosti, 
podpory místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení producentů a 
„mezioborových“ organizací; 

2. podpora řízení rizik v zemědělských podnicích. 
 
Zkušenosti získané v období 2007–2013 
 
Odkazy na příslušné činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova, které poskytují hlubší porozumění 
tomu, jak účinným plánováním a prováděním PRV podporovat organizaci potravinového řetězce a 
řízení rizik: 

 Místní potraviny a krátký dodavatelský řetězec je úvodní stránka tématu s příslušnými 
odkazy na opatření EU, příklady studií a projektů týkajících se usnadnění krátkých 
dodavatelských řetězců a podpory místních zemědělských produktů, 

 Rural Review č. 12: Local food and short supply chains (Místní potraviny a krátké 
dodavatelské řetězce) [PDF       ] názorně ukazuje, jak PRV přispívají 
k propagaci místní produkce potravin a krátkých dodavatelských řetězců, 

 knihovna pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů pro krátké 
dodavatelské řetězce, 

 pracovní seminář koordinačního výboru o finančních nástrojích byl zorganizován, aby 
pomohl zvýšit informovanost stran zúčastněných na rozvoji venkova o příležitostech a 
aspektech vytváření a využívání finančních nástrojů v programech pro rozvoj venkova během 
příštího programového období (2014–2020), 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti potravin [PDF      ] názorně ukazuje 
příklady, jež svědčí o škále výhod, které členským státům přináší činnosti pro rozvoj venkova 
související s potravinami v rámci SZP, 

 Rural Review č. 13: Rural development financial instruments: New opportunities to tackle 
the economic crisis (Finanční nástroje pro rozvoj venkova: Nové možnosti, jak se vypořádat 
s hospodářskou krizí) (říjen 2012) [PDF ] uvádí příležitosti, zkušenosti a problémy 
provádění politiky EU pro rozvoj venkova, 

 oddíl Financování venkova poskytuje informace o činnosti pracovní skupiny pro financování 
venkova zorganizované v rámci tematické iniciativy pro podnikání na venkově celostátní sítě 
pro venkov (CSV), 

 knihovna pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů pro místní 
finanční nástroje. 

 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A1A9-BC01-E937-FF30-45BFB8830F6F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989B82-DD2F-8B70-9609-147C5B36AC99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A87A-D891-43FB-E462-70E329C064EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
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Příprava na období 2014–2020 
 
Odkazy na zdroje z EU a členských států pro podporu plánování programů a provádění priorit rozvoje 
venkova na období 2014–2020: 

 konferenci o místním zemědělství a krátkých potravinových dodavatelských řetězcích 
organizovala Evropská komise s cílem zjistit, jak lépe řešit potřeby struktur malých 
zemědělských podniků a jak zacílit režimy podpory těchto podniků s ohledem na reformu 
SZP. 

 
Příklady provádění PRV  
 
Příslušné příklady projektů EZFRV (např. v oblasti místních potravin, řízení rizik a přírodních 
katastrof), příslušné případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV si můžete vyhledat 
v tomto excelovém souboru, který si můžete stáhnout. 
 
 
4. Ekosystémy – obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví 
 
Stručný přehled o prioritě 
 
Stále existuje silný tlak na životní prostředí. Za příznivý se například považuje stav pouze 17 % 
přírodních stanovišť a 11 % ekosystémů v EU, v některých vodních útvarech přetrvávají přebytky 
živin (přes pokrok, jehož bylo dosaženo v jiných vodních útvarech) a 45 % půd v EU trpí kvalitativními 
problémy. Tyto problémy je nutné napravit a je třeba posílit pozitivní environmentální přínos 
zemědělství a lesnictví. 
 
Oblasti intervence:  
 

1. obnova a zachování biologické rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000 a zemědělsky 
obdělávaných oblastí s vysokou přírodní hodnotou) a stavu evropské krajiny; 

2. lepší hospodaření s vodou; 
3. lepší hospodaření s půdou. 

 
Zkušenosti získané v období 2007–2013 
 
Odkazy na relevantní činnost Evropské sítě pro rozvoj venkova, které poskytují hlubší porozumění 
tomu, jak účinným plánováním a prováděním PRV zlepšit stav ekosystémů: 

 pracovní seminář Evropské sítě pro rozvoj venkova na téma „Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalitní návrh 
environmentálních a klimatických opatření PRV pro období 2014-2020) zorganizovaný 
Evropskou sítí pro rozvoj venkova jako součást činností přípravy na nové programové období 
2014–2020. Výsledky pracovního semináře informují o účinném posouzení potřeb a 
vymezení priorit, výběru opatření, návrhu a provádění a účinném poskytování 
environmentálních služeb, 

 Rural Review č. 15: Delivering Environmental Services using Rural Development Policy 
(Poskytování environmentálních služeb pomocí politiky pro rozvoj venkova) (duben 2013) 
[PDF ] zkoumá, jak politika pro rozvoj venkova podporuje poskytování environmentálních 
služeb ve venkovských oblastech EU, 

http://europa.eu/newsroom/calendar/event/331081/conference-on-local-agriculture-and-short-food-supply-chains
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
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 oddíl Environmentální služby poskytuje odkaz na tematickou stránku fokusové pracovní 
skupiny pro poskytování environmentálních služeb, jež určila aspekty zásadního významu 
pro poskytování environmentálních služeb a nabídla soubor doporučení pro návrh a 
provádění budoucí generace programů pro rozvoj venkova (pro období 2014–2020). Shrnutí 
zprávy fokusové pracovní skupiny [PDF PDF      ], 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti environmentálních služeb [PDF   ] se 
zaměřuje na širokou škálu různých environmentálních služeb, jež lze podporovat 
prostřednictvím EZFRV pomocí finanční podpory dostupné pro programy pro rozvoj venkova 
(PRV) členských států EU, 

 oddíl Veřejné statky a veřejná intervence představuje výsledky a zjištění příslušné tematické 
pracovní skupiny a zkoumá potenciál politiky pro rozvoj venkova přispět k poskytování 
veřejných statků ve venkovských oblastech prostřednictvím zemědělství, včetně biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy a přírodních zdrojů, jako je voda a půda, 

 tematická pracovní skupina 4: Collective Approaches to Agri-environment Schemes 
(Kolektivní přístupy k agroenvironmentálním režimům) [PDF ] diskutovala o stávajících 
kolektivních přístupech k agroenvironmentálním smlouvám, 

 brožura o veřejných statcích a veřejné intervenci v zemědělství: [PDF      ] je 
založena na práci provedené tematickou pracovní skupinou pro veřejné statky, jež 
projednávala otázky související s veřejnými statky a zkoumala, jak k nim přispívá politika EU 
pro rozvoj venkova, 

 Rural Review č. 7: Public Goods and Rural Development (Veřejné statky a rozvoj venkova) 
(březen 2011): [PDF      ] je věnován úloze politik EU v oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova při poskytování veřejných statků ve venkovských oblastech po celé Evropě, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti zeleného růstu: [PDF      ] představuje 
případové studie projektů PRV EU, na nichž je ilustrováno a vysvětleno v praxi, jak mohou 
mít evropské venkovské oblasti prospěch z přijetí environmentálně udržitelných přístupů ke 
svému rozvoji, 

 studie na téma „Addressing biodiversity and habitat preservation through Measures applied 
under the Common Agricultural Policy“ (Řešení biologické rozmanitosti a zachování 
přírodních stanovišť prostřednictvím opatření použitých v rámci společné zemědělské 
politiky) se zabývá úlohou SZP pro zachování biologické rozmanitosti a souvisejících 
ekosystémových služeb prostřednictvím zemědělství a jak by tuto úlohu bylo v budoucnosti 
možno posílit, aby přispěla ke splnění cílů EU v oblasti biologické rozmanitosti. 

 
Příklady provádění PRV  
 
Příslušné příklady projektů EZFRV (např. v oblasti biologické rozmanitosti, lesního ekosystému nebo 
podzemních vod), příslušné případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV si můžete vyhledat 
v tomto excelovém souboru, který si můžete stáhnout. 
 
 
5. Účinné využívání zdrojů – podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči klimatu, v odvětvích zemědělství, potravinářství a 
lesnictví 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=875D2197-B61D-D700-8EE2-B21C04AB9B59
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=452270BE-920A-6AFB-FE5A-BD3F83C79C78
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522757B-C30D-CD06-1612-AA7F1537F801
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522784D-F57B-4E63-8882-F1C9F93502FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227357-F6EC-039E-FFA7-805D1457C895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227AED-EB65-0E88-C0FF-9D706AF6572C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=26065290-F2AE-D77F-BDE0-4DF8472225BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B513B-C63B-8924-09AB-6569A7326F48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B435A-E065-B8AF-7D9B-C6A0BD071ADF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B4AF0-924B-6838-60E5-73EAA5F1ACE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B578C-C80B-AA63-F55D-77A7946710CE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B5DDD-9D73-6D02-92E2-3E22A5520D1F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C572-9D15-7C05-E557-4B38AC56F75F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CA7B-0584-EBF3-74DF-6E4CB601C1E4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C2C8-A44F-93C4-4A01-06F53A15664E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CCD6-959B-F7C1-6A8A-D790366E4D3C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C7D2-AD6C-00F4-827F-30032CAEB0AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CF3B-F0DC-1F96-5403-F940D8E03C9C
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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Stručný přehled o prioritě 
 
Pro správu omezených zdrojů je ve všech hospodářských odvětvích nutný inteligentní a udržitelný 
růst. V zemědělství musí být účinněji využívána energie a voda (zemědělské podniky spotřebovávají 
zhruba 24 % vody spotřebované v EU) a zároveň sníženy emise skleníkových plynů a zajištěno 
zachycování uhlíku. Zemědělství a jiná venkovská odvětví mohou dodávat klíčové suroviny pro 
použití v biohospodářství. 
 
Oblasti intervence:  
 

1. účinnější využívání vody v zemědělství; 
2. účinnější využívání energie v zemědělství a při zpracování potravin; 
3. usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, 

reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství; 
4. snižování emisí oxidu dusného a metanu ze zemědělství; 
5. podpora pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví. 

 
Zkušenosti získané v období 2007–2013 
 
Odkazy na relevantní činnost Evropské sítě pro rozvoj venkova, které poskytují hlubší porozumění 
tomu, jak pomocí účinného plánování a provádění PRV dosáhnout přechodu k hospodářství 
odolnějšímu vůči klimatu a s nízkou produkcí uhlíku: 

 pracovní seminář koordinačního výboru na téma „Quality Design of Environmental and 
Climate Measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalitní návrh environmentálních a klimatických 
opatření PRV pro období 2014-2020) organizovaný Evropskou sítí pro rozvoj venkova jako 
součást činností přípravy na nové programové období 2014–2020. Výsledky pracovního 
semináře informují o účinném posouzení potřeb a vymezení priorit, výběru opatření, návrhu 
a provádění a účinném poskytování environmentálních služeb, 

 oddíl Opatření v oblasti klimatu poskytuje odkaz na screening provedený Evropskou sítí pro 
rozvoj venkova v roce 2010 s cílem určit, jak je v PRV na úrovni členských států řešen 
problém změny klimatu; 

 Rural Review č. 4: Rural Development and Climate Change (Rozvoj venkova a změna klimatu) 
(květen 2010), [PDF      ] objasňuje příspěvek, který politika pro rozvoj 
venkova vnáší do agendy opatření EU v oblasti klimatu. 

 
Příprava na období 2014–2020 
 
Odkazy na zdroje z EU a členských států pro podporu programování a provádění priorit rozvoje 
venkova na období 2014–2020: 

 studie OSCAR – Optimal Strategies for Climate change Action in Rural areas (Optimální 
strategie pro opatření v oblasti změny klimatu ve venkovských oblastech). 

 
Příklady provádění PRV  
 
Příslušné příklady projektů EZFRV (např. v oblasti vlivu na životní prostředí, zavlažování nebo 
kompostování), příslušné případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV si můžete vyhledat 
v tomto excelovém souboru, který si můžete stáhnout. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95DCF-028F-9D22-4AC0-4227CF437672
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95488-A978-3E2C-E87F-EDDA0E1D6131
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE966A0-9367-3B14-5D2F-1A5496A455D9
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
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6. Sociální začleňování – podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského 
rozvoje ve venkovských oblastech 
 
Stručný přehled o prioritě 
 
U zhruba 14 % obyvatel v převážně venkovských regionech EU nedosahuje míra zaměstnanosti 
poloviny průměru EU. Některé oblasti mají nízké HDP v přepočtu na jednoho obyvatele. Práce, 
kterou lze vykonat s cílem usnadnit vytváření širší škály kvalitních pracovních míst a zlepšení úrovně 
celkového místního rozvoje, a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (IKT), je 
mnoho. 
 
Oblasti intervence:  
 

1. usnadnění diverzifikace, vytváření nových malých podniků a pracovních míst; 
2. posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech; 
3. zlepšení dostupnosti, využívání a kvality informačních a komunikačních technologií (IKT) ve 

venkovských oblastech. 
 
 

Zkušenosti získané v období 2007–2013 
 
Odkazy na relevantní práce Evropské sítě pro rozvoj venkova, které poskytují hlubší porozumění 
tomu, jak účinným plánováním a prováděním PRV podporovat sociální začleňování: 

 Rural Review č. 6: Employment and Social Inclusion (Zaměstnanost a sociální začleňování) 
[PDF       ] se zaměřuje na podporu venkovské zaměstnanosti, boj proti 
chudobě na venkově a zlepšování kvality života, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti sociálního začleňování [PDF ] vyzdvihuje řadu 
příkladů projektů pro sociální začleňování spolufinancovaných z EZFRV napříč evropským 
venkovem, 

 portál pro mládež a mladé zemědělce nabízí relevantní informace a zdroje ohledně podpory 
poskytované mladým zemědělcům a mladým lidem ve venkovských oblastech EU. Způsoby, 
jak zlepšit podporu PRV pro projekty související s mládeží, se zabývá zejména „tematická 
iniciativa pro mládež“ Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

 brožura o projektech EZFRV týkajících se mladých zemědělců a mladších lidí na evropském 
venkově [PDF ] poskytuje výběr příkladů projektů, které ukazují, jak může EZFRV pomoci 
při poskytování příležitostí pro rozvoj mladým zemědělcům a mladším lidem na evropském 
venkově, 

 Sociální zemědělství je společná tematická iniciativa celostátní sítě pro venkov (CSV) 
zahájená za účelem určit a analyzovat příležitosti a překážky pro provádění činností 
sociálního zemědělství / zemědělství pro terapeutické účely v EU 27, které přináší 
celostátní/regionální PRV pro období 2007–2013, 

 sociální aspekty podnikání na venkově, 
 portál knihovny pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů 

pro začleňování specifických cílových skupin, 
 portál knihovny pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů 

pro sociální služby a zemědělství, 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460E4A-A49B-18E3-EE87-F1D1758BA92C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460853-E664-97C1-CDB5-4676346FA680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92461471-D3B6-DD95-AA6B-EB3A4AB13454
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=87CA972E-0662-01D8-2D5F-EDDDC9A84300
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AD4A2D5-C355-06D9-1B68-E31A73E0A72B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
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 portál knihovny pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů 
pro sociální podnikání, 

 tento oddíl poskytuje informace o uplatňování informačních a komunikačních technologií 
(IKT) ve venkovských oblastech, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) 
[PDF      ] vyzdvihuje, jak jsou informační a komunikační technologie 
používány jako klíčový nástroj pro uvolnění potenciálu venkovských oblastí, neboť je činí 
přitažlivějším místem pro život, práci a návštěvy, 

 Rural Review č. 10: Rural entrepreneurship (Podnikání na venkově) [PDF      
 ] poskytuje bližší informace o tom, jak zemědělská politika a politika pro rozvoj venkova 
EU pomáhají podporovat podnikání na venkově. 

 
Příklady provádění PRV  
 
Příslušné příklady projektů EZFRV (např. v oblasti sociálních služeb, rovných příležitostí nebo obnovy 
vesnic), příslušné případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV si můžete vyhledat v tomto 
excelovém souboru, který si můžete stáhnout. 
 
 
Právní předpisy a pokyny 
 
Provádění politiky EU pro rozvoj venkova v letech 2014–2020 bude regulováno řadou legislativních 
aktů, které neodráží pouze rámec, jejž poskytuje společný strategický přístup pro evropské 
strukturální a investiční fondy, ale také rámec reformované společné zemědělské politiky. 
 
Kromě toho zavedla Lisabonská smlouva a konkrétněji Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) 
[PDF ] nová pravidla pro zmocnění Evropské komise přijímat prováděcí akty a akty v přenesené 
pravomoci pro regulaci podrobnějších aspektů politiky. 
Evropská komise navíc vypracuje (v úzké konzultaci s členskými státy) řadu technických dokumentů, 
aby členským státům a regionům poskytla návod ve stadiu plánování programů a provádění několika 
otázek související s touto politikou (např. technické dokumenty a informační listy o opatření). 
 
Tento oddíl nastiňuje několik vrstev právních předpisů, které budou mít dopad na politiku rozvoje 
venkova a konkrétněji na vymezení a provádění budoucích programů pro rozvoj venkova. 
Kliknutím na tlačítka níže získáte přímý přístup k legislativním aktům relevantním pro politiku rozvoje 
venkova v období 2014–2020, k řadě zdrojů Evropské sítě pro rozvoj venkova a k dostupným 
dokumentům s pokyny z EU a členských států. 

 
Nařízení EU pro období let 2014–2020 
 
Oddíl poskytuje odkazy na právní texty, jež jsou příslušné pro EZFRV a provádění PRV v letech 2014–
2020: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013, kterým se stanoví některá 
přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV)[PDF ]. Toto nařízení definuje přechodná pravidla pro překlenutí 
mezery mezi dvěma víceletými programovými obdobími, 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226932-E11C-9441-4740-433EAAF96A57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226BF0-ABBA-994E-C94D-E84215ED9E36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED5808AC-994A-47AD-928F-0D3088716910
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA957B-E0B2-B117-39AE-D38E80FBBCB4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9272-E7EC-F887-076F-60530F37F7BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA8F6C-B606-61E0-3773-5E4E92881567
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA984B-BBE7-7D5D-F2DF-B8BCABD92A53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9B17-CB5A-2BF9-88EA-6A70D5591F93
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9B17-CB5A-2BF9-88EA-6A70D5591F93
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CFED71D-953C-F13F-BAFD-02A52E1C31DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/committees/rural-development_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0865:0883:cs:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/transitional/com2013-226_en.pdf
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [PDF ]. Toto je základní akt, 
který stanoví zvláštní pravidla týkající se EZFRV pro programování rozvoje venkova, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 [PDF  
). „Nařízení o společných ustanoveních“ stanoví společný soubor základních pravidel, která 
se použijí na všechny strukturální nástroje, včetně EZFRV, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování 
společné zemědělské politiky [PDF ]. Takzvané „horizontální nařízení“ SZP stanoví pravidla 
pro finanční řízení dvou fondů SZP, Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF), 
z jehož prostředků jsou financována tržní opatření a přímé platby, a EZFRV, z jehož 
prostředků je financována podpora pro rozvoj venkova. Shrnuje pravidla týkající se 
podmíněnosti, poradenských služeb pro zemědělské podniky a monitorování a hodnocení 
SZP. 
 

Zdroje a dokumenty s pokyny 
 
Odkazy na příslušné činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova a dostupné dokumenty s pokyny z EU a 
členských států, jež podporují přípravu a provádění PRV a opatření: 

 informace o evropském inovačním partnerství „Agricultural Productivity and Sustainability“ 
(Produktivita a udržitelnost zemědělství) a dokument s pokyny pro provádění EIP 
v programech pro rozvoj venkova (návrh z července 2013) [PDF ], Generální ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova, 

 fokusová pracovní skupina Evropské sítě pro rozvoj venkova pro „předávání znalostí a 
inovace“: zpráva, která názorně dokládá zjištění prvního pracovního období (červenec až 
prosinec 2012) [PDF ] a shrnutí [PDF ], 

 způsoby, jak zlepšit podporu PRV pro projekty související s mládeží, se zabývá „tematická 
iniciativa pro mládež“ Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

 pracovní seminář koordinačního výboru o finančních nástrojích byl zorganizován, aby 
pomohl zvýšit informovanost stran zúčastněných na rozvoji venkova o příležitostech a 
aspektech vytváření a využívání finančních nástrojů v programech pro rozvoj venkova během 
příštího programového období (2014–2020), 

 Rural Review č. 13: Rural development financial instruments: New opportunities to tackle 
the economic crisis (Finanční nástroje pro rozvoj venkova: Nové možnosti, jak se vypořádat 
s hospodářskou krizí) (říjen 2012) [PDF ] představuje příležitosti, zkušenosti a problémy 
provádění politiky EU pro rozvoj venkova, 

 pracovní seminář Evropské sítě pro rozvoj venkova na téma „Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalitní návrh 
environmentálních a klimatických opatření PRV pro období 2014-2020)  organizovaný 
Evropskou sítí pro rozvoj venkova jako součást činností přípravy na nové programové období 
2014–2020. Výsledky pracovního semináře informují o účinném posouzení potřeb a 
vymezení priorit, výběru opatření, návrhu a provádění a účinném poskytování 
environmentálních služeb; 

 Rural Review č. 15: Delivering Environmental Services using Rural Development Policy 
(Poskytování environmentálních služeb pomocí politiky pro rozvoj venkova) (duben 2013) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:cs:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:cs:PDF
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:cs:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com628/628_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/pdf/draft-eip-guidelines_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B16BBB7D-ACD0-6C6C-2AAE-94E5AD789E16
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=55CCDDE9-BBEA-FB8F-1D34-6862E2D9EDDE
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
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[PDF ] zkoumá, jak politika pro rozvoj venkova podporuje poskytování environmentálních 
služeb ve venkovských oblastech EU a poskytuje praktický „soubor nástrojů“ pro subjekty 
odpovědné za návrh a provádění PRV nové generace, 

 oddíl Environmentální služby poskytuje odkaz na tematickou stránku fokusové pracovní 
skupiny pro poskytování environmentálních služeb, jež určila aspekty klíčového významu pro 
poskytování environmentálních služeb a nabídla soubor doporučení pro návrh a provádění 
budoucí generace programů pro rozvoj venkova (pro období 2014–2020). Shrnutí zprávy 
fokusové pracovní skupiny [PDF      ], 

 studie OSCAR – Optimal Strategies for Climate change Action in Rural areas (Optimální 
strategie pro opatření v oblasti změny klimatu ve venkovských oblastech), 

 jednání odborné skupiny pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty pro evropské 
strukturální a investiční fondy: Akt v přenesené pravomoci (verze 1) [PDF ] a Prováděcí akt 
(verze 1) [PDF ] pro řídicí a kontrolní systém, 

 jednání odborné skupiny pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty pro evropské 
strukturální a investiční fondy: Akt v přenesené pravomoci (verze 2) [PDF ] a Prováděcí akt 
(verze 2) [PDF ] pro finanční nástroje, 

 jednání odborné skupiny pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty pro evropské 
strukturální a investiční fondy: Kategorizační systém a sledování změn klimatu v rámci 
politiky soudržnosti [PDF ]. (* Tento informační list se vztahuje pouze na prvky významné 
pro politiku soudržnosti. Prvky významné pro EZFRV a ENRF budou prodiskutovány později.). 

 
Máte-li zájem o specifické zdroje a pokyny pro místní rozvoj vedený komunitami (CLLD) a iniciativu 
LEADER, klikněte na tento odkaz. 
Zajímají-li vás specifické zdroje a pokyny pro monitorování a hodnocení PRV, klikněte na tento odkaz. 
Máte-li zájem o specifické zdroje a pokyny pro sítě pro rozvoj venkova, klikněte na tento odkaz. 
 
Plánování PRV 
 
Příprava celostátních a regionálních programů pro rozvoj venkova (PRV) je proces o několika fázích, 
který zahrnuje řadu různých subjektů. PRV musí odrážet strategické cíle, o kterých bylo rozhodnuto 
na vnitrostátní úrovni a jež byly popsány ve smlouvách o partnerství. Ty zase vycházejí ze společného 
strategického rámce (SSR), jenž koordinuje intervence strukturálních a investičních fondů na úrovni 
EU (pro přehled politického rámce pro období 2014–2020 klikněte na tento odkaz). 
 
Celý proces závisí na aktivním zapojení hospodářských a sociálních partnerů a občanské společnosti, 
již jsou během přípravy smluv o partnerství i PRV konzultováni. 
Zveřejněním legislativních návrhů pro období let 2014–2020 týkajících se budoucí politiky 
soudržnosti a společné zemědělské politiky (říjen 2011) zahájila Evropská komise postup, který 
nakonec povede k oficiálnímu přijetí PRV na období let 2014–2020. Více o příslušných právních 
předpisech na období let 2014–2020 naleznete na tomto odkazu. 
 

Předpokládaný harmonogram přijetí PRV na období let 2014–2020 

2011 2012 2013 2014 

Přijetí právních návrhů 
EK na období let 2014–
2020 

Rozprava o návrzích EK 
v Radě a Evropském 
parlamentu 

– Přijetí základních 
aktů (včetně nařízení o 
SSR a EZFRV) 
– Přijetí prováděcích 
aktů a aktů 

– Předkládání smluv o 
partnerství a PRV (*) 
– Oficiální přijetí smluv 
o partnerství a PRV 
(**) 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/oscar/
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17b_da_management_control_systems.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche17a_ia_management_control_systems_2013_07_16.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_10_da_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_fiche_9_ia_financial_instruments_17_07_2013.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/fiche_categorisation_climate%20change%20tracking_2013_05_30.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_cs.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_cs.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
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v přenesené pravomoci 
 Neformální jednání a konzultace o smlouvách o 

partnerství a PRV 
Formální jednání a 
konzultace o 
smlouvách o 
partnerství a PRV 

(*) Smlouva o partnerství do 4 měsíců po přijetí základních nařízení; PRV do 3 měsíců po přijetí 
smlouvy o partnerství. 

(**) Do 4 měsíců od jejího formálního předložení pro smlouvu o partnerství a do 6 měsíců pro PRV 
(PRV budou schvalovány teprve po schválení smluv o partnerství ze strany EK). 

Zdroj: Upraveno podle zdrojů Evropské komise – GŘ REGIO 
 

Právě v těchto souvislostech probíhá v členských státech a regionech EU příprava PRV. Úspěšné 
plánování PRV vychází ze strategických voleb, co a jak podporovat, za pomoci: i) důkladné analýzy 
souvislostí (analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb – „analýzy SWOT“), ii) podrobného 
posouzení potřeb, iii) vymezení priorit a oblastí intervence, volby příslušných opatření a přidělení 
finančních prostředků na základě předpokládaných výsledků. 

 
1. Obecná analýza SWOT 
oblasti programu: 
– konkurenceschopnost 
zemědělsko-potravinářského 
odvětví, 
– životní prostředí a klima, 
– socioekonomická situace 
venkovské oblasti. 

2. Podrobné posouzení potřeb: 
– dle priority a tematické 
oblasti 

3. Strategická odpověď: 
– volba příslušných priorit / 
tematických oblastí, 
– stanovení cíle, 
– plánování opatření, výstupů a 
finančních zdrojů. 

Konzultace s partnery 

Zdroj: Pracovní dokument GŘ AGRI „Elements of strategic programming for the period 2014–2020“ 
(Prvky strategického programování na období let 2014–2020) 

 

Chcete-li vidět aktuální stav přípravy PRV v členských státech, podívejte se na srovnávací tabulku 
PRV (aktualizovanou v listopadu 2013) [PDF ]. 
 

Příprava PRV na období let 2014–2020 
 

Odkazy na relevantní práce Evropské sítě pro rozvoj venkova a jiné zdroje na podporu strategického 
programování a přípravy budoucích PRV: 

 seminář o úspěšném programování vyhodnocuje výsledky přípravných prací Evropské sítě 
pro rozvoj venkova na období let 2014–2020. Seminář byl zaměřen na to, jak lze do 
budoucích PRV začlenit získané poznatky a zkušenosti, jakož i průřezové priority související 
s inovacemi, životním prostředím a změnami klimatu. Věnoval se také různým krokům, jež je 
třeba provést pro zlepšení návrhu a provádění programů v příštím programovém období. 
Výsledky a závěry semináře jsou shrnuty v dokumentu „Success factors for the new Rural 
Development Programmes“ (Faktory úspěchu nových programů pro rozvoj venkova) 
[PDF ], 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/RDP_Scoreboards_summarised_info_20140107.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4069108A-A203-DBA6-4EA5-D8FC303653C3
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 pracovní seminář o strategickém programování, monitorování a hodnocení PRV pro období 
2014–2020, 

 pracovní dokument o prvcích strategického programování pro období 2014–2020 [PDF ] 
vypracovaný generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova ES u příležitosti 
semináře Evropské sítě pro rozvoj venkova o úspěšném programování EZFRV pro období let 
2014–2020 konaného v Bruselu ve dnech 6. a 7. prosince 2012, 

 Getting the most from your RDP: Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 RDPs 
(Co nejlepší využití PRV: hlavní směry pro hodnocení PRV na období let 2014–2020) – návrh 
ze srpna 2012 [PDF ] – záměrem těchto hlavních směrů Evropské sítě pro hodnocení je 
provázet řídicí orgány a hodnotitele PRV procesem plánování a provádění hodnocení PRV ex 
ante na období let 2014–2020, 

 pracovní seminář koordinačního výboru o finančních nástrojích byl zorganizován, aby 
pomohl zvýšit informovanost stran zúčastněných na rozvoji venkova o příležitostech a 
aspektech vytváření a využívání finančních nástrojů v programech pro rozvoj venkova během 
příštího programového období (2014–2020), 

 fokusová pracovní skupina pro předávání znalostí a inovace analyzovala, jak programy pro 
rozvoj venkova (PRV) podporují v současném politickém rámci předávání znalostí a inovace 
v praxi, a poskytla členským státům doporučení, jak podpořit předávání znalostí a inovace 
v příštím programovém období, 

 seminář „Programming innovation: How to use the Rural Development Toolkit most 
effectively for the implementation of the EIP“ (Programování inovací: Jak nejúčinněji 
používat sadu nástrojů pro rozvoj venkova pro provádění EIP), konaný ve dnech 26. až 
27. června 2013 v Madridu, 

 oddíl Environmentální služby poskytuje odkaz na tematickou stránku fokusové pracovní 
skupiny pro poskytování environmentálních služeb, jež určila aspekty zásadního významu 
pro poskytování environmentálních služeb a nabídla soubor doporučení pro návrh a 
provádění budoucí generace programů pro rozvoj venkova (pro období 2014–2020). Shrnutí 
zprávy fokusové pracovní skupiny [PDF     ], 

 Rural Review č. 15: Delivering Environmental Services using Rural Development Policy 
(Poskytování environmentálních služeb pomocí politiky pro rozvoj venkova) (duben 2013) 
[PDF  ] zkoumá, jak politika pro rozvoj venkova podporuje poskytování environmentálních 
služeb ve venkovských oblastech EU. Poskytuje „soubor nástrojů“ pro subjekty, které se 
podílejí na návrhu a provádění PRV na období let 2014–2020, 

 pracovní seminář Evropské sítě pro rozvoj venkova na téma „Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalitní návrh 
environmentálních a klimatických opatření PRV pro období 2014-2020) byl Evropskou sítí pro 
rozvoj venkova organizován jako součást činností přípravy na nové programové období 
2014–2020. Výsledky pracovního semináře informují o účinném posouzení potřeb a 
vymezení priorit, výběru opatření, návrhu a provádění a účinném poskytování 
environmentálních služeb. 

 
Zdroje a dokumenty s pokyny 
 
Dostupné technické dokumenty a dokumenty s pokyny z EU a členských států o přípravě smluv o 
partnerství a PRV na období let 2014–2020, včetně konzultací zúčastněných stran: 

 pracovní dokument útvarů Komise o zásadě partnerství fondů společného strategického 
rámce – prvcích evropského kodexu chování pro partnerství [PDF  ], 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/en/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation/en/workshop-strategic-programming-rdp-monitoring-evaluation_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/sfc2014/doc/wp_prog.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=7797A2AE-91CD-8D82-C9DB-D30E043439F1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/events/madrid-06-2013_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_cs.pdf
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 jednání odborné skupiny pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty pro evropské 
strukturální a investiční fondy: návrh vzoru a hlavních směrů pro obsah smluv o partnerství 
(verze 3) [PDF ], 

 poziční dokumenty EK informují členské státy o názorech útvarů Komise na hlavní problémy 
a priority financování na období let 2014–2020 a vytvářejí rámec pro dialog mezi EK a 
každým členským státem o vypracování smlouvy o partnerství a o rozvoji programů, 

 tematická iniciativa maltské celostátní sítě pro venkov pro řešení problémů plánování PRV na 
období let 2014–2020, 

 příspěvek francouzské celostátní sítě pro venkov k procesu vnitrostátní konzultace o 
smlouvě o partnerství pro období let 2014–2020. 

 
Provádění programů pro rozvoj venkova 
 
Zlepšování kvality programů EU pro rozvoj venkova (PRV) je zásadní součástí poslání Evropské sítě 
pro rozvoj venkova. Tento oddíl poskytuje řadu zdrojů na podporu provádění budoucích PRV. 
Zahrnuje pravidelné aktualizace analytických prací Evropské sítě pro rozvoj venkova zaměřených na 
pochopení, jak politika funguje v praxi, určení toho, co fungovalo dobře a co lze zlepšit, a 
poskytujících poznatky pro informované rozhodování v členských státech a na úrovni EU. 
 
Oddíl zahrnuje také příslušné zdroje Evropské sítě pro rozvoj venkova, včetně souhrnů zkušeností 
získaných při provádění v průběhu let 2007–2013, poznatků o životním cyklu projektů financovaných 
z EZFRV a příkladů úspěchů při provádění PRV. 
 
Zkušenosti z období let 2007–2013 
 
Odkazy na práce Evropské sítě pro rozvoj venkova a souhrnné dokumenty relevantní pro provádění 
PRV: 

 byl zorganizován seminář o zlepšení provádění PRV založený na výsledcích tematické 
pracovní skupiny 4 Evropské sítě pro rozvoj venkova, „Delivery Mechanisms of EU Rural 
Development Policy“ (Prováděcí mechanismy politiky EU pro rozvoj venkova), v jehož rámci 
bylo stanoveno, co z hlediska provádění PRV funguje dobře a co by se dalo v budoucnu 
zlepšit, 

 tematická pracovní skupina pro prováděcí mechanismy přezkoumala zkušenosti z provádění 
programů pro rozvoj venkova v EU za účelem určení těch aspektů, které fungují dobře, a 
těch, které mohou vyžadovat zlepšení, a jaká konkrétní zlepšení by mohla být 
provedena. Závěrečná zpráva – souhrn a závěry [PDF ], 

 oddíl Environmentální služby poskytuje odkaz na tematickou stránku fokusové pracovní 
skupiny pro poskytování environmentálních služeb, jež určila aspekty zásadního významu 
pro poskytování environmentálních služeb a nabídla soubor doporučení pro návrh a 
provádění budoucí generace programů pro rozvoj venkova (pro období 2014–
2020). Shrnutí [PDF    ], 

 Rural Review č. 15: Delivering Environmental Services using Rural Development Policy 
(Poskytování environmentálních služeb pomocí politiky pro rozvoj venkova) (duben 2013) 
[PDF ] zkoumá, jak politika pro rozvoj venkova podporuje poskytování environmentálních 
služeb ve venkovských oblastech EU. Byl formulován jako praktický „soubor nástrojů“ pro 
subjekty, které jsou odpovědné za návrh a budoucí provádění nové generace programů pro 
rozvoj venkova (2014–2020), 

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/1_partnership_agreement_template_guidance_2013_05_21.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_cs.cfm
https://secure2.gov.mt/mrra-ma/rdp_20122020?l=1
http://www.reseaurural.fr/breve/contribution-%C3%A9crite-du-r%C3%A9seau-rural-fran%C3%A7ais-sur-l039accord-de-partenariat-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D450D292-9263-7B19-5F56-787AC28DDC5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
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 pracovní seminář koordinačního výboru na téma „Quality Design of Environmental and 
Climate Measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalitní návrh environmentálních a klimatických 
opatření PRV pro období 2014–2020) pořádaný Evropskou sítí pro rozvoj venkova jako 
součást činností přípravy na nové programové období 2014–2020. Prezentace a výsledky 
pracovního semináře informují o účinném posouzení potřeb a vymezení priorit, výběru 
opatření, návrhu a provádění a účinném poskytování environmentálních služeb, 

 tematická pracovní skupina pro typologii a zacílení přispívá k přesnému vymezení 
venkovských oblastí v EU, což je klíčové pro návrh politiky EU pro rozvoj venkova a zajištění 
doplňkovosti s ostatními fondy EU zaměřenými na rozvoj venkovských oblastí, 

 tematická pracovní skupina pro zemědělství a širší hospodářství analyzovala vazby mezi 
zemědělstvím a širším hospodářstvím venkova za účelem určení a popisu potenciálních 
synergií a/nebo konfliktů mezi zemědělstvím a hospodářstvím venkova v různých 
venkovských oblastech EU, 

 oddíl Veřejné statky a veřejná intervence představuje výsledky a zjištění příslušné tematické 
pracovní skupiny a zkoumá potenciál politiky pro rozvoj venkova přispět k poskytování 
veřejných statků ve venkovských oblastech prostřednictvím zemědělství, včetně biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy a přírodních zdrojů jako vody a půdy, 

 způsoby, jak zlepšit podporu PRV pro projekty související s mládeží, se zabývá „tematická 
iniciativa pro mládež“ Evropské sítě pro rozvoj venkova. 

 
Příklady provádění PRV  
 
Oddíl zahrnuje příklady projektů EZFRV, případové studie a příklady úspěšného provádění PRV, které 
se mohou stát vodítkem pro budoucí prováděcí opatření PRV. 
Příklady provádění programu pro rozvoj venkova (z případových studií tematické pracovní skupiny 
pro prováděcí mechanismy): 

 model globální zemědělské smlouvy v Katalánsku ve Španělsku [PDF ], 
 proces konzultace pro přípravu vnitrostátního strategického plánu a PRV v Rakousku [PDF 

], 
 projekty integrovaných dodavatelských řetězců v regionu Emilia-Romagna v Itálii [PDF ], 
 strategický přístup a návrh programu v Dánsku [PDF ], 
 vymezení a provádění komunikační strategie ve Francii [PDF ], 
 zlepšení postupu podávání žádostí v Polsku [PDF ]. 

 
 
Poznatky z let 2007–2013 
 
Tento oddíl je jednotné přístupové místo, které poskytuje výběr klíčových zdrojů dostupných na 
internetových stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova. Zahrnuje odkazy na: výsledky tematické 
analýzy; zkušenosti získané při úspěšných iniciativách; dokumenty s pokyny; výsledky akcí; publikace; 
audiovizuální materiály a jiné zdroje vypracované Evropskou sítí pro rozvoj venkova nebo s jejím 
přispěním v průběhu programového období 2007–2013. Tento obsah je velice relevantní pro 
vytváření programů pro rozvoj venkova (PRV) pro období let 2014–2020. 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C4F09-AED8-AA1F-D13C-96169B9257AB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C51BE-B2B2-5FB8-9019-0F6DD354F782
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C51BE-B2B2-5FB8-9019-0F6DD354F782
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C53E6-DA24-D7D6-6F57-7B9CA2F1AE41
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C564D-AB03-98A2-3A04-BD41FA699191
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5879-D638-F273-E971-22EAFFB115EB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=244C5AF6-056A-4CC8-7A29-03BA8208BAE7
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Programování a provádění 
 

 Seminář o úspěšném programování vyhodnotil výsledky seminářů Evropské sítě pro rozvoj 
venkova, jež byly uspořádány v průběhu roku 2012. Seminář byl zaměřen na to, jak lze do 
budoucích PRV začlenit získané poznatky a zkušenosti i průřezové priority související 
s inovacemi, životním prostředím a změnami klimatu. Věnoval se také různým krokům, jež je 
třeba provést pro zlepšení návrhu a provádění programů v příštím programovém období, 

 seminář o zlepšení provádění PRV byl uspořádán na základě výsledků tematické pracovní 
skupiny 4 Evropské sítě pro rozvoj venkova „Delivery Mechanisms of EU Rural Development 
Policy“ (Prováděcí mechanismy politiky EU pro rozvoj venkova), jež určily, co z hlediska 
provádění PRV funguje dobře a co by se dalo v budoucnu zlepšit, 

 tematická pracovní skupina pro typologii a zacílení přispívá k přesnému vymezení 
venkovských oblastí v EU, což je klíčové pro návrh politiky EU pro rozvoj venkova a zajištění 
doplňkovosti s ostatními fondy EU zaměřenými na rozvoj venkovských oblastí, 

 tematická pracovní skupina pro zemědělství a širší hospodářství analyzovala vazby mezi 
zemědělstvím a širším hospodářstvím venkova za účelem určení a popisu potenciálních 
synergií a/nebo konfliktů mezi zemědělstvím a hospodářstvím venkova v různých 
venkovských oblastech EU, 

 tematická pracovní skupina pro prováděcí mechanismy přezkoumala zkušenosti z provádění 
programů pro rozvoj venkova v EU za účelem určení těch aspektů, které fungují dobře, a 
těch, které mohou vyžadovat zlepšení, a jaká konkrétní zlepšení by se mohla provést, 

 tematické informační listy poskytují jasný obraz o intervencích politiky pro rozvoj venkova 
podle témat, přičemž zdůrazňují propojení mezi prioritou politiky, prováděcími opatřeními a 
jejich skutečnými výsledky v praxi, 

 informační listy PRV uvádí informace o celkovém pokroku dosaženém každým programem 
pro rozvoj venkova prováděným v celé EU, 

 tabulky ukazatelů monitorování PRV ukazují dosažený pokrok z hlediska finančních a 
výstupních ukazatelů vzhledem k přiděleným cílům pro PRV v období let 2007–2013, 

 databáze projektů PRV uvádí příklady úspěšných projektů PRV prováděných v celé EU. 
 
Předávání znalostí a inovace: 
 

 Rural Review č. 16: Knowledge Transfer and Innovation in Rural Development Policy 
(Předávání poznatků a inovace v politice pro rozvoj venkova) (květen 2013) [PDF ]. Toto 
vydání časopisu poskytuje stručný přehled o současném chápání inovací v rozvoji venkova a 
letmý pohled na budoucí výzvy a příležitosti. Zaměřuje se na sdílení znalostí a pomoc při 
důslednějším začleňování výměny znalostí a inovací do budoucí politiky pro rozvoj venkova, 

 fokusová pracovní skupina pro předávání znalostí a inovace analyzovala, jak programy pro 
rozvoj venkova (PRV) podporují v politickém rámci pro období let 2007–2013 předávání 
znalostí a inovace v praxi, a poskytla členským státům doporučení, jak podpořit předávání 
znalostí a inovace v příštím programovém období, 

 informační zdroj pro předávání znalostí a inovace je jednoznačně strukturovaný soupis 
s příslušnými informacemi o projektu, iniciativě, institucích a knihovně vytvořený za účelem 
usnadnit aktivnější spolupráci a zapojení, které vedou k posílenému předávání znalostí a 
inovacím v rámci venkovského společenství, 

 příklady projektů a iniciativ v oblasti předávání znalostí a inovací, 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps/en/seminar-on-improving-the-delivery-of-dps_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=89E54472-A7ED-41AD-84A6-C392AD7ECE14
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 Rural Review č. 2: Creativity and Innovation in EU Rural Development (Kreativita a inovace 
v rozvoji venkova EU) (prosinec 2009) [PDF ] nabízí příklady různých typů 
inovací a kreativity z venkovských oblastí EU. 

 
Podnikání na venkově: 
 

 závěrečná zpráva tematické iniciativy podnikání na venkově Evropské sítě pro rozvoj venkova 
[PDF ], 

 Rural Review č. 10: Rural entrepreneurship (Podnikání na venkově) [PDF 
] poskytuje bližší informace o tom, jak zemědělská politika a politika pro rozvoj venkova EU 
pomáhají podporovat podnikání na venkově, 

 Rural Review č. 5: Cultivating competitiveness of the EU farm, agri-food and forest sectors 
(Rozvíjení konkurenceschopnosti zemědělského, zemědělsko-potravinářského a lesnického 
odvětví EU) [PDF      ] se zaměřuje na podporu zemědělského, zemědělsko-
potravinářského a lesnického odvětví EU pomocí kombinace konkurenceschopnosti a 
multifunkčnosti, 

 hlavní směry poskytované jako nástroj pro budování kapacit pro podnikatele ve venkovských 
oblastech, 

 akce, školení a pracovní skupiny pro budování kapacit venkovských podnikatelů; 
 knihovna pro podnikání na venkově, která poskytuje obecný zdroj materiálů a příklady 

projektů, 
 Rural Review č. 9: Forestry and rural development (Lesnictví a rozvoj venkova) [PDF  

  ] se zaměřuje na propojení mezi politikou pro rozvoj venkova a venkovskými 
oblastmi. Zahrnuje také úspěšné projekty a zkušenosti z praxe, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti lesnictví [PDF     ] přináší soubor 
článků o tom, jak lze EZFRV použít pro udržitelný rozvoj rozmanité škály různých lesních 
zdrojů EU. 

 
Finanční nástroje: 
 

 pracovní seminář koordinačního výboru o finančních nástrojích byl uspořádán, aby pomohl 
zvýšit informovanost stran zúčastněných na rozvoji venkova o příležitostech a aspektech 
vytváření a využívání finančních nástrojů v programech pro rozvoj venkova během příštího 
programového období (2014–2020), 

 Rural Review č. 13: Rural development financial instruments: New opportunities to tackle 
the economic crisis (Finanční nástroje pro rozvoj venkova: Nové možnosti, jak se vypořádat 
s hospodářskou krizí) (říjen 2012) [PDF ] uvádí příležitosti, zkušenosti a problémy 
provádění politiky EU pro rozvoj venkova, 

 oddíl Financování venkova poskytuje informace o práci pracovní skupiny pro financování 
venkova zorganizované v rámci tematické iniciativy pro podnikání na venkově celostátní sítě 
pro venkov, 

 knihovna pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů pro místní 
finanční nástroje. 

 
Potravinový řetězec: 
 

 místní potraviny a krátký dodavatelský řetězec – úvodní stránka tématu s příslušnými odkazy 
na opatření EU na podporu zemědělských produktů, studie a příklady projektů, 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B99849C0-00E8-A7DC-1D6A-775E2ED9F89A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645A64C4-DB42-7EBA-5D54-33F5BD033760
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=645FC555-CDFB-B21F-57AF-F82755452083
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0826A911-CF29-F4B9-93D6-A6C407B2BE63
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D6627A-D190-F12D-DEA8-3C1C9CC12425
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED5808AC-994A-47AD-928F-0D3088716910
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED5808AC-994A-47AD-928F-0D3088716910
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9272-E7EC-F887-076F-60530F37F7BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA9272-E7EC-F887-076F-60530F37F7BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA984B-BBE7-7D5D-F2DF-B8BCABD92A53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09CA984B-BBE7-7D5D-F2DF-B8BCABD92A53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CFED71D-953C-F13F-BAFD-02A52E1C31DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CFED71D-953C-F13F-BAFD-02A52E1C31DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=796E8491-F491-EF46-04EC-905DC3E2889F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976EDAE4-CFB2-D001-84B7-50AD03F766D8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=976FAB0E-EEC5-439A-03A8-DCD6D3584B2B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=977099EE-BC8C-134C-B6FF-C30763398F64
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=97718234-CA45-D787-FAE1-E0AC9C796B5E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=977261B1-EF60-9F41-A40C-B06CEEB6CEE0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD733-B9E6-6325-55FA-84BF68D47071
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD733-B9E6-6325-55FA-84BF68D47071
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1390E32D-9DCD-823B-EB46-AA0F7A4B4F34
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F084-FDA8-A93F-FF0C-DC38AD30D86C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F084-FDA8-A93F-FF0C-DC38AD30D86C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871EDBD-AA5E-A323-2D82-5BDDD09EB00C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F756-E8FF-84C1-8C6D-B58BC8A8A7B0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F2AD-BBC3-FC44-8B69-42EA76958E53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F9BC-0A95-C2C9-CFB3-FD8E08FCE49B
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=69D9962A-A9D5-5298-0AB7-C4B02470D0B5
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 Rural Review č. 12: Local food and short supply chains (Místní potraviny a krátké 
dodavatelské řetězce) [PDF ] názorně ukazuje, jak PRV přispívají 
k propagaci místní produkce potravin a krátkých dodavatelských řetězců, 

 knihovna pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů pro krátké 
dodavatelské řetězce, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti potravin [PDF   ] ilustruje příklady, jež 
názorně ukazují škálu výhod, které členským státům přináší činnosti pro rozvoj venkova 
související s potravinami v rámci SZP. 

 
Životní prostředí a změna klimatu: 
 

 pracovní seminář Evropské sítě pro rozvoj venkova na téma „Quality Design of 
Environmental and Climate Measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalitní návrh 
environmentálních a klimatických opatření PRV pro období 2014-2020) uspořádaný 
Evropskou sítí pro rozvoj venkova jako součást činností přípravy na nové programové období 
2014–2020. Výsledky pracovního semináře informují o účinném posouzení potřeb a 
vymezení priorit, výběru opatření, návrhu a provádění a účinném poskytování 
environmentálních služeb, 

 Rural Review č. 15: Delivering Environmental Services using Rural Development Policy 
(Poskytování environmentálních služeb pomocí politiky pro rozvoj venkova) (duben 2013) 
[PDF ] se zabývá tím, jak politika pro rozvoj venkova podporuje poskytování 
environmentálních služeb ve venkovských oblastech EU, 

 oddíl Environmentální služby poskytuje odkaz na tematickou stránku fokusové pracovní 
skupiny pro poskytování environmentálních služeb, jež určila aspekty zásadního významu 
pro poskytování environmentálních služeb a nabídla soubor doporučení pro návrh a 
provádění budoucí generace programů pro rozvoj venkova (pro období 2014–2020). Shrnutí 
zprávy fokusové pracovní skupiny [PDF      ], 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti environmentálních služeb [PDF     ] se 
zaměřuje na širokou škálu různých environmentálních služeb, jež lze podporovat 
prostřednictvím EZFRV pomocí finanční podpory dostupné pro programy pro rozvoj venkova 
(PRV) členských států EU, 

 oddíl Veřejné statky a veřejná intervence představuje výsledky a zjištění příslušné tematické 
pracovní skupiny a zkoumá potenciál politiky pro rozvoj venkova přispět k poskytování 
veřejných statků ve venkovských oblastech prostřednictvím zemědělství, včetně biologické 
rozmanitosti zemědělské půdy a přírodních zdrojů jako vody a půdy, 

 tematická pracovní skupina 4: Collective Approaches to Agri-environment Schemes 
(Kolektivní přístupy k agroenvironmentálním režimům) [PDF ] diskutovala o stávajících 
kolektivních přístupech k agroenvironmentálním smlouvám, 

 brožura o veřejných statcích a veřejné intervenci v zemědělství: [PDF  ] je 
založená na práci provedené tematickou pracovní skupinou veřejné statky, jež projednávala 
otázky související s veřejnými statky a zkoumala, jak k nim přispívá politika EU pro rozvoj 
venkova, 

 Rural Review č. 7: Public Goods and Rural Development (Veřejné statky a rozvoj venkova) 
(březen 2011): [PDF      ] je věnován úloze politik EU v oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova při poskytování veřejných statků ve venkovských oblastech po celé Evropě, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti ekologického růstu: [PDF   ] 
představuje případové studie projektů PRV EU, jež ilustrují a vysvětlují v praxi, jak mohou mít 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8F24E08-0A45-F272-33FB-A6309E3AD601
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E989F15-DBB7-D377-4D95-796A97416053
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3E98A485-0639-02F5-D8C5-B74B1D641680
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E225117-E813-29DD-8755-E97665BA10D9
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/library-on-rural-entrepreneurship/specific-themes/en/short-supply-chains_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF6CD-99E4-C006-A971-7A0135682DFF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF98B-A36A-560A-F536-87781ED021EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=875D2197-B61D-D700-8EE2-B21C04AB9B59
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=452270BE-920A-6AFB-FE5A-BD3F83C79C78
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=452270BE-920A-6AFB-FE5A-BD3F83C79C78
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522784D-F57B-4E63-8882-F1C9F93502FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522784D-F57B-4E63-8882-F1C9F93502FA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45227AED-EB65-0E88-C0FF-9D706AF6572C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=26065290-F2AE-D77F-BDE0-4DF8472225BE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B513B-C63B-8924-09AB-6569A7326F48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B4AF0-924B-6838-60E5-73EAA5F1ACE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B435A-E065-B8AF-7D9B-C6A0BD071ADF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B578C-C80B-AA63-F55D-77A7946710CE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=115B5DDD-9D73-6D02-92E2-3E22A5520D1F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C572-9D15-7C05-E557-4B38AC56F75F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C572-9D15-7C05-E557-4B38AC56F75F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C2C8-A44F-93C4-4A01-06F53A15664E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C2C8-A44F-93C4-4A01-06F53A15664E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365C7D2-AD6C-00F4-827F-30032CAEB0AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2365CF3B-F0DC-1F96-5403-F940D8E03C9C
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venkovské oblasti Evropy prospěch z přijetí environmentálně udržitelných přístupů ke svému 
rozvoji, 

 oddíl Změna klimatu / opatření v oblasti klimatu poskytuje odkaz na screening provedený 
Evropskou sítí pro rozvoj venkova v roce 2010 s cílem určit, jak je v PRV na úrovni členských 
států řešen problém změny klimatu, 

 Rural Review č. 4: Rural Development and Climate Change (Rozvoj venkova a změna klimatu) 
(květen 2010) [PDF ] objasňuje příspěvek, který politika pro rozvoj venkova 
přináší do agendy opatření EU v oblasti klimatu. 

 
Sociální začleňování a hospodářský rozvoj venkovských oblastí: 
 

 portál pro mládež a mladé zemědělce nabízí relevantní informace a zdroje ohledně podpory 
poskytované mladým zemědělcům a mladým lidem ve venkovských oblastech EU. Způsoby, 
jak zlepšit podporu PRV pro projekty související s mládeží, se zabývá zejména „tematická 
iniciativa pro mládež“ Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti sociálního začleňování [PDF ] vyzdvihuje řadu 
příkladů projektů pro sociální začleňování spolufinancovaných z EZFRV z celého evropského 
venkova, 

 brožura o projektech EZFRV týkajících se mladých zemědělců a mladších lidí na evropském 
venkově [PDF ] nabízí výběr příkladů projektů, které ukazují, jak může EZFRV pomoci při 
poskytování příležitostí pro rozvoj mladým zemědělcům a mladším lidem na evropském 
venkově, 

 Rural Review č. 6: Employment and Social Inclusion (Zaměstnanost a sociální začleňování) 
[PDF ] se zaměřuje na podporu venkovské zaměstnanosti, boj proti 
chudobě na venkově a zlepšování kvality života, 

 Sociální zemědělství je společná tematická iniciativa celostátní sítě pro venkov (CSV) 
zahájená za účelem určit a analyzovat příležitosti a překážky pro provádění činností 
sociálního zemědělství / ekologické péče v EU 27, které obnášejí celostátní/regionální PRV 
pro období 2007–2013, 

 seminář Evropské sítě pro rozvoj venkova o částečně soběstačném zemědělství 
v EU posoudil situace a politiky zaměřené na částečně soběstačná hospodářství v celé EU, 

 sociální aspekty podnikání na venkově, 
 portál knihovny pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů pro 

začleňování specifických cílových skupin, 
 portál knihovny pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů 

pro sociální služby a zemědělství, 
 portál knihovny pro podnikání na venkově, která poskytuje materiály a příklady projektů 

pro sociální podnikání, 
 tento oddíl poskytuje informace o uplatňování informačních a komunikačních technologií 

(IKT) ve venkovských oblastech, 
 brožura o projektech EZFRV v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) 

[PDF       ] vyzdvihuje, jak jsou informační a komunikační technologie 
používány jako klíčový nástroj pro rozvinutí potenciálu venkovských oblastí, neboť je činí 
přitažlivějším místem pro život, práci a návštěvy. 

 
Místní rozvoj vedený komunitami, iniciativa LEADER a nadnárodní spolupráce: 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=101A386E-C8C0-9369-8912-C42045DDE42D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE95970-CB05-AF48-16A5-19DCAAD02A73
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0FE961F4-9791-1C38-D796-8C42DDBF61B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AD4A2D5-C355-06D9-1B68-E31A73E0A72B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6B892598-9EFD-5574-62AE-4D75E320D118
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=09AED062-D99D-0744-062C-2B6F6E4785FB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=92460B5E-9DF9-0E34-A7B4-416AB3260DC8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9246115F-D268-DE12-55AA-F9C80A85BED7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=87CA972E-0662-01D8-2D5F-EDDDC9A84300
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CD6B0148-B279-3275-F1B3-3F5546B06C5C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226932-E11C-9441-4740-433EAAF96A57
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4522647C-A159-15A8-4AB6-89CE07EDB89D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226702-9047-59C4-8E72-19BE620A0ADB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=45226E2B-EEC7-2BB0-A695-B42CBD546642
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 třetí akce LEADER 2013: Building Bridges for the Future (Budování mostů pro 
budoucnost) byla organizována za účelem podpory procesu úspěšného programování 
místního rozvoje vedeného komunitami (CLLD) (známého jako iniciativa LEADER v rámci 
EZFRV) na vnitrostátní a místní úrovni, 

 informace o pracovních seminářích o místním rozvoji vedeném komunitami, které pořádá GŘ 
AGRI a programovací výbor Evropské sítě pro rozvoj venkova v souvislosti s desátým 
evropským týdnem regionů a měst – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Cílem bylo vyvolat diskuse o 
přípravě, návrhu, provádění a řízení strategií místního rozvoje, dosáhnout porozumění tomu, 
jak lze vytváření sítí použít jako nástroj pro mobilizaci subjektů, a informovat širší publikum o 
přidané hodnotě nadnárodní spolupráce mezi místními územími, 

 pracovní seminář o místním rozvoji vedeném komunitami byl uspořádán Evropskou sítí pro 
rozvoj venkova za účelem výměny informací a myšlenek pro budoucí programové období a 
určení potřeb zúčastněných stran v této souvislosti a možnou úlohou sítě v přípravné fázi, 

 jako součást cíle posoudit provádění iniciativy LEADER v celé EU a určit osvědčené postupy, 
jež by bylo možno rozvinout do doporučení pro zlepšení provádění iniciativy LEADER, se 
fokusová pracovní skupina 4: Better Local Development Strategies (Lepší strategie místního 
rozvoje) zaměřuje na analyzování dvou klíčových aspektů strategií místního rozvoje – 
vytváření a provádění, 

 oddíl Místní akční skupina (MAS) poskytuje jako součást sady nástrojů iniciativy LEADER 
praktické a užitečné informace o různých aspektech souvisejících se zřízením MAS, 

 oddíl Návrh a provádění strategie poskytuje pokyny k otázkám souvisejícím s návrhem a 
provádění strategií místního rozvoje, 

 Rural Review č. 11: LEADER and cooperation (Iniciativa LEADER a spolupráce) (duben 2012) 
[PDF     ] je zaměřen na vzájemný vztah mezi dvěma klíčovými prvky 
přístupu Leader – strategií místního rozvoje a spoluprácí, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti iniciativy LEADER [PDF       ] 
názorně dokládá a zdůrazňuje přidanou hodnotu iniciativy LEADER, 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti jiných fondů EU [PDF  ] názorně 
dokládá, jak může EZFRV fungovat ve venkovských oblastech souběžně s jinými zdroji 
financování EU, 

 zvláštní slovníček pojmů nadnárodní spolupráce, 
 pravidla a postupy nadnárodní spolupráce členských států poskytují informace určené MAS a 

jiným aktérům podobným MAS, kteří mají zájem zúčastnit se nadnárodní spolupráce, 
 oddíl Provádění nadnárodní spolupráce informuje o společných aspektech řízení projektů 

nadnárodní spolupráce, 
 informativní oddíly o úlohách monitorování a hodnocení jako součástí navazujících činností 

nezbytných pro zlepšení provádění projektů nadnárodní spolupráce, 
 sada nástrojů příručky pro nadnárodní spolupráci. 

 
Vytváření sítí pro rozvoj venkova 
 
Vytváření sítí v praxi: získané zkušenosti a ponaučení 

 pracovní seminář koordinačního výboru o budoucnosti vytváření venkovských sítí 
uspořádaný v Bruselu dne 17. září 2012 a výsledky pracovního semináře [PDF ] informují o 
budoucnosti vytváření evropských sítí pro rozvoj venkova, 

 Rural Review č. 14: Networks and Networking in Rural Development Policy (Sítě a vytváření 
sítí v politice pro rozvoj venkova) (prosinec 2012) [PDF ] ukazuje, že sítě jsou účinným 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED342-E437-C341-1DB6-384A6E8B9099
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/en/cc-workshop-on-the-future-of-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-the-future-of-networking/en/cc-workshop-on-the-future-of-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=06E0F500-D58E-933C-A762-4654F239EBCE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04
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prostředkem pro informování, jímž lze napomoci inspiraci a zlepšení postavení místních lidí 
ve venkovských komunitách, 

 Sítě jako nástroj politiky pro rozvoj venkova pro stimulování a sdílení nových myšlenek, což 
přispívá k provádění politiky pro rozvoj venkova, 

 Zkušenosti získané z Evropské sítě pro rozvoj venkova uvádí některé z milníků a dosažených 
výsledků Evropské sítě pro rozvoj venkova během období let 2008–2012, 

 Zkušenosti z celostátních sítí pro venkov (CSV) uvádí důležitá a užitečná poučení, které je 
třeba si vzít ze zkušeností CSV během období let 2007–2013 a na kterých lze stavět pro 
nadcházející programové období 2014–2020, 

 Celostátní sítě pro venkov – rozmanitost přístupů přináší praktické zkušenosti a studijní 
příležitosti vytvářené velkou rozmanitostí přístupů CSV souvisejících s vytvářením 
venkovských sítí, 

 jako součást zkušeností získaných z CSV poskytuje oddíl Zlepšování společného porozumění 
společným politikám příklady škály metod a postupů, které CSV používají, aby sdružovaly 
skupiny, organizace a jednotlivce za účelem rozvoje sdíleného porozumění politikám, a to jak 
vertikálně, tak horizontálně, ve všech skupinách zúčastněných stran, 

 Vycházení ze získaných zkušeností poskytuje odkazy na zkušenosti a ponaučení získané 
během programového období 2007–2013 Evropské sítě pro rozvoj venkova, CSV a jiných sítí, 
ze kterých lze vycházet pro nadcházející programové období 2014–2020, 

 Účinné zapojení zúčastněných stran poskytuje příklady škály metod a postupů, které CSV 
používají, aby zapojily stávající a potenciální skupiny zúčastněných stran do aspektů PRV, jež 
jsou pro ně nejrelevantnější, 

 Usnadnění výměny postupů a zkušeností je soubor v praxi použitých užitečných nástrojů 
učení pro jiné zúčastněné strany, které jsou předloženy vhodným způsobem a zpřístupněny 
široké veřejnosti, 

 Podpora spolupráce a společných akcí poskytuje příklady úspěchů, jež ilustrují, jak CSV 
podporují osoby, skupiny a organizace při hledání potenciálních partnerů, společném 
rozvíjení myšlenek a kolektivní práci na provádění společných projektů, 

 Budování kapacit pro venkovské sítě je seminář organizovaný Evropskou sítí pro rozvoj 
venkova s cílem přispět k budování kapacit vnitrostátních a regionálních sítí a poskytnout 
cennou příležitost těm, kteří jsou zapojeni do raných fází vytváření CSV, setkat se s jinými 
subjekty zabývajícími se rozvojem venkova v celé EU. 

 
Nástroje sebehodnocení pro celostátní sítě pro venkov 

 oddíl Stávající nástroje, které CSV používají pro sebehodnocení, zahrnuje soubor praktických 
nástrojů sebehodnocení, které CSV již užívají, 

 oddíl Pokyny pro návrh průzkumů, dotazníků a formulářů pro zpětnou vazbu poskytuje 
některé obecné dokumenty s pokyny pro CSV pro přípravu průzkumů pro shromažďování a 
posuzování názorů a stanovisek zúčastněných stran a účastníků na různých činnostech na 
sítích, 

 Informace nad rámec sebehodnocení celostátní sítě pro venkov (CSV) je oddíl s odkazy a 
publikacemi, jež poskytují některé užitečné zdroje inspirace, metodiky a ponaučení pro CSV, 
jež se zajímají o informace překračující standardní postup sebehodnocení činností CSV, 

 oddíl Profily sebehodnocení celostátní sítě pro venkov (CSV) informuje o obecném přístupu, 
který pro sebehodnocení zvolily vybrané CSV, 

 Potenciální nástroje pro podporu sebehodnocení CSV je sbírka dokumentů s pokyny 
poskytovanými pro sebehodnocení činností v nevládních organizacích a sítích pro 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
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společenskou změnu, které obsahují praktické příklady a rady, jež by mohly být relevantní 
také pro sebehodnocení CSV, 

 oddíl Praktické nástroje pro sebehodnocení CSV poskytuje odkazy na sbírku praktických 
nástrojů, jež CSV buď používají pro monitorování pokroku a posuzování výkonnosti svých 
činností na sítích, nebo které mají potenciál k tomu, aby je CSV používaly. 

 
 
Monitorování a hodnocení 
 
Monitorování a hodnocení jsou důležité prvky plánování, návrhu a provádění programu pro rozvoj 
venkova (PRV). Hodnocení je zásadní pro správné posouzení potřeb venkovských oblastí a tvoří 
důležitou součást vymezení budoucí strategie programu a nejlepšího výběru opatření PRV. 
Umožňuje také posoudit dopad politiky a podporuje účinnost provádění. Monitorování je důležité 
pro průběžné posuzování programů a poskytuje údaje pro včasnou úpravu provádění programu. 
Monitorování a hodnocení jsou zvláště důležité v době hospodářské krize, kdy se potřeba účinného a 
účelného využívání veřejných prostředků zvyšuje. 
 
V programovém období 2014–2020 je poprvé zřízen společný rámec pro monitorování a hodnocení 
pro celou SZP. Evropská komise navrhuje zefektivnit proces monitorování a hodnocení PRV na 
základě dosavadních zkušeností. Cílem je poskytnout spolehlivé a včasné údaje, jež umožní řádné 
posouzení, následná opatření a konečně lepší provádění PRV.  
 
Další informace týkající se monitorování a hodnocení PRV a politiky EU pro rozvoj venkova naleznete 
na internetových stránkách Evropské sítě pro hodnocení rozvoje venkova a v oddíle internetových 
stránek Evropské komise věnovaném monitorování a hodnocení SZP po roce 2013. 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova vytváří tabulky monitorování PRV, jež ukazují pokrok dosažený 
programy pro rozvoj venkova EU z hlediska veřejných výdajů a výstupních ukazatelů v období let 
2007–2013. 
 
 
Hodnocení a sebehodnocení celostátních sítí pro venkov 
 
Výběr odkazů na příslušné práce provedené Evropskou sítí pro rozvoj venkova, které se vztahují 
k hodnocení a sebehodnocení celostátních sítí pro venkov (CSV): 

 oddíl Stávající nástroje, které CSV používají pro sebehodnocení, zahrnuje soubor praktických 
nástrojů sebehodnocení, které CSV již užívají, 

 oddíl Profily sebehodnocení CSV informuje o obecném přístupu, který pro sebehodnocení 
zvolily vybrané CSV, 

 oddíl Pokyny pro návrh průzkumů, dotazníků a formulářů pro zpětnou vazbu poskytuje 
některé obecné dokumenty s pokyny pro CSV pro přípravu průzkumů pro shromažďování a 
posuzování názorů a stanovisek zúčastněných stran a účastníků podílejících se na různých 
činnostech vytváření sítí, 

 Informace nad rámec sebehodnocení CSV je oddíl s odkazy a publikacemi, jež poskytují 
některé užitečné zdroje inspirace, metodiky a ponaučení pro CSV, jež se zajímají o informace 
nad rámec standardního postupu sebehodnocení činností CSV, 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/monitoring-evaluation/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-monitoring-indicator-tables/
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/existing-tools-used-by-nrns-for-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/en/nrn-self-assessment-profiles_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/guidance-on-design-of-surveys-questionnaires-and-feedback-forms_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm
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 oddíl Potenciální nástroje pro podporu sebehodnocení celostátní CSV je sbírka dokumentů 
s pokyny pro sebehodnocení činností v nevládních organizacích a sítích pro společenskou 
změnu, které obsahují praktické příklady a rady, jež by mohly být významné také pro 
sebehodnocení CSV. 

Hodnocení nadnárodní spolupráce 
 

Odkazy na příslušné práce provedené Evropskou sítí pro hodnocení a Evropskou sítí pro rozvoj 
venkova, které se vztahují k hodnocení iniciativy LEADER a nadnárodní spolupráce: 

 informativní oddíly o úlohách monitorování a hodnocení jako součástí činností následné 
kontroly nezbytných pro zlepšení provádění projektů nadnárodní spolupráce [PDF ]. 

 

 

Vytváření sítí pro rozvoj venkova 
 
Sítě a vytváření sítí jsou obecně uznávané a přijaté jako klíčové nástroje pro podporu a propagaci 
udržitelného rozvoje venkova. Vytváření sítí prokázalo, že je užitečným nástrojem pro zvýšení 
zapojení zúčastněných stran v různých fázích provádění programu pro rozvoj venkova (PRV). Ve fázi 
plánování PRV se vytváření sítí často používá jako nástroj k propojení všech zúčastněných stran s 
cílem prodiskutovat příslušné návrhy politik. Ve fázi provádění politiky podporuje práci různých stran 
zúčastněných na rozvoji venkova vytvářením příležitostí pro výměnu myšlenek, informací a znalostí. 
Jakmile se PRV dále rozvine, zaujímají sítě důležitou úlohu při šíření osvědčených postupů a přispívají 
ke zlepšování politiky pro rozvoj venkova. 
 
Vytváření sítí během programového období 2014–2020 svou důležitou úlohu ještě posílí díky 
zřizování sítí v oblasti rozvoje venkova na evropské a vnitrostátní úrovni. 
Vytváření sítí na úrovni EU – prostřednictvím Evropské sítě pro rozvoj venkova – sdružuje celostátní 
sítě pro venkov, organizace a státní správu, které jsou činné v oblasti rozvoje venkova s cílem: 

 zvýšit zapojení všech zúčastněných stran do provádění politiky, 
 zvýšit kvalitu programů rozvoje venkova a podpořit jejich hodnocení, 
 informovat širší veřejnost o přínosech politiky pro rozvoj venkova a 
 podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech. 

 
Síť evropského inovačního partnerství EIP a její servisní bod podporuje evropské inovační partnerství 
v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti a vytváření sítí operačních skupin, poradenských 
služeb a výzkumných pracovníků. Na tomto odkaze naleznete více informací o vytváření sítí jako 
nástroji politiky pro rozvoj venkova v letech 2014–2020. 
 
Zkušenosti z období let 2007–2013 
 
Odkazy na příslušné práce Evropské sítě pro rozvoj venkova ohledně chápání vytváření sítí jako 
nástroje politiky pro rozvoj venkova na základě relevantních zkušeností na úrovni EU a vnitrostátní 
úrovni: 

 Rural Review č. 14: Networks and Networking in Rural Development Policy (Sítě a jejich 
vytváření v politice pro rozvoj venkova) [PDF ] představuje zkušenosti a úlohu sítí jako 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/potential-tools-for-supporting-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/en/monitoring_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/monitoring-and-evaluation/en/evaluation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8AA6C56D-C716-CF81-014F-1F2890807D23
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6A46DFCB-F0A5-2010-F339-D5859C4C6F04
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účinné prostředky pro informování, inspirování a zlepšování postavení místních lidí ve 
venkovských komunitách, 

 Zkušenosti získané z Evropské sítě pro rozvoj venkova uvádí některé z milníků a dosažených 
výsledků Evropské sítě pro rozvoj venkova během období let 2008–2012, 

 Zkušenosti z celostátních sítí pro venkov uvádí důležitá a užitečná poučení, které je třeba si 
vzít ze zkušeností CSV během období let 2007–2013 a na kterých lze stavět pro nadcházející 
programové období 2014–2020, 

 Celostátní sítě pro venkov – rozmanitost přístupů přináší praktické zkušenosti a studijní 
příležitosti vytvářené velkou rozmanitostí přístupů CSV souvisejících s vytvářením 
venkovských sítí, 

 Sítě jako nástroj politiky pro rozvoj venkova pro stimulování a sdílení nových myšlenek, což 
přispívá k provádění politiky pro rozvoj venkova, 

 Budování kapacit pro venkovské sítě je seminář organizovaný Evropskou sítí pro rozvoj 
venkova s cílem přispět k budování kapacit vnitrostátních a regionálních sítí a poskytnout 
cennou příležitost těm, kdo jsou zapojeni do raných fází zřizování CSV, setkat se s jinými 
subjekty rozvoje venkova v celé EU, 

 Profily sebehodnocení CSV informují o obecném přístupu, který pro sebehodnocení zvolily 
vybrané CSV, 

 Potenciální nástroje pro podporu sebehodnocení CSV je sbírka dokumentů s pokyny 
poskytovanými pro sebehodnocení činností v nevládních organizacích a sítích pro 
společenskou změnu, které obsahují praktické příklady a rady, jež by mohly být relevantní 
také pro sebehodnocení CSV, 

 Zásady a postupy vytváření sítí poskytují zdroje a další literaturu o pozadí zřizování a 
provozování CSV a o klíčových otázkách této činnosti, 

 Sada nástrojů CSV je dynamický zdroj on-line, jehož účelem je řešit potřeby jednotek pro 
podporu sítě, řídicích orgánů a jiných příslušných zúčastněných stran celostátní sítě pro 
venkov v oblasti informací / pokynů pro posílení a zlepšení venkovských sítí financovaných 
z EZFRV, 

 Pokyny pro návrh průzkumů, dotazníků a formulářů pro zpětnou vazbu poskytují některé 
obecné dokumenty s pokyny pro CSV pro přípravu průzkumů pro shromažďování a 
posuzování názorů a stanovisek zúčastněných stran a účastníků podílejících se na různých 
činnostech v rámci vytváření sítí. 

 
Přidaná hodnota vytváření sítí: Příklady z období let 2007–2013 
 
Níže naleznete příklady činností v rámci sítí, příslušné případové studie a příběhy úspěšného vytváření 
sítí: 

 oddíl Zlepšování společného porozumění společným politikám poskytuje příklady škály 
metod a postupů, které CSV používají, aby sdružovaly skupiny, organizace a jednotlivce za 
účelem rozvoje sdíleného porozumění politikám, a to jak vertikálně, tak horizontálně ve 
všech skupinách zúčastněných stran, 

 oddíl Účinné zapojení zúčastněných stran poskytuje příklady škály metod a postupů, které 
CSV používají, aby zapojily stávající a potenciální skupiny zúčastněných stran do aspektů PRV, 
jež jsou pro ně nejdůležitější, 

 Podpora spolupráce a společných akcí poskytuje příklady úspěchů, jež ilustrují, jak CSV 
podporují osoby, skupiny a organizace při hledání potenciálních partnerů, společném 
rozvíjení myšlenek a kolektivní práci na provádění společných projektů, 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/capacity-building-rural-networks/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/en/principles-and-practice-of-networking_en.cfm
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 oddíl Usnadnění výměny postupů a zkušeností je sbírka v praxi použitých užitečných nástrojů 
učení pro jiné zúčastněné strany, které jsou vhodným způsobem představeny a zpřístupněny 
široké veřejnosti, 

 oddíl Výměna zkušeností a know-how je sbírka postupů vytváření sítí pro umožnění a 
usnadnění osobám, skupinám a organizacím, aby sdílely své znalosti a odborné poznatky jak 
pomocí osobního kontaktu, tak pomocí škály nástrojů kontaktu na dálku, 

 oddíl Podpora spolupráce a společných akcí je sbírka příkladů vytváření sítí, jež ilustrují, jak 
CSV podporují osoby, skupiny a organizace při hledání potenciálních partnerů, společném 
rozvíjení myšlenek a kolektivní práci na provádění společných projektů. 

 
Příprava na období 2014–2020 
 
Na této stránce naleznete užitečné nástroje a zdroje týkající se vytváření sítí v programovém období 
2014–2020: 

 prezentace Evropské komise na devatenáctém setkání celostátních sítí pro venkov konaném 
dne 12. září 2013 v Gdaňsku v Polsku, která poskytla úvodní pokyny pro vytváření sítí 
v programovém období 2014–2020 [PDF ]. 

 
Místní rozvoj vedený komunitami 
Přístup LEADER se poté, co byl v 1991 zahájen Evropskou komisí jako iniciativa Společenství, vyvinul 
v hlavní nástroj politiky pro rozvoj venkova, který v rámci EU i mimo ni vyvolal velký zájem, a to nejen 
ve venkovských oblastech, ale také v oblastech městských a pobřežních. V novém programovém 
období byl místní rozvoj vedený komunitami navržen jako nástroj pro zapojení občanů na místní 
úrovni do vytváření reakcí na sociální, environmentální a hospodářské problémy. Předpokládá se, že 
místní rozvoj vedený komunitami usnadní provádění integrovaných přístupů mezi evropskými 
strukturálními a investičními fondy (EFRR, ESF, ENRF a EZFRV). Členské státy budou muset ve své 
smlouvě o partnerství upřesnit, jak hodlají podporovat místní rozvoj vedený komunitami, a uvést, ve 
kterých programech a oblastech může být místní rozvoj vedený komunitami použit. Zatímco pro 
EFRR, ESF a ENRF je místní rozvoj vedený komunitami nepovinnou složkou, pro EZFRV je povinný. 
Klíčové složky iniciativy LEADER, jako jsou místní akční skupiny, strategie místního rozvoje a 
vymezení oblasti a obyvatelstva, na které se vztahuje, jsou tedy zachovány. 
 
Nový přístup místního rozvoje vedeného komunitami umožňuje lepší koordinaci podpory typu 
LEADER s podporou místního rozvoje z jiných fondů EU a měl by posílit vazby mezi venkovskými, 
městskými a rybolovnými oblastmi. Pro podrobné informace o místním rozvoji vedeném komunitami 
můžete nahlédnout do zvláštního oddílu internetových stránek Evropské sítě pro rozvoj venkova. 
 
Chcete-li se o místním rozvoji vedeném komunitami dozvědět více, vyberte si prosím z informací 
uvedených níže. 
  
Zkušenosti z období let 2007–2013 
 
Výběr odkazů na příslušné práce Evropské sítě pro rozvoj venkova, jež poskytují hlubší porozumění 
přístupu iniciativy LEADER a místního rozvoje vedeného komunitami k rozvoji venkova: 

 Rural Review č. 11: LEADER and Cooperation (Iniciativa LEADER a spolupráce) [PDF   
   ] se zaměřuje na vzájemný vztah mezi dvěma klíčovými prvky přístupu Leader – 

strategiemi místního rozvoje a spoluprací, 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/19thNRNmeeting/8_Guidance_on_Networking.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/cz/clld_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8C9DF7E2-0F3D-B371-FBE4-C01C9989F6EF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DECD15-E4D3-58E7-CEE7-778E9ABF52E0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DEC8A9-9AF0-FE59-A06F-D9A6D4A969F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED02B-C2AA-28C0-54CF-CA75639124C9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=F3DED342-E437-C341-1DB6-384A6E8B9099
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0E2140FF-F21A-577F-B4A0-573480B310EB
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 fokusová pracovní skupina iniciativy LEADER pro provádění přístupu zdola nahoru byla 
vytvořena za účelem zřídit soupis modelů provádění iniciativy LEADER, určit hlavní obtíže a 
osvědčené postupy při provádění iniciativy LEADER a zvážit možná řešení, 

 fokusová pracovní skupina pro zachování inovativní a experimentální povahy iniciativy 
LEADER analyzovala otázky, které souvisí s vymezením rozsahu inovací pro iniciativu LEADER, 
a příklady osvědčených postupů při návrhu a provádění podmínek způsobilosti pro inovativní 
projekty a režimy podpory inovací, 

 fokusová pracovní skupina pro provádění opatření pro spolupráci v iniciativě 
LEADER analyzovala otázky prvku nadnárodní spolupráce (TNC) iniciativy LEADER, 

 fokusová pracovní skupina: Lepší strategie místního rozvoje byla zřízena s cílem analyzovat 
dva klíčové aspekty strategie místního rozvoje – vymezení a provádění, 

 třetí akce LEADER 2013: Budování mostů pro budoucnost byla organizována za účelem 
podpory procesu úspěšného programování místního rozvoje vedeného komunitami na 
vnitrostátní a místní úrovni, 

 knihovna iniciativy LEADER poskytuje informace a dokumentaci pro iniciativy LEADER II, 
LEADER+ a program LEADER pro období let 2007–2013, 

 databáze místních akčních skupin poskytuje zdroj všech MAS zaregistrovaných na konci 
programového období 2007–2013, včetně jejich cílů a kontaktních údajů, 

 příručka pro nadnárodní spolupráci poskytuje odkazy na informace určené k podpoře MAS 
účastnících se procesu přípravy a provádění projektů nadnárodní spolupráce, 

 oddíl Pravidla a postupy členských států pro nadnárodní spolupráci poskytuje informace 
určené MAS a jiným subjektům podobným MAS, kteří mají zájem o založení projektů 
nadnárodní spolupráce, 

 oddíl Místní akční skupina (MAS) poskytuje jako součást sady nástrojů iniciativy LEADER 
praktické a užitečné informace o různých aspektech souvisejících se zřízením MAS, 

 oddíl Návrh a provádění strategie sady nástrojů iniciativy LEADER poskytuje pokyny 
k otázkám souvisejícím s návrhem a provádění strategií místního rozvoje, 

 část Místní rozvoj vedený komunitami v rámci oddílu Témata na internetových stránkách 
Evropské sítě pro rozvoj venkova,  

 video: Iniciativa LEADER vpřed – přístup LEADER k rozvoji venkova, 
 video: Zásady iniciativy LEADER. 

 
Příklady provádění iniciativy LEADER 
Níže naleznete příklady projektů iniciativy LEADER a projektů nadnárodní spolupráce, příslušné 
případové studie a příběhy úspěšného provádění PRV: 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti iniciativy LEADER [PDF       ] 
názorně ukazuje a zdůrazňuje přidanou hodnotu iniciativy LEADER prostřednictvím 
konkrétních příkladů projektů financovaných z EZFRV, 

 řada informačních listů „Better LEADER practices for Local Development Strategies across 
the EU“ (Lepší postupy iniciativy LEADER pro strategie místního rozvoje v celé EU) ukazuje 
příslušné příklady postupů, které řídicí orgány a místní akční skupiny používaly při provádění 
přístupu LEADER v období let 2007–2013. Cílem řady je zdůraznit, co ve fázi návrhu a 
provádění strategie místního rozvoje (LDS) funguje dobře. Pro podrobnější informace 
následujte odkazy na každý informační list níže: 

o několikastupňový postup výběru MAS (Finsko) [PDF ], 
o vícestupňový postup žádosti o projekt a režimu nepřetržitého monitorování (Spojené 

království) [PDF ], 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/minimum-content/en/description-of-the-strategy-and-its-objectives_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/cz/clld_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/cz/clld_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_018.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/01_Multi-step-LAG-Selection-Procedure_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/02_Multi-stage-Project-Application-and-Continuous-Monitoring.pdf
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o jasná pravidla a metodiky pro zajištění integrace několika odvětví do místních 
strategií (Řecko) [PDF ], 

o zajištění snadné měřitelnosti cílů strategie místního rozvoje za účelem zachycení 
přidané hodnoty iniciativy LEADER (Irsko) [PDF ], 

o praktický kontrolní seznam pro MAS připravující své strategie místního rozvoje 
(Švédsko) [PDF ], 

o podpora nezávislosti a objektivního rozhodování MAS (Finsko) [PDF ], 
o proces vzájemného hodnocení MAS (Finsko) [PDF ], 
o zlepšení regionální charakteristiky iniciativy LEADER (Francie) [PDF ], 
o začlenění sociální odpovědnosti podniků do projektů iniciativy LEADER (Španělsko) 

[PDF ], 
o začlenění strategie místního rozvoje do širšího územního plánování (Španělsko) 

[PDF ], 
o lepší monitorování a hodnocení iniciativy LEADER (Itálie) [PDF ], 
o použití metodologií pro účast, pokud jde o kvalitu návrhu strategie místního rozvoje 

(Itálie) [PDF ]. 
 
Vyhledejte inspirující příklady projektů iniciativy LEADER a nadnárodní spolupráce z praxe, které 
byly podpořeny v rámci PRV pro období 2007–2013. 
 
Příprava na období 2014–2020 
Užitečné informace o přípravách na programování a provádění místního rozvoje vedeného 
komunitami ve venkovských a nevenkovských oblastech: 

 informace o politice soudržnosti EU pro období let 2014–2020, 
 iniciativy relevantní pro provádění místního rozvoje vedeného komunitami včetně jeho 

uplatnění v nevenkovských oblastech, 
 pracovní semináře o místním rozvoji vedeném komunitami byly uspořádány GŘ AGRI a 

programovacím výborem Evropské sítě pro rozvoj venkova v souvislosti s desátým 
evropským týdnem regionů a měst – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Cílem bylo vyvolat diskuse o 
přípravě, návrhu, provádění a řízení strategií místního rozvoje, vytvořit porozumění tomu, 
jak lze vytváření sítí použít jako nástroj pro mobilizaci subjektů, a zveřejnit širokému okruhu 
lidí přidanou hodnotu nadnárodní spolupráce mezi místními územími, 

 informační listy o místním rozvoji vedeném komunitami [PDF ] (vypracované GŘ pro 
regionální politiku) zdůrazňují klíčové prvky budoucího přístupu, 

 hlavním účelem společných pokynů generálních ředitelství Evropské komise, AGRI, EMPL, 
MARE a REGIO týkajících se místního rozvoje vedeného komunitami s ohledem na evropské 
strukturální a investiční fondy [PDF ] (29. dubna 2013) je pomoci orgánům v členských 
státech vytvořit podmínky pro účinné využívání místního rozvoje vedeného komunitami 
v jejich smlouvách o partnerství a navrhnout jej v jejich příslušných programech, 

 seminář o místním rozvoji vedeném komunitami, pokud jde o fondy ESI, v období let 2014–
2020 uspořádaný dne 6. února 2013 poskytl pokyny a rady pro místní rozvoj vedený 
komunitami, které se týkají aspektů programování v rámci parametrů společného 
strategického rámce v období let 2014–2020, 

 pracovní seminář o místním rozvoji vedeném komunitami byl uspořádán Evropskou sítí pro 
rozvoj venkova s cílem výměny informací a myšlenek pro budoucí programové období a 
určení potřeb zúčastněných stran v této souvislosti a možnou úlohou sítě v přípravné fázi, 

 informace o tematické iniciativě celostátních sítí pro venkov (CSV) pro místní rozvoj vedený 
komunitami, jež slouží především jako fórum CSV pro výměnu informací, 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/03_Clear-rules-and-methodologies-to-ensure-multi-sector-integ.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/04_Making-LDS-goals-easily-measurable-to-capture-LEADER%E2%80%99s-add.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/05_Practical-checklist-for-LAGs-preparing-their-Local-Develop.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/06_Supporting-LAG-independence-and-objective-decision-making.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/07_Inter-LAG-evaluation-process_fi.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/08_Enhancing-LEADER%E2%80%99s-regional-flavour_fr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/09_Integrating-Corporate-Social-Responsibility-into-LEADER-pr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/10_Integrating-LDS-into-wider-territorial-planning_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/11_Better-monitoring-and-evaluation-of-LEADER_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/gateway/12_Using-participatory-methodologies-to-design-quality-Local.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_cs.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/other-clld-relevant-information/en/other-clld-relevant-information_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/community-led-local-development-open-days-2012/en/community-led-local-development-open-days-2012_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_04_29.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/experts_documents_en.cfm#3
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/workshop-on-community/en/workshop-on-community_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
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 pracovní seminář na téma Financování iniciativy LEADER / místního rozvoje vedeného 
komunitami: Příležitosti a příslušné postupy byl uspořádán dne 12. listopadu 2013 jako 
součást činností Evropské sítě pro rozvoj venkova podporujících přípravu programového 
období 2014–2020. Pracovní seminář nastínil specifické problémy financování iniciativy 
LEADER / místního rozvoje vedeného komunitami a určil účinné mechanismy pro toto 
financování a jak je lze začlenit do prováděcích mechanismů příslušné politiky. 

 
Kandidátské a potenciální kandidátské země 
Tento oddíl poskytuje vybrané informace o kandidátských a potenciálních kandidátských zemích EU 
od nejnovějších zpráv týkajících se přistoupení po akce a iniciativy pro vytváření sítí, jež utváří 
budoucí politiku pro rozvoj venkova. V současné době existuje pět oficiálních kandidátských zemí na 
členství v EU: Island, Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Turecko a tři 
potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo*. Obecné informace o těchto 
zemích nebo o postupech jejich přistoupení k EU naleznete ve zvláštním oddíle internetových 
stránek GŘ pro rozšíření. 
 
Nástroj IPARD (nástroj předvstupní pomoci pro rozvoj venkova) pomáhá kandidátským a potenciálně 
kandidátským zemím v provádění acquis v oblasti společné zemědělské politiky a dlouhodobého 
přizpůsobení zemědělství a venkovských oblastí v kandidátských zemích. 
Profily zemí 
 
Odkazy na podrobné informace o zemích na internetových stránkách Evropa (GŘ pro zemědělství a 
rozvoj venkova): 

 Profily kandidátských zemí: 
o Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 
o Island, 
o Černá Hora, 
o Srbsko, 
o Turecko. 

 Profily potenciálních kandidátských zemí: 
o Albánie, 
o Bosna a Hercegovina, 
o Kosovo* 

 
*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti 
Kosova. 
 
 
 
Sítě pro rozvoj venkova 
 
Dostupné zdroje a informace o rozvíjejících se celostátních sítích pro venkov a jiných zkušenostech 
s vytvářením sítí na venkově v kandidátských a potenciálně kandidátských zemích: 

 seminář o zavádění a rozvoji celostátních sítí pro venkov v kandidátských zemích se konal 
dne 11. listopadu 2010 v Bruselu. Všechny prezentace z tohoto semináře si lze stáhnout 
z internetových stránek Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/financing-for-leader-clld/en/financing-for-leader-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/financing-for-leader-clld/en/financing-for-leader-clld_en.cfm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/iceland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/albania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/countries/kosovo/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/en/eu-candidate-potential-countries_en.cfm
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 unie občanských sdružení Síť pro rozvoj venkova v Bývalé jugoslávské republice 
Makedonie (RDN) byla zřízena v březnu 2010 ve Skopje jako hnutí organizované na 
vnitrostátní úrovni s cílem poskytnout hlas venkovským komunitám v Republice Makedonie. 
Síť je také členem Evropského sdružení LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), 

 síť pro podporu rozvoje venkova v Srbsku. 
 
Akce 
Výběr akcí, které pomáhají formovat politiku pro rozvoj venkova a podpořit budování kapacit: 

 KONFERENCE O NPP 2013 – Nástroj předvstupní pomoci (2014–2020), 
 pracovní seminář o iniciativě LEADER v programech před přistoupením a po přistoupení, 
 pracovní seminář o opatření pro rozvoj venkova v rámci NPP II / IPARD v období let 2014–

2020, 
 pracovní seminář o IPARD: Získané zkušenosti a vyhlídky pro příští programové období, 
 nadnárodní pracovní seminář o NPP pro rozvoj venkova (IPARD) po roce 2013, 
 pracovní seminář o opatřeních IPARD – venkovský cestovní ruch, 
 pracovní seminář o programu IPARD (opatření a žádosti), 
 regionální pracovní seminář o IPARD, 
 seminář o hlavních zásadách programování IPARD, 
 seminář o monitorování a hodnocení programu IPARD, 
 první regionální pracovní seminář vytváření sítí pro projekt stálé pracovní skupiny Organizace 

OSN pro výživu a zemědělství s názvem „Zefektivnění politik pro zemědělství a rozvoj 
venkova zemí jihovýchodní Evropy pro přistoupení k EU“ konaný ve dnech 15.–16. září 2012, 
ve městě Vodice v Chorvatsku, 

 druhý regionální pracovní seminář o vytváření sítí pro projekt stálé pracovní skupiny 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství s názvem „Zefektivnění politik pro zemědělství a 
rozvoj venkova zemí jihovýchodní Evropy pro přistoupení k EU“ konaný ve dnech 22.–
24. května 2013 ve městě Bar v Černé Hoře, 

 první vnitrostátní pracovní semináře o vytváření sítí pro projekt stálé pracovní skupiny 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství s názvem „Zefektivnění politik pro zemědělství a 
rozvoj venkova zemí jihovýchodní Evropy pro přistoupení k EU“ úspěšně realizované 
v regionu ve dnech 7.–15. února 2013 v Albánii, Černé Hoře a v Bosně a Hercegovině, 

 Druhé vnitrostátní pracovní semináře o vytváření sítí pro projekt stálé pracovní skupiny 
Organizace OSN pro výživu a zemědělství s názvem „Zefektivnění politik pro zemědělství a 
rozvoj venkova zemí jihovýchodní Evropy pro přistoupení k EU“ konané ve dnech 1.–7. září 
2013 v Srbsku, Makedonii a Kosovu*, 

 přípravné shromáždění 2013 [PDF ] konané ve dnech 4.–7. září 2013 v Bosně a 
Hercegovině, 

 fórum o zemědělské politice 2013: „New Prospects for Agriculture and Rural Development in 
South Eastern Europe towards Sustainable Future“ (Nové vyhlídky zemědělství a rozvoje 
venkova v jihovýchodní Evropě pro udržitelnou budoucnost) konané ve dnech 15.–18. října 
2013 v Prištině v Kosovu*. 

 
Iniciativy a projekty 
 
Informace o iniciativách a projektech, jež podporují politiku a činnosti pro rozvoj venkova: 

 LEADER Initiative Serbia (Iniciativa LEADER Srbsko) je pracovní název projektu financovaného 
EU s oficiálním názvem „Capacity building for the establishment and implementation of a 
LEADER initiative in the Republic of Serbia“ (Budování kapacit pro založení a provádění 

http://ruralnet.mk/
http://ruralnet.mk/
http://www.elard.eu/elard/national-leader-networks/en_GB/rural-development-network-of-the-republic-of-macedonia
http://www.ruralinfoserbia.rs/index.php
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/donor-coordination/aid-effectiveness/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51621
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51683
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=45127
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48196
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=51402
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50251
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=33574
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=34124
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=30408
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/first-regional-networking-workshop-for-the-faoswg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-15-%E2%80%93-16-september-201/
http://www.seerural.org/upcoming-events-archive/first-regional-networking-workshop-for-the-faoswg-project%E2%80%9Dstreamlining-of-agriculture-and-rural-development-policies-of-see-countries-for-eu-accession%E2%80%9D-15-%E2%80%93-16-september-201/
http://www.preparenetwork.org/files/PG%202013/PG_BiH_2013_PROGRAMME.pdf
http://www.seerural.org/upcoming-event/agricultural-policy-forum-2013-%E2%80%9Cnew-prospects-for-agriculture-and-rural-development-in-south-eastern-europe-towards-sustainable-future%E2%80%9D-15-%E2%80%93-18-october-2013-pristina-kosovo/
http://www.seerural.org/upcoming-event/agricultural-policy-forum-2013-%E2%80%9Cnew-prospects-for-agriculture-and-rural-development-in-south-eastern-europe-towards-sustainable-future%E2%80%9D-15-%E2%80%93-18-october-2013-pristina-kosovo/
http://www.seerural.org/upcoming-event/agricultural-policy-forum-2013-%E2%80%9Cnew-prospects-for-agriculture-and-rural-development-in-south-eastern-europe-towards-sustainable-future%E2%80%9D-15-%E2%80%93-18-october-2013-pristina-kosovo/
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iniciativy LEADER v Srbské republice). Významným výsledkem projektu je Příručka pro 
provádění iniciativy LEADER, která předkládá praktické pokyny pro zavedení přístupu LEADER 
v Srbsku. 

 „Citizens of Europe“ („Gradjani za Europu“ – Evropští občané) je iniciativa nevládních 
organizací v Bosně a Hercegovině. Členové iniciativy jsou aktivní ve třech hlavních oblastech, 
které zahrnují rozvoj venkovských oblastí a zemědělství v Bosně a Hercegovině, a přispívají 
k posílení úlohy občanské společnosti v procesu evropské integrace. Chcete-li získat o 
iniciativě „Gradjani za Europu“ více informací. 

 
Pokyny a technická pomoc 
 
Vybrané zdroje a dokumenty, jež poskytují pokyny pro proces přistoupení, a zejména pro 
problematiku rozvoje venkova: 

 IPA – A new focus to EU assistance for enlargement (NPP – Nové zaměření na pomoc EU pro 
rozšíření) [PDF ] – brožura nabízí bližší informace o tom, co je nástroj předvstupní pomoci 
(NPP), proč byl vytvořen, jak funguje a jaký užitek přináší EU i zemím, které se k ní 
v současnosti chtějí přidružit. 

 
 
1.6. Informování o rozvoji venkova 

 
Komunikace představuje životně důležitou podporu pro provádění Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV), která členským státům EU pomáhá propagovat politiku pro rozvoj 
venkova. 
Každý program EU pro rozvoj venkova musí zahrnovat komunikační akční plán. To je důležité, aby se 
zajistilo, že příjemci vědí o dostupných fondech a chápou, jak k nim lze získat přístup, a také aby se 
občané EU dozvěděli o konkrétních přínosech, které politika EU pro rozvoj venkova vytváří. 
 
Komunikační přístup 
 
Informování o EZFRV by mělo odrážet celkový přístup Evropské komise ke komunikaci, který je 
založen na třech hlavních zásadách: 

1. naslouchat veřejnosti – zohlednění jejích názorů a obav; komunikace je dialog, ne 
jednosměrný proces. Nejde jen o to informovat občany EU, ale také o to, aby občané 
vyjádřili svá stanoviska, aby Evropská komise chápala jejich pocity a obavy; 

2. vysvětlit, jak politiky, programy a projekty ovlivňují každodenní život lidí, a to způsobem, 
jemuž lidé porozumí a mohou se s ním ztotožnit, mají-li občané sledovat politický vývoj na 
úrovni EU a 

3. navazovat s lidmi kontakt na místní úrovni – oslovovat je v jejich vnitrostátním nebo místním 
prostředí prostřednictvím jejich oblíbených sdělovacích prostředků. 

 
Komunikační činnosti EZFRV na evropské i vnitrostátní úrovni musí být v souladu s celkovou 
komunikační strategií Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ AGRI) Evropské 
komise. Po jmenování Komise v roce 2010 byla v souladu s úkoly komunikace na období 2010–2015, 
především s reformou společné zemědělské politiky (SZP) a s novou fází přípravy programů na 
období let 2014–2020, stanovena nová strategie. Určení a shromáždění konkrétních příkladů a 
úspěšných řešení široké škály témat z různých členských států je klíčové pro účinnou komunikaci 
s příjemci i širší veřejností. 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/images/calls/f2/IPA%20brochure_en.pdf


 

54 

 

 
Šíření příkladů projektů 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova šíří příslušné příklady projektů z PRV prováděných v celé EU pomocí 
mnoha prostředků, včetně: 

 brožury o projektech EZFRV, sbírky zveřejněných příkladů projektů PRV týkajících se různých 
témat v šesti jazycích, 

 databáze projektů PRV, která shromažďuje příklady projektů ze všech 27 členských států EU 
ve stručném „pohlednicovém“ formátu. 
 

Tematická iniciativa celostátních sítí pro venkov 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova zahájila komunikační tematickou iniciativu celostátních sítí pro 
venkov (CSV) za účelem podpořit výměnu nejlepších postupů, kterými členské státy informují o svých 
PRV a EZFRV obecně. Iniciativa se navíc zaměřuje na informování širší veřejnosti o dosažených 
výsledcích a problémech při provádění politiky pro rozvoj venkova na místní úrovni, přičemž využívají 
širokou škálu produktů, nástrojů, publikací a kampaní, jež jsou dostupné v celé EU a které jsou 
financovány z EZFRV. 
 
Uvedená iniciativa přinesla tyto konkrétní výstupy: 

 zorganizování specializovaného 12. setkání celostátních sítí pro venkov o komunikaci dne 
28. června 2011. Klikněte na tento odkaz, 

 zorganizování specializované konference „Communicating Rural development to citizens“ 
(Informování občanů o rozvoji venkova) v Miláně ve dnech 17. a18. listopadu, kterou 
podporovala italská CSV. Klikněte na tento odkaz, 

 zřízení sítě odborníků pro komunikaci rozvoje venkova na úrovni členských států,  
 společná účast celostátních sítí pro venkov na veletrzích „Internationale Grüne Woche“ 

(Mezinárodní týden ekologie) v Berlíně a „Salon International de l'Agriculture„ (Mezinárodní 
zemědělská výstava) v Paříži, 

 zveřejnění brožury o komunikaci Evropské sítě pro rozvoj venkova, která ukazuje, jak 
důležitým nástrojem je komunikace pro soustředění úsilí PRV na nové výzvy a povzbuzení 
většího využívání příležitostí EZFRV. 

 
On-line zdroj pro informování o rozvoji venkova poskytuje příklady nástrojů pro poskytování 
informací a propagaci financovaných z EZFRV, které se na úrovni členských států a EU využívají k 
propagaci programů pro rozvoj venkova a k zlepšování jejich účinnosti.  
 
Komunikační nástroje a propagační materiály jsou důležité pro doručení klíčových zpráv stranám 
zúčastněným na rozvoji venkova, ale i široké veřejnosti. Zvyšují povědomí o cílech, prioritách, 
možnostech financování a příkladech projektů podporovaných z EZFRV ve všech členských státech 
EU. Všechny materiály na těchto internetových stránkách poskytují celostátní sítě pro venkov, řídicí 
orgány, místní akční skupiny atd. a pravidelně je doplňováno mnoho dalších. Každý komunikační 
produkt doprovází jednotlivé stručné informační listy, které poskytují informace o jeho názvu, ceně, 
původci, datu zveřejnění atd., včetně krátkého shrnutí obsahu a zamýšlené cílové skupiny. 
 
 

 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd-projects-brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/conference-on-communication-in-rural-development/en/conference-on-communication-in-rural-development_en.cfm
http://www.gruenewoche.de/en/
http://www.gruenewoche.de/en/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/international-agricultural-paris-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD0EB18-EB1C-484B-AF53-C8163C7451DD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/communicating-rural-development/eafrd/en/eafrd_en.cfm
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2. Země 

Všechny členské státy stanovily národní strategie pro rozvoj venkova a programy pro rozvoj venkova 
(PRV), a to buď pro celou zemi, nebo pro jednotlivé regiony. Interaktivní mapa EU na internetových 
stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova vám umožňuje přístup k rozmanitým informacím 
týkajícím se každého členského státu: 
  

 Informace o PRV 

Tyto stránky poskytují přehled za každou zemi o tom, jak je řízen 
rozvoj venkova, a souhrn cílů politiky pro rozvoj venkova, příslušné 
dokumenty a organizace. Pro přístup k nim klikněte na vlajku 
požadované země. 
 

 

Rakousko  Informace o PRV 

Belgie  Informace o PRV 

Bulharsko  Informace o PRV 

Chorvatsko  Informace o PRV 

Kypr  Informace o PRV 

Česká republika  Informace o PRV 

Dánsko  Informace o PRV 

Estonsko  Informace o PRV 

Finsko  Informace o PRV 

Francie  Informace o PRV 

Německo  Informace o PRV 

Řecko  Informace o PRV 

Maďarsko  Informace o PRV 

Irsko  Informace o PRV 

Itálie  Informace o PRV 

Lotyšsko  Informace o PRV 

Litva  Informace o PRV 

Lucembursko  Informace o PRV 

Malta  Informace o PRV 

Nizozemsko  Informace o PRV 

Polsko  Informace o PRV 

Portugalsko  Informace o PRV 

Rumunsko  Informace o PRV 

Slovensko  Informace o PRV 

Slovinsko  Informace o PRV 

Španělsko  Informace o PRV 

Švédsko  Informace o PRV 

Spojené království  Informace o PRV 

Martinik, Guadeloupe, Guyana, Réunion (Francie) Informace o PRV 

Kanárské ostrovy (Španělsko) Informace o PRV 

Azory, Madeira (Portugalsko) Informace o PRV 

 

 

http://enrd.ec.europa.eu/country/austria/cz/austria_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/belgium/cz/belgium_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/bulgaria/cz/bulgaria_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/cyprus/cz/cyprus_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/czechrepublic/cz/czechrepublic_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/denmark/cz/denmark_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/estonia/cz/estonia_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/finland/cz/finland_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/cz/france_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/germany/cz/germany_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/greece/cz/greece_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/hungary/cz/hungary_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/ireland/cz/ireland_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/italy/cz/italy_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/latvia/cz/latvia_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/lithuania/cz/lithuania_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/luxembourg/cz/luxembourg_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/malta/cz/malta_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/thenetherlands/cz/thenetherlands_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/poland/cz/poland_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/cz/portugal_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/romania/cz/romania_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovakia/cz/slovakia_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/slovenia/cz/slovenia_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/cz/spain_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/sweden/cz/sweden_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/uk/cz/uk_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/france/cz/france_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/spain/cz/spain_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/portugal/cz/portugal_cz.cfm
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Celostátní sítě pro venkov 

Tyto stránky poskytují pro každou celostátní síť pro venkov (CSV) informace o účastnících sítě, 
organizační struktuře sítě, činnostech CSV, hlavních prioritách a společných činnostech s jinými 
sítěmi/zeměmi. 

 

Vnitrostátní orgán 

Kontaktní údaje všech vnitrostátních ministerstev zemědělství členských států EU jsou dostupné 
na tomto odkazu. 

 

Řídicí orgán 

Řídicí orgány určuje členský stát a může jít o veřejný či soukromý subjekt pověřený řízením 
programů pro rozvoj venkova na celostátní nebo regionální úrovni. Podrobné kontaktní údaje 
všech řídicích orgánů naleznete na tomto odkazu. 

 

Platební agentura 

Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států pověřené kontrolou způsobilosti 
žádostí a monitorováním postupu přidělování podpory, jakož i zajištěním souladu všech plateb 
s pravidly Společenství. Seznam platebních agentur dle zemí je k dispozici na tomto odkazu. 

 

Databáze místních akčních skupin 

Místní akční skupiny (MAS) jsou pilířem provádění přístupu LEADER. Jejich povinnosti zahrnují 
vývoj místních strategií, podporu vytváření sítí zúčastněných stran a posuzování a schvalování 
jednotlivých projektů iniciativy LEADER. Tato databáze poskytuje souhrn MAS zaregistrovaných 
na konci programového období 2007–2013, včetně jejich cílů a kontaktních údajů. 

 

Informační listy PRV 

Informační listy o pokroku PRV představují „momentky“ pokroku dosaženého v každém 
z programů pro rozvoj venkova prováděných v celé EU, neboť poskytují aktualizované informace 
o: finančním provádění programů (uskutečněných celkových veřejných výdajích), celkovém 
pokroku PRV z hlediska výstupů (souhrnné informace o nejdůležitějších opatřeních) a porovnání 
s cíli pro období 2007–2013. Informace se poskytují na vnitrostátní a regionální úrovni. 
K dispozici je také shrnutí pro EU27. 

 

Projekty PRV  
Tato databáze, kterou si můžete stáhnout, ukazuje, jak je EZFRV využíván v praxi, a poskytuje 
příklady různých typů projektů z každé země EU a za každou osu PRV i s podrobnostmi, 
včetně jejich financování. 

 

Oddíl „Země“ poskytuje navíc informace o zemích, které chtějí přistoupit k EU. Podrobnosti o 
oficiálních kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích naleznete na této stránce. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/cz/nrn-information_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/en/national-authorities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/national-authorities/en/national-authorities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/en/managing-authorities_en.cfm#de
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/managing-authorities/en/managing-authorities_en.cfm#de
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/en/paying-agencies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/implementing-authorities/paying-authorities/en/paying-agencies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-information-sheets/en/rdp-information-sheets_en.cfm#Denmark
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-candidate-potential-countries/en/eu-candidate-potential-countries_en.cfm
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3. Témata 
 

Výzvy rozvoje venkova EU jsou tak rozmanité a složité, jako jsou naše venkovské oblasti samy. 
Zahrnují vzájemně související socioekonomické, finanční, environmentální a technické otázky. Pro 
dnešní venkovské oblasti je významný soubor důležitých témat v rozsahu od změny klimatu po 
podnikání na venkově, od sociálního začleňování po inovace a na tato témata se zaměřují analytické 
práce Evropské sítě pro rozvoj venkova. Zde můžete tato témata prozkoumat a zaměřit se přitom na 
jejich důsledky pro návrh, vývoj a provádění politiky venkova. 
Kliknutím na odkaz níže si můžete prolistovat příslušný oddíl: 
  

 Zemědělství  
 Životní prostředí  
 Podnikání  
 Mládež a mladí zemědělci  
 Lesnictví 
 Informační a komunikační technologie (IKT)  
 Vazby mezi městy a venkovem 

 Sociální aspekty  
 Předávání znalostí a inovace  

 

3.1. Zemědělství 
 
Zemědělství je klíčovým předmětem zájmu Evropské sítě pro rozvoj venkova. Tento oddíl zdůrazňuje 
zejména výzkum o malých zemědělských podnicích, o částečně soběstačných hospodářstvích, o 
zemědělství v horských oblastech, o místních potravinách a o krátkých dodavatelských řetězcích. 
 
Malé zemědělské podniky 
 
Malé zemědělské podniky vždy byly a jsou jádrem zemědělství v EU. Hrají významnou úlohu jak 
v produkci, tak v zachovávání životaschopnosti venkova. Malé zemědělské podniky udržují místní 
venkovské komunity a poskytují důležité sociální, kulturní a environmentální služby (veřejné statky) a 
vytváří přidanou hodnotu, zejména ve formě místních specializovaných produktů. Proto má pro 
venkovské oblasti v EU současná situace a důsledky strukturálních změn pro jejich přežití velký 
význam. V důsledku posledních dvou rozšíření v letech 2004 a 2007 jsou v EU další miliony menších a 
částečně soběstačných hospodářství. Jejich začlenění na trhy je nízké a jejich konkurenceschopnost 
je zpochybňována. Na straně druhé zalidňují venkovské oblasti, a to často ty nejzranitelnější a 
nejvíce znevýhodněné regiony. 
 
Ve dnech 8.–9. července 2011 se v polském Krakově konala konference na vysoké úrovni „The 
Present and the Future of Small Farms in the European Union“ (Současnost a budoucnost malých 
zemědělských podniků v Evropské unii). Konferenci zorganizovaly Zemědělská univerzita v Krakově, 
Ústav pro rozvoj venkova a zemědělství Polské akademie věd ve Varšavě, Malopolské sdružení pro 
školicí služby v oblasti zemědělství, Zemědělské poradenské středisko v Brwinówě (pracoviště 
Krakov) a kancelář člena Evropského parlamentu Czesława Siekierskiho. Tato konference se považuje 
za pokračování semináře Evropské sítě pro rozvoj venkova o částečně soběstačném zemědělství, 
který se konal v říjnu 2010 v rumunské Sibini. Souhrnnou zprávu z konference si lze stáhnout zde 
[PDF ]. 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=EDD1DF10-0987-E551-1FD1-F62B84E3F722
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Společná tematická iniciativa Evropské sítě pro rozvoj venkova a celostátních sítí pro venkov pro 
krátké dodavatelské řetězce je zvláště významná pro malé zemědělské podniky. O této iniciativě se 
dozvíte více níže. 
 
Částečně soběstačná hospodářství 
 
Diskuse o malých zemědělských podnicích se stala zvláště významnou po posledních dvou 
rozšířeních v letech 2004 a 2007, kterými se počet soběstačných a částečně soběstačných zemědělců 
v EU 27 více než ztrojnásobil na 11 milionů. Jako důkaz o rostoucím zájmu o tuto oblast může 
posloužit zhruba 140 účastníků semináře s názvem „Semi-subsistence farming in the EU: current 
situation and future prospects“ (Částečně soběstačné zemědělství v EU: současná situace a vyhlídky 
do budoucna) v rumunské Sibini ve dnech 13.–15. října 2010. Diskuse měly za cíl přispět k lepšímu 
porozumění profilu potřeb a příležitostí částečně soběstačných zemědělců a způsobu, jak se 
částečně soběstačná hospodářství vzájemně ovlivňují se společností a s životním prostředím. 
 
Pro seminář byl vypracován zásadní podkladový materiál o částečně soběstačných hospodářstvích 
v EU. Ten si můžete stáhnout ve formátu PDF:      . 
Chcete-li se o semináři o částečně soběstačných hospodářstvích dozvědět více, klikněte na tento 
odkaz. 
 
Zemědělství v horských oblastech 
 
Horské venkovské oblasti čelí oproti jiným venkovským oblastem zvláštním problémům a mají 
specifické potřeby. V souvislostech zemědělské politiky EU jsou zahrnuty pod označením 
znevýhodněné oblasti, neboť je obecně charakterizuje krátké vegetační období (vzhledem k vysoké 
nadmořské výšce) nebo příkré svahy v nižších nadmořských výškách či kombinace obou podmínek. 
Takové podmínky způsobují problémy zemědělství a hospodářství venkova v těchto oblastech. EU 
vyvinula specifické nástroje podpory, jež jsou zacíleny na horské venkovské oblasti, a ty zahrnují 
opatření politiky pro rozvoj venkova. 
 
Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova provedlo přezkum podpory PRV dostupné pro 
horské oblasti a zemědělství v horských oblastech jako součást širšího procesu přezkumu 
provedeného GŘ AGRI. Výsledky přezkumu byly uvedeny v těchto zprávách: 

 pracovní dokument útvarů Komise „Peak Performance“ (Špičková výkonnost) [PDF ], 
 pracovní dokument screeningu zemědělství v horských oblastech Evropské sítě pro rozvoj 

venkova [PDF ]. 
 
V příštím období (2014–2020) politiky EU pro rozvoj venkova jsou navrženy nové formy zvláštní 
podpory pro horské oblasti. Ty zahrnují možnost začlenit do PRV dílčí programy zaměřené výhradně 
na horské oblasti. Nové návrhy si můžete prohlédnout na tomto odkazu.  
 
Další informace o horských oblastech a rozvoji venkova EU naleznete zde: 

 Euromontana (jeden ze členů Evropské sítě pro rozvoj venkova) podporuje život na horách, 
integrovaný a udržitelný rozvoj a kvalitu života v horských oblastech,  

 Evropská agentura pro životní prostředí shromáždila užitečné informace o potřebách 
hospodaření s půdou horských ekosystémů EU. Její zprávu na toto téma naleznete na tomto 
odkazu,  

 projekty týkající se horských oblastí můžete najít v databázi projektů PRV. 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FB3C4513-AED5-E24F-E70A-F7EA236BBB5A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85CECAA2-BAF8-02E2-CF22-0DE82F0A6708
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D15DB1-9B30-110D-42A9-FB47AFAC37E5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=85D3FF98-E00B-CC5F-5DD9-0BBAEF93706B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8BBEF67D-016E-FF14-E8F0-CADD176AE3F1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=8C166D57-96BF-94CB-CFE5-CF4F15C1E6DC
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/semi-subsistence-seminar/en/semi-subsistence-farming-in-the-eu_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/images/map_en.jpg
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B6A9097-EB30-C9CD-9ADF-70EF7D8485BD
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1B64FA31-B5AF-D48F-2630-0064FE4C9EEF
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm
http://www.euromontana.org/en/
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
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Místní potraviny a krátké dodavatelské řetězce 
 
Evropská komise zdůraznila důležitou úlohu potravin v rozvoji venkova EU ve svém přezkumu politiky 
na podporu zemědělských produktů. Návrhy na aktualizaci této politiky, které upozorňovaly na 
skutečnost, že „EU má velmi rozmanité kulinářské dědictví a tradice, které by měly být plně využity“, 
byly předloženy v roce 2011. Svou účinnost jakožto nástroje pro rozvoj venkova prokázaly partnerské 
přístupy k posílení místních potravinových trhů. Výsledky takových místních potravinářských 
projektů mohou pomoci udržitelnými způsoby podpořit hlavní prvky hospodářství venkova. Tím, že 
pracují společně, mohou podniky, které se účastní místních potravinářských projektů například najít 
nové způsoby, jak prodávat více svých produktů a získat nové druhy zákazníků. Mezi místními 
odvětvími zemědělství, cestovního ruchu a zásobování potravinami lze vytvořit mnohem silnější 
vazby. 
 
Spotřeba místních potravinářských produktů ve venkovských oblastech vede navíc ke snížení objemu 
přepravy potravin. To může mít hospodářské, environmentální a sociální přínosy, jako je úspora 
nákladů na dopravu, nižší emise, nižší opotřebení venkovských silnic, snížení dopravního přetížení a 
s tím související zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Také krátké dodavatelské řetězce mohou 
venkovským podnikům přinést různé přínosy pro rozvoj. Snížení počtu podniků zapojených do 
dodavatelského řetězce mezi producentem suroviny a konečným zákazníkem může například zvýšit 
podíl na konečné ceně, který dotyčné podniky získají. Menší počet článků řetězce umožňuje také 
nabídnout zákazníkům sníženou cenu a všem usnadňuje odpověď na otázku, odkud suroviny 
pocházejí. Nejkratší dodavatelské řetězce jsou přímé prodeje (od původního producenta konečnému 
zákazníkovi). Finanční opatření v sadě nástrojů podpory z EZFRV zahrnují možnosti pro usnadnění 
krátkých dodavatelských řetězců. Tyto možnosti jsou relevantní pro zemědělsko-potravinářské 
odvětví a mohou se uplatnit také na jiné venkovské podniky. 
 
Další informace lze nalézt zde: 

 zajímavou studii na téma krátkých dodavatelských řetězců vypracovala italská celostátní síť 
pro venkov [PDF ], 

 příklady opatření pro místní potraviny a krátké dodavatelské řetězce naleznete v brožuře 
Evropské sítě pro rozvoj venkova o potravinářských projektech podporovaných z EZFRV 
[PDF       ]. 

 
 
3.2. Životní prostředí 
 
Druhý pilíř SZP, jenž se týká rozvoje venkova, obsahuje velmi podstatná opatření ve prospěch 
životního prostředí, která pomáhají otočit negativní vývoj, pokud jde o problémy v oblasti biologické 
rozmanitosti, emisí skleníkových plynů, kvality půdy a vody a ochrany krajiny. 
Cílem osy 2 nařízení o EZFRV je konkrétně „zlepšit životní prostředí a krajinu poskytováním opatření 
na ochranu a rozšiřování přírodních zdrojů, jakož i zachování zemědělských a lesnických systémů 
s vysokou přírodní hodnotou a kulturních krajin ve venkovských oblastech Evropy“. Důležitost 
zlepšování životního prostředí prostřednictvím politiky EU pro rozvoj venkova odráží skutečnost, že: 

 navržená minimální procentní hodnota financování pro osu 2 je 25 % (v porovnání s 10 % pro 
osy 1 a 3), 

 agroenvironmentální opatření (M214) je jediné povinné opatření, a proto je uplatněno ve 
všech 88 programech pro rozvoj venkova EU. 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=BAA4B613-92C1-DBB4-997B-7BFAFFA031CC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E668-EDF4-69D3-105E-9107108590BA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EB79-D172-BA2E-8B6E-CB1D611D64FF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E3DA-C539-1E88-6798-EAD9918CFF18
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819EDBC-0367-DC8C-C90F-C225068AFDC0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819E8D4-ACDA-F1CB-F1D2-EAA2BC1B870C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6819F00E-B3C5-15D4-8A91-AF0FD99BE945
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Změna klimatu 
 
Změna klimatu představuje pro zemědělství, lesnictví a venkov Evropy jak hrozby, tak příležitosti. 
Další informace o změně klimatu a zemědělství získáte kliknutím na tento odkaz. 
Programy pro rozvoj venkova (PRV) na regionální a celostátní úrovni poskytují významnou podporu 
na pomoc řešení jak příčin, tak důsledků změny klimatu. Před kontrolou stavu SZP a Plánem 
evropské hospodářské obnovy (EERP) v roce 2008 zahrnovaly původní PRV pro programové období 
2007–2013 širokou škálu opatření, jež byla přímo a nepřímo ku prospěchu třem hlavním rozměrům 
opatření v oblasti klimatu – zmírňování, přizpůsobování se a energii z obnovitelných zdrojů. 
 
Přidělení dalších finančních prostředků opatřením v oblasti klimatu vyplývající z kontroly stavu SZP a 
Plánu evropské hospodářské obnovy a následné změny PRV přispějí k dalšímu snížení emisí 
skleníkových plynů zapříčiněných činností evropského zemědělství. Nárůst rozpočtu zvýší také 
schopnost evropského venkova zvládat dopady změny klimatu. Evropská síť pro rozvoj venkova 
provedla v roce 2010 přezkum s cílem určit, jak je v PRV na úrovni členských států řešen problém 
změny klimatu. Výsledky tohoto přezkumu jsou dostupné ve formě souhrnných listů pro každý 
členský stát a souhrnné zprávy pro všechny členské státy EU 27 ve spodní části této internetové 
stránky. 
 
Na tomto odkaze můžete též zhlédnout video o opatřeních ke zmírnění změny klimatu na evropském 
venkově. 
 
Služby v oblasti životního prostředí  
Fokusová pracovní skupina pro poskytování environmentálních služeb Evropské sítě pro rozvoj 
venkova, jejíž práce byla zahájena v prosinci 2011 a ukončena na počátku roku 2013, určila zásadní 
aspekty pro maximalizaci poskytování environmentálních služeb a nabídla soubor doporučení pro 
návrh a provádění budoucí generace programů pro rozvoj venkova (2014–2020). Tato doporučení 
jsou založena na údajích získaných ze současných zkušeností (47 příkladů z 15 členských států), 
různých přístupů k provádění a faktorů úspěchu a také z návštěv na místě a řady diskusí se 
zúčastněnými stranami v oblasti životního prostředí v celé EU. 
 
Řadu příslušných závěrečných dokumentů můžete nalézt na internetových stránkách Evropské sítě 
pro rozvoj venkova: 
 

 shrnutí závěrečné zprávy fokusové pracovní skupiny o poskytování environmentálních služeb 
[PDF      ], 

 závěrečná zpráva fokusové pracovní skupiny o poskytování environmentálních služeb [PDF 
], 

 příklady poskytování environmentálních služeb podporovaných PRV [PDF ], 
 podkladový materiál vymezující souvislosti a cíle práce fokusové pracovní skupiny [PDF ], 
 internetová stránka pracovního semináře koordinačního výboru na téma „Quality design of 

environmental and climate measures for 2014-2020 RDPs“ (Kvalita návrhu 
environmentálních a klimatických opatření PRV na období let 2014–2020),  

 Rural Review na téma „Delivering Environmental Services using Rural Development Policy“ 
(Poskytování environmentálních služeb prostřednictvím politiky pro rozvoj venkova) (duben 
2013) [PDF      ], 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti „environmentálních služeb“ [PDF      ]. 

http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/climate-change/cz/climate-change_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/climate-change/cz/climate-change_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_031.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1AF310A9-AA6B-A904-5DBB-8C71CEF3257E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095BB6-EE6A-56A7-ABE2-3A21F7887593
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B00956F0-DC1F-38E2-3381-638CAD1D6D6D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095DFE-E99E-57EA-D308-3CC2B14587DE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0095986-B3F8-FB0F-9EFA-AB5EE2A407B2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B009608D-B4A6-9397-1ED3-273407755604
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5BC1168-C8C5-6EB2-EA66-720D64516F54
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5BC1168-C8C5-6EB2-EA66-720D64516F54
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C4CBC5-B7D5-F886-9963-1CE90D2E7B35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A5C21818-A92A-5E4B-F9E7-EAABCC301C2D
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/quality_design_measures/en/quality_design_measures_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=21B49934-A7DE-CAAC-FCF4-F4A4E92B24A9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_fr.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_es.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_de.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_it.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/publications-and-media/eu-rural-review/K3AJ13015_pl.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=3CD8BF41-D35F-1592-897F-1D03C8D5764C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF6CD-99E4-C006-A971-7A0135682DFF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE1FA-DCBC-16FE-78C8-97B97CDA4F6B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CF98B-A36A-560A-F536-87781ED021EC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CE7C3-DA57-BCBD-0E1F-3F99A67F785B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=CB0CFC1B-DEB4-45BD-A14A-87519FA5AD57
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Významnou iniciativou, kterou provádí Evropská síť pro rozvoj venkova a která přímo souvisí 
s environmentálními službami, je tematická pracovní skupina 3 „Public goods and public 
intervention“ (Veřejné statky a veřejná intervence). Více informací můžete nalézt v oddíle „Politická 
opatření v praxi“ tohoto dokumentu. 
 
Na pracovním semináři tematické pracovní skupiny 4 v dubnu 2011 se sešli odborníci s konkrétními 
zkušenostmi s návrhem provádění kolektivních přístupů k agroenvironmentálním opatřením a 
s problémy s tím spojenými [PDF ]. 
 
Kontaktní místo Evropské sítě pro rozvoj venkova také vypracovalo a na podzimní konferenci 
Cedia 2010 konané v Bruselu ve dnech 30. září až 1. října nabídlo prezentaci na téma „State of play of 
the ‘Agri-environment Payments’ CAP measure in the European Union“ (Aktuální stav 
agroenvironmentálních plateb opatření SZP v Evropské unii) [PDF ]. 
 
Informace o pokroku, pokud jde o všechna opatření PRV, včetně těch, která souvisí 
s environmentálními službami, naleznete v on-line podobě v oddílu Politika pro rozvoj venkova 
v číslech. 
Mnoho příkladů projektů, které zahrnují poskytování environmentálních služeb, naleznete v databázi 
projektů Evropské sítě pro rozvoj venkova.  
 
 
3.4. Podnikání 
 
Podnikání na venkově  
 
Podpora a posílení podnikání je jedním z nejdůležitějších přístupů k řešení hospodářských problémů 
venkovských komunit a dostává se znovu do popředí zájmu vzhledem ke dramatickému 
hospodářskému útlumu v mnoha členských státech EU. Internetové zdroje vám umožňují vyhledat si 
informace o široké škále otázek spojených s podnikáním na venkově. Výběr zdrojů, které zahrnují 
mnoho aspektů podnikání na venkově, včetně různých dokumentů (zpráv, konzultačních dokumentů, 
podkladových dokumentů, dokumentů s pokyny, letáků a jiných dokumentů relevantních k danému 
tématu), přístupů, aspektů a činností provedených různými zúčastněnými stranami, naleznete níže: 
 

 knihovna pro podnikání na venkově obsahuje širokou škálu dokumentů a publikací týkajících 
se podnikání na venkově,  

 nástroje pro budování kapacit poskytují podporu pro zakládání a rozvoj venkovských 
podniků, 

 v oddíle Společné akce CSV můžete nalézt informace o společných akcích v konkrétních 
oblastech podnikání na venkově, při nichž CSV vyjádřily společné zájmy, 

 máte přístup také k různým příkladům projektů spolupráce prováděných členskými státy.  
 
Financování venkova 
 
Omezený přístup k finanční podpoře, včetně úvěrových nástrojů i rizikového a rozvojového kapitálu, 
je jednou z nejvýznamnějších překážek podnikání na venkově a rozvoje venkovských podniků v celé 
Evropské unii (EU). V uplynulých letech bylo dobře doloženo „finanční vyloučení“ venkovských 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8BA2A1D-B1C7-A3C1-EF8A-CD1A3E380532
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=4EA910E3-09B9-43E8-F320-58A8CF9B4E2D
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/library-on-rural-entrepreneurship/en/library-on-rural-entrepreneurship_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/capacity-building-tools/en/capacity-building-tools_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/nrn-joint-actions/en/nrn-joint-actions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/cooperation-projects/en/cooperation-projects_en.cfm
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podniků a způsobuje jej kombinace faktorů působících v celém hospodářství a faktorů specifických 
pro venkov. 
 
Pracovní skupina pro financování venkova („Rural Finance Task Force”; RFTF) Evropské sítě pro 
rozvoj venkova byla zřízena v dubnu 2011 během 11. setkání CSV pořádaného v Bad Schandau 
v Německu (pro další podrobnosti klikněte na tento odkaz). Pracovní skupina pro financování 
venkova je společná akce celostátních sítí pro venkov (CSV) organizovaná v rámci tematické iniciativy 
CSV pro podnikání na venkově. Obecným cílem tematické iniciativy je určit a podporovat 
životaschopné strategie a akce, které reagují na hospodářské změny ve venkovských oblastech. 
Pracovní skupina provedla orientační průzkum stávajících venkovských finančních nástrojů v květnu 
a červnu 2011 a výsledky byly předloženy dne 29. června 2011 během pracovního semináře 
v Bruselu. Aktuální informace o pokroku skupiny (průběžná zpráva) a plán akcí pro další práci byly 
představeny v průběhu 13. setkání celostátních sítí pro venkov, které se konalo dne 
10. listopadu 2011 v nizozemském Haagu. Další informace o setkání jsou k dispozici na tomto 
odkazu.  
 
Závěrečná zpráva [PDF ] tematické iniciativy pro podnikání na venkově Evropské sítě pro rozvoj 
venkova o financování venkova se zaměřuje na přístup mikropodniků a malých a středních podniků 
k financování venkova. Zjištění závěrečné zprávy byla představena v průběhu 14. setkání celostátních 
sítí pro venkov (CSV) pořádaného dne 2. února 2012 v řecké Soluni a byla zde i vedena diskuse o 
současných a budoucích legislativních návrzích týkajících se nástrojů finančního inženýrství. Další 
informace o setkání jsou k dispozici na tomto odkazu. 
 
Seminář o usnadnění přístupu k finančním prostředkům pro venkovské mikropodniky zorganizovala 
lotyšská celostátní síť pro venkov s podporou kontaktního místa Evropské sítě pro rozvoj venkova 
dne 28. června 2012 v Rize v Lotyšsku. Hlavním cílem tohoto semináře bylo umožnit setkání různých 
zúčastněných stran se specifickým zájmem o přístup k úvěrům ve venkovských oblastech. Seminář 
poskytl jedinečnou příležitost k dalším diskusím, jež pomohly určit způsoby, jak zlepšit stávající a 
budoucí pravidla pro finanční inženýrství. Další informace o setkání jsou k dispozici na tomto odkazu. 
 
Cílem pracovního semináře koordinačního výboru o finančním inženýrství konaného dne 
26. října 2012 bylo zvýšit povědomí stran zúčastněných na programech pro rozvoj venkova o 
možnostech zřídit a využívat nástroje finančního inženýrství za účelem zvýšení potenciálu EZFRV pro 
rozvoj evropského venkova. Prezentace a diskuse vycházely ze zkušeností s různými fondy a 
politikami EU a zdůraznily klíčové zkušenosti získané od vedoucích pracovníků, kteří koordinují 
finanční nástroje na místní, regionální a vnitrostátní úrovni. Pracovní seminář poskytl také nejnovější 
informace o opatřeních pro finanční nástroje v souvislosti se společným strategickým rámcem, 
včetně změn v nařízeních a jejich budoucích důsledků. Další informace o pracovním semináři jsou 
k dispozici na tomto odkazu. 
 
Ve vydání č. 13 časopisu Rural Review, „Rural Development Financial Instruments: New 
opportunities for tackling the economic crisis“ (Finanční nástroje pro rozvoj venkova: Nové možnosti, 
jak se vypořádat s hospodářskou krizí), jež je k dispozici na tomto odkazu, můžete nalézt mnoho 
dalších zajímavých diskusí o financování venkova.  
 
Další podkladové informace a odkazy na financování venkova jsou k dispozici na tomto odkazu. 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/11th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E6109191-9B8E-3ACA-BE4F-780D87307DC1
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/14th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/facilitating-access-to-finance_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cc-workshop-on-financial-instruments/en/cc-workshop-on-financial-instruments_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/en/background-documents-and-links_en.cfm
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3.5. Mládež a mladí zemědělci  
 
Demografické změny a snižování počtu obyvatel žijících na venkově představují ve většině členských 
států EU významný problém a v mnoha venkovských oblastech výrazně ovlivňují hospodářskou 
výkonnost. Proto je podpora trvalého usídlení mladých lidí ve venkovských oblastech významnou 
prioritou politiky EU pro rozvoj venkova. 
Úloha mladých zemědělců, kteří tvoří pouhých 6 % populace aktivních zemědělců v EU, je klíčová pro 
zachování osídlení venkovských oblastí. Podpora EU pro mladé zemědělce zahrnuje jednoúčelové 
opatření pro zahájení činnosti mladých zemědělců financované z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV). Tato podpora může řešit specifické problémy, kterým čelí mladí lidé, 
kteří se snaží prosadit v zemědělství, povzbudit je, aby nadále žili a pracovali ve venkovských 
oblastech, vytvářet nové pracovní příležitosti a podporovat rozvoj služeb, jež mohou přispívat 
k celkovému zvýšení sociální a hospodářské životaschopnosti venkovských oblastí. 
 
V mnoha členských státech EU existuje široká škála jiných podpůrných činností pro mladé lidi ve 
venkovských oblastech. Tyto činnosti zahrnují odbornou přípravu, vytváření služeb a podporu pro 
lepší předávání informací. Tento oddíl internetových stránek poskytuje příslušné informace a zdroje 
o podpoře nabízené mladým zemědělcům a mladým lidem ve venkovských oblastech v EU: 

 knihovna pro mládež poskytuje přehled projektů a iniciativ široké škály institucí a organizací 
aktivních v celé Evropě zaměřených na zlepšení toku informací pro mladé lidi ve venkovských 
oblastech, 

 knihovna mladých zemědělců nabízí specifické informace o řadě institucí a organizací, jakož i 
o iniciativách a projektech, které poskytují mladým zemědělcům v Evropě podporu, 

 od roku 2012 zvažuje tematická iniciativa pro mládež a mladé zemědělce Evropské sítě pro 
rozvoj venkova, jak nejlépe zdokonalit způsoby, kterými mohou mít venkovská mládež a 
mladí zemědělci prospěch z podpory z EZFRV.  

 
3.6. Lesnictví 
 
Lesy a jiné zalesněné pozemky pokrývají více než 40 % plochy povrchu EU. Poskytují obživu milionům 
pracovníků, podnikatelů a vlastníků lesů. Lesníci jsou společně se zemědělci hlavními uživateli půdy 
EU a významně přispívají k hospodářskému růstu, zaměstnanosti a prosperitě, a to zejména ve 
venkovských oblastech. Lesy navíc slouží k mnoha účelům: hospodářským, environmentálním a 
sociálním; jsou také zdrojem obnovitelné energie a přispívají k boji proti změně klimatu. 
 
Tematická iniciativa pro lesnictví celostátních sítí pro venkov 
 
Tematická iniciativa pro lesnictví celostátních sítí pro venkov (CSV) byla zahájena v prosinci roku 
2009. Cílem bylo zřídit mezi CSV pracovní prostředí pro podporu výměny příslušných zkušeností a 
postupů pro zlepšování provádění opatření v lesnictví v rámci politiky EU pro rozvoj venkova v letech 
2007–2013. Hlavní oblast působnosti a předpokládané výsledky iniciativy byly schváleny v průběhu 
prvního setkání pracovní skupiny v Bruselu (v prosinci 2009), kde počáteční skupina pěti CSV 
vytvořila základ pro další spolupráci. Zájem o iniciativu od té doby vzrostl, takže nyní zahrnuje celkem 
deset CSV. 
 
Jako součást analytické práce prováděné v rámci iniciativy podpořilo kontaktní místo Evropské sítě 
pro rozvoj venkova přípravu podkladového materiálu [PDF ], který přezkoumává provádění 
opatření souvisejících s lesy v programech pro rozvoj venkova pro období let 2007–2013 vybraných 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/en/youth-and-young-farmers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/youth-library/en/youth-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/young-farmers-library/en/young-farmers-library_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/thematic-initiative/en/thematic-initiative_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC89EC44-AA25-C8F5-2A34-C42C0ADC1CD6
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členských států. Celostátní sítě pro venkov přispěly ke shromáždění a přezkumu informací 
specifických pro jednotlivé země. CSV pracovaly také na určení tří hlavních oblastí zájmu, ve kterých 
je potřeba vymezit a zahájit společné činnosti. Ty byly předloženy společně s návrhy na konkrétní 
společné činnosti na 10. setkání celostátních sítí pro venkov (v Edinburghu v září 2010) [PDF ]. 
Souhrnný informační list o společných činnostech v rámci iniciativy pro lesnictví je k dispozici ke 
stažení zde [PDF ]. 
 
Specifická témata a společné činnosti 
  
Jednou z oblastí zaměření je výměna postupů pro využívání lesní biomasy k výrobě energie (zejména 
k vytápění) na místní úrovni. Činnosti v rámci tohoto tématu vede finská celostátní síť pro venkov a 
ve dnech 25.–27. září 2011 se v Punkaharju (ve Finsku) konal seminář věnovaný tomuto tématu. 
Další informace lze nalézt na tomto odkazu. 
 
Jinou oblastí zaměření je multifunkční úloha lesů, tj. veřejné statky a služby poskytované lesy. Toto 
téma bylo zahájeno studijní návštěvou organizovanou španělskou CSV v říjnu 2010. Ústředním 
prvkem návštěvy byly doubravy dehesa v jižním Španělsku (v Andalusii), kde účastníci zkoumali 
některé z možností hospodářské diverzifikace, které lesy nabízí. 
Výsledky studijní návštěvy [PDF ] vedly k mezinárodnímu semináři na téma „The Management of 
Environmental Public Goods“ (Řízení environmentálních veřejných statků), který pořádala valonská 
CSV v Namuru v Belgii ve dnech 18. – 19. listopadu 2010. Další informace o seminářích, společných 
činnostech a studijních návštěvách naleznete na tomto odkazu.  
 
Bylo určeno a zvažováno široké spektrum možných činností na téma podpory soukromého 
obhospodařování lesů (viz například návrh italské CSV na společnou činnost pro zlepšování 
dostupnosti údajů v lesnictví [PDF ]). Během doby trvání tematické iniciativy však nebyly zahájeny 
žádné konkrétní kroky.  
 
U příležitosti Mezinárodního roku lesů vyhlášeného OSN pořádala italská CSV s podporou Evropské 
sítě pro rozvoj venkova v červnu 2011 mezinárodní kongres o stávající a budoucí úloze lesních zdrojů 
v socioekonomickém rozvoji venkovských oblastí. Chcete-li získat více informací o výsledcích 
kongresu, můžete navštívit oficiální stránky RomaForest2011 nebo si prohlédněte souhrnný 
informační list o této akci [PDF ]. 
 
Více informací o lesnictví můžete nalézt zde: 

 prohlédněte si časopis Rural Review „Forestry and rural development“ (Lesnictví a rozvoj 
venkova) (listopad 2011) [PDF      ], 

 brožura o projektech EZFRV v oblasti lesnictví přináší soubor článků o tom, jak lze EZFRV 
použít pro udržitelný rozvoj rozmanité škály různých lesních zdrojů EU [PDF     
 ], 

 oddíl podnikání na venkově zahrnuje zvláštní část o lesnictví, kde můžete nalézt jiné 
příslušné informace o souvislostech politiky, projektech v oblasti lesnictví a jiné užitečné on-
line zdroje, 

 vyhledejte si v databázi projektů PRV projekty, které souvisí s lesnictvím. 
 
 
3.7. Informační a komunikační technologie (IKT) 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8E7EAE-0C1B-31A2-2F2E-822727A05F75
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC8CA911-B6C9-E28D-2065-1927557E6EB6
http://www.maaseutu.fi/en/index/RuralNetwork/news/bioenergyfromforests2011.html
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9200D5-0DE3-27C1-A950-CE1DF49ADB8C
http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/cz/forestry_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9BABB2-CA4A-BEEC-7852-8C8BFC53A623
http://www.reterurale.it/romaforest2011
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=FC9D079D-AF01-AB8F-06D3-03B256342BD7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=ED57142C-E0C7-3E97-E70E-E40EC9E8CCB1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD733-B9E6-6325-55FA-84BF68D47071
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADD296-F260-8D57-91C4-61AE19DD3AB6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1390E32D-9DCD-823B-EB46-AA0F7A4B4F34
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADDC4B-03A4-BEDA-4FE6-F3AF8824E9B6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9CADE00E-07E7-DDFD-4B40-EE3380169FA7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F084-FDA8-A93F-FF0C-DC38AD30D86C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F522-A406-3720-18BC-0CA2920448F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871EDBD-AA5E-A323-2D82-5BDDD09EB00C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F756-E8FF-84C1-8C6D-B58BC8A8A7B0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F2AD-BBC3-FC44-8B69-42EA76958E53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F2AD-BBC3-FC44-8B69-42EA76958E53
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6871F9BC-0A95-C2C9-CFB3-FD8E08FCE49B
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm
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V programovém období 2007–2013 věnuje politika pro rozvoj venkova zvláštní pozornost 
informačním a komunikačním technologiím. EZFRV podporuje různými způsoby rozvoj podniků, 
služeb a zlepšování dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií a 
širokopásmových sítí ve venkovských oblastech, neboť investice do technického a programového 
vybavení jsou způsobilé ve všech programech. 
 
Důležitost informačních a komunikačních technologií pro rozvoj venkovských oblastí v Evropě byla 
zaměřením semináře Evropské sítě pro rozvoj venkova na téma „ICT and rural areas: building the 
knowledge society at grassroots level“ (IKT a venkovské oblasti: budování znalostní společnosti na 
místní úrovni), jenž se konal v Bruselu dne 10. února 2011. Chcete-li získat více informací, klikněte 
prosím na tento odkaz. 
 
Z tohoto odkazu si můžete stáhnout brožuru Evropské sítě pro rozvoj venkova, jež poskytuje různé 
příklady projektů v oblasti IKT podporovaných EZFRV.  
 
Databáze projektů PRV nabízí příklady projektů v oblasti IKT prováděných prostřednictvím programů 
pro rozvoj venkova a financovaných EZFRV. Chcete-li získat více informací, klikněte prosím na tento 
odkaz. 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova připravila prezentaci s cílem stručně vysvětlit koncepční rámec a 
oblasti intervence politiky pro rozvoj venkova při podpoře informačních a komunikačních technologií 
ve venkovských oblastech. Můžete ji nalézt na tomto odkazu [PDF ]. 
 
Informační dokument „Overview of the CAP Health Check and the European Economic Recovery Plan 
- Modification of the RDPs“ (Přehled kontroly stavu SZP a Plán evropské hospodářské obnovy - 
změna programů pro rozvoj venkova) poskytuje přehled změn zavedených v programech pro rozvoj 
venkova po kontrole stavu SZP a Plánu evropské hospodářské obnovy a klade důraz na investice do 
infrastruktury širokopásmového připojení. Informační dokument je k dispozici na tomto odkazu. 
 
3.8. Vazby mezi městy a venkovem  
 
Sdělení Evropské komise z roku 2010 o budoucnosti společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013 
(dostupné ke stažení na tomto odkazu) upozorňuje, že prioritou SZP je: „vyvážený územní rozvoj 
venkovských oblastí v celé EU poskytnutím větších pravomocí na lokální úrovni, budováním kapacit a 
zlepšováním místních podmínek a rovněž propojením venkovských a městských oblastí“.  
Přístupům k rozvoji venkova spojeným s nalezením takového vyváženého územního rozvoje může 
prospět zohlednění klíčových otázek, např.: 

 pro venkovské podniky jsou městské oblasti důležitými trhy a středisky služeb, 
 evropská krajina je u obyvatel měst oblíbená, 
 venkovské oblasti kolem měst mohou být vystaveny environmentálním tlakům způsobeným 

rozvojem měst, rekreací v turistických střediscích a dojížděním do práce. 
 
Zvážením a řešením různých dynamik vztahů mezi městy a venkovem mohou integrované politické 
přístupy v regionálním měřítku dosahovat pozitivních výsledků. Ty mohou vést k přístupům pro 
udržitelný regionální rozvoj, jež řádně a vyváženě zohlední venkovské i městské oblasti. Další 
informace o vazbách mezi venkovem a městy jsou k dispozici na tomto odkazu.  
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/ict-and-rural-areas/en/ict-and-rural-areas_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/rdp-projects/RDP_Projects_Export.xls
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=D78BF27E-91F5-B948-5EC1-81D3347C8443
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/en/thematic-publications_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/cohesion/urban_rural/index_en.cfm


 

66 

 

3.9. Sociální aspekty 
 
Sociální zemědělství 
 
Sociální zemědělství se v posledních letech stalo středem pozornosti zvyšujícího se počtu 
venkovských zúčastněných stran a v různých členských státech EU 27 lze nalézt řadu příkladů 
činností sociálního zemědělství. Tento zájem je výsledkem rostoucího pochopení potenciální úlohy 
zemědělských a venkovských zdrojů při zlepšování sociální, fyzické a duševní pohody lidí. Sociální 
zemědělství současně také pro zemědělce představuje novou příležitost poskytovat alternativní 
služby, a tím rozšířit a diverzifikovat oblast působnosti svých činností a svoji multifunkční úlohu ve 
společnosti. Tato integrace zemědělských a sociálních činností může navíc zemědělcům poskytnout 
nové zdroje příjmů a zlepšit způsob vnímání zemědělství v očích veřejnosti. 
 
Společná tematická iniciativa celostátních sítí pro venkov (CSV) pro sociální zemědělství byla 
zahájena v prosinci 2009 v reakci na návrh italské sítě pro venkov, aby skupina CSV společně 
pracovala na určení a analýze příležitostí a překážek pro provádění činností sociálního zemědělství / 
ekologické péče v EU-27 uvedených v celostátních/regionálních PRV pro období let 2007–2013. 
Konkrétní zaměření tematické iniciativy pro sociální zemědělství bylo „...zlepšit provádění PRV na 
podporu sociálního zemědělství a poskytnout vstupy pro vývoj budoucího programového období na 
vnitrostátní a evropské úrovni“. Iniciativy se zúčastnilo celkem sedm CSV, a to Rakousko, Belgie – 
Vlámsko, Finsko, Irsko, Itálie, Švédsko a Spojené království, které zahájily shromažďování informací o 
momentálním stavu činností sociálního zemědělství ve svých zemích. 
 
Výsledky této první spolupráce [PDF  ] byly představeny v březnu 2010 na 8. setkání celostátních 
sítí pro venkov v Římě (25.–26. března 2010). Zúčastněné CSV se také dohodly na pracovním 
programu, který vedl k vypracování přehledové studie (podpořené souborem příslušných 
případových studií) do konce roku 2010. Výsledky vyplývající z přehledové studie a případové studie 
byly v průběhu roku 2010 představeny na dvou významných konferencích o sociálním zemědělství: 

 na 5. evropské konferenci COST na téma „Green Care in Agriculture“ (Ekologická péče 
v zemědělství), která se konala ve dnech 24. a 26. srpna 2010 ve Witzenhausenu v Německu, 

 na konferenci „Linking Rural Development and Social Farming“ (Propojení rozvoje venkova a 
sociálního zemědělství) organizované vlámskou sítí pro venkov ve dnech 30. září a 1. října 
2010 v Mechelenu v Belgii. 

Konečné znění přehledové studie si můžete stáhnout zde [PDF  ] a celkem 17 případových studií 
shromážděných ze šesti členských států zde [PDF  ]. 
 
Následující video navíc ukazuje některé konkrétní příklady činností sociálního zemědělství ze 
Spojeného království. 
 
V databázi projektů PRV se také můžete poučit o projektech v celé EU na témata související se 
sociálním zemědělstvím, jako jsou zdravotně postižené osoby, vzdělávání, znevýhodněné skupiny 
obyvatel, sociální služby, sociální vyloučení a začleňování. 
 
Sociální začleňování a chudoba na venkově 
 
Asi 14 % obyvatel v převážně venkovských regionech EU je postiženo mírou zaměstnanosti nižší, než 
je polovina průměru EU, a existují zde oblasti s nízkým HDP na obyvatele. Politika EU pro rozvoj 
venkova sama o sobě poskytuje zásadní nástroje na pomoc členským státům při podpoře 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9D6B152F-AD10-B2E0-8CCD-C3F5C85632C0
http://www.ruraalnetwerk.be/activiteitenverslagen/activiteiten-vlaams-ruraal-netwerk/report-conference-linking-rural-development
http://www.ruraalnetwerk.be/activiteitenverslagen/activiteiten-vlaams-ruraal-netwerk/report-conference-linking-rural-development
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A9746FA3-0D7E-1772-5CC7-11217C8EC059
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=1884A840-F38F-4BEE-C23D-8B78E3A6917F
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_003.cfm
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zaměstnanosti na venkově, boji s chudobou na venkově, řešení sociálního vyloučení a zlepšování 
kvality života ve venkovských oblastech. Tyto cíle se odrážejí ve strategii EU pro růst Evropa 2020.  
 
Strategie Evropa 2020 vyzdvihuje důležitost režimů podpory, jež pomáhají odstraňovat překážky trhu 
práce a sociálního začleňování, zejména pro nejohroženější skupiny, tj. ženy, mladé lidi, starší osoby, 
etnické menšiny a postižené osoby. Tyto režimy zahrnují mimo jiné podporu vzdělávání a příležitostí 
pro celoživotní vzdělávání, moderní dopravy, infrastruktury informačních a komunikačních 
technologií (IKT) a zlepšeného přístupu k základním službám. Programy pro rozvoj venkova hrají 
důležitou úlohu při propagaci společnosti, která více podporuje začlenění, a přeměně venkovských 
oblastí v lepší místo k životu. 
 
Chcete-li získat další informace o rozvoji venkova EU, zaměstnanosti a sociálním začleňování, můžete 
nahlédnout také do vydání č. 6 časopisu EU Rural Review na internetových stránkách Evropské sítě 
pro rozvoj venkova. 
 
3.10. Předávání znalostí a inovace 
 
 
Výzkum, předávání znalostí a inovace jsou důležité hybné síly rozvoje venkova a jejich význam jistě 
poroste, neboť jsou jádrem strategie Evropa 2020, která je zaměřena na inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Program Horizont 2020 bude klíčovým nástrojem provádění stěžejní iniciativy 
Unie inovací. 
V průběhu programového období 2014–2020 se předávání znalostí a inovace stanou průřezovou 
prioritou politiky pro rozvoj venkova. Důležitým nástrojem politiky na podporu této priority je 
evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-AGRI). EIP-AGRI 
usiluje o propojení stávajících politik, podporu spolupráce mezi partnery a budování mostů mezi 
výzkumnými pracovníky a venkovskými podniky. 
Obsah tohoto oddílu podporuje rozvoj aktivnějších vazeb se členy společenství pro rozvoj venkova, 
kteří se zabývají výzkumem a inovacemi nebo se o ně zajímají – ať jsou to inovátoři, výzkumní 
pracovníci, investoři nebo koneční uživatelé výzkumu. Poskytuje informace v rozsahu od institucí EU, 
jež se zaměřují na výzkumné a inovační projekty, po příslušné studie, publikace atd. 
 
Organizace 
 
Do podpory inovací souvisejících s rozvojem venkova v EU je zapojena široká škála institucí a 
organizací. Ta zahrnuje příslušné orgány a útvary Evropské komise, jakož i nezávislé neziskové 
organizace a soukromý sektor. Internetové stránky Evropské sítě pro rozvoj venkova poskytují další 
informace o úlohách a povinnostech těchto vybraných institucí a organizací. 
 
Zemědělství 
 
Zde naleznete odkazy na instituce a organizace a na projekty a iniciativy, které souvisí s tématy 
zemědělství, konkurenceschopnosti a obecněji hospodářství venkova, potravinových řetězců a řízení 
rizik. Odkazy zahrnují také články, výzkumné studie, zprávy atd., jež mohou prohloubit znalosti o 
inovacích a porozumění inovacím. Můžete nalézt informace jak o projektech a iniciativách, tak o 
studiích, článcích a příslušném výzkumu. 
 
 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/organisation/en/organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/agriculture/en/agriculture_en.cfm
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Životní prostředí 
 
Zde naleznete odkazy na instituce a organizace, jakož i na projekty a iniciativy, které souvisí 
s inovacemi významnými pro životní prostředí a rozvoj venkova, změnu klimatu, účinné využívání 
zdrojů a řízení ekosystémů. Stránka poskytuje zúčastněným stranám také příslušné dokumenty a 
aktuální informace, včetně posledních výzkumných studií, zpráv a akademických článků. Můžete 
nalézt informace jak o projektech a iniciativách, tak i o studiích, článcích a příslušném výzkumu. 
 
Sociální inovace 
Zde naleznete odkazy na řadu projektů a iniciativ, jakož i na jiné informace, které jsou významné pro 
sociální inovace. 
 
Jiné příslušné zdroje 
 
Zde naleznete odkazy na hlavní dokumenty a obecné informace z oblasti předávání znalostí a 
inovací, jež nejsou specifické pro odvětví nebo téma. Zdroje zahrnují projekty, iniciativy, politické 
dokumenty, studie, články, ale také audiovizuální materiály. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/environment/en/environment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/social-innovation/en/social-innovation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/research-and-innovation-gateway-development/other-sources/en/other-sources_en.cfm
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4. Iniciativa LEADER 
 
Iniciativa LEADER („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“, což znamená 
„Vazby mezi hospodářstvím venkova a akcemi pro rozvoj“) je metoda místního rozvoje, jež místním 
subjektům umožňuje rozvíjet oblast prostřednictvím jejího endogenního potenciálu pro rozvoj. 
Přístup LEADER tvořil jednu ze čtyř os politiky pro rozvoj venkova pro období 2007–2013. V tomto 
oddíle naleznete vše, co se o iniciativě LEADER potřebujete dozvědět: 
 

 sada nástrojů pro iniciativu LEADER, 
 databáze místních akčních skupin (MAS), 
 analýzy iniciativy LEADER, 
 knihovna iniciativy LEADER, 
 akce iniciativy LEADER, 
 nadnárodní spolupráce. 

 
 
4.1. Sada nástrojů pro iniciativu LEADER 
Sada nástrojů iniciativy LEADER se zaměřuje především na provozovatele rozvoje venkova EU na 
místní úrovni. Snaží se vysvětlit metodiku iniciativy LEADER „zdola nahoru“ pomocí konkrétních a 
praktických prostředků, které zahrnují texty, ilustrace, interview, prezentace a případové projekty 
zdokumentované během dvacetileté historie metody. Sada nástrojů může sloužit jako příručka pro 
začátečníky a jako referenční materiál pro zkušenější venkovské investory. Níže uvedené oddíly 
můžete prozkoumat on-line: 
 

 Přístup LEADER 
o Co to vlastně je přístup LEADER? 
o V čem je přístup LEADER odlišný? 

 Zlepšení provádění přístupu LEADER na úrovni programů 
o Úvod 
o 1. Poznatky 
o 2. Zdokonalení komunikace v iniciativě LEADER 
o 3. Využívání koordinační skupiny 
o 4. Vývoj místního řešení 
o 5. Učení se jeden od druhého 
o 6. Obnovená iniciativa LEADER 
o 7. Inovativní nástroje a metody 
o 8. Učení se z minulosti: pohled vpřed 

 Návrh a provádění strategie 
o Návrh strategie 
o Provádění strategie 

 Místní akční skupina (MAS) 
o Jak vytvořit místní akční skupinu? 
o Jaké jsou základní požadavky na MAS? 
o Jaká je struktura MAS? 
o Jaké jsou povinnosti výboru a zaměstnanců? 

 
 
4.2. Databáze místních akčních skupin 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/en/index_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/en/the-leader-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-leader-approach/why-is-leader-specific/en/bottom-up-approach_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/eye-openers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/improving-communications-in-leader_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/using-a-coordination-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/developing-local-solutions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-each-other_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/leader_leader-renewed_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/innovative-tools-and-methods_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/improving-implementation-of-leader/en/learning-from-the-past_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/en/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-design/en/how-to-build-up-a-participatory-local-development-strategy_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-strategy-design-and-implementation/the-strategy-implementation/en/how-to-get-value-adding-project-applications_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/how-to-form-a-local-action-group_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-are-the-basic-requirements-for-a-lag_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-is-the-lag-s-structure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/leader-tool-kit/the-local-action-group/en/what-are-the-board-and-staff-dutie_en.cfm
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Místní akční skupiny (MAS) jsou pilířem provádění přístupu LEADER. Jejich povinnosti zahrnují vývoj 
místních strategií, podporu vytváření sítí zúčastněných stran a posuzování a schvalování jednotlivých 
projektů iniciativy LEADER. Internetové stránky Evropské sítě pro rozvoj venkova obsahují podrobné 
informace o zaregistrovaných MAS, které byly činné v programovém období 2007–2013: 

 tabulka MAS, 
 mapa MAS [PDF ]. 

 
 
4.3. Analýzy iniciativy LEADER 
 
V listopadu 2009 byly zřízeny tři fokusové pracovní skupiny iniciativy LEADER s cílem přezkoumat 
provádění iniciativy LEADER v celé EU, určit příklady osvědčených postupů, na základě kterých lze 
vypracovat doporučení, a zlepšit provádění iniciativy LEADER. Skupiny podávaly zprávy podvýboru 
Leader a poskytovaly své výsledky pro účely jiné činnosti Evropské sítě pro rozvoj venkova související 
s prováděním a zlepšováním politiky EU pro rozvoj venkova. Tyto tři fokusové pracovní skupiny se 
skládaly ze zástupců celostátních sítí pro venkov, místních akčních skupin, řídicích orgánů a 
nevládních organizací a spolupředsedaly jim různé CSV nebo organizace. Fokusová pracovní skupina 
pro lepší strategie místního rozvoje zřízená v květnu 2011 analyzovala dva klíčové aspekty strategie 
místního rozvoje – plánování a provádění. 
 
Pro více on-line informací o mandátu, práci a pokroku fokusových pracovních skupin klikněte na 
příslušnou fokusovou pracovní skupinu (FG) níže: 

 FG1 – Provádění přístupu „zdola nahoru“ iniciativy LEADER, 
 FG2 – Zachování inovativní a experimentální povahy iniciativy LEADER, 
 FG3 – Provádění opatření pro spolupráci v iniciativě LEADER, 
 FG4 – Lepší strategie místního rozvoje. 

 
4.4. Knihovna iniciativy LEADER 
Iniciativa LEADER existuje již dlouho dobu a vyvíjela se po dobu dvaceti let. Iniciativa LEADER byla 
nejprve zavedena jako pilotní iniciativa v roce 1991 a rozvíjela se, až se v programovém období 
2007–2013 stala hlavním metodickým přístupem k rozvoji venkova EU. Více informací o iniciativách 
LEADER II, LEADER + a o současném programu LEADER můžete nalézt v dokumentech uvedených 
níže: 
 
Osa LEADER v období let 2007–2013: 

 pokyny GŘ AGRI určené řídicím orgánům týkající se uplatňování osy LEADER v programech 
pro rozvoj venkova na období 2007–2013 
[PDF                       ], 

 informační dokument Základní příručka „Přístup LEADER“  
[PDF                       ], 

 Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora o provádění iniciativy LEADER v průběhu 
programového období 2007–2013  
 

Iniciativa LEADER + 
Informace a dokumentace o iniciativě Společenství LEADER+ (2000–2006): 

 iniciativa LEADER+, 
 zpráva o hodnocení iniciativy LEADER+, 
 archivy a knihovna iniciativy LEADER+. 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/en/local-action-groups_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/LAGmap2012_finallight.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader/focus-groups/en/focus-group-4_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E8A73212-048D-029C-0E96-A39ED26D53F3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBA48-B61F-6F3D-E0B6-2F54B60BAAF3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA00F-C680-8FCF-DB97-A0E51A2AF6DB
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC1E8-A9D7-E56D-E2D2-921F938E7C9C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAA38-A3CF-93F7-4E94-E27C74393AA6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD28B-C8D6-126D-5253-2C3E6D74F457
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F911A-A0B3-00D3-0B54-805669386F68
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6987A144-D257-7384-D1CA-8E5399FD8723
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FA531-DCE8-2A1F-9FF3-748944368148
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FB416-E395-8DF0-FF55-BAABDC05D754
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD816-09AB-864E-C499-786FC0CD6313
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCF3C-B23E-6085-4A9A-95F01E0DA5A0
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FD58F-AE01-7BF2-81A7-8531C983588C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FCC49-CB0F-35C0-DFC3-A99780DDA90F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC5BD-078C-6F62-5535-D22FF883ABF6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FC927-C084-FA46-1845-3C3780BAC2B3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDC6D-0BF2-9E75-A338-176A483F9330
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FBE18-C7E0-9528-49AA-4D84D12FCA4E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695F9B42-F082-040D-1175-7E3EA4656788
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDEAF-FC92-0BCF-45F6-6405CE6B77EE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FAE80-E40F-4B7B-ECE0-7C6016EFA41D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=695FDA27-EDF0-439E-EE35-E59DE206490E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953E0A-9045-2198-8B09-ED2F3D2CCED3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95474F-09B7-2546-BE44-94977C57EEC9
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953948-B303-E9FD-DC43-6579B4C75CB4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954C20-CA6E-C385-7605-27F7DC79F633
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954035-C7F2-D93C-B2DB-07C04ED1F1A7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9558C3-DD1D-389A-EF9C-466C6C3B9757
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9531FA-B57D-0873-5230-B5A3A99C3F10
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953454-EEFE-8A5E-03FA-A6C5F29FF752
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B953B87-DFAE-12EC-4A2F-D36BAFB37D35
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9544C7-AAA7-6AD4-1C82-E7403EC1569F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955DF0-A946-7035-3A2D-65B5A9573176
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9555D8-FCFD-9EB7-84F7-C0247F91FAE7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9536D6-E042-FFB3-2199-2A900EC93C8F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9542BA-AEB0-16ED-CE7E-557539CB2B56
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954987-9D08-8587-B041-940064F0AD90
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B954E83-0104-180A-1035-F0EE8AF20FC6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B9550C5-BBF3-EDAC-317B-130C3DC7676B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95536F-0886-45B1-FD0D-255FBEDCC21A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B955B85-B3D9-7863-83DD-35A4B2809D9A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956075-BBA5-8057-4E27-0C9A24C3C993
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B956315-0CE9-B887-C9B1-8AB63CF7A8C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2B95654C-0D23-F2C1-E1BE-B76EF1FE394B
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus-expost/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm
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Iniciativa LEADER II 
Informace a dokumentace o iniciativě Společenství LEADER II (1994–1999): 

 iniciativa LEADER II. 
 
 
4.5. Akce iniciativy LEADER 
Akce 
O akcích iniciativy LEADER uskutečněných v minulosti se můžete poučit v kalendáři akcí Evropské sítě 
pro rozvoj venkova.  
Informace o akcích uskutečněných v minulosti naleznete na těchto odkazech: 

 Co-operation 2014–2020: Building a Better Rural Future – Rural Development Networking 
Conference (Spolupráce v období 2014–2020: Budování lepší budoucnosti venkova – 
konference o vytváření sítí pro rozvoj venkova), 

 LEADER event 2013: Building Bridges for the Future (Budování mostů pro budoucnost), 

 LEADER event 2012: Local Development Strategies and Co-operation (Strategie místního 
rozvoje a spolupráce), 

 nová akce místních akčních skupin; 

 konference „LEADER after 2013“ (Iniciativa LEADER po roce 2013) v Koszecině v Polsku 
[PDF ], 

 First European Market of Local Products (První evropský trh místních produktů) [PDF ], 

 EU Rural Cooperation Fair (Veletrh spolupráce venkova EU) 2010, Edinburgh, Skotsko, 
Spojené království. 

 
Publikace iniciativy LEADER 

 Publikace Evropské sítě pro rozvoj venkova: 
o vydání č. 11 – LEADER and Cooperation (Iniciativa LEADER a spolupráce) (duben 2012) 

PDF  ], 
o brožura EZFRV o příkladech propojení projektů s jinými fondy EU: [PDF     

  ], 
o brožura EZFRV o iniciativě LEADER: [PDF        ], 

 Jiné publikace: 
o Francie: Transnational Cooperation – added value for territories (Nadnárodní 

spolupráce – přidaná hodnota pro území), Auvergne [PDF  ], 
o Spojené království: A Common Rural Development Policy, Carnegie UK Trust Rural 

Programme (Společná politika pro rozvoj venkova, program pro venkov trustu Carnegie 
UK) [PDF  ], 

o Spojené království: Project Profiles (Profily projektů), MAS Northumberland Uplands 
[PDF  ], 

o Spojené království: Rural Development and the LEADER Approach in the UK and Ireland 
(Rozvoj venkova a přístup LEADER ve Spojeném království a Irsku) [PDF  ]. 

 
Fotografie k iniciativě LEADER 

 Fotografie k Evropské síti pro rozvoj venkova: 
o pracovní seminář iniciativy LEADER pro nové MAS, 
o konference „LEADER after 2013“ (Iniciativa LEADER po roce 2013) v Koszecině 

v Polsku. 
 Jiné fotografie: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural_europe.cfm?selected_lang=en
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/en/events-calendar_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/en/events-calendar_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/cooperation-2014-2020/en/cooperation-2014-2020_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2013/en/leader-event-2013_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/leader-event-2012-local-development-strategies/en/leader-event-2012-local-development-strategies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-main-stories-archive/en/new-lag-event_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD294DF-0E55-07C9-D620-215A87870BB8
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=0CD25737-A492-0161-BEE9-BFDD4C239091
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/eu-rural-cooperation-fair/en/eu-rural-cooperation-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/eu-rural-cooperation-fair/en/eu-rural-cooperation-fair_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C5783D0F-93AD-1BC6-83B6-2869BA396C36
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870210C-FBBC-B3CB-9E26-0AC8180AD504
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=687025ED-0B5F-1475-58B2-A7B953A42B9B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68701EAB-AEDB-4418-8D40-3AF54BA816F2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702852-03D2-FF6B-F7DD-DAA28D263D76
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6870237C-FC83-0500-8C32-46D5141A039E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=68702B2D-A957-A135-433A-D5C4B7C50111
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-4C9E46AB658D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF44E-D89F-C112-130B-8CFE970A939D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CEF4C-CBFD-4FF9-A43D-1C0DD3A22521
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF720-909D-ECF2-81BC-1C4AB62FA6D4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF1BF-A705-7C31-D5B8-784963B56895
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=831CF977-9D85-1C60-AE16-2F4B10F4F49C
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=E9882849-CECD-9197-1D59-4AF65F29E08D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A35A92CE-E999-8E56-41C8-22286B8FE49D
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6E9CCA2-09B2-9256-38F3-F31CB817B579
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA0ED5-E34D-A443-F880-BADBC99DE882
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A6EA6336-AE72-DB28-9D6F-34F919EE0BB8
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_011.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_017.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_017.cfm
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o Francie: První „European Market of Local Products“ (Evropský trh místních 
produktů), 

o Litva: Cultural and Culinary heritage Project „Panemuniai blossom“ International 
LAG's Fair (Projekt pro kulturní a kulinářské dědictví „Květ Panemuniai“ mezinárodní 
veletrh MAS) ve dnech 25.–26. května 2012. 

 
Videa o iniciativě LEADER 

 Videa Evropské sítě pro rozvoj venkova: 
o „LEADER forward“ (Iniciativa LEADER vpřed) – přístup LEADER k rozvoji venkova z 

roku 2012, 
o Video o sedmi rysech iniciativy LEADER, 
o LEADER Event 2012: Local Development Strategies and Cooperation (Strategie 

místního rozvoje a spolupráce). 
 Jiná videa: 

o Finsko: Projekt iniciativy LEADER: „Amaze Me LEADER international youth 
adventure“ (Mezinárodní dobrodružství pro mládež iniciativy LEADER „Ohrom 
mne“), 

o Litva: Strategy implementation (Provádění strategie) v MAS Kaisiadorys 
(v litevštině),  

o Spojené království: Projekty skupiny „Food on film“ (Potraviny ve filmu): Fishy 
Business (Podnikání s rybami/Pochybný podnik) a Butterfingers (Prsty od 
másla/Nešikové),  

o propagace místního prodeje čerstvých produktů, 
o Portugalsko: projekt „Quinta de Odelouca“ (Statek v Odelouce), 
o Francie: Auvergne – Transnational Cooperation – added value for territories 

(Nadnárodní spolupráce – přidaná hodnota pro území), 
o Nizozemsko, Flevoland: dokumentární video o třech projektech iniciativy LEADER. 

 
4.6. Nadnárodní spolupráce 
Význam nadnárodní spolupráce a spolupráce mezi územími pro venkovské zúčastněné strany stále 
roste. V průběhu iniciativ LEADER II (1994–1999) a LEADER+ (2000–2006) byly shromážděny značné 
zkušenosti, které ukazují, že spolupráce je účinný mechanismus, který venkovským oblastem 
pomáhá společně dospět k novým řešením společných problémů. Nadnárodní spolupráce je více než 
jen vytváření sítí. Podněcuje a podporuje místní akční skupinu, aby podnikla společnou akci s jinou 
skupinou iniciativy LEADER nebo se skupinou, která má podobný přístup, v jiném regionu, členském 
státu, nebo dokonce ve třetí zemi. Obecným cílem nadnárodní spolupráce je pomoci venkovským 
subjektům zlepšit potenciál jejich místních oblastí. 
 
Příručka pro nadnárodní spolupráci 
 
Publikace Transnational Cooperation Guide (Příručka pro nadnárodní spolupráci) iniciativy LEADER 
má poskytnout účinný nástroj pro spolupráci přizpůsobený potřebám programového období 2007–
2013. Jejím cílem je objasnit, co je to spolupráce a jaké výhody může přinést, a poskytnout pro 
nadnárodní spolupráci vyčerpávající příručku krok za krokem: 

 oddíl TNC Overview (Přehled nadnárodní spolupráce) objasňuje koncepci nadnárodní 
spolupráce (TNC) a ukazuje řadu přínosů účinné nadnárodní spolupráce,  

 oddíl TNC Planning (Plánování nadnárodní spolupráce) nabízí příručku krok za krokem pro 
složitější aspekty plánování nadnárodní spolupráce, 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_027.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_027.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/thumbnail_028.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_021.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=vsMPAbzGlo4
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_016.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_016.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=6wXnL3qsdJA
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RpgK3BR2w
http://www.youtube.com/watch?v=Y1RpgK3BR2w
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_008.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_008.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_009.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/video_009.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/en/view_projects_en.cfm?action=detail&backfuse=jsview&postcard_id=1184
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/coop%C3%A9ration-internationale
http://www.reseaurural-auvergne.fr/content/coop%C3%A9ration-internationale
http://www.youtube.com/watch?v=TShdr0VWYSE
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/en/tnc_guide_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-overview/en/background_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-planning/identifying-and-mobilising-local-project-partners/en/identifying-and-mobilising-local-project-partners_en.cfm
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 v oddíle TNC Implementation (Provádění nadnárodní spolupráce) naleznete přehled 
společných aspektů řízení projektů nadnárodní spolupráce ve fázi provádění, 

 oddíl TNC Follow Up (Následná opatření nadnárodní spolupráce) poskytuje příručku pro 
monitorování a hodnocení nadnárodní spolupráce a také rady ohledně zveřejnění výsledků 
projektu.  
 

Další příslušné informace: 

 cílem správního průvodce je poskytnout členským státům a MAS pomoc při provádění 
opatření o spolupráci v rámci osy LEADER programů pro rozvoj venkova na období 2007–
2013 [PDF                      ], 

 projekty nadnárodní spolupráce můžete vyhledat v databázi projektů PRV Evropské sítě pro 
rozvoj venkova, 

 seznam projektů nadnárodní spolupráce oznámených EK je k dispozici ke stažení [PDF ], 

 zde můžete získat přístup k podrobným informacím o pravidlech a postupech členských 
států, pokud jde o nadnárodní spolupráci. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-implementation/launching-your-tnc-project-activities/en/launching-your-tnc-project-activities_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/tnc-follow-up/en/tnc-follow-up_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1924B8-FE09-0A27-2D92-146034517A62
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C19251E-CCF9-7C4A-E090-BDC2F8E2E8CA
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192566-A8BC-C130-484F-9CC219B8F43B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925B5-B48A-6088-A4E8-B3518F8C21A3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1925FD-A872-AADE-D87B-A770BF5BC8D3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192738-D664-6C64-8DC8-4C520EB55C51
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=6380C18C-05AD-2120-C7ED-E8B0C6DE8377
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192643-E1D5-1C0E-D848-51BFFA59DA0B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192699-DB1A-D83D-BD07-8961B2971437
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1926E6-DB41-48D1-B0F1-1CE7BDF607B5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192786-EB4D-F1A0-7FFE-1515B0D4E9F7
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1927D7-A9D0-C93B-E29C-53FA4E4E4302
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1928A6-01C1-5D04-2CF6-CBDD74DF73BF
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192905-B372-D2AE-FB20-6EB62495FEED
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192968-C5E7-91EE-AE40-5963B1DFC68E
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C1929CF-D9A3-23C6-D03C-B1F4739CFADE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A29-A234-8BA4-D56F-C4832B98E7D5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192A89-FB64-C329-AD00-2C2B6400AA33
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192AD4-BE0A-306F-D064-43C448D1D1DC
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B1C-BB2D-EFD8-9670-3741A9E4EEE1
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192B6D-00FE-241F-C777-E4471DC04933
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=5C192BB9-CDE0-4898-BCB0-BB17402F55BD
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/introduction/en/introduction_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/leader-gateway/TNC-Notified_20131111_en.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/leader/tnc_guide/member-states-tnc-rules-and-procedures/en/member-states-tnc-rules-and-procedures_en.cfm
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5. Sítě a vytváření sítí 
Evropská síť pro rozvoj venkova jakožto síť sdružuje různé subjekty rozvoje venkova, které jsou 
sjednoceny sdíleným závazkem podporovat a prosazovat rozvoj venkova. Prozkoumejte tento oddíl, 
abyste se poučili o celostátních sítích pro venkov, jež propojují státní správy členských států a místní 
organizace, o evropských organizacích činných v oblasti rozvoje venkova a o tom, jak Evropská síť pro 
rozvoj venkova pomáhá zlepšit způsob jejich spolupráce. 
 
Chcete-li si tento oddíl projít, klikněte na odkazy níže: 

 informace celostátní sítě pro venkov (CSV),  

 klastry CSV, 

 organizace EU, 

 Síť evropských rybářských lovišť (FARNET), 

 Evropská síť pro hodnocení, 

 sada nástrojů pro sebehodnocení CSV, 

 přidaná hodnota vytváření sítí,  

 sada nástrojů CSV. 
 
 
5.1. Informace o celostátních sítích pro venkov  
Celostátní sítě pro venkov (CSV) sdružují různé zúčastněné strany na venkově za účelem podpory 
komunikace a výměny informací na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni. CSV poskytují na 
úrovni členských států důležité spojení mezi státními správami členských států a organizacemi 
zapojenými do rozvoje venkova (včetně místních akčních skupin). Jejich struktura a organizace se 
může lišit, ale jejich hlavní úlohou je vždy podporovat provádění a hodnocení politiky pro rozvoj 
venkova. Celostátní sítě pro venkov sdružují různé venkovské zúčastněné strany za účelem podpory 
komunikace a výměny informací na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni. Organizují také akce, 
vytvářejí různé komunikační nástroje a mají důležitou úlohu při sdílení osvědčených postupů.  
 
Kliknutím na kteroukoli zemi na této mapě EU získáte přístup k on-line informacím souvisejícím 
s celostátní sítí pro venkov daného členského státu: 
 
 

Rakousko  Celostátní síť pro venkov 

Belgie  Celostátní síť pro venkov 

Bulharsko  Celostátní síť pro venkov 

Chorvatsko  Celostátní síť pro venkov 

Kypr  Celostátní síť pro venkov 

Česká republika  Celostátní síť pro venkov 

Dánsko  Celostátní síť pro venkov 

Estonsko  Celostátní síť pro venkov 

Finsko  Celostátní síť pro venkov 

Francie  Celostátní síť pro venkov 

Německo  Celostátní síť pro venkov 

Řecko  Celostátní síť pro venkov 

Maďarsko  Celostátní síť pro venkov 

Irsko  Celostátní síť pro venkov 

Itálie  Celostátní síť pro venkov 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/austria/en/austria_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/belgium/en/belgium_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/bulgaria/en/bulgaria_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/croatia/en/croatia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/cyprus/en/cyprus_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/czechrepublic/en/czechrepublic_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/denmark/en/denmark_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/estonia/en/estonia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/finland/en/finland_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/en/france_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/germany/en/germany_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/greece/en/greece_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/hungary/en/hungary_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/ireland/en/ireland_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/italy/en/italy_en.cfm
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Lotyšsko  Celostátní síť pro venkov 

Litva  Celostátní síť pro venkov 

Lucembursko  Celostátní síť pro venkov 

Malta  Celostátní síť pro venkov 

Nizozemsko  Celostátní síť pro venkov 

Polsko  Celostátní síť pro venkov 

Portugalsko  Celostátní síť pro venkov 

Rumunsko  Celostátní síť pro venkov 

Slovensko  Celostátní síť pro venkov 

Slovinsko  Celostátní síť pro venkov 

Španělsko  Celostátní síť pro venkov 

Švédsko  Celostátní síť pro venkov 

Spojené království  Celostátní síť pro venkov 

Martinik, Guadeloupe,  
Guyana, Réunion (Francie) 

Celostátní síť pro venkov 

Kanárské ostrovy (Španělsko) Celostátní síť pro venkov 

Azory, Madeira (Portugalsko) Celostátní síť pro venkov 

 

 

5.2. Klastry celostátních sítí pro venkov 
Celostátní sítě pro venkov (CSV) každého členského státu se pravidelně účastní setkání a akcí 
organizovaných na evropské úrovni, aby sdílely zkušenosti a informace. Stále častěji tvoří také 
zeměpisné a tematické klastry s cílem vyvíjet činnosti, propagovat větší spolupráci a podporovat 
technickou výměnu a dialog mezi sítěmi.  
 
Tematické iniciativy celostátních sítí pro venkov  
 

Tematické iniciativy celostátních sítí pro venkov (CSV) sdružují CSV se společným zájmem 

na konkrétních oblastech politiky pro rozvoj venkova a na provádění programů. Hlavním 

cílem těchto iniciativ je sdílet mezi účastníky sítí znalosti a relevantní zkušenosti 

s prováděním programů. Jsou upřednostňována témata s evropským rozměrem a témata, která 

mohou být předmětem zájmu širšího okruhu stran zúčastněných v Evropské síti pro rozvoj 

venkova. Zástupci CSV a odborníci z členských států si vyměňují informace a setkávají se na 

pracovních seminářích, aby vyvíjeli společné pracovní plány a činnosti za podpory a dle 

pokynů kontaktního místa Evropské sítě pro rozvoj venkova.  

Další informace o minulých tematických iniciativách i těch v současnosti aktivních naleznete 

v těchto tematických oblastech: 

 portál pro mládež a mladé zemědělce, 
 místní rozvoj vedený komunitami (CLLD), 
 lesnictví, 
 sociální zemědělství, 
 místní potraviny a krátké dodavatelské řetězce, 
 financování venkova, 
 portál pro podnikání na venkově.  

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/latvia/en/latvia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/lithuania/en/lithuania_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/luxembourg/en/luxembourg_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/malta/en/malta_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/thenetherlands/en/thenetherlands_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/poland/en/poland_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/en/portugal_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/romania/en/romania_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovakia/en/slovakia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/slovenia/en/slovenia_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/en/spain_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/sweden/en/sweden_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/uk/en/uk_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/france/en/france_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/spain/en/spain_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-information/portugal/en/portugal_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/en/youth-and-young-farmers_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/nrn-thematic-initiative-on-clld/en/nrn-thematic-initiative-on-clld_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/forestry/cz/forestry_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/social-aspects/social-farming/cz/social-farming_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/local-food-and-short-supply-chains/cz/local-food-and-short-supply-chains_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-finance/cz/rural-finance_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/entrepreneurship/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
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Zeměpisné klastry pro výměnu znalostí 
 

Podpora makroregionálních klastrů pro výměnu poznatků je iniciativa Evropské sítě pro rozvoj 
venkova, jejímž cílem je vycházet z rozmanitosti pozorované v celostátních sítích pro venkov 
z hlediska jejich tematických priorit a činností, technických a správních kapacit, rozsahu služeb a míry 
interaktivního přístupu. Makroregiony jsou jasně vymezené zeměpisné regiony, které se skládají ze 
dvou či více členských států, a to buď celých, nebo jejich částí. Zastřešujícím cílem podpory 
makroregionálních klastrů CSV je: 

 usnadnit větší komunikaci a aktivnější výměnu znalostí mezi sítěmi, 
 rozvíjet společné makroregionální zájmy sítí, včetně propojení na makroregionální politiku 

EU a jiné strategie, 
 podporovat více společných akcí CSV – a nadnárodní spolupráci mezi místními akčními 

skupinami – na makroregionální úrovni, 
 podpořit pozitivní kulturu „vzájemného učení“ mezi sousedícími sítěmi. 

 
Koncepce makroregionálních klastrů CSV pro výměnu poznatků byla představena a prodiskutována 
v průběhu 13. setkání celostátních sítí pro venkov, které se konalo dne 10. listopadu 2011 
v Nizozemsku. Pro další informace klikněte na tento odkaz. Existují dva klastry CSV pro výměnu 
poznatků, skandinávsko-baltický klastr a středomořský klastr. 
 
Skandinávsko-baltický klastr 
Skandinávsko-baltický klastr se skládá z CSV z Dánska, Švédska, Finska, Estonska, Lotyšska, Litvy, 
Polska a Německa. Je to aktivní klastr, který se pravidelně setkává (dvakrát do roka), plánuje své 
vlastní společné činnosti a hraje stále aktivnější úlohu ve vztahu ke složkám rozvoje venkova 
strategie EU pro region Baltského moře (EUSBSR). 
Chcete-li více informací o skandinávsko-baltickém klastru CSV, klikněte na tento odkaz.  
 
Některé klíčové zkušeností získané ze skandinávsko-baltického klastru CSV jsou: 

 je mnohem pravděpodobnější, že sítě budou účinně fungovat a spolupracovat a také učit se 
vzájemně ze svých zkušeností, sdílejí-li společnou historii, společnou identitu, společnou 
kulturu, společné problémy atd., 

 komunikaci mezi sítěmi výrazně zlepšují pravidelná setkání (dvakrát do roka) zaměřená na 
konkrétní makroregionální otázky, např. společné plánování společných regionálních akcí. 
Pravidelná setkání jsou mnohem snadnější, když jsou cestovní vzdálenosti kratší, 

 je také mnohem snazší zapojit jiné zúčastněné strany (např. řídicí orgány, MAS, 
předkladatele projektů, sítě rybářských lovišť a místní akční skupiny v oblasti rybolovu) do 
smysluplného dialogu, souvisejí-li setkání s konkrétní makroregionální agendou, 

 neměli bychom podceňovat důležitost „dobrých sousedských vztahů“. Sítě ve třech 
pobaltských státech zvláště zdůrazňovaly význam toho, že důvěřují zkušenostem a 
stanoviskům svých sousedů ve starších členských státech. To bylo zvláště důležité během 
počátečních fází zřizování a vývoje sítí, ale předpokládalo se také, že důvěra bude trvat i 
v průběhu rozvoje sítí a v době jejich zralého rozvoje, 

 regionální spolupráce může podporovat společné vize, které přesahují vnitrostátní a 
organizační hranice, pečovat o ně, rozvíjet je a prosazovat. 

 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/13th-nrn-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-clusters/cz/nrn-clusters_cz.cfm
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Středomořský klastr 
 
Středomořský klastr se skládá z celostátních sítí pro venkov z Itálie, Řecka, Francie, Španělska, 
Portugalska, Kypru a Malty. Tyto členské státy uspořádaly první setkání v Soluni dne 1. února 2012, 
aby se podělily o zkušenosti s prováděním opatření 123, 132 a 133 osy 1 PRV a aby prodiskutovaly 
vnitrostátní zkušenosti a budoucí programování EU. 
Druhé setkání se konalo dne 17. října 2012 v Nikósii. Významná část setkání se věnovala také sdílení 
znalostí o krátkých potravinových dodavatelských řetězcích a zkušeností s nimi. 
 
 
5.3. Organizace EU 
Evropská síť pro rozvoj venkova se zaměřila na aktivní zapojení do dialogu s jinými příslušnými sítěmi 
a co největší rozšíření přístupu k nim se zvláštním důrazem na zřízení aktivních propojení, jež 
umožňují výměnu informací o činnostech a výstupech mezi Evropskou sítí pro rozvoj venkova a 
jinými příslušnými sítěmi v oblastech významných pro efektivitu a účinný rozvoj politiky EU pro 
rozvoj venkova. 
 
Poradní skupina GŘ AGRI pro rozvoj venkova 
 
Poradní skupina pro rozvoj venkova byla zřízena GŘ AGRI, aby sdružovala zástupce různých 
organizací založených na úrovni EU, jež mají sociální, hospodářské a/nebo environmentální zájmy na 
rozvoji venkova v EU. Tato poradní skupina umožňuje Evropské komisi seznamovat se se škálou 
názorů na rozvoj venkova, které různé organizace mají. Komise může se skupinou konzultovat 
jakoukoliv záležitost, která se týká politiky pro rozvoj venkova. Předseda poradní skupiny může též 
navrhovat oblasti konzultace, pokud jde o témata, která spadají do kompetence skupiny.  
 
Komise není stanovisky skupiny vázána, bere je však velmi vážně a informuje členy skupiny o své 
činnosti, kterou v reakci na stanoviska skupiny podniká. Po dohodě s Komisí může poradní skupina 
pro usnadnění své práce také zřídit pracovní skupiny. Hlavní zájmy zastoupené v poradní skupině 
zahrnují: 

 zemědělce, družstva a jiné zemědělské organizace, 

 obchodníky, 

 průmysl, 

 pracovníky, 

 spotřebitele, 

 ochránce životního prostředí, 

 jiné organizace venkovských zúčastněných stran. 
 
Podrobné informace o zúčastněných organizacích jsou k dispozici on-line. 
 
Evropské organizace, které jsou členy koordinačního výboru Evropské sítě pro rozvoj venkova 
 
Ze členů poradní skupiny pro rozvoj venkova GŘ AGRI byly k účasti v koordinačním výboru Evropské 
sítě pro rozvoj venkova vybrány tyto organizace EU: 

 Shromáždění evropských regionů (AER), 
 BirdLife Europe, 
 Rada samosprávných obcí a regionů (CCRE/CEMR), 
 Konfederace evropských vlastníků lesů (Confederation of European Forest Owners, CEFP), 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/1st-nrn-cluster-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/2nd-nrn-cluster-meeting_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/cz/eu-organisations_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/assembly-of-european-reagions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/birdlife-europe_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/council-of-european-municipalities-and-regions_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/confederation-of-european-forest-owners_en.cfm
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 Evropská rada mladých zemědělců (CEJA), 
 Výbor profesních zemědělských organizací v Evropské unii (COPA) a Všeobecný výbor pro 

zemědělské družstevnictví v EU (COGECA) – běžně nazývané společně jen COPA-COGECA, 
 Evropská federace odborových svazů v odvětví potravinářství, zemědělství a turismu 

(EFFAT), 
 Evropské sdružení LEADER pro rozvoj venkova (European LEADER Association for Rural 

Development, ELARD), 
 Organizace evropských vlastníků pozemků (European Landowners Organisation, ELO), 
 Evropské sdružení pro rozvoj horských oblastí (European Association for Development of 

Mountain Territories, EUROMONTANA), 
 PREPARE Network (Síť PREPARE), 
 Mezinárodní sdružení pro venkov, životní prostředí a rozvoj (Rurality-Environment-

Development International Association, RED). 
 
 
5.4. Síť evropských rybářských lovišť (FARNET) 
Prioritní osa 4 Evropského rybářského fondu (EFF) poskytuje podporu pro udržitelný rozvoj 
rybolovných oblastí. Podporuje zejména opatření na propagaci hospodářské diverzifikace (cestovní 
ruch, potraviny, obnovitelná energie atd.) a na zlepšení kvality života v oblastech postižených 
poklesem rybolovných činností. Významnou inovací provádění osy 4 Evropského rybářského fondu je 
důraz na přístup typu LEADER, jež podněcuje zaměření na konkrétní oblasti a snaží se mobilizovat 
místní subjekty ze všech odvětví (veřejného, soukromého a občanské společnosti) ke spolupráci na 
návrhu a provádění integrované strategie místního rozvoje v rámci „místních akčních skupin v oblasti 
rybolovu“ (FLAG).  
 
Prioritní osu 4 Evropského rybářského fondu provádí 21 členských států a předpokládá se, že v celé 
EU bude zřízeno nejméně 250 místních akčních skupin v oblasti rybolovu. Tyto skupiny byly 
vybídnuty, aby se prostřednictvím meziregionální a nadnárodní spolupráce učily jedna od druhé. 
Celkové veřejné investice (Evropský rybářský fond a jiné veřejné finanční příspěvky) v rámci osy 4 na 
období 2007–2013 činily 826,6 milionu EUR. Evropská komise zřídila oddělení pro podporu sítě 
FARNET, které má pomoci při provádění opatření EU pro udržitelný rozvoj rybolovných oblasti se 
zvláštním důrazem na osu 4 Evropského rybářského fondu. Oddělení pro podporu působí jako 
platforma pro vytváření sítí mezi rybolovnými oblastmi a podporuje a vede místní akční skupiny 
v oblasti rybolovu při navrhování a provádění místních řešení problémů, kterým rybolovné oblasti 
Evropy čelí. 
 
Chcete-li získat více informací o práci sítě evropských rybářských lovišť (FARNET), klikněte na tento 
odkaz. 
 
 
5.5. Evropská síť pro hodnocení  
Evropská síť pro hodnocení rozvoje venkova působí v rámci pravomocí Generálního ředitelství pro 
zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. 
Jejím cílem je zvýšit užitečnost hodnocení jako nástroje pro zlepšování formulace a provádění 
politiky pro rozvoj venkova při zavádění osvědčených postupů a budování kapacit pro hodnocení 
programů pro rozvoj venkova do roku 2013.  
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-council-of-young-farmes_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/copa-cojega_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/effat_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/effat_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-leader-association-for-rural-development_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-leader-association-for-rural-development_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/european-landowners-organisation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/euromotana_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/euromotana_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/prepare-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/rurality-environment-development_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/eu-organisations/en/rurality-environment-development_en.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/cs/node
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/cs/node
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/en/
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Síť je otevřena každému, kdo se zabývá hodnocením programů a opatření pro rozvoj venkova v EU. 
To zahrnuje hodnotitele rozvoje venkova, vedoucí programů, tvůrce politik, akademické a výzkumné 
pracovníky a jiné odborníky. Můžete si stáhnout prezentační brožuru ve formátu  [PDF    ]. 
 
 
5.6. Sada nástrojů pro sebehodnocení celostátních sítí pro venkov (CSV) 
Tento zdroj umožňuje uživateli sledovat pokrok a posoudit výkonnost činností při vytváření sítí, což 
obvykle provádí CSV za pomoci řady různých přístupů, postupů a praktických „nástrojů“. 
 
Sebehodnocení není povinné. Je to dobrovolná činnost provozovatelů a členů sítí, kteří chtějí vědět, 
zda jejich síť plně a účinně funguje, pokud jde o dosažení jejích cílů. Sebehodnocení CSV je zaměřeno 
především na měření a posouzení výstupů a výsledků vytváření sítí. Jako takové se liší od hodnocení, 
které musí v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 provádět nezávislí hodnotitelé za účelem 
poskytnout posudek účinnosti intervenčních opatření podle jejich výsledků, dopadů a potřeb, které 
mají uspokojit. Hodnocení posuzuje: stupeň využití prostředků; efektivitu a účinnost programování; 
socioekonomický a environmentální dopad a příspěvek k dosažení priorit Společenství.  
 
Sada nástrojů pro sebehodnocení zahrnuje pět různých oddílů: 

 Notes on NRN self-assessment (Poznámky o sebehodnocení CSV): stručný popis struktury, 
obsahu a účelu sady nástrojů pro sebehodnocení CSV,  

 NRN self-assessment profiles (Profily sebehodnocení CSV): příklady přístupu, který 
k sebehodnocení zvolily vybrané CSV (s klíčovými podklady),  

 Practical tools for NRN self-assessment (Praktické nástroje pro sebehodnocení CSV): 
praktické příklady a rady ohledně stávajících a potenciálních nástrojů pro sebehodnocení 
CSV,  

 Informace nad rámec sebehodnocení CSV: potenciální inspirace pro pokročilejší přístupy 
k posuzování činností CSV,  

 NSU training programme (Program pro odbornou přípravu jednotek pro podporu sítě 
(Network Support Units, NSU)): program pro odbornou přípravu zahájený s cílem dát podnět 
k procesu přímé výměny a vzájemného učení se mezi partnery. 

 
5.7. Přidaná hodnota vytváření sítí  
Hodnota vytváření sítí pro politiku pro rozvoj venkova je všeobecně uznávaná a existuje rostoucí 
soubor informovaných stanovisek, v nichž je vyjádřen souhlas s tím, že venkovské sítě jsou účinné při 
zapojování zúčastněných stran a podpoře provádění programů pro rozvoj venkova (PRV). 
 
Společné akce celostátních sítí pro venkov 
Celostátní sítě pro venkov (CSV) sdílely své zdroje s cílem vyvinout tento internetový zdroj, který 
názorně ukazuje současný stav znalostí o přidané hodnotě vytváření sítí pro politiku pro rozvoj 
venkova. Společná metodika navržená Evropskou sítí pro rozvoj venkova se zaměřuje za a) na 
společné statistiky sítí a za b) na příklady úspěšných sítí. Účelem tohoto přístupu je poskytnout vhled 
do toho, co CSV dělají a jak chápou relativní úspěch těchto činností vedoucí jednotek pro podporu 
sítě. Sada nástrojů pro sebehodnocení CSV navíc CSV umožňuje předkládat a vyměňovat si informace 
o škále různých přístupů, postupů a praktických nástrojů používaných k monitorování pokroku a 
posouzení výkonnosti činností vytváření sítí. 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=655CEF84-B01E-37C1-8D3F-22504AA33DC2
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B003904C-9385-E2B3-773E-8F424E27AF00
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=B0052278-9280-E6C8-1737-ED16BD30108D
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/notes-on-nrn-self-assessment/en/notes-on-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/nrn-self-assessment-profiles/en/nrn-self-assessment-profiles_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/practical-tools-for-nrn-self-assessment/en/practical-tools-for-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-self-assessment-tool-kit/looking-beyond-nrn-self-assessment/en/looking-beyond-nrn-self-assessment_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-programme_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-programme_en.cfm
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Iniciativa pro společné statistiky sítí 
 
Iniciativa pro společné statistiky sítí byla zahájena s cílem osvětlit vyvinuté výstupy a kvantitativní 
výstupní ukazatele, které CSV používají. V dubnu 2012 obdržela první soubor údajů od zúčastněných 
CSV. Zaměřila se na čtyři ze šesti klíčových prvků vytváření sítí: účinné zapojení zúčastněných stran 
prostřednictvím komunikace v sítích, výměnu příslušných zkušeností a know-how, budování kapacit 
a odbornou přípravu a podporu spolupráce a společných akcí. Tyto kvantitativní výsledky zdůrazňují 
vysokou míru zapojení zúčastněných stran a rozvoj, jehož CSV dosáhly. 
 
Další informace dostupné ke stažení: 

 Common Network Statistics Synthesis Report (Souhrnná zpráva společné statistiky sítí) 
(2013) [PDF  ], 

 Summary of Results on Common Statistics (Souhrn výsledků společné statistiky) 
(2012) [PDF  ], 

 přehled informací získaných při provedení společné statistiky [PDF  ]. 
 

Zprávy o mapování celostátních sítí pro venkov 
Tyto dokumenty podávají zprávu o výsledcích mapování CSV, jehož prostřednictvím byly za každý 
členský stát EU shromážděny informace o dané zemi. Zprávy zkoumají různé typy struktur CSV a 
usilují o určení klastrů sítí na základě jejich činností nebo metodik a nástrojů, které používají. 
 
Další informace dostupné ke stažení: 

 Findings of the 2013 NRN mapping exercise: Final synthesis report (Zjištění mapování CSV 
v roce 2013: závěrečná souhrnná zpráva) [PDF  ], 

 Findings of the 2011 NRN mapping exercise: Final synthesis report (Zjištění mapování CSV 
v roce 2011: závěrečná souhrnná zpráva) [PDF  ]. 

 
Pracovní dokument o programech celostátních sítí pro venkov 
Účelem pracovního dokumentu vypracovaného Evropskou sítí pro hodnocení (EEN) je podporovat 
výměnu informací o hodnocení, zkoumat problémy hodnocení sítí a poukázat na používané přístupy. 
Je založen na zkušenostech čtyř CSV. Stáhnout si jej můžete kliknutím na tento odkaz [PDF ]. 
 
Přezkum literatury 
Přezkum poskytuje přehled o „přidané hodnotě“ vytváření sítí, jak je určena v akademické literatuře. 
Zkoumá témata, mezi něž například patří: jak sítě a vytváření sítí nabízí přidanou hodnotu, překážky 
rozvoje a chápání této přidané hodnoty a jak by přínosy vytváření sítí bylo možno účinněji měřit. 
Přezkum literatury si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz [PDF ]. 
 
Přidaná hodnota vytváření sítí – zkušenosti ze sítí 
S cílem poskytnout o přidané hodnotě vytváření sítí podrobnější informace uvádějí CSV mnoho 
příkladů práce, kterou provádí. Ty jsou poskytovány ve formě „příběhů o přidané hodnotě vytváření 
sítí“, což je směs příkladů osvědčených postupů, příkladů úspěchů, relevantních zkušeností a 
případových studií. Tyto příběhy byly zařazeny do kategorií podle typu a podle klíčových prvků 
vytváření sítí, které poskytují: 

 účinné zapojení zúčastněných stran, 

 zlepšování společného porozumění politikám, 

 usnadnění výměn postupů a zkušeností, 

 výměna zkušeností a know-how, 

http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9952801B-CD4C-19A8-3D6D-DDA22DE9CD99
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9172E-B89B-4C16-CAEF-1B7B36E0ED47
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E8FB20-06F1-455B-5B33-D1A45AC8A3B4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9956D73B-C54A-0D7C-A772-D02B98E1EA1B
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9BA78-F857-CECC-34AC-7CA888B0C168
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70EA02F0-96CA-B58B-4C50-89F5DC91487A
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=70E9F1BE-E99B-8E03-D0FF-381BE85AE888
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/effective-involvement-of-stakholders_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/building-common-understanding-of-policies_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/facilitating-exchange_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/exchange-of-experience_en.cfm
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 budování kapacit a odborná příprava, 

 podpora spolupráce a společných akcí. 
 
Případové studie: 

 Venkovské sítě ve Spojeném království [PDF  ],  

 Dvoustranná spolupráce mezi Maďarskem a Polskem [PDF  ] , 

 Vytváření sítí přístupem „zdola nahoru“ kolem Baltského moře [PDF  ], 

 Proces sebehodnocení ve Valonsku v Belgii [PDF  ],  

 Finský tábor pro venkovské inovace [PDF  ],  

 Putovní akce mládeže v Dánsku [PDF  ],  

 Tematické pracovní semináře ve Skotsku [PDF  ],  

 Ocenění úspěšných projektů v Estonsku [PDF  ].  
 
 
5.8. Sada nástrojů celostátních sítí pro venkov (CSV) 
Cílem tohoto on-line zdroje je zabývat se potřebami jednotek pro podporu sítě (NSU), řídicích orgánů 
a jiných příslušných zúčastněných stran CSV v oblasti informací a pokynů pro posílení a zlepšení 
venkovských sítí financovaných z EZFRV.  
 
Zásady a praxe vytváření sítí 
Tento oddíl sady nástrojů CSV je celý pouze o zásadách a praxi vytváření sítí. Naleznete zde 
vysvětlující text, informační rámečky, odkazy na zdroje a další informace o pozadí a klíčových 
otázkách zřizování a provozování venkovských sítí financovaných z EZFRV požadované jak pro 
programové období 2007–2013, tak pro nadcházející programové období 2014–2020. Další 
informace on-line získáte kliknutím na kterýkoli z odkazů. 
 

 Vymezení a rozmanitost sítí  
O sítích a vytváření sítí se v našich pracovních a soukromých životech často mluví. Co však 
sítě a vytváření sítí přesně znamenají pro rozvoj venkova a politiku pro rozvoj venkova? Níže 
uvedené pododdíly poskytují úvodní přehled a jsou zaměřeny na vyjasnění některých 
důležitých klíčových koncepcí týkajících se využívání sítí jako nástroje politiky pro rozvoj 
venkova: 
o venkovské sítě a vytváření sítí, 
o sítě jako nástroj politiky pro rozvoj venkova, 
o prokázání přidané hodnoty venkovských sítí, 
o celostátní sítě pro venkov – rozmanitost přístupů. 

 
 Zřizování sítě 

Zřizování celostátní sítě pro venkov vyžaduje pečlivé plánování a je nejlepší k němu 
přistupovat postupně. Níže uvedené pododdíly poskytují úvodní přehled o hlavních 
koncepcích, klíčových strategických rozhodnutí a přetrvávajících problémech řízení: 
o vyjasnění některých koncepcí: jednotek pro podporu sítě (NSU), celostátních sítí pro 

venkov a vytváření sítí, 
o struktura a operační nastavení, 
o vývoj strategického rámce a logiky intervencí, 
o rozpočty a financování, 
o řízení sítě a mandát pro operační činnost, 
o účast a zastoupení zúčastněných stran. 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/capacity-building_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/added-value-of-networking/en/support-for-cooperation_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DEE83C-C860-01CF-20B3-6D458397CF48
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DFA0A7-F690-FB2D-5FE0-66238C7199E3
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84DCDCC8-F594-AEBA-845B-201B2E0605C4
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=84E0F838-A3CE-52A7-885E-F6059A1537C5
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995D4548-FF1E-506F-9E1F-83135487E60F
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995EB0B1-C28B-FB33-A17B-6E4CEA2C12AE
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=995FE23D-AC58-59F7-BAD9-43CBBDB64834
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=9961071C-F49E-8D98-9918-8A5970D015D9
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/network-definitions-and-diversity_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/rural-networks-and-networking_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/networks-as-rural-development-policy-tool_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/demonstrating-the-added-value_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/network-definitions-and-diversity/en/national-rural-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/setting-up-the-network_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/clarifying-some-concepts_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/clarifying-some-concepts_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/structure-and-operational-setup_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/developing-the-strategic-framework_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/budgets-and-funding_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-management-and-operational-mandate_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/principles-and-practice-of-networking/setting-up-the-network/en/network-structure_en.cfm
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Vycházení ze získaných zkušeností 
V průběhu programového období 2007–2013 byly v Evropské síti pro rozvoj venkova (ENRD) a 
v celostátních sítích pro venkov (CSV) shromážděny značně rozmanité a bohaté zkušenosti a existuje 
mnoho důležitých a užitečných poučení, ze kterých lze v nadcházejícím programovém období 2014–
2020 vycházet. Existují také příslušná poučení, které je třeba si vzít z jiných sítí financovaných EU či 
z jiných zdrojů.  
 
Níže uvedené pododdíly poskytují informace o těchto získaných zkušenostech:  

 zkušenosti z Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

 zkušenosti z celostátních sítích pro venkov, 

 zkušenosti z jiných sítí. 
 
Můžete považovat za užitečné prozkoumat také zkušenosti a předchozí poučení získaná z vytváření 
sítí v programu LEADER+ [PDF ]. 
 
Přípravy na budoucnost 
Zkušenosti s vytvářením venkovských sítí jsou pozitivní. Nabízí užitečný zdroj informací, myšlenek a 
kontaktů. Podporuje řadu výměn, spolupráci a vývoj znalostí na vnitrostátní a evropské úrovni. 
Usnadňuje nový dialog pro lepší provádění politiky a podporuje participativnější správu politiky. A to 
vše s relativně nízkými náklady. 
 
V průběhu programového období 2007–2013 bylo však také zřejmé, že budování trvalých vazeb mezi 
státními správami, organizacemi a jednotlivými subjekty vyžaduje čas. Zapojení subjektů do nových 
forem dialogů vyžaduje specializované lidské zdroje, dobře přizpůsobené komunikační nástroje a 
účinné organizační struktury. V pokroku dosaženém od vytvoření Evropské sítě pro rozvoj venkova 
(ENRD), Evropské sítě pro hodnocení rozvoje venkova a celostátních sítí pro venkov (CSV) v roce 
2008 se proto musí pokračovat a upevňovat jej, abychom plně využili potenciálu vytváření sítí jako 
nástroje politiky pro rozvoj venkova. 
 
Politika pro rozvoj venkova se navíc vyvíjí v politiku ještě více orientovanou na výsledky, s větším 
zaměřením na společné cíle EU a sdílené záměry. Budoucí programy pro rozvoj venkova budou 
muset obstát ve velmi specifických oblastech, jako je konkurenceschopnost všech typů zemědělství, 
životaschopnost zemědělských podniků, podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik 
v zemědělství, obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů, účinné využívání vody a energie, přechod 
na nízkouhlíkové hospodářství odolné vůči klimatu, podpora sociálního začleňování, snižování 
chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech. Budou také muset podpořit inovace a 
předávání znalostí v uvedených oblastech. Některé z oblastí budou pro Evropskou síť pro rozvoj 
venkova a CSV zcela nové. 
 
Tato ambiciózní očekávání budou ještě více než dříve vyžadovat dobrou komunikaci a koordinaci 
mezi subjekty této politiky na všech úrovních, ale také schopnost prokázat dosažené výsledky. 
Vytváření sítí proto bude i nadále velmi důležitou funkcí s návrhy na rozšíření a posílení její úlohy 
jako nástroje politiky pro rozvoj venkova. 
 
Vyhledejte další informace o výhledech vytváření sítí v letech 2014–2020. 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-enrd/en/lessons-from-the-enrd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-the-nrns/en/lessons-from-the-nrns_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/building-on-lessons-learnt/lessons-from-other-networks/en/lessons-from-other-networks_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/networking_report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/preparing-for-the-future/outlook-for-networking-in-2014-2020/en/outlook-for-networking-in-2014-2020_en.cfm
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Program pro odbornou přípravu jednotek pro podporu sítě 
Od doby, kdy byla na začátku roku 2007 zprovozněna první celostátní síť pro venkov (CSV) 
financovaná z EZFRV, byly získány hojné znalosti a bohaté praktické zkušenosti. Došlo k mnoha 
příkladům úspěchů sítí – a také k několika neúspěchům. Získali jsme důležité zkušenosti s využíváním 
vytváření sítí jako nástroje politiky pro rozvoj venkova a ty bychom měli využít k posílení řízení a 
provozování sítí v programovém období 2014–2020. 
 
Proto byl během ledna až června 2013 kontaktním místem Evropské sítě pro rozvoj venkova 
zorganizován pilotní program pro odbornou přípravu jednotek pro podporu sítě s cílem zahájit 
proces přímé výměny a vzájemného učení se mezi partnery, a napomoci tak budování schopností 
jednotek pro podporu sítě (NSU) účinně provádět své úkoly a činnosti. Přímá výměna a vzájemné 
učení se mezi partnery zahrnuje získávání znalostí, dovedností a zkušeností prostřednictvím aktivní 
pomoci a podpory v rámci skupiny sobě rovných z podobného sociálního/profesionálního prostředí. 
Proces a činnosti odborné přípravy podporuje zprostředkovatel, jehož funkcí je pomáhat účastníkům 
při absolvování řady činností a vzdělávacích zkušeností. 
 
S cílem vyzkoušet přístup a potřeby CSV při zapojení se do dalších činností budování kapacit byly 
zorganizovány tři pilotní vzdělávací moduly pro celostátní sítě pro venkov. Pro podrobnosti o každém 
modulu klikněte na odkazy níže: 
 

 Pilotní vzdělávací modul pro NSU 1 
Téma: Otázky strategického plánování pro CSV 
19.–20. února 2013, Budapešť, Maďarsko, 

 Pilotní vzdělávací modul pro NSU 2 
Téma: Používání metody RICA / Zvyšování zapojení zúčastněných stran 
14. března 2013, Åre, Švédsko, 

 Pilotní vzdělávací modul pro NSU 3 
Téma: Komunikace při vytváření sítí 
7. června 2013, Tomar, Portugalsko. 

 

Hodnocení pilotního programu pro odbornou přípravu jednotek pro podporu sítě [Hyperlink: 
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-
toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf] bylo provedeno v červenci 
2013. Podle hodnocení pilotního programu byly moduly odborné přípravy mezi partnery velmi 
úspěšné a NSU převážně podpořily pokračování podobných činností. Na základě této zpětné vazby 
vzdělávací moduly od září 2013 pokračovaly. Další podrobnosti o nově zahájených vzdělávacích 
modulech naleznete, když kliknete na odkazy níže: 

 Vzdělávací modul pro NSU 4 

Téma: Plánování zdrojů celostátních sítí pro venkov 

13. září 2013, Gdaňsk, Polsko 

 

 

 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-1_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-2_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-3_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/enrd_assets/pdf/nrn-toolkit/Pilot_NSU_Training_Programme_-_FINAL_Evaluation_Report.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/nrn-toolkit/pilot-nsu-training-programme/en/pilot-nsu-training-module-4_en.cfm
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6. Publikační činnost a média 
Evropská síť pro rozvoj venkova nabízí řadu publikací a jiných médií, jež ukazují politiku pro rozvoj 
venkova v praxi. Naše publikační řada, jež je určená k informování různých cílových skupin o tom, co 
se na evropském venkově děje, a o práci Evropské sítě pro rozvoj venkova, shrnuje zjištění výzkumu, 
analyzuje vývoj politiky, poskytuje pokyny a doporučení a vypráví příběhy prostých lidí z evropského 
venkova. Publikace Evropské sítě pro rozvoj venkova jsou obecně dostupné v šesti jazycích 
(v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině). Lze si je z internetových 
stránek Evropské sítě pro rozvoj venkova stáhnout ve formátu PDF nebo si objednat výtisk. 
 

6.1. Časopis EU Rural Review  
Časopis EU Rural Review je tematický časopis, který přináší témata a poznatky relevantní pro 
všechny zúčastněné strany Evropské sítě pro rozvoj venkova. Věnuje se nejaktuálnějším tématům 
politiky EU pro rozvoj venkova a poskytuje mnoho užitečných příkladů, jak je tato politika prováděna 
v celé EU. Na internetových stránkách Evropské sítě pro rozvoj venkova můžete nalézt podrobné 
informace o každém vydání a stáhnout si je ve formátu pdf. Časopis EU o venkově Rural Review je 
k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině. 
 
Dostupná vydání: 

 Vydání č. 17 – Family Farming (Rodinné zemědělství) – listopad 2013, 

 Vydání č. 16 – Knowledge Transfer and Innovation in Rural Development Policy (Předávání 
znalostí a inovace v politice pro rozvoj venkova) – květen 2013, 

 Vydání č. 15 – Delivering Environmental Services using Rural Development Policy 
(Poskytování environmentálních služeb prostřednictvím politiky pro rozvoj venkova) – 
duben 2013, 

 Vydání č. 14 – Networks and Networking in Rural Development Policy (Sítě a vytváření sítí 
v politice pro rozvoj venkova) – prosinec 2012, 

 Vydání č. 13 – Rural development financial instruments: New opportunities to tackle the 
economic crisis (Finanční nástroje pro rozvoj venkova: Nové možnosti, jak se vypořádat 
s hospodářskou krizí) – říjen 2012, 

 Vydání č. 12 – Local Food and Short Supply Chains (Místní potraviny a krátké dodavatelské 
řetězce) – červenec 2012, 

 Vydání č. 11 – LEADER and Cooperation (Iniciativa LEADER a spolupráce) – duben 2012, 

 Vydání č. 10 – Rural Entrepreneurship (Podnikání na venkově) – leden 2012, 

 Vydání č. 9 – Forestry and rural development (Lesnictví a rozvoj venkova) – listopad 2011, 

 Vydání č. 8 – Agricultural product quality: a success factor for EU rural areas (Jakost 
zemědělských produktů: faktor úspěchu venkovských oblastí EU) – červenec 2011, 

 Vydání č. 7 – Public Goods and Rural Development (Veřejné statky a rozvoj venkova) –
 březen 2011, 

 Vydání č. 6 – Employment and Social Inclusion (Zaměstnanost a sociální začleňování) – 
prosinec 2010, 

 Vydání č. 5 – Cultivating competitiveness of the EU farm, agri-food and forest sectors 
(Rozvíjení konkurenceschopnosti zemědělského, zemědělsko-potravinářského a lesnického 
odvětví EU) – říjen 2010, 

 Vydání č. 4 – Rural Development and Climate Change (Rozvoj venkova a změny klimatu) –
 květen 2010, 

 Vydání č. 3 – Rural Diversity (Rozmanitost venkova) – leden 2010, 

 Vydání č. 2 – Creativity and Innovation in EU Rural Development (Kreativita a inovace 
v rozvoji venkova EU) – prosinec 2009, 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/cz/publications-and-media_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/cz/publications-and-media_cz.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eu-rural-review/en/eu-rural-review_en.cfm
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 Vydání č. 1 – The European Agricultural Fund for Rural Development (Evropský zemědělský 
fond pro rozvoj venkova) – říjen 2009. 

 
6.2. Časopis Evropské sítě pro rozvoj venkova 
Časopis Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) je barevná publikace pro všechny zúčastněné 
strany Evropské sítě pro rozvoj venkova a pro každého, kdo se o rozvoj venkova v Evropské unii 
zajímá. Obsahuje všechny nejnovější zprávy Evropské sítě pro rozvoj venkova, přehled příběhů 
z celostátních sítí pro venkov a místních akčních skupin, speciální tematické články, rozsáhlé 
zpravodajství z akcí a inspirující vyobrazení rozvoje venkova v akci. Časopis ENRD je k dispozici 
v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině. 
 
Dostupná vydání: 

 Časopis ENRD – léto 2013, hlavní příběh: LEADER Event 2013, 

 Časopis ENRD – jaro 2013, hlavní příběh: Sociální média a rozvoj venkova, 

 Časopis ENRD – zima 2012/2013, hlavní příběh: Přidaná hodnota vytváření sítí, 

 Časopis ENRD – podzim 2012, hlavní příběh: Images of Rural Europe – fotografická soutěž 
Evropské sítě pro rozvoj venkova, 

 Časopis ENRD – jaro/léto 2012, hlavní příběh: LEADER Event 2012: Strategie místního rozvoje 
a spolupráce, 

 Časopis ENRD – pilotní vydání, hlavní příběh: Informování občanů o rozvoji venkova. 
 
6.3. Brožury o projektech Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
Výměna informací o operacích Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je 
důležitým aspektem působnosti celostátních sítí pro rozvoj venkova (CSV) a Evropské sítě pro rozvoj 
venkova. Brožury o projektech EZFRV podporují výměnu informací tím, že uvádí příklady různých 
typů činností pro rozvoj venkova, které obdržely spolufinancování EU z EZFRV. Brožury jsou 
k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině. 
 
Dostupná vydání: 
 

 Social Inclusion (Sociální začleňování), 

 Environmental Services (Služby v oblasti ochrany životního prostředí), 

 Young farmers and younger people in rural Europe (Mladí zemědělci a mladší lidé na evropském 
venkově), 

 Other EU Funds (Jiné fondy EU), 

 Forestry (Lesnictví), 

 Food (Potraviny), 

 Green Growth (Ekologický růst), 

 LEADER (Iniciativa LEADER), 

 Information and Communication technology (ICT) (Informační a komunikační technologie (IKT)), 

 EAFRD (EZFRV). 
 
6.4. Tematické publikace 
 
Evropská síť pro rozvoj venkova pravidelně vydává tematické publikace ad hoc, které se věnují 
důležitým tématům a nejnovějším iniciativám v oblasti politiky rozvoje venkova. Například brožura 
„Rural Development Policy in Figures“ (Politika pro rozvoj venkova v číslech) poskytuje informace 
o ukazatelích monitorování programů pro rozvoj venkova. Z dalších publikací je možné uvést 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-magazine/en/enrd-magazine_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/en/eafrd_examples_of_projects_brochure_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/thematic-publications/en/thematic-publications_en.cfm
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„Success factors for the new Rural Development Programmes“ (Faktory úspěchu nových programů 
pro rozvoj venkova) a informační dokument o kontrole stavu SZP a Plánu evropské hospodářské 
obnovy či brožuru, která informuje o politice EU pro rozvoj venkova. 
 
6.5. Mediální galerie 
Audiovizuální mediální galerie přináší fotoalba a videa z venkova v celé EU. Jsou zde k dispozici 
fotografie ze setkání celostátních sítí pro venkov (CSV), vizuální dojmy z fotografické soutěže „Images 
of Rural Europe“ (Obrázky z evropského venkova)“, videa projektů EZFRV a média zaslaná 
zúčastněnými stranami Evropské sítě pro rozvoj venkova. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/en/media-gallery_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/images/en/all_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/media-gallery/videos/en/all_en.cfm
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7. Akce a setkání 
Evropská síť pro rozvoj venkova pravidelně pořádala akce a setkání k široké škále témat rozvoje 
venkova a do těchto akcí a setkání se rovněž zapojovala, účastnila se také veletrhů a vítala 
návštěvníky ve svém kontaktním místě v Bruselu. Mezi tyto akce patří každoroční akce iniciativy 
LEADER a zvláštní setkání pořádaná pro celostátní sítě pro venkov, tematické pracovní skupiny, 
koordinační výbor Evropské sítě pro rozvoj venkova a podvýbor LEADER. 
Podrobnější informace o akcích a setkáních organizovaných Evropskou sítí pro rozvoj venkova nebo 
společně s ní můžete nalézt na těchto internetových stránkách.  
 

http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/en/seminars-and-conferences_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/fairs-and-shows/en/fairs-and-shows_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/visits-to-enrd-contact-point/en/contact-point-visits_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/about-en-rd/en/about-en-rd_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/nrn-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/nrn-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/twg-meetings/en/twg-meetings_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/cc-meetings-list_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/cc-meetings-list_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/meetings/en/lsc-meetings-list_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/cz/enrd-events-and-meetings_cz.cfm
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8. Kontakty 
Za účelem poskytovat Evropské komisi (Generálnímu ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova) 
informace o vývoji služeb pro Evropskou síť pro rozvoj venkova bylo zřízeno kontaktní místo.  
 

V šestém roce provozu (červenec 2013 až červenec 2014) vedl sekretariát kontaktního místa vedoucí 
pracovní skupiny Michael Gregory za podpory Iliase Papageorgioua, Fiorelly Giorgianiové a Oany 
Guthové. 
 

Pracovní skupina pro vývoj znalostí a analýzu politiky poskytuje podporu tematickým pracovním 
skupinám a setkáním odborníků a provádí analýzy a souhrn programů. Pracovní skupina vypracovala 
také ukazatele monitorování. Skupina, kterou vedl Fabio Cossu, se skládala z Mary Laiové, Preslava 
Petkova a Alexandrose Papakonstantinoua. 
 

Pracovní skupina pro sdílení a komunikaci znalosti pracovala na internetových stránkách Evropské 
sítě pro rozvoj venkova a jejich dynamických nástrojích, informační lince, seminářích a konferencích, 
publikacích a na zpravodajství Evropské sítě pro rozvoj venkova. Skupina, kterou vedl Peter Toth, se 
skládala z Pascale van Dorenové, Kasii Panfilové, Tima Hudsona, Evy Sorianové, Ryoko Abeové, 
Virginie Sarah Viaeneové, Any Nechitové a Dereka MGlynna. 
 
Pracovní skupina pro výměnu poznatků, vytváření sítí a spolupráci podporovala spolupráci 
zúčastněných stran, nadnárodní spolupráci a spolupráci celostátních sítí pro venkov. Skupina, kterou 
vedla Edina Ocsková, se skládala z Ines Jordanové, Eleny Maccioniové a Mariny Brakalové. 
 

Pracovní skupinu pro internetové stránky vedl Kostas Zapris a členy skupiny byli Sandrine 
Duquenoyová, Stephen Parengkuan, Yves Delangreová a Magali Stasová. 


