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CS 

 

PŘÍLOHA 

 

Část I 

1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV 

Druhy regionů a dodatečné 

prostředky 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) 

nařízení (EU) č. 1305/2013 – méně 

rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském 

moři ve smyslu nařízení (EHS) č. 

2019/93 

0,00 470 143 771,00 468 735 

504,00 

310 124 

078,00 

308 659 

490,00 

307 149 

050,00 

305 522 

103,00 

2 170 333 996,00 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) 

nařízení (EU) č. 1305/2013 – operace 

financované z finančních prostředků 

převedených do EZFRV při použití 

čl. 7 odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení 

(EU) č. 1307/2013 

0,00 0,00 34 395 000,00 34 385 000,00 34 374 000,00 16 093 000,00 16 093 000,00 135 340 000,00 

Celkem 0,00 470 143 771,00 503 130 

504,00 

344 509 

078,00 

343 033 

490,00 

323 242 

050,00 

321 615 

103,00 

2 305 673 996,00 

Z toho výkonnostní rezerva 

(článek 20 nařízení (EU) č. 

1303/2013) 

0,00 28 208 626,26 28 124 130,24 18 607 444,68 18 519 569,40 18 428 943,00 18 331 326,18 130 220 039,76 



 

2 

2. Tabulka uvádějící sazby příspěvku z EZFRV pro každé opatření a druh operace se zvláštní sazbou příspěvku z EZFRV 

M01 – Předávání znalostí a informační akce (článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – opatření uvedená v článcích 14, 27 a 35, 

místní rozvoj v rámci iniciativy LEADER uvedený v 

článku 32 nařízení (EU) č. 1303/2013 a operace podle 

čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) 

 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

49,5 % 

 

M04 – Investice do hmotného majetku (článek 17 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

49,5 % 
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M06 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti (článek 19 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – opatření uvedená v článcích 14, 27 a 35, 

místní rozvoj v rámci iniciativy LEADER uvedený v 

článku 32 nařízení (EU) č. 1303/2013 a operace podle 

čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) 

 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

 

 

M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (články 21–26 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

75 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 
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M10 – Agroenvironmentálně-klimatická opatření (článek 28 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

75 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

 

 

M11 – Ekologické zemědělství (článek 29 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

75 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

75 % 
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M12 – Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě (článek 30 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

75 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

 

 

M13 – Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (článek 31 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

75 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 
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M14 – Dobré životní podmínky zvířat (článek 33 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

49,5 % 

 

M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů (článek 34 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace přispívající k cílům v oblasti 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se této změně podle článku 17, čl. 21 odst. 

1 písm. a) a b), článků 28, 29, 30, 31 a 34 

75 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 
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M16 – Spolupráce (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – opatření uvedená v článcích 14, 27 a 35, 

místní rozvoj v rámci iniciativy LEADER uvedený v 

článku 32 nařízení (EU) č. 1303/2013 a operace podle 

čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) 

 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

 

 

M19 – Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) (článek 35 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – opatření uvedená v článcích 14, 27 a 35, 

místní rozvoj v rámci iniciativy LEADER uvedený v 

článku 32 nařízení (EU) č. 1303/2013 a operace podle 

čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) 

64 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

64 % 
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M20 – Technická pomoc z podnětu členských států (články 51–54 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní 49,5 % 

Ustanovení čl. 59 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – operace financované z finančních 

prostředků převedených do EZFRV při použití čl. 7 

odst. 2 a čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 

 

 

M113 – Předčasný odchod do důchodu 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní  

Ukončená opatření – ukončené opatření Hlavní 49,5 % 

 

M131 – Dodržování norem založených na právních předpisech Společenství 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní  

Ukončená opatření – ukončené opatření Hlavní  

 



 

9 

M341 – Získávání dovedností, animace a provádění 

Druhy regionů a dodatečné prostředky Příslušná sazba příspěvku z EZFRV 2014–2020 (%) 

Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 

1305/2013 – méně rozvinuté regiony a nejvzdálenější 

regiony a menší ostrovy v Egejském moři ve smyslu 

nařízení (EHS) č. 2019/93 

Hlavní  

Ukončená opatření – ukončené opatření Hlavní 75 % 
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Část II 

Tabulka uvádějící kvantifikované cíle související s každou prioritní oblastí 

Priorita 1 

Prioritní oblast Název cílového ukazatele Cílová hodnota 2023 

1A Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve 

venkovských oblastech 

T1: Podíl výdajů podle článků 14, 15 a 35 nařízení (EU) 

č. 1305/2013 v poměru k celkovým výdajům na program rozvoje 

venkova (prioritní oblast 1A) 

4,60 

1B Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a 

lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem 

zlepšeného řízení v oblasti životního prostředí a environmentálního 

profilu 

T2: Celkový počet operací spolupráce podpořených v rámci 

opatření „spolupráce“ (článek 35 nařízení (EU) č. 1305/2013) 

(seskupení, sítě/klastry, pilotní projekty…) (prioritní oblast 1B) 

244,00 

1C Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy 

v odvětvích zemědělství a lesnictví 

T3: Celkový počet vyškolených účastníků podle článku 14 nařízení 

(EU) č. 1305/2013 (prioritní oblast 1C) 
50 442,00 

 

 

Priorita 2 

Prioritní oblast Název cílového ukazatele Cílová hodnota 2023 

2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků 

a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za 

účelem zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i 

diverzifikace zemědělských činností 

T4: Podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje 

venkova na investice do restrukturalizace nebo modernizace 

(prioritní oblast 2A) 

17,45 

2B Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do 

odvětví zemědělství, a zejména generační obnovy v tomto odvětví 

T5: Podíl zemědělských podniků s podporou z programu rozvoje 

venkova na plán rozvoje podnikatelské činnosti / investice pro 

mladé zemědělce (prioritní oblast 2B) 

4,76 

2C+ Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního hospodářství 94310: Zlepšení struktury LDS – navýšení hustoty (m/ha)  0,23 
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Priorita 3 

Prioritní oblast Název cílového ukazatele Cílová hodnota 2023 

3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším 

začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím 

programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělským produktům, 

propagace na místních trzích a v krátkých dodavatelských řetězcích, 

seskupení producentů a mezioborových organizací 

T6: Podíl zemědělských podniků pobírajících podporu na účast v 

režimech jakosti, na místních trzích nebo v krátkých dodavatelských 

řetězcích a seskupeních/organizacích producentů (prioritní 

oblast 3A) 

0,34 

93730: Podíl potravinářských podniků s podporou z PRV na 

investice do přidávání hodnoty vůči všem potravinářským 

podnikům (%)  

4,00 

 

 

Priorita 4 

Prioritní oblast Název cílového ukazatele Cílová hodnota 2023 

4A Obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, včetně 

oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými 

zvláštními omezeními, zemědělství v oblastech s vysokou přírodní 

hodnotou a stavem evropské krajiny 

T9: Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování 

podporujícím biologickou rozmanitost a/nebo krajinu (prioritní 

oblast 4A) 

24,34 

T8: Podíl lesní půdy / jiných zalesněných ploch, na něž se vztahují 

smlouvy o obhospodařování podporující biologickou rozmanitost 

(prioritní oblast 4A) 

0,12 

4B Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy 

a pesticidy 

T10: Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování 

zlepšujícím hospodaření s vodou (prioritní oblast 4B) 
11,38 

4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 

T12: Podíl zemědělské půdy pod závazkem obhospodařování 

zlepšujícím hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy 

(prioritní oblast 4C) 

12,41 

T13: Podíl lesní půdy pod závazkem obhospodařování zlepšujícím 

hospodaření s půdou a/nebo předcházení erozi půdy (prioritní 

oblast 4C) 

0,52 
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Priorita 5 

Prioritní oblast Název cílového ukazatele Cílová hodnota 2023 

5C Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, 

vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských 

surovin pro účely biologického hospodářství 

T16: Celkové investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů (v 

EUR) (prioritní oblast 5C) 
7 783 729,00 

5E Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví 
T19: Podíl zemědělské a lesní půdy pod závazkem obhospodařování 

přispívajícím k pohlcování a ukládání uhlíku (prioritní oblast 5E) 
0,02 

 

 

Priorita 6 

Prioritní oblast Název cílového ukazatele Cílová hodnota 2023 

6A Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků, 

jakož i pracovních míst 

T20: Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(prioritní oblast 6A) 
1 100,00 

6B Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech 

T21: Podíl venkovské populace pokryté strategiemi místního 

rozvoje (prioritní oblast 6B) 
66,51 

T22: Podíl venkovské populace mající prospěch z lepších 

služeb/infrastruktury (prioritní oblast 6B) 
0,00 

T23: Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů 

(Leader) (prioritní oblast 6B) 
750,00 

 

 


