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PRAVIDLA PRO IMPLEMENTACI KOMUNITNĚ VEDENÉHO
MÍSTNÍHO ROZVOJE V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
2014 - 2020
V Praze dne 8. dubna 2016
Dne 7. 4. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla týkající se
implementace komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova na
období 2014 – 2020 (dále jen „PRV“). Jedná se o následující Pravidla: 1) Pravidla,
kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou
schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 2) Pravidla 19.2.1
Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
3) Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
Projekty mohou předkládat místní akční skupiny (dále jen „MAS“), jejichž strategie byly vybrány
k podpoře z PRV, a koneční žadatelé z území těchto MAS od 1. 9. 2016. Výběr strategií
koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj.
Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro MAS, jejichž strategie budou schváleny v rámci PRV,
upravují způsob komunikace mezi MAS, Státním zemědělským intervenčním fondem a s žadateli.
Pravidla stanoví základní povinnosti MAS a upravují postupy pro vyhlašování výzev, příjem
žádostí konečných žadatelů, kontroly projektů, provádění změn v projektech konečných
žadatelů, archivaci, monitoring a hodnocení.
Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje jsou určena zejména konečným žadatelům z území MAS. Pravidla obsahují obecné
podmínky, ve kterých je popsán způsob administrace a realizace projektů, společné podmínky
pro jednotlivé aktivity, které obsahují základní podmínky pro způsobilost projektů a způsob jejich
prokazování a dále specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, resp. Fichí
obsažených ve strategiích MAS.
Pravidla 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS jsou určena místním akčním
skupinám, jejichž strategie byly schváleny k podpoře z PRV. Týkají se realizace projektů
spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími veřejného a soukromého sektoru.
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014
– Opatření – M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený
místní rozvoj)) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz
v sekci Program rozvoje venkova 2014 - 2020.
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