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Akceptační dopis o schválení Programového rámce Programu rozvoje venkova 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO 
Vyškovsko na období 2014-2020 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) jako věcně a místně příslušný orgán dle  
čl. 33 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 a na základě usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č. 535, kterým 
bylo pověřeno výkonem funkce řídicího orgánu pro Program rozvoje venkova na období 
2014 – 2020 (dále jen „Program“)  

 
schvaluje 

 
na období 2014 až 2020 programový rámec Programu rozvoje venkova ve strategii 
komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 
Vyškovsko, z.s. 2015-2023 PRO Vyškovsko (dále jen „strategie“) registrované 
v monitorovacím systému MS2014+ pod registračním číslem CLLD_16_02_019 předložené 
místní akční skupinou MAS Vyškovsko, z.s. (dále jen „místní akční skupina“). 

Místní akční skupina musí upravit část strategie dle podmínek stanovených Hodnoticí komisí 
pro výběr strategií komunitě vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova 
na období 2014 – 2020 (dále jen „Komise“): 
Komise místní akční skupinu upozornila na to, že projekty spolupráce musí realizovány 
v mezích Pravidel pro operaci 19.3.1. Komise dále místní akční skupinu upozornila na princip 
týkající se ekologického řešení projektu u polních cest. Vzhledem k tomu, že nastavení 
preferenčních kritérií bude dále předmětem kontroly Státního zemědělského intervenčního 
fondu, princip na úrovni strategie Komise akceptovala. Komise nakonec místní akční skupinu 
upozornila na míry podpory v rámci jednotlivých Fichí. MAS je povinna při nejbližší změně 
finančního plánu, nejpozději však při změně v rámci střednědobého hodnocení upravit v 
některých případech výši vlastních zdrojů příjemce dotace v souladu s možnostmi Pravidel.  
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Ministerstvo bude místní akční skupině v souladu s čl. 33 odst. 5) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 a za předpokladu, že budou 
realizovány projekty schváleného programového rámce v souladu s podmínkami plynoucími 
z této strategie a s podmínkami Programu, rezervovat z finančních prostředků Programu 
částku ve výši 23 204,91 tis. Kč na podporu komunitně vedeného místního rozvoje. 

Celková výše rezervovaných finančních prostředků na období let 2014–2020 pro operaci 
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
(dále jen „operace 19.2.1“) je pro místní akční skupinu stanovena ve výši 22 148,17 tis. Kč, 
z toho: 

a. 14 174,83 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování 
výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 64 %1 
způsobilých výdajů programu; 

b. 7 973,34 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování ve výši 36 %1 způsobilých výdajů programu. 

Celková výše rezervovaných finančních prostředků na období let 2014–2020 pro operaci 
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (dále jen „operace 
19.3.1“) je pro místní akční skupinu MAS Vyškovsko, z.s., stanovena ve výši 1 056,74 tis. 
Kč, z toho: 

a. 676,31 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie ve výši 64 %1 způsobilých výdajů 
programu; 

b. 380,43 tis. Kč z  prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na část národního 
spolufinancování ve výši 36 %1 způsobilých výdajů programu. 

Rezervované finanční prostředky budou použity na úhradu části způsobilých výdajů 
jednotlivých projektů, které budou vybrány v souladu se stanovenými postupy a splní 
podmínky stanovené v Dohodě o poskytnutí dotace a v souvisejících právních předpisech 
ČR a EU. 

Místní akční skupina bude při provádění strategie postupovat v souladu s Metodickým 
pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, v souladu 
s programovým dokumentem Programu a v souladu s Pravidly vydanými pro místní akční 
skupiny (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje 
venkova, Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie 
budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Pravidla pro 
Střednědobou evaluaci, Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro operaci 19.3.1, případně další 
pravidla vztahující se k provádění činností v rámci strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje) i pro konečné žadatele (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování 
dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro operaci 19.2.1).  
Místní akční skupina bude provádět strategii v rozsahu a v členění stanoveném 
v programovém rámci Programu rozvoje venkova strategie a v souladu s finančním plánem a 
plánem indikátorů pro programový rámec Programu rozvoje venkova ve strategii.  

V případě nedodržení podmínek podle předchozích odstavců nebo podstatné změny 
podmínek, za nichž byla výše uvedená strategie schválena, je ministerstvo oprávněno snížit 
či zrušit rezervaci finančních prostředků. Za podstatnou změnu podmínek se považuje 
zejména vznik okolností ovlivňujících výši rezervovaných prostředků na období let 2014– 
2020, změna relevantních právních a metodických předpisů ovlivňující realizaci strategie 
nebo změna okolností ovlivňující možnost účinně provádět dohled nad realizací strategie. 

                                                 
1 Míry kofinancování způsobilých výdajů jsou upraveny v souladu se schválenou 2. modifikací programového 
dokumentu Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Místní akční skupina provede změnu míry 
kofinancování při nejbližší změně finančního plánu, nejpozději při změně v rámci střednědobého hodnocení. 
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Ministerstvo může přerozdělit nevyčerpanou či odebranou alokaci mezi ostatní místní akční 
skupiny. 

Zaměstnanci ministerstva a Státního zemědělského intervenčního fondu mají právo na 
přístup k veškeré dokumentaci související s prováděním strategie a na žádost zaměstnance 
ministerstva nebo Státního zemědělského intervenčního fondu poskytne místní akční 
skupina informace vztahující se k řízení, administraci a realizaci strategie. Místní akční 
skupina je povinna umožnit výkon kontroly Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a 
výkon kontroly nebo auditu dalším orgánům ČR nebo EU, poskytnout jim nezbytnou 
součinnost, včetně umožnění vstupu do budov, místností a míst dotčených realizací strategie 
a zajistit jim v souvislosti s kontrolou nebo auditem přístup k veškerým dokladům a 
dokumentům souvisejícím s prováděním strategie.  

Ministerstvo a Státní zemědělský intervenční fond má právo využívat ve svých informačních 
systémech údaje poskytnuté místní akční skupinou v souvislosti s prováděním 
programového rámce Programu rozvoje venkova.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Tabery 
ředitel odboru 

 

 
 
Přílohy: 
 1. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
 2. Finanční a indikátorový plán pro programové rámce ze strategie 
 3. Finanční plán PRV 
 4. Indikátorový plán PRV 
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