Harmonogram přípravy PRV ve IV. Q 2013 a I .- II. Q 2014
Úroveň ČR
Zpracování programového dokumentu PRV 2014 - 2020
 Doplnění intervenční logiky o ukazatele a jejich kvantifikaci (předběžně – bude upraveno v
závislosti na konsolidovaném rozpočtu) (prosinec 2013)
 Konsolidace struktury PRV (výběr opatření/podopatření) v závislosti na projednávání s nevládními
organizacemi (prosinec 2013)
 Návrhy systému finančních toků, koncept finančních tabulek (prosinec 2013)
 Návrh systému implementace (řídící orgán, platební agentura apod.) (leden 2013)
 Posouzení SEA (leden 2014)
 Zapracování doporučení z III. fáze ex-ante hodnocení (leden 2014)
 Vnitřní připomínkové řízení a návazné projednání poradou ministra zemědělství (leden 2014)
 Meziresortní připomínkové řízení (únor 2014)
 Veřejné projednání koncepce PRV v rámci SEA (únor 2014)
 Předložení PRV vládě ke schválení (březen 2014)
 Průběžně – strukturální úprava programového dokumentu dle poskytnutých vodítek EK a
technických konzultací s EK a veřejného projednávání s partnery
Příprava systému pro implementaci PRV
 Posouzení kapacity lidských zdrojů, ustavení řídícího orgánu PRV 2014-2020 a začlenění řídícího
orgánu PRV v organizačním řádu schématu MZe (I. Q 2014)
 Příprava systému administrace a kontroly v rámci platební agentury včetně nastavení
elektronického systému pro sběr, uchování, vyhodnocení a reporting dat (I. Q 2014)
 Akreditace platební agentury, případně řídícího orgánu (I. Q 2014)
 Ustanovení certifikačního orgánu (I. Q 2014)
 Komunikační plán (I. Q 2014)
Příprava prováděcích předpisů pro poskytnutí dotace
 Vypracování Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
plánovaných opatření (I. Q 2014)
 Příprava a projednání nařízení vlády pro nároková opatření (I. Q 2014)
Úroveň EU
 Schválení základních právních předpisů (IV. Q 2013)
 Projednávání prováděcích předpisů a vodítek EK v rámci jednání Výboru pro rozvoj venkova,
Expertního výboru pro hodnocení PRV a Expertní skupiny pro delegované akty (průběžně)
 Technické konzultace k nastavení PRV (průběžně)
 Předložení PRV ke schválení EK (současně s Dohodou o partnerství a ostatními programovými
dokumenty spadajícími do Společného strategického rámce) (II.Q 2014)

