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Aktuálně:
Jak úspěšně čerpat
budoucí dotace z IROPu?
Začaly krajské semináře
V Karlových Varech odstartovala
první ze série 13 seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v jednotlivých krajích. MMR jako řídicí orgán
IROP navazuje na podzimní sérii konferencí „Evropské fondy 2014–2020:
Jednoduše pro lidi“. Semináře potrvají až do 22. dubna 2015 a postupně
budou v únoru v Liberci, Zlíně, Českých Budějovicích a Ostravě, v březnu
v Jihlavě, Plzni, Pardubicích a v Brně
a v dubnu v Hradci Králové, Ústí nad
Labem, Olomouci a v Praze.

Více informací na straně 37
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REGIONY:
171 MAS se zapojilo
do 27 nových projektů
spolupráce v PRV
Místní akční skupiny se téměř
v maximálním možném počtu zapojily do přípravy a realizace Projektů
spolupráce v posledním kole Programu rozvoje venkova 2007–2013. Tyto projekty jsou zaměřeny na tři oblasti: Přidaná hodnota spolupráce,
Evaluace a monitoring MAS a Uplatňování principu LEADER, organizační
struktura MAS a proces výběru projektů. Zpracované metodiky budou
společně prezentovány na konferenci Projektů spolupráce připravované
na květen a také zveřejněny na webu
NS MAS.
Rozhovor začíná na straně 21
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Téma:
Spolek zvolil na další tři roky
předsedou opět starostu
Bělotína Eduarda Kavalu
Na volební valné hromadě SPOV
ČR byl 6. ledna 2015 na ministerstvu
zemědělství v Praze zvolen staronovým předsedou Spolku starosta Bělotína Mgr. Eduard Kavala. Místopředsedkyní zůstává Ing. Veronika Vrecionová a novým místopředsedou je Ing.
arch. Jan Florian. Funkci výkonného
tajemníka bude nadále zastávat Ing.
Stanislav Rampas.
Více informací od strany 8 Dřevěný sněhulák.

Foto: TSu
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Termínový kalendář schůzí a akcí
SPOV ČR pro rok 2015
Datum
6. 1.
Leden
15. – 18. 1.
3. 2.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
7. 4.
5. 5.
9. 5.
květen, červen
2. 6.
(20. – 23. 8.
27. 8. – 1. 9.
srpen, září
září
září/říjen
6. 10.
Podzim
Listopad
3. 11.
1. 12.
(prosinec

Místo
Praha, MZe
Praha, Senát, Sněmovna, Hrad
Brno, výstaviště
Praha, Senát
Praha, Senát
Praha
Prostějov
Praha, Senát
Praha, Senát
Praha, Vyšehrad
obce ČR
Praha, Senát
Nitra, SR, výstaviště
České Budějovice, výstaviště
vítězné obce
Luhačovice, Lázeňské nám.
vítězná obec
Praha, Senát
Liberecký kraj
Praha, Prostějov
Praha, Senát (nebo ND Smíchov)
Praha
Praha, Senát, Sněmovna, Hrad

Program
VH SPOV ČR
Přijetí vítězů SVR 2014
Regiontour 2015
Schůze SPOV ČR
Schůze SPOV ČR
Den malých obcí
Den malých obcí
Schůze SPOV ČR
Schůze SPOV ČR
Má vlast cestami proměn
Krajská kola SVR 2015
Schůze SPOV ČR
Agrokomplex 2015)*
Země živitelka 2015
krajského kola, celostátní hodnocení SVR
Vesnice roku 2015
ocenění vítězů SVR 2015
Schůze SPOV ČR
Konference Venkov 2015 (+ schůze)
Dny malých obcí
Schůze SPOV ČR
Valná hromada SPOV ČR
Přijetí vítězů SVR 2015)**

Dále účast v soutěži Vesnice roku 2015, vyjednávacích týmech MZe, MMR aj., monitorovacích výborech, vydání další knihy Tvář venkova.
* Výstavy Agrokomplex v Nitře se SPOV ČR v letech 2012, 2013 a 2014 neúčastnil.
** Po zkušenostech z loňského a letošního ročníku soutěže možnost přesunutí na leden 2016

Jednání a akce Národní sítě MAS ČR v roce 2015
a plán uzávěrek a vydávání Zpravodaje venkova
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Národní konference
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REGIONTOUR 2015 – venkov, rozvoj regionů
a místní akční skupiny
Tandem veletrhů GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen ve
čtvrtek 15. ledna v pavilonu P přestřižením pásky, kterého se ujali
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, předseda Senátu Milan Štěch, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů Michal Hašek, primátor Brna Petr Vokřál, kardinál Dominik Duka,
generální ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková, velvyslanec Maďarska Tibor Petö, starosta města Debrecín László Papp
a generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš. Význam akce podtrhla přítomnost nejvyšších představitelů jednotlivých krajů
i dalších významných hostů.
Veletrh cestovního ruchu určoval také směr prezentace Národní sítě MAS, Celostátní sítě pro venkov (CSV) a Spolku pro obnovu venkova, která se svojí nabídkou odborných informací a materiálů zaměřila na rozvoj regionů a prezentaci projektů programu
rozvoje venkova s důrazem na cestovní ruch. Prostory stánku sloužily k setkávání partnerů CSV z celé republiky a dalším zájemcům
Součástí byl také program na hlavním pódiu s křtem knihy stejnéo rozvoj regionů.
ho jména. Kniha je ovšem jen jedním z prvních produktů projektu,
Poznejte zelené srdce Česka
který spustí v letní sezóně 2015 velkou motivační hru s putováním
Zahajovací den veletrhu byl mimo jiné zaměřen na prezentaci a poznáváním regionu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.
projektu spolupráce místních akčních skupin realizovaného z ProTvář venkova 2014
gramu rozvoje venkova s názvem Poznejte zelené srdce Česka, kteKnihy vládly veletrhu, a proto druhou představenou knihou byla
rý připravily společně MAS Havlíčkův kraj a Hlinecko. Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti na území CHKO Žďárské vrchy, kterému Tvář venkova 2014. Další vydání této publikace, zabývající se archije přezdíváno „zelené srdce Česka“, a to netypickou motivační for- tekturou na venkově, bylo za přítomnosti významných hostů pokřtěmou – hrou. Zapojením rodičů a dětí do putovní hry se posílí ná- no předsedou Senátu Milanem Štěchem a novým ředitelem odboru
vštěvnost na mnoha místech v regionu a nabídneme prostřednic- regionální politiky MMR Davidem Koppitzem. Expozici navštívili a obtvím pověstí a pohádek atraktivní zajímavá místa nejen pro děti. čerstvení z regionálních produktů a potravin ochutnali členové Stálé
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komise Senátu pro rozvoj venkova, zástupci ministerstva pro místní
rozvoj včetně 1. náměstkyně Kláry Dostálové a náměstka Zdeňka Semoráda, hejtmani, starostové a členové místních akčních skupin.
Veletrh jako příležitost k jednání využili i noví koordinátoři CSV
z regionálních pracovišť. Tito koordinátoři se prostřednictvím vystavených materiálů měli možnost blíže seznámit s činností významných partnerů CSV a byla příležitost i k diskusi o konkrétních aktivitách v regionech.
Větší zájem studentů
Pátek otevřel veletrh své brány převážně zástupcům škol. Studenti oborů regionálního rozvoje a cestovního ruchu se zajímali
o nové programové období, agroturistiku, regionální značení potravin a možnosti spolupráce subjektů na venkově. „Za vystavovatele jsem byla příjemně překvapena navýšeným zájmem o odborné informace oproti minulým ročníkům. Publikace zabývající se komunitně vedeným místním rozvojem a programovým obdobím
2014–2020 byly rozdány téměř během prvních dvou dnů veletrhu,“ informovala tajemnice NS MAS Olga Špiková. Sobota a neděle mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech

tradičně patřila rodinám s dětmi. Zástupci klubu vojenské historie
KRALKA na stánku aktivně představili projekt revitalizace vojenského muzea, který umožnil rozvoj pevnostní turistiky v sudetské oblasti a připomenutí událostí z dob II. světové války.
Vesnice roku
Ve své expozici představil Spolek pro obnovu venkova především účast na pořádání soutěže Vesnice roku, jejímž je původcem.
Lidé jevili zájem o brožurky, v nichž se prezentují obce, které se
soutěže v minulých ročnících s větším či menším úspěchem zúčastnily. Zajímali se však také o Spolek jako takový, jeho smysl a obsahovou náplň jeho činnosti.
Během prvních dvou dnů veletrhu navštívila stánek SPOV ČR celá řada významných hostů. Spolek připravil všem svým hostům bohaté občerstvení v podobě domácí zabíjačky, svatebních koláčků,
ovocného moštu a dalších pochoutek.
Pošembeří na veletrhu
Pod záštitou Středočeského kraje se na Regiontouru prezentovala také MAS Pošembeří. Celá expozice byla pojata jako historické město s naučnou stezkou, na které se návštěvníci mohli
dozvědět zajímavosti z oblasti historie a cestopisu a získat několik nových tipů na dovolenou nebo výlet za některým ze spoluvystavovatelů.
Úspěch sklidilo pivo z Kounického pivovaru pana Klusáčka a Břežanská pálenice odbytového družstva Berry z Břežan II. Poptávka
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byla i po ochucených moštech firmy Bohemia Apple z Tuchoraze,
uzeniny z Tismic a sýrů z Vrátkova. Díky spolupráci s vedením Města Český Brod a Gardou města Český Brod (Guardia Broda Bohemicalis o.s.) se expozice obohatila o výstavku historických zbraní
a předmětů, která se setkala s velkým úspěchem hlavně u lidí, jež
se zajímají o historické zbraně a období středověku. Pošembeří
se představí také na 14. společné výstavě měst, obcí, mikroregionů
a podnikatelů REGIONY ČR v Lysé nad Labem ve dnech 16. – 19. dubna 2015.

678 vystavovatelů
Regiontouru 2015 se podle informací brněnského výstaviště zúčastnilo 678 vystavujících firem a organizací z 21 zemí. Prezentaci
expozice partnerů NS MAS, CSV a SPOV ČR si během čtyř dnů prohlédlo na 30 tisíc návštěvníků z řad odborné a laické veřejnosti. Již
teď se začínají přípravy na další ročník veletrhu, který se uskuteční 14. – 17. ledna 2016.
NS MAS/TSu
V článku využity informace a fotografie z BVV, SPOV ČR, MAS
Hlinecko, MAS Pošembeří a CSV
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Národní síť MAS a Sdružení místních samospráv k PRV 2014–2020

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ
ze dne 20. 1. 2015

V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (verze z 9. 7. 2014) a ve shodě s reálnými potřebami venkovských oblastí v České republice znovu vznášíme požadavek na širší obsahové zaměření Iniciativy
LEADER, resp. podopatření Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 1305/2013 citované v návrhu PRV tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k řešení problémů našeho venkova a to především o:
–	podporu zahájení nezemědělské podnikatelské činnosti dle čl. 19, odst. 1., písm. a), bodu ii) Nařízení a investice na založení
a rozvoj nezemědělských činností dle čl. 19, odst. 1, písm. b) Nařízení poskytovanou mikropodnikům, malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech,
a dále v těchto oblastech:
–	podporu základních služeb a obnovy vesnic dle čl. 20 Nařízení, písm. b, d) – f), ve smyslu:
•  úpravy veřejných prostranství, zejména centrálních částí obcí, veřejné zeleně, dětských hřišť apod.,
•  občanského vybavení a služeb, zejména zázemí pro setkávání místních obyvatel, volný čas, kulturu, činnost neziskových organizací apod.,
•  obnovu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví, bez ohledu na stupeň ochrany,
Uvedené tematické oblasti navrhujeme řešit pomocí samostatných opatření, implementovaných výhradně metodou LEADER, případně formou grantových schémat administrovaných místními akčními skupinami.
Přidanou hodnotu Iniciativy LEADER očekáváme především v podobě:
–	přizpůsobení podpory místním potřebám a podmínkám, vč. nastavení specifických kritérií pro výběr projektů a způsobilost výdajů na úrovni každé MAS,
–	vysoké flexibilitě místní rozvojové strategie s ohledem na vývoj v dané oblasti,
–	inovací na místní či regionální úrovni, které budou s ohledem na charakter opatření především procesního, organizačního či sociálního typu,
– individuálního a osobního přístupu k žadatelům a průběžnému sledování realizace projektů.
Tímto vyzýváme i další organizace na národní i regionální úrovni, aby se připojily k našemu prohlášení, a společně žádáme Ministerstvo zemědělství ČR o úpravu návrhu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 v tomto smyslu.
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Příloha Společného prohlášení SMS ČR a NS MAS:
Citace Nařízení 1305/2013

Článek 19 – Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
1. Podpora v rámci tohoto opatření zahrnuje:
a) podporu na zahájení podnikatelské činnosti pro:
		 i. mladé zemědělce,
		 ii. nezemědělské činnosti ve venkovských oblastech,
		 iii. rozvoj malých zemědělských podniků;
b) investice na založení a rozvoj nezemědělských činností;
c)	roční nebo jednorázové platby zemědělcům způsobilým pro režim pro malé zemědělce stanovený hlavou V nařízení (EU)
č. 1307/2013 (režim pro malé zemědělce), kteří trvale převedou svůj podnik na jiného zemědělce.
2.	Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu i) se poskytuje mladým zemědělcům.
Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu ii) se poskytuje zemědělcům nebo členům domácnosti zemědělce, kteří diverzifikují svou činnost na činnosti nezemědělské povahy, a mikropodnikům a malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech.
Podpora podle odst. 1 písm. a) bodu iii) se poskytuje malým zemědělským podnikům vymezeným členskými státy.
Podpora podle odst. 1 písm. b) se poskytuje mikropodnikům a malým podnikům a fyzickým osobám ve venkovských oblastech, jakož
i zemědělcům nebo členům domácnosti zemědělce.
Podpora podle odst. 1 písm. c) se poskytuje zemědělcům, kteří jsou v době předložení žádosti o podporu způsobilí pro účast v režimu pro malé zemědělce po dobu alespoň jednoho roku a kteří se zaváží k trvalému převodu celého podniku a odpovídajících platebních nároků na jiného zemědělce. Podpora se vyplácí ode dne převodu do 31. prosince 2020, nebo se ve vztahu k tomuto období vypočítá a vyplatí formou jednorázové platby.
Článek 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
1. Podpora v rámci tohoto opatření zahrnuje zejména:
a.	vypracování a aktualizaci plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb a plánů pro ochranu
a správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších míst vysoké přírodní hodnoty;
b.	investice do vybudování, zlepšování nebo rozšiřování všech typů drobné infrastruktury, včetně investic do energie z obnovitelných zdrojů a do úspory energie;
c.	infrastrukturu širokopásmového připojení, včetně jejího vybudování, zlepšování a rozšiřování, pasivní infrastrukturu širokopásmového připojení a přístup k širokopásmovému připojení a k řešením v oblasti elektronické veřejné správy;
d.	investice do zřizování, zlepšování nebo rozšiřování místních základních služeb pro venkovské obyvatelstvo, včetně oblasti volného času a kultury, a do související infrastruktury;
e. investice k veřejnému využití do rekreační infrastruktury, turistických informací a drobné turistické infrastruktury;
f.	studie a investice spojené se zachováním, obnovou a rozvojem kulturního a přírodního dědictví vesnic, venkovské krajiny a míst vysoké přírodní hodnoty, včetně souvisejících sociálně-ekonomických aspektů, jakož i opatření posilujících povědomí o životním prostředí;
g.	investice zaměřené na přemístění činností a rekonstrukci budov či jiných zařízení nacházejících se uvnitř venkovských sídel nebo
v jejich blízkosti v zájmu zlepšení kvality života nebo zlepšení životního prostředí daného sídla.
2.	Podpora v rámci tohoto opatření se týká pouze drobné infrastruktury, kterou každý členský stát vymezí v programu. Programy rozvoje venkova však mohou v případě investic do širokopásmového připojení a energie z obnovitelných zdrojů stanovit zvláštní odchylky od tohoto pravidla. V tomto případě se stanoví jednoznačná kritéria, která zajistí doplňkovost s podporou poskytovanou na základě jiných nástrojů Unie.
3.	Investice podle odstavce 1 jsou způsobilé pro podporu, jsou-li příslušné operace prováděny podle plánů rozvoje obcí a vesnic ve venkovských oblastech a jejich základních služeb, pokud tyto plány existují, a jsou-li v souladu s příslušnou strategií místního rozvoje.

Pozvánka

Pozvánka

na únorovou schůzi, která se koná 3. 2. 2015 od 9.00 hodin –
v Černínském salonku (místnost č. 122) v Senátu Parlamentu ČR
(recepce Kolovratského paláce).

Jednání Výboru NS MAS ČR se bude konat v úterý 10. února
v Praze na CP SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1

Program:
1. 09.00 – 09.15 Kontrola usnesení
2. 09.15 – 10.15 Memorandum k PRV
Pozvaní hosté:
Ing. Jana Juřenčáková – předsedkyně SMS ČR
Ing. František Winter – předseda NS MAS ČR
3. 10.15 – 10.45 Cíle nového vedení SPOV ČR
4. 10.45 – 11.30 Další postup a vývoj RUD pro obce
Pozvaní hosté:
Ing. Jana Juřenčáková
Ing. František Winter
Ing. Dan Jiránek – předseda SMO ČR
5. 11.30 – 12.00 Různé
Schválení vyřazení členů SPOV ČR
Zpráva o účasti SPOV na veletrhu Regiontour 2015
6. 12.00 – 13:00 obědová přestávka
7. 13.00 – 15.00 Jednání předsednictva SPOV ČR
s předsedy krajských SPOV

Program:
1. Diskuze se zástupci SZIF
2.	Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
(Špiková)
3. Zprávy o činnosti za uplynulé období
– předsedy (Winter)
– místopředsedů (Florian, Krist)
– tajemnice (Špiková)
– prezidenta ELARD (Sršeň)
– členů řídících orgánů (platforem) OP
4. Příprava Valné hromady NS MAS 2015 (Špiková)
–	schválení podkladů (rozpočet, plán práce, hospodaření, apod.)
– příprava volby předsedy a místopředsedů
– organizační informace a sponzorství ČS
– informace o průběhu VH KS NS MAS v krajích
– Výroční zpráva NS MAS za rok 2014 (Špiková)
5. Příprava semináře CLLD v OP 2014–2020 (Špiková)
6. Informace o průběhu proj. NS MAS (MZe a Norské fondy)
7. Různé
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Účastníci valné hromady SPOV ČR v čele s předsedou Spolku Eduardem Kavalou uctili památku dlouholetého podporovatele venkova
Jiřího Vačkáře, který zemřel v prosinci

Spolek pro obnovu venkova zvolil na další tři roky
předsedou opět starostu Bělotína Eduarda Kavalu
Valná hromada SPOV se uskutečnila 6. ledna na ministerstvu zemědělství
Na volební valné hromadě SPOV ČR 6. ledna 2015 byli do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR zvoleni Mgr. Eduard Kavala, Ing. Veronika Vrecionová, Miroslav Kovařík, Jiří Řezníček, Ing. Petr Martiňák, Ing. Stanislav Rampas, PhDr. Pavel Bureš, Ing. arch. Jan
Florian a Pavel Hroch.
Na navazujícím jednání předsednictva Spolku byl jeho předsedou
zvolen starosta obce Bělotín Eduard Kavala, 1. místopředsedkyní senátorka Veronika Vrecionová a místopředsedou Jan Florian. Funkci
výkonného tajemníka bude nadále zastávat Stanislav Rampas.
Osobně nebo prostřednictvím plných mocí bylo v době zahájení VH přítomno 323 oprávněných voličů.
Program:
  1. Schválení programu jednání
  2. Schválení složení návrhové, volební a mandátové komise
  3. Schválení ověřovatele zápisu
  4. Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za období 2012 –
2014, vč. zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH
  5. Zpráva pokladníka
  6. Zpráva revizní komise
  7. Návrhy členů do předsednictva a do revizní komise na období 2015–2017
  8. Volba předsednictva na období 2015–2017
  9. Volba členů revizní komise na období 2015–2017
10. Návrh a schválení jednacího řádu na období 2015–2017
11. Schválení změny stanov SPOV ČR
12. Rozpočet na rok 2015
13. Termínový kalendář jednání a návrh plánu činnosti SPOV ČR
v r. 2015
14. Různé

Valné hromady se zúčastnili tito hosté: Jaroslava Beneš Špalková (MZe), David Koppitz (MMR), Josef Bezdíček (SMO), Jan Záhorka (Agrární komora) a senátorka Jitka Seitlová. Omluvili se zástupci SMS, Asociace soukromého zemědělství a NS MAS ČR.
Náměstkyně Beneš Špalková uvedla, že PRV pro období
2007–2013 končí k 30. 6. 2015 a vyzvala přítomné, aby brali tento termín v potaz při dokládání závěrečného vyúčtování příslušných projektů. Dodala, že obce velmi dobře čerpaly z tohoto projektu, zejména z opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby. Připomněla, že nový PRV už toto opatření nabízet nebude. Přesto nový PRV nabídne obcím určité možnosti.
MZe se snaží pro obce zajistit i národní zdroje. Na podzim 2014
byla vypsána další výzva v programu „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury, vodovodů a kanalizací“ pro obce do 1000
obyvatel. Také se chystá program na obnovu kulturního dědictví.
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Ředitel odboru regionální politiky MMR David Koppitz (nastoupil do funkce 1. 1. 2015) zdůraznil, jak je důležité partnerství.
Připomněl, že MMR se snaží stmelit partnery na regionální úrovni
formou stálých konferencí. Uvedl, že je to první snaha, jak plánovat
rozvoj regionu „odspodu“ a přirovnal ji k metodě LEADER.
Volební a mandátová komise: Vojtěch Ryza, Miroslav Kovářík,
Dušan Šustr
Skrutátorky: Marie Cimrová, Jitka Nová
Návrhová komise: Zdeněk Peša, Jarmila Smotlachová, Blanka Čebišová
Ověřovatel zápisu: Jiří Řezníček
Valná hromada schválila nebo vzala na vědomí:
–	Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za období 2012–2014,
vč. zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH
–	Zpráva pokladníka o plnění rozpočtu
–	Zpráva revizní komise
–	Návrhy členů do předsednictva na období 2015–2017
–	Návrhy členů revizní komise na období 2015–2017
–	Návrh a schválení jednacího řádu na období 2015–2017
–	Změna stanov SPOV ČR
–	Termínový kalendář jednání SPOV ČR na rok 2015
–	Rozpočet SPOV ČR na rok 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výsledky voleb do předsednictva SPOV ČR:
Eduard Kavala
OLK
Veronika Vrecionová
StČ
Miroslav Kovářík
ZLK
Jiří Řezníček
OLK
Petr Martiňák
MSK
Stanislav Rampas
PLZ
Pavel Bureš
JiČ
Jan Florian
PAR
Pavel Hroch
JiČ

Další výsledné pořadí navržených kandidátů:
10. Dana Štechová
151 hlasů
11. Věra Libichová
StČ
136 hlasů
12. Radomír Hanačík
StČ
132 hlasů
13. Petr Zaremba
OLK
121 hlasů
14. Jiří Iral
JiČ
108 hlasů
15. Jana Gerešová
OLK
77 hlasů
Kandidáti, zvolení v dalším pořadí, budou náhradníky.
Volba revizní komise:
Marie Cimrová
Jana Liberdová
Kateřina Kuncová Kapková
Schváleno.

ÚST
MSK
OLK

318 hlasů
278 hlasů
236 hlasů
227 hlasů
219 hlasů
207 hlasů
189 hlasů
176 hlasů Staronová senátorka Jitka Seitlová, která v minulosti zajistila činnost
159 hlasů SPOV na půdě Senátu

Náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková

Nový ředitel odboru regionální politiky MMR David Koppitz

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015

Z

Z činnosti SPOV ČR

Josef Bezdíček (SMO)

Jan Záhorka (AgK)

10

Zdeněk Peša (SPOV JMK)

Radan Večerka (SPOV KVK)

Jan Florian
Rozpočet a program
Starosta Vesnice roku 2014 Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček
Spolek plánuje v roce 2015
výdaje ve výši 2,8 milionu korun.
Na straně příjmů počítá kromě
členských příspěvků s dotací
MMR na činnost NNO, dotací na
Národní konference Venkov
2015 a příspěvky na soutěž Vesnice roku 2015. Výdaje budou
na činnost krajských organizací
(350 tisíc), Regiontour, Zemi živitelku, publikaci Tvář venkova, Národní konferenci Venkov,
soutěž Vesnice roku 2015, Zpravodaj venkova, webové stránky,
propagaci a mzdové náklady.
Předseda SPOV Kavala navrhl, aby do měsíce členové předsednictva předložili náplň činnosti Spolku a do konce března ho odsouhlasili. Spolek rovněž schválil zvýšení členského příspěvku na
2.000 Kč pro obce.
Ze zápisu zpracoval TSu Místopředsedkyně SPOV Veronika Vrecionová

Volební komise počítá hlasy

Volba členů předsednictva
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Příprava jednání předsednictva

Diskuse na jednání předsednictva

Volba předsedy SPOV
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Předseda SPOV Eduard Kavala se na valné hromadě SPOV Olomouckého kraje setkal s bývalou tajemnicí Marcelou Harnovou a Kateřinou Kapkovou Kuncovou. Představil zde rovněž novou tajemnici Ivu Svobodovou. Všichni na společném foto níže.

SPOV Olomouckého kraje zvolil předsedou Řezníčka a většinově obnovil
předsednictvo
Spolek pro obnovu venkova Olomouckého zvolil na své valné hromadě 29. ledna
v Přáslavicích u Olomouce staronovým předsedou starostu Tučína Jiřího Řezníčka. Získal
68 hlasů z 68 voličských hlasů.
Dalšími novými členy předsednictva jsou
ředitelka RO SZIF Olomouc Kateřina Mračková, nynější manažeři MAS Šternbersko
Josef Londa (bývalý pracovní krajského úřadu, který měl na starosti POV) a Kateřina
Kuncová Kapková (extajemnice SPOV), dále starostky Skaličky Petra Kočnarová, Čelechovic na Hané Jana Stawaritschová a Tištína Alena Wagnerová. V předsednictvu zůstali kromě starosty Řezníčka také starostky
Náměště na Hané Marta Husičková a Kopřivné Jana Gerešová, které se staly místopředsedkyněmi krajské organizace, dále
manažer MAS Region Haná Jaroslav Brzák
a starosta Veselíčka Tomáš Šulák. V 11 členném předsednictvu je 6 nových zástupců.
Poměr mužů a žen je 4:7.
Valné hromady se zúčastnili i předseda
celostátního Spolku Eduard Kavala, vedoucí oddělení regionálního rozvoje kraje Marta Novotná a Ivica Rusko za Celostátní síť
pro venkov.
TSu
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25 ROKŮ PROGRAMU OBNOVY VESNICE
Patřím k těm, kteří se s Programem DORFERNEUERUNG vlád Dolního Rakouska a Bavorska seznámili ještě v minulém režimu. Byl
jsem jím velmi překvapen, až očarován. Především mě fascinoval otevřený vztah těchto
vlád k venkovu, který se týkal každé vesnice
i každého jejího občana. Program nic nenařizoval, naopak vybízel občany k aktivitě,
motivoval je, chtěl, aby sami byli těmi, kteří
vezmou vývoj svých obcí za svůj úkol. Jejich
snahám, požadavkům a plánům nabízel pomoc. Tato vzájemná spolupráce vlád a občanů byla pro nás tehdy nevídaná. Zejména filosofický základ Programu, jeho duchovní
hloubka a etika na nás působila jako vzácné
poselství ze zemí demokracie. Ta se nám tehdy jevila jako vzdálená.
Pokoušeli jsme se tyto ideje aplikovat
v urbanistických pracích, ale v podmínkách
centralistického režimu to šlo jen v omezené míře. První studii zpracovanou podle zásad obnovy vesnice jsme předkládali občanům obce Lesná na Znojemsku dne 20. listopadu 1989, tedy před 25. lety. Bylo to
právě ve dnech, kdy vytoužená demokracie
právě přicházela! Také první setkání se zástupci pracoviště pro obnovu vesnice Dolnorakouské vlády proběhlo ještě s trikolorami na našich klopách. Pro nás byly jejich
praktické zkušenosti základem nového myšlení; na výsledky jejich činnosti jsme se poté jezdívali dívat. Ty nás přesvědčily, že tento Program musíme prosadit i u nás. Začala
hektická doba schůzek, seminářů, zájezdů.
První publikaci – kterou byl překlad Dolnorakouského a Bavorského Programu obnovy venkova – jsme vydali v již dubnu 1990.
První verzi návrhu českého Programu obnovy vesnice jsme zpracovali do června 1990.
Nejvýznamnější seminář „Obnova vesnic
v Dolním Rakousku“, se konal za účasti hejtmana Dolního Rakouska Dr. Erwina Prölla,
starostů rakouských obcí a odborníků v Brně
dne 19. 10. 1990. Z jejich poučných vystoupení jsme poté zpracovali publikaci, která
byla nazvána „slabikářem obnovy vesnice“.
Úkolu prosadit Program ve vládě ČR se
ujalo nově vzniklé Ministerstvo životního
prostředí. Po projednání Programu mezi ministerstvy předložil jej ministr Ivan Dejmal
Vládě ČR. Ta jej svým usnesením dne 29. 5.
1991 přijala a její předseda Petr Pithart ho
zhodnotil slovy: “Konečně je tady něco, co
bude mít dlouhodobý význam!“. Důležité
bylo, že se venkovské obce začaly k Programu spontánně hlásit, protože v něm viděly
přirozenou cestu svého vývoje.
Události však dostaly jiný spád: rozdělení
republiky, privatizace a odklon od humanitního zaměření znamenalo, že otázky venkova šly stranou. Aby nebyly zcela opomíjeny,
založili jsme v roce 1993 Spolek pro obnovu
venkova, v čele s Ivanem Dejmalem. Spolek
působil všestranně, také vedl diskusi v Poslanecké sněmovně, kde získal porozumění.
Výsledkem byla finanční podpora Programu
ze státního rozpočtu pro rok 1995. Aby ne-

Kniha přináší doklady o současném životě ve vesnicích zemitého kraje jižní Moravy. Dokládá, že rozdíl mezi dobou socialistického venkova a dneškem je propastný. V každé
vesnici je to vidět na první pohled, místní tradice jsou stále živé, společenský a kulturní
život je bohatý. Základem úspěšného vývoje je odpovědná práce samospráv obcí. Kniha
je i dokladem, že vize prezidenta Václava Havla o důležitosti občanské společnosti se na
venkově zdárně uskutečňuje. Kniha byla vydána v roce 2014 k 25. výročí obnovy demokracie v ČR. Autorem je Jan Kruml.
bylo pochyb o účelném vynaložení těchto
prostředků, navrhl jsem ve Spolku založení
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova. V ní mohou obce zveřejnit, jak dotace využily a jaký měly pro obec a občany
význam. Vítězná obec se zároveň stala naším reprezentantem v soutěži evropských
vesnic, kterou organizuje Evropské pracovní
společenství pro rozvoj venkova a obnovu
vesnice (Europäische ARGE). Soutěžící obce
prokazují, jak se jim daří myšlenky Programu
realizovat. Hodnocení soutěže probíhá podle kritérií Programu. Soutěž se zakořenila,
každoročně se do ní hlásí kolem 300 obcí.
Stala se největší oslavou práce i života na
venkově. Letos se konala již po dvacáté.

V roce 1998 bylo přijato důležité rozhodnutí: Ministerstvo pro místní rozvoj inovovalo původní Program obnovy vesnice.
V novém pojetí nazvaném „Program obnovy venkova“ je ministr Jaromír Císař předložil vládě, která jej schválila jako součást své
regionální politiky. Tím se evropská myšlenka o významu venkova, kterou jsme přijali,
stala i programem politickým.
V mé pracovní činnosti jsem měl příležitost poznat vesnice v okolí Klobouk. Tvoří jedinečný mikroregion se svými tradicemi. Proslavili jej bratři Mrštíkové, Jan Herben, mládí
zde prožil Tomáš Masaryk. Ideje Programu
zde našly velké porozumění, které se projevilo ve zvelebování obcí, v posílení místních

Úvodní slovo
Jan Kruml
Velký poválečný hospodářský rozvoj v zemích Evropy se škodlivě projevoval ve stagnaci a úpadku venkova. Tyto společensky negativní jevy
si uvědomovali mnozí vědci, učitelé a politici, kteří proti těmto jevům
prosadili Program obnovy vesnice, jenž se stal součástí praktické politiky
vlád evropských zemí k venkovu. Důležité bylo, že jej přijalo i společenství těchto zemí a podporovalo jej jako potřebný, správný a prospěšný
směr vývoje venkova.
Patřím k těm, kteří se s Programem DORFERNEUERUNG vlád Dolního
Rakouska a Bavorska seznámili ještě v minulém režimu. Program nic
nenařizoval, naopak vybízel k aktivitě, motivoval, chtěl, aby sami občané
byli těmi, kteří vezmou vývoj svých obcí za svůj úkol. Jejich snahám,
požadavkům a plánům nabízel pomoc. Tato vzájemná spolupráce vlád
a občanů byla pro nás tehdy nevídaná. Zejména filosofický a etický
základ Programu a jeho duchovní hloubka na nás působila jako poselství
ze zemí demokracie. Ta se nám tehdy jevila jako vzdálená.
Pokoušeli jsme se o tyto ideje aplikovat v urbanistických pracích, ale
v podmínkách centralistického režimu to šlo jen omezeně. První studii
zpracovanou podle zásad obnovy vesnice jsme předkládali občanům obce
Lesná dne 20. listopadu 1989. Bylo to právě ve dnech, kdy vytoužená
demokracie právě přicházela. Také první setkání se zástupci pracoviště
pro obnovu vesnice Dolnorakouské vlády proběhlo ještě s trikolorami na
klopě. Jejich zkušenosti i výsledky, na které jsme se poté jezdívali dívat,
nás přesvědčily o tom, že tento Program musíme prosadit i u nás. Začala
hektická doba schůzek, seminářů, zájezdů. První publikaci – překlad
Dolnorakouského a Bavorského Programu obnovy venkova - jsme
vydali v dubnu 1990. První verzi českého Programu obnovy vesnice jsme
zpracovali do června 1990. Nejvýznamnější seminář „Obnova vesnic
v Dolním Rakousku“, se konal za účasti hejtmana Dolního Rakouska
Dr. Erwina Prölla, starostů rakouských obcí a odborníků v Brně dne
19. 10. 1990. Z jejich poučných vystoupení jsme poté zpracovali publikaci,
která byla nazvána „slabikářem obnovy vesnice“.
Úkolu prosadit Program ve vládě ČR se ujalo nově vzniklé Ministerstvo
životního prostředí. Po projednání Programu mezi ministerstvy předložil
jej ministr Ivan Dejmal Vládě ČR. Ta jej svým usnesením dne 29. 5. 1991
přijala a její předseda Petr Pithart ho zhodnotil slovy:“Konečně je tady
něco, co bude mít dlouhodobý význam!“. Důležité bylo, že se venkovské
obce začaly k Programu spontánně hlásit, protože v něm viděly přirozenou cestu svého vývoje.
Události však dostaly jiný spád: rozdělení republiky, privatizace a odklon
od humanitního zaměření znamenalo, že otázky venkova šly stranou.
Aby nebyly zcela opomíjeny, založili jsme v roce 1993 Spolek pro obnovu
venkova, v čele s Ivanem Dejmalem. Spolek působil všestranně, také vedl
diskusi v Poslanecké sněmovně, kde získal porozumění. Výsledkem byla

finanční podpora Programu ze státního rozpočtu pro rok 1995. Aby nebylo pochyb o účelném vynaložení těchto prostředků, navrhl jsem založení
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. V ní mohou obce
zveřejnit, jak dotace využily a jaký měly pro obec a občany význam. Vítězná
obec se zároveň stala naším reprezentantem v soutěži evropských vesnic,
kterou organizuje Europäische ARGE. Soutěžící obce prokazují, jak se
jim daří myšlenky obnovy realizovat. Hodnocení soutěže probíhá podle
kritérií Programu. Soutěž se zakořenila, každoročně se do ní hlásí kolem
300 obcí. Stala se největší oslavou práce i života na venkově. Letos se
konala již po dvacáté.
V roce 1998 bylo přijato důležité rozhodnutí: Ministerstvo pro místní
rozvoj inovovalo původní Program obnovy vesnice. V novém pojetí
nazvaném „Program obnovy venkova“ je ministr Jaromír Císař předložil
vládě, která ho schválila jako součást své regionální politiky. Tím se
evropská myšlenka podporující venkov, kterou jsme přijali, stala i programem politickým.
V mé pracovní činnosti jsem měl příležitost poznat vesnice kolem Klobouk. Tvoří jedinečný mikroregion s osobitými tradicemi. Proslavili jej
bratři Mrštíkové, Jan Herben, mládí zde prožil Tomáš Masaryk. Ideje obnovy zde našly velké porozumění, které se projevilo ve zvelebování obcí,
v posílení místních tradic i v prohloubení pospolitosti. Proto mají obce
tohoto kraje v soutěži Vesnice roku velký úspěch. Vesnicí roku 2005 ČR
se staly Bořetice, oceněny byly Šitbořice, Kašnice, Nikolčice, vítězi kraje
se stalo Kobylí, Terezín a Vrbice. S obcemi Kloboucka jsme v roce 2001
vydali publikaci, která se ohlédla za historií obcí a ukázala jejich současný
život. Letos je tomu 25 roků od návratu demokracie. To je podnětem
k ohlédnutí. S obcemi Kloboucka vydáváme tuto knížku, v níž se chceme
podívat, jaký vývoj u nich nastal.
Zásadní změnou je konec zemědělské vesnice. Mnoho zemědělců si
muselo najít zaměstnání jinde. Chybí nejen velkochovy v kravínech
a vepřínech, ale i v domácím hospodářství. Uvidíte však sečené trávníky,
opravené domy, květinové předzahrádky. Nové stavební technologie
a zboží ze supermarketů přináší sice novou kvalitu, ale zároveň i uniformitu nejen v novostavbách, ale i v přestavbách původních domů.
Podstatně se zlepšilo odpadové hospodářství, úklid a čistota. Položeny
jsou inženýrské sítě, auto se stalo běžným dopravním prostředkem.
Společenská, kulturní, sportovní a spolková činnost je na Kloboucku
velká, dodržování tradic je úctyhodné. Venkovské školství učí moderními
metodami, mládež se učí jazyky a poznává Evropu. Ve vinorodém kraji
učinilo vinařství neobyčejný pokrok. Vyskytli se také řemeslníci, kteří se
svou pílí stali podnikateli a zaměstnávají desítky spoluobčanů. Zvýšila se
starost o krajinu. Budují se poldry, rybníky, mokřady, protierozní opatření, vysazují se stromy. Využívají se fondy Evropské unie. V každé obci lze
vnímat i vidět činnost a péči samosprávy; osobnost starosty se projevuje
ve viditelných výsledcích, ale i v duchu vesnice.
Škarohlídi hrozili, že se v Evropě ztratíme. Pokud venkovské obce budou
pracovat a žít jako vesnice na Kloboucku, pak nám tento osud nehrozí.
Jan Kruml, emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova
Úvodní slovo Jan Kruml 7
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tradic i v prohloubení pospolitosti občanů.
Proto mají obce tohoto kraje v soutěži Vesnice roku velký úspěch. Vesnicí roku 2005
ČR se staly Bořetice, oceněny byly Šitbořice,
Kašnice, Nikolčice, vítězi krajského kola soutěže se staly sousední obce Kobylí, Terezín,
Šakvice a Vrbice. S obcemi Kloboucka jsme
v roce 2001 vydali publikaci, která dokládala výsledky Programu v jejich vesnicích.
Vloni jsme oslavili čtvrt století od návratu
demokracie, která je pro ideje i realizaci Programu obnovy venkova nezbytná. To byl také důvod k ohlédnutí, jaký vývoj za tuto dobu na venkově nastal. Učinilo to 12 obcí zemité části jižní Moravy v knize OBNOVA
VESNIC KLOBOUCKA II, kterou vydaly za příspěvku MMR. Knížka ukazuje současný obraz prostředí vesnice, péči samosprávy a její
výsledky, činnost společenskou a spolkovou.
Dokládá, že rozdíl mezi dobou socialistického venkova a dneškem je propastný.
Zásadně se změnila zemědělská vesnice.
Zemědělství se transformovalo, je v něm zaměstnáno minimum obyvatelstva. Omezeny
jsou nejen velkochovy v kravínech a vepřínech, ale i chovy v domácím hospodářství.
Neobyčejný rozkvět však nastal ve vinohradnictví. Novými technologiemi produkce vína bylo docíleno vrcholné kvality, vína vítězí v evropské i světové soutěži. Rozšířily se
vinařské podniky a vinohradnické areály.
Vzrostl turistický ruch, byly vybudovány vinařské stezky, ubytovací a restaurační služby. Rozšířila se i průmyslová výroba. Z drobných provozoven živnostníků se staly podniky se soudobými technologiemi, prosazující
se i na zahraničním trhu.
Většina obcí má dobudovány inženýrské
sítě, podstatně se zlepšilo odpadové hospodářství, úklid a čistota. Veřejná prostranství
a zeleň jsou udržovány, vznikla dětská hřiště a místa setkávání. Domy občanské vybavenosti byly většinou upraveny, či rekonstruovány. Nové stavební technologie a zboží
z Bauhauzů přinesly sice novou kvalitu, ale
zároveň i uniformitu a ztrátu původního rázu.
Ta se projevuje v zejména v přestavbách původních lidových domů. Na okraji vesnic jsou
postaveny izolované nové rodinné domy.
Společenská, kulturní, sportovní a spolková činnost je na Kloboucku rozsáhlá.
Udržování lidových krojů a místních tradic
přechází na mladou generaci, hudebnost
a zpěvnost je zakořeněná. Základní školství
učí moderními metodami, střední školství
prokazuje významné výsledky, mládež se učí
jazyky a poznává Evropu. Zvýšila se starost
o krajinu. Budují se poldry, rybníky, mokřady, protierozní opatření, vysazují se stromy.
Využívají se fondy Evropské unie. V každé
obci lze vidět činnost a péči samosprávy;
osobnost starosty se projevuje nejen ve viditelných výsledcích, ale i v duchu vesnice.
Kniha je i dokladem, že vize prezidenta
Václava Havla o důležitosti občanské společnosti se na venkově zdárně uskutečňuje. Byla vydána v roce 2014 k 25. výročí obnovy
demokracie v ČR. Je umístěna na webových
stránkách našeho Spolku.
Jan Kruml
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Vernisáž knihy Obnova vesnic Kloboucka

předseda Spolku pro obnovu venkova, Ing. arch. Martin Říha, býv. náměstek ministra životního prostředí ČR, Ing. Miloš Lexa, zástupce
Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla, Prof. JUDr. Mojmír
Povolný, Dr.h.c., předseda býv. Rady Svobodného Československa,
USA, Prof. Ing. Jaromír Císař Dr.Sc, býv. ministr pro místní rozvoj,
Ing. Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí, František Durčenka,
předseda Spolku pre obnovu vidieka, PhDr. Soňa Čechová, vydavatelka kulturního týdeníku Čs. MOSTY, Ing. arch. Anna Kršáková, ředitelka Slovenskej agentúry životného prostredia, Ing. Jiří Hladík, ředitel
odboru Ministerstva pro místní rozvoj, Martin Kincl, starosta obce
Vratěnín, Vesnice roku 2006 ČR, Josef Zoser, starosta obce Jiřetín

se uskutečnila na semináři k desetiletému výročí přijetí Programu obnovy venkova vládou ČR, který se uskutečnil pod záštitou a účastí předsedy
Senátu parlamentu České republiky Petra Pitharta dne 21. září 2001
v Kloboukách.
Úvodní slovo pronesl Ing. Jindřich Koubek, starosta města Klobouky.
Po něm vystoupili: Doc. JUDr. Petr Pithart dr.h.c., Ing. Stanislav Juránek,
hejtman JM kraje, Ing. Ivan Dejmal, býv. ministr životního prostředí ČR,

pod Jedlovou, Vesnicí roku 2008 ČR, PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
Olešnice na Moravě, Vesnice roku 1999 ČR, Ing. Josef Mikulášek,
starosta obce Sloup, Vesnice roku 2000 ČR, Jan Koráb, starosta obce
Boleradice.

Ať vám tato knížka všem udělá radost a ať vás utvrdí v tom, že jste na dobré,
ba nejlepší cestě!
Petr Pithart při křtu knížky

Vernisáž knihy Obnova vesnic Kloboucka

Je co obnovovat
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severním pohraničí se najdou vzorné obce: vzpomínám třeba na Jiřetín
pod Jedlovou. Těm poškozeným oblastem (industrializací, posunováním
či vyháněním obyvatelstva apod.) bych se na místě Hnutí věnoval nejvíce,
i když plody toho úsilí nebudou nejspíše tak malebné, jako zvelebená
náves s kapličkou kdesi na jihu Čech.

Petr Pithart
Ten, kdo byl u toho od samotného začátku.

Založením Hnutí za obnovu venkova jsme to kdysi dávno uchopili za
správný konec: vzhled obce souvisí s duchem, společenskou atmosférou
v obci a duch sousedství, atmosféra mezi lidmi souvisí s tím, jak obec
nakonec vypadá. Jedno potencuje druhé. Často přímo! Stačí někdy jen
málo a v lidech to vybudí další chuť k práci na společném: veřejné uznání, celostátní pochvala, neodbytá reportáž v televizi, fotografie v publikacích, a jistěže také pár desítek, nebo raději stovek tisíc… Ve městě se
stokrát větší peníze, miliardy peněz, propadají jako stropy tunelů Blanka.

Před dvěma lety jsem do Senátu – po šestnácti letech – už kandidovat
odmítl. Odešel jsem z politiky bez porážky, bez průšvihu: řeknu Vám,
že je to docela dobrý pocit. Jistěže bych býval mohl, nabízeli mi, jako už
staršímu, Prahu. Ale pro mne by Praha nebyla výhoda, spíše jen ústupek
pohodlnosti.
Jsem rád, že jsem jako Pražák (narozený ale na Kladně) celých šestnáct
let strávil ve „venkovském“ obvodě č. 44 Chrudim Zahrnoval Havlíčkův
Brod, Chotěboř, Hlinsko, Heřmanův Městec…). Byla to moje volba, i když
to znamenalo dojíždění, ztráty času.

Když připomínáme začátky Hnutí, rád bych vzpomněl původní rakouskou inspiraci, rakouské poučení. Málo platné, nezapře se, že jsme měli
společnou minulost. Péče o krajinu, o venkov, je totiž podle mého názoru
na této planetě čímsi ojedinělým, nesamozřejmým. Važme si toho, že
patříme k tomuto koutu našeho kontinentu. Také je spravedlivé připomenout veliké zásluhy tehdejšího ministra pro životní prostředí Ivana
Dejmala, který již není mezi námi.

Ale stálo to zato: ten vnitrozemský obvod je „přes“ hranice dvou krajů,
na samém konci Čech, blíže k Moravě, s částmi dvou CHKO. Velmi rozmanitý venkovský obvod: Česko-moravská vrchovina, Železné hory, kus
Žďárských vrchů i úrodné roviny k Pardubicím…

Aktivity Hnutí za obnovu venkova jsou možná plavbou proti proudu.
Ale proč ne? Kapitáni i námořníci vydrželi na palubě té naší suchozemské
lodi už hezkou řádku let. Zato jim patří poděkování celé naší země.

Dnes jsem si jist, že jinde než na venkově bych tak dlouho dělat co možná poctivě práci senátora nedokázal. Určitě ne v Praze. Každé pondělí,
kdy jsem byl na Chrudimsku nebo na Havlíčkobrodsku od rána do večera, jsem se totiž – nabíjel: optimismem, potěšením z dobrých, poctivých,
šikovných lidí, z podařeného díla… A po zbytek týdne jsme se v prostředí
vysoké politiky v Praze – vybíjel… Ne, nejsem bláhový snílek, nemám
iluze o „nezkažené morálce na venkově“, jak o tom pěkně, i když smutně,
pojednává Menzelův a Svěrákův film o „té naší vesničce, střediskové“.
Ale mám co s čím srovnávat. Šestnáct let je šestnáct let.

Slova titulku „Je co obnovovat“ znamenají dvojí: jednak že to obnovování
stojí za to úsilí, protože zlepšují to nejdůležitější, totiž mikrosvět kolem
nás, ale pak také znamenají, že s tím ještě bude práce jako – inu, jako na
kostele.
Zdravím Vás všechny (z města, tedy z jeho okraje), v tom dobrém Vám
závidím, a hlavně Vám za všechnu tu práci „jako na kostele“ děkuji.

Tím dlouhým a hodně osobním úvodem chci říci jedno: venkov stojí za
to obnovovat! Města, zejména ta velká, se budeme snažit zachraňovat,
udržovat v mezích, aby se divokým růstem či vnitřní degradací nevymkla
rozumné míře a nestala se neovladatelnými, nelidskými kriminalitou,
korupčními praktikami zejména pokud jde o stavební a developerské
projekty. Aby se neudusila hustotou automobilové dopravy. Nakonec
těžko změřitelným hromaděním stresu. Snad se nám to podaří, možná
také, že už ne. Bude přibývat lidí, doslova utíkajících na venkov. Budou
tam ale doma?
Už je to tak, že lidé ve městech už nikdy nebudou pečovat o záhony na
návsi (náměstí), nebudou se scházet jako sousedé na zápraží. Nebudou
hasit požáry u sousedů. Mají se ale opravdu lépe, jak se soudí podle
platů?
Zato venkov má pořád ještě reálně možnost měnit se k lepšímu. Zejména
v některých částech naší země. Jistě na tom není stejně severní pohraničí
a jižní Morava, středočeský kraj a východní a jižní Čechy… Ale i v tom
Úvodní slovo Dr. Petr Pithart
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Dostavba hasičské zbrojnice
Hasiči si původní zbrojnici sami v 90. letech rekonstruovali. Nová hasičská technika si však vyžádala přístavbu. Hasiči požadovali, aby přístavba
vytvářela se zbrojnicí soulad. Podle návrhu z roku 2011 byl zpracován
projekt přístavby, který sami svépomocí realizovali.
[63] Zbrojnice po rekonstrukci z roku 1997 [64] Návrh dostavby
[65] Stavba svépomocí [66] Dokončené dílo [67] Výklad školákům
[68] Sbor dobrovolných hasičů se svým praporem
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MAS připravily společné projekty spolupráce,
čeká je školení k nastavení nového LEADERu
Aktuální informace o akcích, které čekají v nejbližší době MAS
Aktuální informace o nastavení komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) se budou moci zástupci místních akčních skupin
(MAS) dozvědět v úterý 3. března v Praze přímo od zástupců řídících
orgánů jednotlivých operačních programů. Pozvánka a přihláška na
společnou akci NS MAS a ministerstva zemědělství budou zveřejněny na webu NS MAS v prvním únorovém týdnu. Z důvodu možného zájmu všech známých 178 místních akčních skupin bude možná
účast pouze jednoho zástupce za MAS. Tímto předem děkujeme za
respektování tohoto omezení.

ganizace. Toto město s více než 760letou tradicí je označováno za
„křižovatku cest“, a proto doufáme, že na jednání zavítá a možnost volby využije plný počet 166 našich členů. MAS, které nejsou
doposud v NS MAS sdruženy, mohou svou žádost o členství podat
nejpozději do jednání výboru konajícího se 3. března. Pozvánka na
akci bude zaslána a zveřejněna nejpozději 21 dní před konáním.

Spolupráce
MAS se skoro v maximálním možném počtu zapojily do přípravy a realizace Projektů spolupráce v rámci posledního kola Progra-

Finalizace strategií
Pro manažery MAS zpracovávající Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) připravuje NS MAS s ministerstvem pro
místní rozvoj školení zaměřené na finalizaci a přípravu žádostí
o schválení strategií včetně podrobných informací o Monitorovacím
systému 2014+ a hodnocení SCLLD. Jsme velice potěšeni, že výše
uvedená ministerstva spolupracují na zvýšení informovanosti o jednom z  integrovaných nástrojů, konkrétně CLLD. Akce je s ohledem
na dopracování OP a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje 2014–2020 plánována na počátek dubna.

Valná hromada
Mezi těmito akcemi se mohou členové NS MAS setkat ve středu 11. března v Zábřehu na Moravě na jednání Valné hromady NS
MAS, která bude první s možností přímé volby předsedy naší orZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015
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mu rozvoje venkova 2007–2013. Tyto projekty jsou zaměřeny na
tři oblasti:
–  Přidaná hodnota spolupráce
–  Evaluace a monitoring MAS
–  Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS
a proces výběru projektů, apod.
Zkušené i méně zkušené MAS v celkovém počtu 171 spolu připravily 27 projektů na výše uvedená témata. Zpracované metodiky budou společně prezentovány na konferenci Projektů spolupráce připravované na květen a také zveřejněny na webu NS MAS.

Standardizace
Mimo realizaci Projektů spolupráce se MAS připravují na splnění standardů dle metodiky vydané ministerstvem zemědělství. Ke konci ledna svou žádost podalo přibližně 20 % organizací. Termín pro poslední podání žádosti o standardizaci MAS
je 22. květen a následně získané osvědčení o splnění standardů MAS je nedílnou součástí předložení SCLLD ke schválení.
Spuštění tohoto předkládání se odvíjí od schválení jednotlivých
operačních programů. Dle dostupných informací by to mělo
být až v červnu 2015.
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Vyjednávání
Zástupci NS MAS se účastní jednání na nejvyšší možné úrovni jak
nově ustavené Rady na pracovní úrovni spadající pod Radu pro ESI
fondy, Národní stálé konference nebo monitorovacích výborů jednotlivých OP. Aktuality z jednání můžete nalézt na webu NS MAS
v sekci Dokumenty, podklady z jednání.

MAS podporující Národní síť
V prosinci roku 2014 byl ve Zpravodaji venkova zveřejněn článek o vyjednávání a jeho podpoře ze strany jednotlivých MAS.
V únorovém vydání bychom chtěli touto formou ještě jednou poděkovat všem místním akčním skupinám, které se do vyjednávání
zapojily jak aktivně prostřednictvím svých členů a manažerů, kteří
si vzali za své jednotlivá témata a společně s vedením NS MAS a výborem NS MAS dojednávají nastavení CLLD v OP 2014–2020, tak
také finančně. V závěru tohoto článku uvádíme aktualizovaný přehled dárců za roky 2012, 2013 a 2014. Celkem se do vyjednávání
o nastavení CLLD v OP 2014–2020 zapojilo 110 místních akčních
skupin, k nimž je směrováno naše poděkování.
OŠ
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MAS, které podpořily vyjednávání:
Český Západ – Místní partnerství, o.s.
Místní akční skupina Bohumínsko – z.s.p.o.
Havlíčkův kraj, o.p.s.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s.
Hradecký venkov o.p.s.
Místní akční skupina Broumovsko+
Královská stezka o.p.s.
Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
Kyjovské Slovácko v pohybu
Místní akční skupina Český les, z.. s.
LAG Podralsko z. s.
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
LEADER – Loucko
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Lípa pro venkov z.s.
Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Místní akční skupina Hlučínsko o.s.
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
MAS „Přiďte pobejt!”o.s.
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
MAS 21, o.p.s.
Místní akční skupina Hrubý Jeseník
MAS Bohdanečsko, z.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
MAS České středohoří, z.s.
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
MAS Holicko, o.p.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Místní akční skupina Nízký Jeseník, o. s.
MAS Hranicko z. s.
Místní akční skupina Opavsko
MAS Kraj živých vod, z.s.
Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
MAS Krušné hory, o.p.s.
Místní akční skupina Podbrněnsko, o. s.
MAS Labské skály z.s.
Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
Místní akční skupina Podještědí o.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
MAS Moravská cesta, z. s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Místní akční skupina Sdružení Růže
MAS Moravský kras o.s.
Místní akční skupina Společná cesta, o. s.
MAS Partnerství venkova
Místní akční skupina Staroměstsko
MAS Pobeskydí, z. s.
Místní akční skupina Stolové hory
MAS Podlipansko, o.p.s.
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
MAS POLIČSKO z.s.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
MAS Regionu Poodří, z.s.
Místní akční skupina Svitava
MAS Rokytná, o.p.s.
Místní akční skupina Šumperský venkov
MAS Říčansko o.p.s.
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, o.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s.
Na cestě k prosperitě, o.s.
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Občanské sdružení Aktivios
MAS Sokolovsko o.p.s.
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko
MAS Strážnicko, o.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Šluknovsko
Otevřené zahrady Jičínska z.s.
MAS Šternbersko o.p.s.
Podhorácko, o.p.s.
MAS Šumavsko, z.s.
Podhůří Železných hor o.p.s.
MAS Uničovsko, o.p.s.
Podchlumí o.s.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Posázaví o.p.s.
MAS Vladař o.p.s.
Prostějov venkov o.p.s.
MAS VLTAVA, o.s.
Rakovnicko o.p.s.
MAS Vyhlídky, z.s.
Region Pošembeří o.p.s.
MAS Východní Slovácko
Rozvoj Krnovska o.p.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Rozvoj Tanvaldska z.s.
MAS Znojemské vinařství, z. s.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
MAS Zubří země, o.p.s.
Sdružení SPLAV, z.s.
MAS Železnohorský region, o.s.
Společná CIDLINA, z.s.
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s.
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
Pozn.: názvy MAS se v současné době z důvodu NOZ mění, proto se omlouváme za případné nepřesnosti
Kontakt pro další informace: Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS, tel.: +420 602 832 880, email: o.spikova@nsmascr.cz
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015
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Výbor NS MAS řešil nominace do monitorovacích
orgánů a způsoby zapojení do vlastních projektů
Lednový výbor v Olomouci jednal o přípravě na březnovou valnou hromadu
O přípravě valné hromady, nominacích do monitorovacích výborů či projektech Zelená úsporám a Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích jednal v úterý 13. ledna v Olomouci výbor Národní sítě MAS.
Předseda František Winter informoval o žádostech o nominaci
do řídících orgánů operačních programů. Výbor poté dle jeho návrhu schválil, že v monitorovacím výboru Programu rozvoje venkova 2014–2020 se ponechá stav z období 2007–2013 – členem bude předseda Winter a náhradníkem místopředseda Jan Florian.
Členem Rady na pracovní úrovni, která spadá pod Radu ESIF (při
změněn statut byli partneři ustanoveni do Rady na pracovní úrovni) bude předseda Winter a náhradníkem místopředseda Krist, prvního se zúčastní jednání 21. ledna. Po volbách výboru NS MAS bude potřeba zrevidovat všechny funkce.
Zelená úsporám
Winter dále informoval o řešení ukončení projektu „Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER“, kde byla nově ze strany SFŽP navržena dohoda o narovnání mezi SFŽP a NS MAS, kterou po dohodě
předsedy a místopředsedů podepsal před koncem roku 2014. Výše vyrovnání byla stanovena na 797 850 Kč, což je ve výši 57 %
celkových požadavků NS MAS.
Špiková informovala, že dle předběžných propočtů by mohly
být uspokojeny požadavky jednotlivých MAS do výše 65%. Závazky NS MAS vůči jednotlivým poradenským centrům (MAS) musí NS
MAS prověřit a dle toho stanovit přesnou výši plnění. NS MAS se
bude snažit vyrovnat se všemi poradenskými centry, které se do
projektu zapojily, stejným přístupem a stejným % a současně také
ve stejném dílu refundovat náklady, které měla NS MAS s projektem (tisk brožur a mzdové náklady projektového manažera). Na
dalším jednání budou MAS informovány, jakým způsobem a jakými částkami dojde k vyrovnání.

Během jednání byli dohodnuti zástupci výboru z jednotlivých dotčených oblastí a nominováni na členy monitorovacích výborů jednotlivých OP PS, které budou předány na MMR:
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou;
Člen: Tomáš Šulák (MAS – Partnerství Moštěnka, OlK)
Náhradník: Jana Kuthanová (Hradecký venkov, KHK)
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou;
Člen: Aleš Lahoda (MAS Hornolidečska, ZlK)
Náhradník: Anna Čarková (Kyjovské Slovácko v pohybu, JMK)
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou;
Člen: Věra Peichlová (MAS Mikroregionu Telčsko, Vys)
Náhradník: Marta Krejčíčková (MAS Rozkvět, JiČ)
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným
státem Bavorsko a Českou republikou;
Člen: Václav Kolář (MAS Blanský les – Netolicko, JiČ)
Náhradník: Jan Florian (Český Západ – Místní partnerství, PlK)
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným
státem Sasko a Českou republikou;
Člen: Eva Hamplová (MAS Šluknovsko, ÚsK)
Náhradník: Eva Slámová (MAS Sokolovsko, KVK)

Zúžení, či rozšíření možností IROP?
Místopředseda Jiří Krist informoval o aktivitách Davida Sventka
za územní partnery, kdy v IROP je stále vyjednáváno nastavení omezení pro jednotlivé cíle. V nové verzi IROP z 15. 12. je doplněna pro
MAS oblast 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů
územního rozvoje. Dále upozornil, že se setkává ještě s více zúženým výkladem například v dopravě. Uvedl, že za NS MAS naopak
požadují definici co nejširšího využití.
Krist také zmínil, že zástupci Rady vlády pro NNO mají problém
s tím, že v neziskovém sektoru vedle NS MAS působí samostatně
Změkčení „osvojování“
i Asociace NNO, která ale nemá stálé struktury (stanovy, členy
Místopředseda informoval o připomínkování příloh IV.1.1, týka- apod.) a je jen volným sdružením. Zástupci by uvítali, ale byla asociace právně ukotvená jako organizace s IČ.
jící se žádostí o proplacení a účetnictví MAS.
Dále byl účasten na jednání Antibyrokratické komise (ABK) a taS Člověkem v tísni do Gruzie?
ké na jednání s partnery SMS a SPOV ČR s náměstkyní Beneš Špalkovou k návrhům vypořádání připomínek Evropské komise k PRV
Tajemnice Olga Špiková informovala o nabídce společnosti
2014–2020. Po jednání partneři vytvořili Společné prohlášení (je na Člověk v tísni, která iniciovala setkání a nabídla NS MAS partnerjiném místě tohoto vydání ZV; zveřejněno také na http://nsmascr.cz/ ství v připravovaném projektu. V projektu je potřeba mít zkušeprv-2014-2020/), které se zabývá se podporou i nezemědělského nosti s projekty v Gruzii (má Člověk v tísni) a zkušenosti s LEADER
podnikání a základních služeb a obnovy vesnic. K připojení budou (má NS MAS v ČR).
vyzvány i další organizace jako jsou podnikatelská sdružení apod.
Krist zdůraznil, že není požadavek na zvýšení alokace nad povinných
5%, ale na její zacílení a širší využití prostředků v LEADER.
Přeshraniční spolupráce
Florian dále informoval o jednání na MMR k programům přeshraniční spolupráce, co MAS mohou v programu dělat – řešit integrované projekty, propojení menších projektů s prvkem přeshraniční spolupráce. MMR je ochotno pomoci s hledáním partnerů
a podávat konzultace a zajistit školení pro MAS. OP Přeshraniční
spolupráce zase uvítají příklady dobré praxe. OP PS zmínili nejlepší spolupráci na česko-polské straně.
Špiková doplnila, že do monitorovacích výborů jsou voleni zástupci Asociace neziskových organizací (ANNO) a MAS by se mohly s nimi domluvit. Krist reagoval, že by NS MAS měla mít zástupce ve všech OP.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015
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OP PIK: malé projekty pro mikropodniky
Olga Ondráčková informovala, že byla již na 1. jednání MV OP
PIK, kde na připomínku Evropské komise, že není vyjasněna role
MAS, je v posledním návrhu OP uvedeno, že se s MAS počítá
v rámci animace. Na jednání se dotazovala, jakou formou tuto aktivitu bude MPO realizovat, když navržené memorandum nebylo
ze strany NS MAS přijato. P. Grégr reagoval, že MAS nemohou počítat s žádnými financemi ze strany MPO a ani OP PIK.
V OP je v ose 2 respektována podpora začínajících mikropodniků (do 3 let od vzniku). Pro výzvy je výše způsobilých výdajů snížena na minimum 100 tisíc korun a je zde možnost dotace (udržitelnost projektu pouze 3 roky). Ondráčková připraví výtah, co nabízí
Rozvojové dokumenty obcí
OP PIK pro podnikatele, kterým MAS může poradit a apelovala na
Tajemnice informovala také o projektu Elektronická metodická podporu MAS podnikatelům, aby bylo připraveno velké množství
podpora rozvojových dokumentů obcí a možnost zapojení MAS. malých projektů z území, které bude muset administrovat CzeNabídla školení pro MAS jak národně, tak i v krajích. Za NS MAS chinvest.
byla navržena pomoc MAS při zpracování formou facilitace nebo
podobných aktivit. Špiková nedoporučovala, aby MAS přímo zpraPříprava valné hromady
covávaly dané strategie, ale pomáhali starostům se zpracováním
a doplnily komunitní projednání. Přístup do systému je výhradně
Tajemnice Olga Špiková informovala o přípravě valné hromady.
přes obec. Hienl reagoval, že by MAS neměly zavrhovat zpracová- Výbor připomínkoval program jednání a seznam pozvaných hosní strategií pro obce, MAS získají finance a více informací o území. tů. Navržená informace o Evropském venkovském parlamentu buNS MAS připravuje semináře pro dopracování SCLLD a tam by ten- de součástí plánu práce. Florian doplnil, že by uvítal prezentaci
to software mohl být prezentován.
o OP. Špiková reagovala, že zpráva o vyjednávání bude součástí
zprávy předsedy. Valná hromada je volební a tato informace bude
NS MAS pro Technickou pomoc
v tištěné podobě.
Dále se diskutuje o zapojení v OPTP. NS MAS byla požádána
Předseda Winter zdůraznil, že program VH je již teď tak naplo přípravu anotace projektu do OPTP na základě připomínek Ev- něn, že další diskuze prodlouží program až do večera. Winter zdůropské komise k zapojení NNO. Projekt není na provoz organiza- raznil, že volba vedení je právem členů NS MAS a je důležité jaké
ce, ale na horizontální propojení řídích orgánů a regionů. NS MAS vedení si zvolí.
připravila 5 letý projekt na možnost protikorupčních aktivit, účast
Volební řád byl připomínkován výborem a jeho finální podoba
v PS a MV a hodnocení činnosti MAS. Anotace je velice jednoduchá byla zaslána před jednáním. Diskutovaly se ještě detaily volebního
a je EK a OPTP k diskuzi. Společně s NS MAS byly osloveny i další za- řádu. Výbor si ujednal, že plné moci na valnou hromadu budou
střešující organizace jako je Česká liga žen nebo Zelený kruh pod s ověřeným podpisy. Výbor schválil moderátorem valné hromady
Radou vlády pro NNO.
Tomáše Šuláka.
Zástupci krajských sdružení a pracovních skupin byli požádáni
OP ŽP: výsadba na nelesní
o zaslání částí do výroční zprávy do konce ledna. Na dalším jednápůdě a invazní druhy
ní bude VZ odsouhlasena a vybrán dodavatel tisku. Podklady pro
V rámci přípravy OP ŽP se uskutečnilo technické jednání k na- jednání VH budou schváleny na jednání Výboru 10. 2.
stavení projektů v rámci CLLD i projektů MAS mimo CLLD.
Projekt Resilience a adaptace
na klimatickou změnu
Výtah ze zápisu z jednání:
v regionálních strategiích
Projekty spolupráce MAS
Místopředseda Jiří Krist uvedl základní informace o projektu, kde
–	Jedná se o individuální projekty – 1 žádost se smlouvou
rozpočet pro NS MAS je 1,8 milionu korun. Rozhodnutí o schváleo partnerství více MAS
ní projektu bylo uděleno již před Vánocemi. Cílem projektu je do–	1 MAS jako hlavní příjemce, ostatní MAS pod koordináplnit strategie MAS ČR o téma resilience – odolnost území proti katorem dle partnerské smlouvy
tastrofám a výkyvy počasí a adaptační strategie – jak se bude ČR
–	1 žadatel à 1 vydané RoPD à 1 případný postih; hlavní
na toto připravovat.
koordinátor si vše zajišťuje sám dle partnerské smlouvy
Aktivitou jsou semináře v krajích v roce 2015 a začátku roku
–	vhodné pro specifické typy projektů, pro které je tento
2016 a minimálně 20 strategií MAS se zpracovaným tématem resystém společenství MAS přínosem!
silience. NS MAS bude garantovat konzultaci resilience a organi–	Chápáno jako systém přinášející přidanou hodnotu prozaci seminářů. On jako odborník by byl metodik pro zpracování
jektu společně s podmínkou provázanosti území několika
a připomínkování strategií MAS a školitel na seminářích společně
MAS (geograficky sousedící)
s ostatními partnery.
•	Aktualizované podklady pro výsadby na nelesní půdě (pouŠpiková informovala, že dále jsou v projektu další dvě pozice,
ze na území CHKO)
na tuto práci byla přeřazena Veronika Foltýnová a další pozice bu–	V tuto chvíli rozšíření na 42 MAS
de ještě dojednána – jedná se o organizaci seminářů a výběru do–	Alokace je počítána dle hektar polí
davatelů.
–	AOPK ČR zašle vzorec pro výpočet alokace na jednotlivé
Výbor NS MAS schválil realizaci projektu s podmínkou zajištění
MAS, vhodný i pro vložení do MPIN a do strategií MAS
kofinancování 10% výdajů na metodika mimo členské příspěvky
• Podklady pro invazní druhy (pouze na území CHKO)
NS MAS do konce roku 2015 a schválil zapojení Jiřího Krista jako
–	Podklady (výběr území a MAS) budou připraveny ze strametodika za NS MAS.
ny AOPK ČR do konce března 2015
Výbor schválil partnerskou smlouvu k projektu s realizátorem
•	Standardizace MAS bude ukončena cca v květnu 2015 (cca
ZO ČSOP Veronica a zaměstnance Veroniku Foltýnovou jako reali110 MAS); je však možné, že ne všechny identifikované MAS
zátora seminářů a manažera projektu za NS MAS.
budou mít ve svých strategiích požadované aktivity z PO 4,
Více o vyhlášeném programu viz https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136484
Na prvním jednání byla podána základní informace o projektu
a možné spolupráci. Nutné je partnerství zkušené organizace
v Gruzii a zkušené organizace s metodou LEADER. O konzultaci
bylo požádáno i MZe.
Výše projektu je maximálně 1 mil EUR (10 % spolufinancování)
a bude možné podpořit 3 pilotní projekty. Do 9. února musí být
napsána anotace projektu.
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Projekty MMR a MZe
Špiková informovala o podpořeném projektu MZe. Bude z něj
hrazena mzda zaměstnance, náklady na kancelář a provoz webové databáze. Zatím není k dispozici výše spolufinancování, v projektu se počítalo 30% ze 727 400 Kč. Na pozici realizátora byla určena tajemnice NS MAS Olga Špiková.
Špiková informovala také o projektu podpory NNO ze strany
MMR Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních
skupin, který byl realizován v průběhu roku 2014.
Část projektu se zabývala nastavením CLLD v programovém
období 2014–2020 jak v České republice, tak i v celé Evropské
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unii. Ve spolupráci s Evropskou asociací LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) byla mimo jiné zpracována Analýza CLLD ve vybraných
státech EU po roce 2014 (stav k říjnu 2014). Druhá část projektu
umožnila realizaci školení členské základny NS MAS na téma
Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik. Na
akci byli zváni a účastnili se jí i další partneři MAS (zástupci krajů,
ITI/IPRÚ, Úřadů regionálních rad).
Příprava sociálního podnikání
Na základě výzvy byli nominováni Jiří Guth z jižních Čech, Karel Hošek ze střední Moravy a Markéta Dvořáková za střední Čechy. Do korespondenční skupiny byla ještě doplněna Anna Bartošová z Olomouckého kraje.
Webarchiv
Špiková podala informace o nabídce na archivaci webu NS MAS
(Webarchiv – archiv českého webu). Nutný je podpis smlouvy,
a pak je již zajištěna automatická archivace. Webarchiv je digitální
archiv „českých“ webových zdrojů, které jsou zde shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování
těchto dokumentů zajišťuje od roku 2000 Národní knihovna ČR.
Pro archivaci webu jsou využívány nástroje vyvinuté organizací Internet Archive, resp. konsorciem IIPC (International Internet Preservation Consortium). Od roku 2007 je členem IIPC i Webarchiv.
Výbor schválil zapojení se do aktivity Webarchiv.
Financování MAS
Tajemnice informovala, že se počítá se skutečností, že způsobilé
výdaje pro schválené MAS budou uplatnitelné zpětně od 1. 1. 2015.
Platba může být nárokována až po schválení strategie a jejího financování. MAS budou muset své výdaje předfinancovat. Momentálně
mají MAS k dispozici projekty spolupráce, kde tvoří převážně metodiky na evaluaci. Dále jsou různé finance přes jednotlivé kraje, kde
jsou hrazeny nejen mzdové výdaje, ale i zajištění kanceláře. Zatím
není jasné, jak vysoké budou režijní náklady na realizaci SCLLD. Výdaje na SPL 2007-2013 jako takové se již nehradí, ale je nutné ho
administrovat z vlastních zdrojů. Zástupci krajů byli vyzváni, aby dodali informace o podpoře krajských úřadů pro rok 2015.
Winter v závěru informoval o dohodě na organizaci společného semináře na úterý 3. 3. na MZe v Praze, kdy budou pozváni
zástupci řídících orgánů a 1 zástupce za MAS (1 zástupce za MAS)
a budou diskutovány všechny informace o nastavení CLLD v OP
2014-2020. Odpoledne pak bude jednání výboru.
Ze zápisu OŠ upravil a zkrátil TSu
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Celkem 171 MAS se zapojilo do 24 nových projektů spolupráce
Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. ledna 2015 zaregistroval 24 žádostí o dotaci v rámci 22. kola Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. Do realizace se zapojilo 171 místních akčních skupin. Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla. Barevně je označeno zvolené téma metodiky.
–  Přidaná hodnota spolupráce
					
–  Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů, apod.
					
–  Evaluace a monitoring MAS
Zdroj: SZIF
1	Přidaná hodnota spolupráce
místních akčních skupin
MAS Hranicko z. s.
Střední Morava
Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, o.s.Střední Morava
Místní akční skupina Rožnovsko
Střední Morava
MAS Mohelnicko, o.s.
Střední Morava
2 MAS MEZI SEBOU
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
MAS Východní Slovácko
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
Místní akční skupina Staroměstsko
MAS Jižní Haná o.p.s.
3 EMI 6
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Střední Haná, o.p.s.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
MAS Regionu Poodří, z.s.
MAS Moravská cesta, z. s.

Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava

Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava
Moravskoslezsko
Střední Morava

4	Uplatňování principu
LEADER v Královéhradeckém kraji
Společná CIDLINA, z.s.
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
Místní akční skupina Stolové hory
Sdružení SPLAV, z.s.
Podchlumí o.s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, o.s.
Hradecký venkov o.p.s.
Místní akční skupina Broumovsko+
MAS Královédvorsko, z. s.

Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod

5 Metody optimalizace fungování MAS
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
MAS VLTAVA, o.s.
Místní akční skupina Střední Povltaví
Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.
MAS LUŽNICE, o.s.
MAS Lužnicko o.p.s.
Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.
6 MASky bez masky
„Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE“
MAS Sdružení Růže z.s.
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Kyjovské Slovácko v pohybu
Český Západ – Místní partnerství, o.s.

Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad

Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihovýchod
Jihozápad

7	Evaluace a monitoring strategií MAS
ve Středočeském kraji
Posázaví o.p.s.
MAS Nad Prahou o.p.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s.
MAS – Střední Polabí, o.s.
MAS Brdy, z.ú.
MAS Vyhlídky,z.s.
MAS Jihozápad o.p.s.
MAS Zálabí, z. s.
Brdy – Vltava o.p.s.
Místní akční skupina Mezi Hrady
Region Pošembeří o.p.s.
Lípa pro venkov z.s.
Rakovnicko o.p.s.

Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy

8	Uplatňování principu Leader 7 MAS ZK
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko Střední Morava
MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s.
Střední Morava
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Střední Morava
MAS Severní Chřiby a Pomoraví, o.s.
Střední Morava
Místní akční skupina Ploština
Střední Morava
„Místní akční skupina Bojkovska“
Střední Morava
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
Střední Morava
9 EVAM
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
MAS Podlipansko, o.p.s.
MAS Polabí, o.p.s.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s.
MAS PODBRDSKO, z.s.
MAS Mladoboleslavský venkov, o. s.
Místní akční skupina Mezilesí
MAS Karlštejnsko, o.s.
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
MAS Říčansko o.p.s.

Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy
Střední Čechy

10	Evaluace a monitoring:
příklady dobré praxe z Libereckého kraje 2007–2013
MAS Frýdlantsko, z.s.
Severovýchod
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
Severovýchod
„MAS Achát“
Severovýchod
Rozvoj Tanvaldska z.s.
Severovýchod
MAS „Přiďte pobejt!“o.s.
Severovýchod
Místní akční skupina Podještědí o.s.
Severovýchod
LAG Podralsko z. s.
Severovýchod
11 Realizace projektů spolupráce
MAS Region Kunětické hory, o.s.
MAS Chrudimsko, o.s.
MAS Železnohorský region, o.s.
Místní akční skupina Lanškrounsko
Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
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12	Vzájemným sdílením zkušeností
k úspěšné implementaci SCLLD
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
MAS České středohoří, z.s.
MAS Labské skály, z.s.
MAS Vladař o.p.s.
MAS CÍNOVECKO o.p.s.
MAS Naděje o.p.s.
SERVISO, o.p.s.
Místní akční skupina Podřipsko
MAS Šluknovsko

Severozápad
Severozápad
Severozápad
Severozápad
Severozápad
Severozápad
Severozápad
Severozápad
Severozápad

13	Výměna zkušeností mezi
MAS Plzeňského
a Karlovarského kraje
MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Radbuza, z.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
MAS 21, o.p.s.
MAS Krušné hory, o.p.s.
MAS Český les, z. s.
MAS Kraj živých vod, z.s.

Severozápad
Jihozápad
Jihozápad
Severozápad
Severozápad
Jihozápad
Severozápad

14	Společné využití praxe
v oblasti evaluace strategií
MAS Litomyšlsko o.p.s.
MAS Bohdanečsko, z. s.
MAS Holicko, o.p.s.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.
Místní akční skupina Svitava
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Severovýchod

15 V
 zpomínky na budoucnost
– evaluace a monitoring strategického plánování
MAS Moravskoslezského kraje
Místní akční skupina Opavsko
Moravskoslezsko
Místní akční skupina Pobeskydí – z.s.p.o.
Moravskoslezsko
Rozvoj Krnovska o.p.s.
Moravskoslezsko
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Moravskoslezsko
Místní akční skupina Hrubý Jeseník
Moravskoslezsko
Místní akční skupina Hlučínsko o.s.
Moravskoslezsko
Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.p.o. Moravskoslezsko
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
Moravskoslezsko
MAS Lašsko
Moravskoslezsko
MAS Jablunkovsko, z. s. p. o.
Moravskoslezsko
16 Spolupráce evaluace SPL
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Střední Morava
Prostějov venkov o.p.s.
Střední Morava
Místní akční skupina Šumperský venkov
Střední Morava
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.Střední Morava
MAS Hanácké Království, z.s.
Střední Morava
17	Partnerstvím ke zlepšení procesů
EADER
Region HANÁ, o.s.
MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Uničovsko, o.p.s.
Na cestě k prosperitě, o.s.
Bystřička, o.p.s.

Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava
Střední Morava

18 Monitoring a evaluace jihozápadní části Jižních Čech
MAS Šumavsko, z.s.
Jihozápad
Místní akční skupina Blanský les – Netolicko o.p.s. Jihozápad
MAS BRÁNA PÍSECKA
Jihozápad
MAS Rozkvět, z.s.
Jihozápad
19 PS – přidaná hodnota spolupráce
Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.p.o.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
MAS Vodňanská ryba, z.s.

Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad
Jihozápad

20	Transparentní regionální rozvoj na principu metody
LEADER
Místní akční skupina Společná cesta, o.s.
Jihovýchod
MAS Znojemské vinařství, z.s.
Jihovýchod
MAS Strážnicko, z.s.
Jihovýchod
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
Jihovýchod
„Místní akční skupina Dolní Morava“
Jihovýchod
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Jihovýchod
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
Střední Morava
MAS Hustopečsko, z. s.
Jihovýchod
Místní akční skupina Vinařská
Jihovýchod
MAS Hrušovansko, z. s.
Jihovýchod
21 MAS spolupracující
MAS Moravský kras z.s.
MAS POLIČSKO z.s.
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko

Jihovýchod
Severovýchod
Severovýchod
Střední Morava
Střední Morava

22	Uplatňování principů Leader na Vysočině
Havlíčkův kraj, o.p.s.
MAS MOST Vysočiny, o.p.s.
Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.
Podhůří Železných hor o.p.s.
Podhorácko, o.p.s.
Via rustica o.s.
MAS LEADER – Loucko, z. s.
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod

23	Místní akční skupiny jako platformy
pro různé aktivity regionálního rozvoje
MAS Partnerství venkova
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s.
Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.
Místní akční skupina Podbrněnsko, o.s.
MAS Mikulovsko o.p.s.

Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod

24 MASky Spolu
MAS Rokytná, o.p.s.
Královská stezka o.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s.
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
OSLAVKA o.p.s.
Místní akční skupina ŠIPKA
MAS Zubří země, o.p.s.

Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
Jihovýchod
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Náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem,
bude Josef Postránecký. Působil na MMR i na vnitru
Vláda ČR na svém jednání 28. ledna vybrala náměstka pro
státní službu a pokračuje tak v procesu implementace zákona
o státní službě. Členové kabinetu se velkou většinou shodli na
historicky prvním náměstkovi pro státní službu a zvolili Josefa Postráneckého.
Josef Postránecký pracuje ve státní správě více než sedmnáct
let, působil na Úřadu vlády jako poradce místopředsedy vlády pro
hospodářskou politiku, na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce pro regionální politiku, na Ministerstvu vnitra jako
náměstek ministra pro reformu veřejné správy, na Ministerstvu pro
místní rozvoj jako ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky a v současné době působí jako ředitel kanceláře ministra vnitra pro ekonomiku, strategie a evropské fondy. Nové funkce by se
měl ujmout 1. února 2015.
„Jsem rád, že se vládě podařilo dokončit proces výběru náměstka pro státní službu a pokračovat tak v úspěšné implementaci služebního zákona. Napravujeme tím více než dvacetiletý deficit a plníme další klíčový závazek, ke kterému se koaliční vláda před dvanácti měsíci zavázala. Věřím, že nový náměstek pro státní službu
začne rychle pracovat na svých úkolech a podaří se nám dosáh-

nout odpolitizování státní správy, jejího nestranného, transparentnějšího a profesionálnějšího fungování,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka po volbě.
Jedním z prvních úkolů, kterým se bude náměstek pro státní
službu zabývat, bude ve spolupráci s dotčenými ministry zajistit výběrová řízení na tajemníky pro jednotlivá ministerstva. Výběrová řízení na tyto pozice proběhnou během února a března. Nadále také pokračuje příprava prováděcích právních předpisů.
Přijetí služebního zákona, který zavádí náměstka pro státní službu, má především odpolitizovat státní správu, zvýšit stabilitu a profesionalitu ve státní službě nebo omezit časté personální změny na
ministerstvech.
Zavedení služebního zákona také naplnilo podmínku Evropské
komise, aby Česká republika mohla dál čerpat až 600 miliard korun
z evropských fondů.
Do druhého výběrového řízení na náměstka ministra vnitra pro
státní službu se přihlásilo celkem 21 uchazečů. Výběrová komise
po pohovoru s uchazeči doporučila vládě tři kandidáty: Josefa Postráneckého, Simeonu Zikmundovou a Břetislava Grégra.
Zdroj: Vláda ČR
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Schéma řízení územní dimenze
Rada vlády pro ESI fondy
Předseda vlády, ministři (MMR,
MF, MPO, MŠMT, MD, MŽP,
MPSV, MZe), primátor
hl.m.Prahy

MMR, ÚV, Rady vlády, mi nisterstva, HMP, AK ČR,
SMO, NS MAS, NNO, ASZ, ČSÚ, HK ČR, Agrární
komora ČR, ÚOHS, TAČR, VOP, SOCR aj.

Národní stálá konference
MMR (ORP, NOK), ŘO, věcní garanti, ASZ,
AK ČR, SMO ČR, NS MAS, SMS ČR

Operativní pracovní skupina pro
integrované nástroje a územní
dimenzi

Komora ITI a IPRÚ
Nositelé ITI, IPRÚ,
relevantní ŘO, SMO ČR,
ASZ, MMR (ORP)

ŘO, MMR, vybraní zástupci
ITI/IPRÚ

Komora CLLD

Operativní pracovní skupina pro
CLLD

Zástupci KS MAS,
relevantní ŘO, NS MAS,
SMS ČR, ASZ, MMR (ORP)

ŘO, MMR, vybraní zástupci CLLD

Komora regionální

Operativní pracovní skupina
Regionálních stálých konferencí

Zást upci 13 RSK, relevantní
ŘO, AK ČR, SMO ČR, NS MAS,
SMS ČR, ASZ, MMR (ORP)

ŘO, MMR, vybraní zástupci RSK

regionální úroveň

Regionální stálá konference

PS Vzdělávání

PS
Zaměstnanost

Kraj, nositelé IN, střední a malá města,
SMS ČR, SPOV, KS MAS, manažer RIS3,
KHK, NNO, VŠ, ASZ, KÚP

Další pracovní
skupiny

národní úroveň

Systém stálých konferencí

Rada na pracovní úrovni

Krajský akční plán
vzdělávání

Evropská komise požaduje pokrok
v provádění zákona o státní službě
Zástupci Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí jednali v Praze s delegací Evropské komise o problematice zákona o státní službě. I přes vstřícný
průběh jednání a objasnění řady otázek, Evropská komise 12. ledna 2015 potvrdila, že zatím nezahrne české programy do skupiny
aktuálně schvalovaných programů. Ve vyjádření, ve kterém se Evropská komise odvolává na dopis komisařky pro zaměstnanost, sociální záležitosti a inkluzi Marianne Thyssen z prosince 2014, se
uvádí, že aktuálně nejsou z české strany zohledněna očekávání Evropské komise definovaná v Dohodě o partnerství.
Evropští partneři na pátečním jednání nicméně české protějšky ujistili, že jejich cílem není zpochybňovat kroky České republiky. Zajímali se především o skutečnosti, zda jsou v ČR všechny
záležitosti zákona o státní službě řádně ošetřeny a jak se – v případě, že se v zákoně nacházejí výjimky – s nimi pracuje. Zástupce Evropské komise také zajímalo, zdali do režimu zákona o státní službě spadají všichni zaměstnanci vykonávající státní službu,
zejména s ohledem na subjekty mající zodpovědnost přerozdělování prostředků z evropských fondů. Jak budou státní úředníci
odměňováni, nebo jaká budou pravidla pro přijímání státních zaměstnanců.

Pracovní skupina pro tvorbu
Krajských akčních plánů
vzdělávání

MŠMT, MMR, RSK, územní
partneři aj.

Příklad
vy užití
RSK pro
účely
řízení
územní
dimenze
OP

„Z jednání s Evropskou komisí lze dovodit, že jako největší
problém je chápána oblast odměňování, kde Evropská komise
požaduje zavedení jasných parametrů ohodnocení jednotlivých
zaměstnanců vázaných na výkon. Dále bude rovněž nutné znovu ujistit Evropskou komisi o úmyslu vlády ČR přijmout veškerou
nezbytnou prováděcí legislativu ke služebnímu zákonu do konce
roku 2015, a to včetně pravidel pro odměňování. Tento závazek,
spočívající v zaslání aktualizovaného harmonogramu, je tedy nutné prioritně a v co nejkratším termínu splnit. Zástupci MMR na
řešení úzce spolupracují s kolegy z Ministerstva vnitra, které je
gestorem přípravy zákona o státní službě a zároveň i se zástupci
Ministerstva práce a sociálních věci, Ministerstva financí a Úřadem vlády,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro
místní rozvoj.
Přestože se jedná o komplikaci v procesu schvalování operačních programů pro nové období, nemusí nutně dojít k posunu
v předpokládaných termínech vyhlášení prvních výzev. „Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo a vláda následně v minulém roce schválila mechanismus pro vyhlašování výzev i před schválením
programů ze strany Evropské komise. Pokud jednotlivé resorty,
které řídí operační programy, tato kritéria naplní, budou moci vyhlašovat výzvy dle původních předpokladů,“ dodala ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová.
Zdroj: MMR
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Peníze z Bruselu letos nebudou!
Vláda nestíhá zavést reformu státní správy,
kterou požaduje Evropská komise
Vláda má skluz se zaváděním služebního zákona a tím fakticky
blokuje dohodu s Evropskou komisí o čerpání peněz z evropských
fondů. Právě reforma státní správy byla podmínkou, aby mohla ČR
v novém období čerpat evropské dotace.
Vláda stále ještě nemá vybraného šéfa státní správy (již se stalo – pozn. red.), nemá schválený organizační řád ani systemizaci
(tedy počty úředníků v jednotlivých úřadech), nerozhodla o podobě úřednické zkoušky. Evropská komise má navíc výhrady ke způsobu odměňování státních úředníků.
Důsledky jsou jasné: Česká republika jako jediná země EU zatím nemá schválený žádný operační program. V nejlepším případě
by tak první dotace z Bruselu mohly přijít až na konci roku, podle
střízlivého odhadu ale spíše až v roce 2016.
Problémy naplno přiznala i ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová (nominována ANO). Na interpelaci Petra Gazdíka
(STAN), místopředsedy Sněmovny za TOP 09 a Starosty, ve Sněmovně řekla: „Vyhodnotili jsme přístup Evropské komise k mnoha
členským zemím a Česká republika z toho vychází nejhůře, to znamená, že na nás jsou kladeny nejstriktnější podmínky.“
A přidala i možné důvody: „Může to být samozřejmě chybování, nedočerpání, mediální kauzy ohledně ROPů, ROP Severozápad,
zavírání osob, které byly odpovědny za čerpání evropských fondů.
Tuto image Česká republika v Evropské komisi má.“
K této „image“ se ale přidává právě i chaotický rozjezd reformy státní správy.
Petr Gazdík, 1. místopředseda hnutí Starostové a nezávislí,
místopředseda Poslanecké sněmovny

Interpelace poslance Petra Gazdíka na ministryni
Karlu Šlechtovou 22. 1. 2015:
Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážená paní ministryně,
vážené kolegyně, vážení kolegové, podobně jako řada ostatních jsem se nedávno v médiích dočetl o pozastavení schválení
operačních programů, u nichž se schválení předpokládalo ještě
na přelomu roku. Po ročním fungování vaší vlády nemá Česká
republika schválený jediný operační program. Je to alarmující
o to více, že například sousední Slovensko má dnes schváleny
všechny operační programy.
Vážená paní ministryně, já bych se chtěl zeptat ale na konkrétní otázky, na které prosím, abyste mi poskytla odpověď. Za prvé,
je pravdou, že jste obdržela od Evropské komise dopis, ve kterém
Evropská unie jasně říká, že dokud vláda nepozastaví svůj skluz,
který má ve služebním zákoně a v jeho realizaci a schvalování
předpisů s ním souvisejících, tak nebude schválen jediný operační program v České republice?
Za druhé. Je pravda pořád to, co jste říkala dříve, že do konce června budou schválené veškeré operační programy a bude
moci začít dojít k realizaci tohoto plánovacího období. Děkuji
za odpověď.
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, odpovím na všechny otázky a možná ještě dodám některé informace.
Co se týká vyjednávání s Evropskou komisí. Domnívám se,
že je velkým úspěchem této vlády, že se nám podařilo vyjednat
Dohodu o partnerství. Ta Dohoda o partnerství byl opravdu celkem náročný materiál, vyjednáván s Evropskou komisí po dobu
dvou let, kde Evropská komise bazírovala i na jednotlivých slovíčkách v rámci tohoto dokumentu.
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Co se týká toho, že dosud není schválen ani jeden operační
program a Slovenská republika i některé další mají schválené
operační programy, tady lze lavírovat, ale to by bylo spíše na podrobnější debatu, jak Evropská komise přistupuje k České republice jako takové. Já příští týden budu dávat na vládu materiál, kde jsme jako národní orgán pro koordinaci vyhodnotili přístup Evropské komise k mnoha členským zemím a Česká
republika z toho vychází nejhůře, to znamená, že na nás jsou
kladeny nejstriktnější podmínky. Samozřejmě se můžeme pouze domnívat, z jakého důvodu to je. Může to být samozřejmě
chybování, nedočerpání, mediální kauzy ohledně ROPů, ROP
Severozápad, zavírání osob, které byly odpovědny za čerpání
evropských fondů. (Paní ministryně se omlouvá kvůli hlasové indispozici.) Tuto image Česká republika v Evropské komisi má.
Co se týká schvalování těch programů. Já už jsem to říkala několikrát. Komise vydala pozdě nařízení a opravdu na poslední
chvíli, kde, pokud bychom měli čerpat od 1. 1. 2014, tak to nebylo ani legislativně možné, protože nařízení byla Evropskou komisí zveřejněna v prosinci 2013. Následuje minimálně tři čtvrtě
roku, než se schválí dohoda, kterou jsme schválili. Teprve poté se
vyjednávají programy. To je prostě celý ten proces, jak Evropská
komise nastavila nařízení pro programové období 2014–2020.
Na vaši otázku, tu druhou, zda bychom měli stihnout schvalování programu do června tohoto roku, se domnívám stále, že ano.
Co se týká služebního zákona a vlivu na již tři zaslané programy na Evropskou komisi, zde není problémem služební zákon
úplně jako takový, protože se domnívám, že po tolika letech, kdy
ho Evropská komise od České republiky vyžadovala, tak toto
vlastně je vláda, která jej schválila, nicméně problémem je, že my
nyní tvoříme implementační dokumenty, prováděcí dokumenty
právě u služebního zákona, což obnáší právě i například systém
odměňování, což je pro Evropskou komisi nejklíčovější bod.
9. ledna tady proběhlo jednání s Evropskou komisí, kde Evropská
komise konstatovala celkem pozitivní progres v rámci přípravy
harmonogramu a nastavení schvalování prováděcích předpisů,
nicméně nejvíc ji zajímá systém odměňování, což se nyní řeší na
úrovni MPSV a Ministerstva financí. Nicméně, co se týká schvalování programů, tak naše programy posunula do druhé vlny, to
znamená, nebudou schvalovány, nebo neměly by být schváleny
v polovině února, jak původně avizovala, ale někdy v druhém
kvartálu, duben, květen, červen. Počítám, že všechny programy
budou schváleny do června. Jestli to takto stačí. Děkuji.

Národní konvent o EU radí vládě,
jak lépe čerpat evropské peníze
Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 23. ledna 2015
další doporučení. Tentokrát diskusní platforma radí, jak využívat
možnosti kohezní politiky a zefektivnit čerpání financí z evropských fondů. Doporučení je závěrem kulatého stolu Kohezní politika v novém programovém období 2014–2020: zkušenosti a výzvy, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. prosince 2014.
Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy je kohezní politika navýsost důležitým tématem, ve kterém jsme
ale v minulých letech příliš nevynikali: „V čerpání z fondů EU jsme
byli hodně špatní, ale ještě máme šanci situaci změnit a také se
o to snažíme. Ministerstva například aktivně připravují návrhy pro
zlepšení dočerpání starého období.“
Z doporučení, které zpracoval Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM, jednoznačně vyplývá, že v rámci kohezní politiky by
Česká republika měla odbourat administrativní zátěž. Velkou pozornost je potřeba věnovat elektronizaci celé agendy a zjednodušit tak proces čerpání financí. „Je třeba upustit od nadbytečných
úkonů, které řízení o přidělení evropských peněz provázejí, s tím
například souvisí i zajištění kvalitních odborníků, kteří se budou
složité agendě dlouhodobě věnovat,“ vysvětlil Tomáš Prouza.
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Ministryně Karla Šlechtová jednala
v Harrachově s poslanci a senátory
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se 29. ledna sešla
v zasněženém Harrachově se zástupci senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Hlavním tématem společného zasedání bylo jednání o stavu procesu schvalování operačních programů pro období 2014–2020.
„Oceňuji jednání se zástupci Výborů, kterému jsem mohla
představit záměry v jednotlivých oblastech a klíčová témata Ministerstva pro místní rozvoj. Tato setkání považuji za velice přínosná
jak pro jednotlivé resorty, tak pro všechny přítomné,“ doplnila ministryně Karla Šlechtová po jednání.
Během více než tříhodinového jednání Karla Šlechtová nastínila
zúčastněným také průběh jednotlivých zákonů, které navrhuje dle
koaliční smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Parlamentu ČR, představila Integrovaný regionální operační program (IROP) včetně časového průběhu uveřejňování výzev či otázku zabezpečení využití finančních prostředků v operačních programech pro nové období.
Zdroj: MMR

Náměstkyně Letáčková: Efektivní
dočerpání prostředků z evropských
fondů je pro nás prioritou
Dále Národní konvent doporučuje změnit systém kontroly a hodnocení projektů tak, aby neodrazoval od podávání žádostí. S tím
souvisí i zavedení zpětné vazby žadatelům, aby věděli, kde udělali chyby, a vyzývání k předkládání projektů v dostatečném časovém
předstihu.
Konventní doporučení bude sloužit jako vodítko pro české tvůrce evropské politiky. Vydané závěry byly například prezentovány na
Výboru pro EU, dále budou rozeslány europoslancům a evropským
výborům Parlamentu ČR.
Národní konvent o Evropské unii bude letos v pořádání kulatých
stolů pokračovat, z každého jednání pak vzejdou doporučení k diskutovaným tématům, kterými budou například energetická bezpečnost, zaměstnanost, vnitřní bezpečnost nebo digitální agenda.
Zdroj: http://www.narodnikonvent.eu/712/doporuceni-2/

Hlavním cílem Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu
pro koordinaci (NOK) a řídicích orgánů operačních programů při jednání s Evropskou komisí bylo společně najít cestu k maximálnímu využití finančních prostředků v programovém období 2007–2013.
Zástupci Evropské komise v čele s Erichem Unterwurzacherem,
ředitelem sekce pro střední Evropu DG REGIO, na jednání 26. ledna s českou stranou diskutovali možnosti, jak pomoci programům
období 2007–2013, kde existuje riziko nevyčerpání.
„Jsem ráda, že atmosféra jednání byla i ze strany komise otevřená a je cítit snaha pomoci České republice efektivně využít přidělených prostředků. Ministerstvo pro místní rozvoj průběžně monitoruje stav čerpání. Na jeho základě pak navrhuje vládě kroky vedoucí k efektivnímu dočerpání přidělených finančních prostředků
a následně je koordinuje,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.
Shrnutí a doporučení vyplývající z této diskuse poskytuje dokument,
Rok 2015 je posledním rokem, ve kterém je možné dočerpat fivypracovaný autorským týmem Institutu pro evropskou politiku Eu- nance z evropských fondů v programovém období 2007–2013.
ropeum ve složení Radomír Špok, Zuzana Kasáková a Petr Volek.
Zdroj: MMR
Stěžejními body diskuse byly následující otázky:
–	Jaké přínosy mají konkrétní projekty pro dosažení stanovených
cílů na programové úrovni?
ČAOH: Změny v odpadovém
–	Lze výrazně snížit administrativní zátěž konečných příjemců?
–	Lze zabránit distorzím trhu, ke kterým došlo na základě masiv- hospodářství musí mít
ních investic z evropských fondů do vybraných oblastí?
co nejmenší dopad na občany
– Je inovativnost projektu vždy nezbytná a vhodná?
Vláda před Vánocemi schválila Plán odpadového hospodářství,
který Ministerstvo životního prostředí předložilo, aniž by byly s dostatečným předstihem známy a projednány jeho ekonomické dopady na občany a firmy. Česká asociace odpadového hospodářství
(ČAOH), která s navrhovaným razantním zdražením dlouhodobě
nesouhlasí, 22. ledna představila své vlastní řešení a upozornila na
nedostatky ekonomické analýzy.
„Ministerstvo životního prostředí nedodrželo svůj slib a neposkytlo před projednáním na vládě odborné veřejnosti k posouzení
ekonomickou analýzu Plánu odpadového hospodářství. I přes to
a přes dlouhodobou kritiku byl dokument schválen, aniž by proběhla elementární diskuze nad dopady navrhovaného zdražení.
Nedovedu si představit firmu, která by si vytvořila desetiletou straZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015
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Čerstvá metodika pro stanovení
systému nakládání s komunálním
odpadem je na webu
Metodický materiál

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve spolupráci
s odborem odpadů Ministerstva životního prostředí aktualizoval k datu 1. 1.
2015 právní výklad k obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i nakládání se stavebním
odpadem. K dispozici je na adrese Ministerstva vnitra.
Součástí tohoto výkladu jsou právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné
vyhlášky obce včetně vzoru obecně závazné vyhlášky obce.
Jednotlivé obce tak mohou při přípravě obecně závazných vyhlášek využít právě těchto metodických materiálů, které jim napomohou při samotném stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem.
Zdroj: MŽP
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-5.aspx
Znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

___________________________________________________________________

Ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

„Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou obce

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Obecně závaznou
vyhláškou může stanovit také systém nakládání se stavebními odpady produkovanými
na jejím katastrálním území nepodnikajícími fyzickými osobami.“

Aktualizováno k datu: 1. ledna 2015

Zpracoval: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ve spolupráci s odborem
odpadů Ministerstva životního prostředí

tegii a schválila ji, aniž by předtím byly prodiskutovány její ekonomické souvislosti. Náš stát to bohužel udělal, a pokud nechceme
hazardovat se zbytečným zatížením peněženek občanů, je třeba
to napravit. Ministerstvo navrhuje zvýšení skládkového poplatku
o 100 % v roce 2020, a dokonce o 200 % v roce 2024, což bude
znamenat zdražení na 1 000 a 1 500 Kč. Podle zkušeností recyklačních firem by přitom pro podporu recyklace a většího třídění stačilo navýšit poplatek každé tři roky o 100 korun, tak aby konečná
částka v roce 2020 dosáhla 700 Kč. To by jednoznačně vedlo k omezení skládkování, aniž by občané a firmy museli platit citelně více,
a vytvořilo by to prostor pro splnění cílů EU týkajících se recyklace,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.
Množství skládkovaného odpadu stále klesá, a to i bez toho,
aby v posledních letech došlo ke zvýšení poplatku za skládkování. Za posledních 5 let pokleslo množství skládkovaných odpadů
o 1 000 000 tun a i nadále se snižuje. Česká republika by se podle
ČAOH měla více zaměřit na materiálové využití, recyklaci a úpravy
odpadů, jak to požaduje také Evropská unie. Navrhované zvýšení
skládkového poplatku pouze uvolní cestu novým spalovnám, které představují nejdražší způsob nakládaní s odpady a které s ohledem na vysoké cíle Evropské unie v oblasti recyklace rozhodně nejsou aktuálním trendem.
„ČR se musí rozhodnout, zda chce své odpady třídit, recyklovat
a upravovat pro další způsoby využití, včetně toho energetického,
nebo zda chce celý obsah černých popelnic bez další úpravy pálit
v mamutích spalovnách. Aktuální text POH a jeho ekonomická
analýza ukazují na zásadní tlak na variantu spaloven. U té je však
třeba občanům pravdivě sdělit, že jde o nejdražší a dlouhodobě
neměnný, a tedy neflexibilní způsob, jak s odpady naložit, a že náklady ponesou právě oni. Třídění, recyklace a úprava odpadů je
jednoznačně levnější cestou, která navíc podporuje zaměstnanost
a tržní prostředí a EU ji preferuje. Jak se tedy ČR rozhodne a kolik
to bude občany skutečně stát?“ ptá se Petr Havelka.
Zdroj: ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší
oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné
podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu,
sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let
a v současnosti pod ni spadá více než 805 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné
aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
www.caoh.cz

Až 14 milionů krajům
na zpracování krajských plánů
odpadového hospodářství
MŽP zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských
plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015–2024 (POH ČR), schváleného
vládou v prosinci loňského roku. Ministr Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje mohou žádat do 9. března 2015.
Od 1. ledna 2015 začala platit nová strategie pro nakládání
s odpady v ČR – Plán odpadového hospodářství 2015–2024. Vláda ho schválila loni v prosinci. Všechny kraje musí nyní zpracovat
své krajské plány odpadového hospodářství nejpozději do 18 měsíců od začátku platnosti nového POH ČR.
„Je v zájmu nás všech, aby krajské plány odpadového hospodářství začaly platit dříve, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe
do 12 měsíců od začátku účinnosti POH ČR. Jen tak se České republice podaří nabrat správný kurz směrem ke splnění evropských
cílů pro nakládání s odpady. To je cesta ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky, ke zvýšení recyklace a materiálového využití a v neposlední řadě i k předcházení vzniku odpadů,“ vysvětluje ministr Brabec.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 a krajské plány
patří mimo jiné mezi klíčové dokumenty pro Evropskou komisi ve
vazbě na možnost financování projektů odpadového hospodářství
v novém Operačním programu Životní prostředí 2014–2020.
Příspěvek je určený na pokrytí nákladů spojených se zpracováním jednotlivých krajských POH, tak aby byly schváleny a jejich závazné části vydány obecně závaznou vyhláškou do 12 měsíců od
účinnosti nařízení vlády o POH ČR, nejpozději však do 29. února
2016. Vypracování jednotlivých Plánů odpadového hospodářství
můžou kraje zadat odborným firmám prostřednictvím výběrového řízení.
Zdroj: MŽP
http://www.mzp.cz/cz/news_150109_krajske_POH
https://www.sfzp.cz/sekce/785/prilohy-xvii---plany-odpadoveho-hospodarstvi-kraju/
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Ministr zemědělství Jurečka:
Zemědělce letos podpoříme
více než 53 miliardami korun
O téměř dvě miliardy korun více než v předchozím roce půjde letos na podporu zemědělského sektoru ze státního rozpočtu. Pro rok 2015 totiž vyjednal ministr zemědělství Marian
Jurečka 18,4 miliardy korun. V roce 2014 šlo do zemědělství
16,5 miliardy korun. Podařilo se také výrazně navýšit dotace
z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
(PGRLF), a to z půl miliardy korun na 2 miliardy. Celkový český
zemědělský rozpočet s příjmy z Evropské unie je pro letošní rok
53,7 miliardy korun.
„Uplynulý rok byl významný z mnoha pohledů. Jsme v poslední fázi jednání o podmínkách nové Společné zemědělské politiky. Díky tomu půjde do českého zemědělství v příštích letech
zhruba 250 miliard korun, což přispěje k rozvoji a zlepšení pozice našich zemědělců, potravinářů a lesníků doma i na zahraničním trhu. V součtu s příjmy z Evropské unie bude letošní český
zemědělský rozpočet 53,7 miliardy korun. V loňském roce byla
také přijata novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích,
která přináší největší změnu v legislativě potravin za posledních
patnáct let,“ řekl na bilanční tiskové konferenci ministr Marian
Jurečka.
Mezi úspěchy jmenoval rovněž návrat tzv. zelené nafty, rozhýbání podpory darování přebytečných potravin potravinovým bankám, zřízení pozic agrárních diplomatů v zahraničí nebo finanční
úspory na MZe. „Řadu IT nebo právních služeb nyní dělají naši interní zaměstnanci, čímž se snižují náklady a zvyšuje kontrola této
práce. Zavedli jsme systém centralizovaného zadávání veřejných
zakázek, díky kterému se během dvou let výrazně sníží energetické vstupy proti roku 2013, a my tak ušetříme téměř 50 milionů korun,“ uvedl Jurečka.
Jako jeden z hlavních cílů pro letošní rok ministr Jurečka označil přípravu Strategie rozvoje agrárního sektoru v ČR na období
2015–2020, s přesahem do roku 2030. Ve 2. pololetí chce MZe
předložit vládě dlouho očekávanou novelu mysliveckého zákona,
intenzivně pokračují práce na řešení problematiky sucha, zadržování vody v krajině.
„Na podporu celého zemědělského resortu letos půjde z českého rozpočtu 18,4 miliardy korun, zatímco loni to bylo 16,5 miliardy. Podařilo se nám prosadit zvýšení dotací, poskytovaných PGRLF
z plánované půl miliardy na miliardy dvě. Peníze jsou z vlastních
úspor, ze státního rozpočtu a jedna miliarda ze zisku Lesů ČR,“ řekl ministr.
Zdroj: MZe

MZe letos vytvoří dlouhodobou
strategii rozvoje zemědělství
Ministerstvo zemědělství (MZe) chce letos vytvořit strategii rozvoje agrárního sektoru pro období 2015 až 2020 s přesahem do
roku 2030. Na tiskové konferenci to včera uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dokument má podle něj navázat
na podobný materiál, který na ministerstvu vznikl v roce 2013, kdy
úřad vedl Petr Bendl (ODS).
„Přesný pracovní plán, jak budeme postupovat včetně rozdělení kompetencí, očekávám, že budeme mít během února,“ upřesnil Jurečka svůj záměr.
Takzvaná Strategie pro růst, kterou Bendl představil v roce 2013
určila za prioritu pro nadcházející roky především větší podporu
upadající živočišné výroby a pěstování ovoce a zeleniny. Zároveň
chtěla zemědělce motivovat, aby lépe využívali půdu a vodu a vytvářeli více pracovních míst na venkově.
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Podobné strategické dokumenty vznikaly i za dalších Jurečkových předchůdců. Zpravidla shodně uváděli, že by se mělo jednat
o dlouhodobou strategii, která by měla platit bez ohledu na to,
kdo bude ministrem zemědělství. Podobný koncepční dokument
představil v roce 2010 tehdejší ministr Jakub Šebesta.
„Není to tak, že tento dokument opouštíme. Strategie pro růst
je dokument, který má spoustu důležitých a podstatných informací,“ řekl ministr. Ve strategii vzniklé za jeho předchůdce mu však
prý chybí přesný popis toho, jak by se měly problémy uvedené
v analytické části řešit.
Strategie pro růst podle něj navíc nezahrnuje celé odvětví, týká
se především zemědělství, částečně potravinářství a okrajově lesního hospodářství. „Neřeší třeba problematiku vodohospodářství,
závlahových systémů, zadržení vody v krajině,“ podotkl Jurečka.
„Jde mi o to, abychom využili to, co tady je ve Strategii pro růst
a přidali k tomu ještě další poznatky, které potřebujeme mít,“ uzavřel ministr.
Zdroj: ASZ

Novela zákona o ochraně
zemědělského půdního
fondu u Senátu neprošla
Senát vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Senát na návrh dvou svých výborů
doporučil mimo jiné, aby se poplatky za vynětí půdy ze zemědělského fondu neplatily nejen kvůli stavbě státních, ale i krajských
a obecních komunikací. Novela především snižuje platby za vynětí půdy z fondu a zavádí výjimky z plateb odvodů pro dopravní nebo průmyslové stavby v průmyslových zónách.
Vláda chtěla osvobodit jen stavby komunikací ve vlastnictví státu. Senátor Radko Martínek prohlásil, že zatímco za vynětí půdy
pro silnice státu by se neplatilo, obce a kraje by platit musely, což
by podle něj znemožnilo stavby obchvatů malých měst a obcí. Ministerstvo hájilo úlevu jen pro státní silnice s tím, že tato změna má
za cíl zabránit pouze tomu, aby stát platil sám sobě.
Senát navrhl také posílit roli územních plánů při rozhodování
o poplatcích. Podle senátního návrhu nebude zapotřebí souhlas
úřadů k vynětí půdy, pokud půjde o pozemky určené podle územního plánu například pro stavbu bydlení v zastavitelné ploše. Souhlas nebude třeba ani u staveb občanské vybavenosti na takovýchto pozemcích. V případě výjimky z plateb odvodů pro dopravní nebo průmyslové stavby v průmyslových zónách senátoři chtějí, aby
se nevztahovala jen na stavby schválené do konce loňského roku.
Nová pravidla by se podle Senátu měla vztahovat i na pozemky,
v jejich případě už byla vydána územní rozhodnutí, ale zatím nebyly vyjmuty z půdního fondu.
Novela je především reakcí na zvýšení poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu v roce 2011. Tehdy se platby za vynětí půdy zvýšily kvůli masivní výstavbě solárních elektráren a možným záborům zemědělské půdy. Podle vlády se tím ale zkomplikovaly některé investice.
Nově mají být zachovány současné základní sazby odvodů za
vynětí. U půdy nejvyšší bonity se nově nebudou koeficienty ekologické váhy sčítat, ale použije se jedna nejvyšší hodnota. Cena za
vynětí půdy se tak v ČR srovná s okolními členskými státy EU. Mírně zvýšit se mají platby za vynětí nejméně hodnotné půdy čtvrté
a páté kategorie.
Ministr životního prostředí Richar Brabec řekl, že poplatek v případě průmyslových zón klesne na 160 až 180 korun za metr čtvereční. Podle současného zákona se někdy stávalo, že v některých
případech byl až 3100 korun za metr a převýšil cenu za samotný
pozemek, uvedl. Tak vysoké poplatky podle něj nemá žádná okolní země.
Zdroj: http://zemedelec.cz
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SZIF vypíše do konce dubna
největší veřejnou zakázku

z fondu dopravní infrastruktury na opravy krajských silnic (tedy silnic II. a III. třídy) 4,6 miliardy korun. Ty kraje na potřebné opravy
využijí ještě v letošním roce. „Je našim zájmem, aby se zvýšila kvalita kraji spravovaných silnic a regiony na tento záměr také obdržely patřičné finanční prostředky. Naší zásadní podmínkou je, aby
veškerá výběrová řízení v této souvislosti byla vysoce transparentní,“ řekl ministr dopravy, který dodal, že ministerstvo v těchto požadavcích po transparentnosti půjde nad hranici požadavků současného zákona. Jak upřesnil předseda Komise Rady AKČR pro dopravu Jiří Rozbořil, uvedené peníze budou mezi jednotlivé kraje
rozděleny podle délky silniční sítě na jejich území.
„Je to nejvýraznější finanční injekce státu ze státního rozpočtu za
uplynulých patnáct let. Chci panu ministrovi Ťokovi i vládě ještě jednou poděkovat. Kraje jsou připraveny projekty realizovat v letošním
roce. Odevzdali jsme seznam dopravních akcí zhruba za pět miliard
korun. Věřím, že to významným způsobem pomůže opravám silnic
ve všech regionech České republiky. Iniciativa, že to bude poprvé
z národních peněz je dobrou zprávou pro všechny kraje,“ zdůraznil
předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vypíše nejpozději do
konce dubna největší veřejnou zakázku ve své historii. Informovala o tom mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Podle dříve uvedených
informací má tříletý tendr na kompletní provoz a rozvoj informačního systému stát 750 milionů korun bez DPH. Prostřednictvím
SZIF ročně protéká více než 30 miliard korun ve formě dotací z Evropské unie a státního rozpočtu.
Jak uvedla Nováková, záměrem je zahájit zadávací řízení do
konce prvního čtvrtletí, ale nelze vyloučit, že může dojít k mírnému posunu v harmonogramu. Nejzazším termínem pro zadání zakázky je podle ní konec letošního dubna.
V rámci příprav tendru fond oslovil čtrnáct potenciálních dodavatelů. Jejich odpovědi mají instituci pomoci s nastavením parametrů zakázky tak, aby byla maximálně transparentní a nediskriminační. Podle Novákové je průzkum otevřený i pro další uchazeče.
Ti mohou informace o průzkumu včetně potřebných formulářů nalézt na webu SZIF.
Jde o zakázku figurující na seznamu významných zakázek, s nímž
byla loni v květnu seznámena vláda. Tendr bude proto před jeho
uveřejněním kabinet schvalovat.
Blíží se také termín, v němž fond dopředu avizoval vypsání další velké zakázky. Jde o tendr na propagaci značky Klasa v letech
2015 a 2016 v předpokládané hodnotě přesahující čtvrt miliardy
korun. Původně mělo být výběrové řízení vypsáno koncem léta či
na podzim 2014, aby začátkem letošního roku mohl již marketing
značky dělat jeho vítěz. Podle informací z poloviny prosince by však
zakázka měla být vypsána až v polovině ledna 2015. Vypsání tendru zkomplikovala Evropská komise. V souvislosti s novými unijními pokyny ke státní podpoře v zemědělství a lesnictví totiž rozhodla, že veškeré státní podpory s neomezenou dobou platnosti musí být ke konci roku 2014 ukončeny a následně nově notifikovány
v Bruselu. Spuštění tendru tak fond odložil na polovinu ledna.
Zdroj: Zemědělec

Šéf Asociace krajů, hejtman Hašek:
Děkujeme vládě za 4,6 miliardy
korun na opravy krajských silnic
Hostem brněnského jednání Rady Asociace krajů v pátek 16. ledna 2015 byl ministr dopravy Dan Ťok, který s hejtmany projednal výši prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy
silnic II. a III. tříd, které spravují kraje.
Jak na tiskové konferenci uvedl ministr dopravy Dan Ťok, na jednání Asociace krajů ČR přišel s dobrou zprávou – stát poskytne

Regionální témata
K dalším tématům patřilo zahájení jednání o budoucnosti regionální železniční dopravy po roce 2019. „Zabývali jsme se i leteckou dopravou, z pohledu krajů chceme, aby nebyla opomíjena regionální letiště, která jsou pro nás branou do jednotlivých regionů,
která mohou znamenat jak příliv investic, propojení regionů s Evropou a světem, tak i možnost atraktivnějšího propojení se světem
z hlediska turistiky a cestovního ruchu. Věnovali jsme se i regionálním jihomoravským tématům. Co se týká spojení na Vídeň, jsme s
panem ministrem oba fanoušci dálničního, tedy čtyřpruhového
uspořádání spojení Brna a Vídně včetně obchvatu Mikulova. To je
místo, kde budeme moci pracovat už během celého letošního roku, a nečekat na finální schválení Zásad územního rozvoje kraje.
Uděláme společně všechno pro to, aby se obchvat Mikulova mohl
realizovat co možná nejdříve. Co se týká komunikace R43, panu
ministrovi jsem opakovaně navrhl, abychom se začali zabývat možností, aby se tato komunikace začala připravovat od severní hranice Jihomoravského kraje směrem k Brnu. S panem ministrem jsme
se dotkli i dalších významných dopravních staveb na jižní Moravě.
Kraj jednoznačně podporuje dokončení Velkého městského okruhu v Brně, chceme co nejdříve dořešit otázku Železničního uzlu Brno,“ řekl hejtman Hašek, který zdůraznil, že Brno se nesmí stát
provinčním městem, kterému se vyhnou dálkové tratě nebo do budoucna vysokorychlostní tratě.
Zdroj: AKČR

Ministryně Karla Šlechtová přivítala
v úřadě novou generální ředitelku
agentury CzechTourism
Generální ředitelkou agentury CzechTourism se k 1. lednu 2015
stává Monika Palatková. Ve funkci střídá Rostislava Vondrušku.
Monika Palatková působila v agentuře CzechTourism od září 2014
na pozici ředitelky pro rozvoj, kde měla na starosti především přípravu koncepce cestovního ruchu pro období 2015–2020, sladění prezentace České republiky v zahraničí a pojetí zákona o cestovním ruchu.
„Nová paní ředitelka má ode mne hned několik důležitých úkolů. V rámci domácího cestovního ruchu především potřebujeme,
aby čeští turisté trávili co nejvíce času u nás v Česku. V rámci příjezdového cestovního ruchu jsou zajímavé především mimoevropské trhy jako například Balkán. Přeji nové paní generální ředitelce
v její funkci mnoho úspěchů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová.
Karla Šlechtová též zmínila rozvíjející se potenciál čínského trhu
v souvislosti s uzavřeným Memorandem o porozumění a spoluprá-
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ci v oblasti cestovního ruchu. Hovořila také o blížící se premiéře
čínského snímku natáčeného v Praze „Somewhere only we know“
a přípravě přímé letecké linky mezi Čínou a Českou republikou.
Nová generální ředitelka Monika Palatková vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů se specializací na mezinárodní ekonomické vztahy a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze
(1993), v rámci postgraduálního studia absolvovala část studia na
švýcarské Universität St. Gallen. V CK Fischer působila na pozicích
manažerky pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu a manažerky produktu pro domácí a příjezdový turismus, ve společnosti CzechIt – Institute for Strategic vedla zpracování marketingové strategie České republiky na zahraničním trhu.
Působila jako vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu na
Vysoké škole obchodní, věnuje se přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání a publikační činnosti.
„Z agentury CzechTourism chci vybudovat profesionální, proobchodně orientovanou a renomovanou marketingovou agenturu zajišťující konkurenceschopnost a růst hodnoty značky jménem
Česká republika na zahraničním a domácím trhu,“ dodala nově
jmenována generální ředitelka.
Zdroj: MMR

Role průvodců v cestovním
ruchu je nezastupitelná
V kongresovém sále hotelu Ambassador Praha byl v pondělí
26. ledna pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj zahájen
16. ročník mezinárodního kongresu Světové federace asociací turistických průvodců (World Federation of Tourism Guide Associations Convention – WFTGA).
„Jsem ráda, že mám tu čest zahájit 16. ročník mezinárodního
kongresu. Nejen já osobně, ale i naše ministerstvo, které má v gesci cestovní ruch, si vážíme profese turistického průvodce. Role průvodce je nezastupitelná ve všech směrech,“ pronesla úvodní slovo
k zahájení konference ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj Martina Pavlásková.
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MMR vnímá a podporuje profesi průvodce v oblasti cestovního
ruchu jako nezastupitelnou. Z tohoto důvodu již v roce 2013 podpořilo na žádost Asociace průvodců ČR kandidaturu České republiky na uspořádání dalšího ročníku mezinárodního kongresu průvodců v Praze. WFTGA je neziskovou organizací, která sdružuje
profesionální turistické průvodce se zhruba 22 tisíci členy působících na pěti kontinentech světa. WFTGA je přidruženým členem
UN World Tourism Organisation a oficiálním partnerem UNESCO.
Pro zhruba 400 registrovaných návštěvníků je připraven bohatý
program, kde kromě různých workshopů a seminářů se bude jednat o nových formách interpretace kulturního a přírodního dědictví, jak spolupracovat s destinacemi a památkovými objekty a v neposlední řadě i o tom, jak se rozvíjí poskytování průvodcovských služeb pro zdravotně postižené návštěvníky.
Zdroj: MMR

MMR: Pomáháme obcím se
strategickým plánováním
Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 26. ledna spustilo inovovanou verzi
aplikace www.obcepro.cz, která podporuje strategické plánování obcí. Program je užitečným pomocníkem samospráv při tvorbě programu rozvoje a řízení obce.
„Chceme podpořit kvalitu, otevřenost a systematičnost plánování na místní úrovni. Nabízíme cesty jak obcím usnadnit nelehký
proces strategického plánování. Nespornou výhodou nástroje je
vedle srozumitelného metodického rámce také jednoduchý přístup k socioekonomickým informacím o dané obci, které mohou
po zdařilé interpretaci posloužit jednak starostům a zastupitelům
při stanovení rozvojových priorit obce, tak ministerstvu například
ve vztahu k zacílení národních i evropských dotací,“ řekl ředitel
sekce regionální politiky David Koppitz.
Nejvýraznější změnou nové verze aplikace je celková proměna
jejího vzhledu. Ta výrazně zvýšila komfort uživatelů aplikace a podpořila její intuitivní ovládání. Změny byly provedeny na základě
podnětů uživatelů, kterými jsou starostové obcí, projektoví manažeři obecních a městských úřadů, mikroregionů či místních akčních
skupin.
V průběhu letošního roku bude aplikace rozšířena o další nástroje, které usnadní obcím realizaci a hodnocení rozvojových dokumentů ve vztahu k finančním prostředkům a rozvojovým ukazatelům.
Aplikace je součástí metodické pomoci MMR obcím v oblasti jejich rozvoje. V roce 2013 publikovalo MMR „Metodiku tvorby programu rozvoje obce“. Vedle této metodiky byla uvedena do provozu i aplikace www.obcepro.cz , která zjednodušuje tvorbu konkrétního programu rozvoje obce.
Tvorba metodiky a elektronického nástroje pro strategické plánování obcí byla realizována díky projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008),
jenž byl podpořen z prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zdroj: MMR
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Vláda projednala rozbor financování
neziskovek z veřejných rozpočtů
v roce 2013
Vládní kabinet se ve středu 14. ledna 2015 sešel ke společnému jednání. Ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier předkládal na jednání vlády jeden materiál.
Jednalo se o Rozbor financování nestátních neziskových organizací (NNO) z veřejných rozpočtů v roce 2013, který vláda po projednání vzala na vědomí.
Materiál obsahuje údaje o všech dotacích poskytnutých nestátním neziskovým organizacím (NNO) ze státního rozpočtu a státních
fondů a údaje o všech dotacích z rozpočtů územně samosprávných
celků. Rozbor zahrnuje i dotace poskytnuté NNO v rámci finanční
spoluúčasti státního rozpočtu a rozpočtů krajů na projektech financovaných z Evropských fondů.
V roce 2013 bylo všemi veřejnými rozpočty poskytnuto na projekty NNO formou dotací celkem 12.734.414.000 Kč. Ze státního
rozpočtu bylo poskytnuto 7 196 dotací na projekty 2 413 NNO v celkové výši 7.011.107.000 Kč. Za sledované období 2006 až 2013 se
jedná o údaj nejvyšší – viz následující tabulka:
Tabulka č. 1: Vývoj v letech 2006 až 2013
2006 2007 2008 2009
Objem dotací
5570 6600 6311 5603
(v milionech Kč)
Počet dotací
4506 5505 8794 8038
Počet příjemců 2999 3527 3703 3006

2010 2011 2012 2013
5767 5741 6680 7011
7620 8403 8825 7196
3215 3036 3075 2413

Tabulka č. 2: Meziroční změny v letech 2006 až 2013
2007 2008 2009 2010 2011
2006 2007 2008 2009 2010
Objem dotací (v %) +18,5 –4,4 –11,2 +2,9 –0,4
Počet dotací (v %) +22,2 +59,7 –8,6 –5,2 +10,3
Počet příjemců (v%) +17,6 +5,0 –18,8 +7,0 –5,6

2012
2011
+16,0
+5,0
+1,3

2013
2012
+5,0
–18,5
–21,5

Objem finančních prostředků, poskytnutých jako dotace na aktivity NNO ze státního rozpočtu, stejně jako v předchozím roce
stoupl. Problémem však i nadále zůstává spíše struktura těchto dotací. Celých 83,4 % objemu dotací NNO bylo v roce 2013 poskytnuto pouze ze dvou kapitol: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (48,2 %) a Ministerstva práce a sociálních věcí (35,2 %).
K nejvýznamnějšímu nárůstu (o více než 30 %) oproti předchozímu
roku došlo v případě kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury a Všeobecné
pokladní správy. O více než 15 % se pak jednalo o nárůst u rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Ministerstva zemědělství
a Ministerstva zahraničních věcí. K významnějšímu poklesu (o více
než 15 %) oproti předchozímu roku došlo v případě Ministerstva
obrany a Ministerstva životního prostředí.

Kraje a hlavní město Praha poskytly NNO formou dotací v roce
2013 celkem 1.684.538.000 Kč, což znamená nárůst oproti roku
2012 o 10,6 %. Tento nárůst není ovšem rovnoměrný u všech krajů.
K významnému nárůstu (o více jak 15 %) oproti roku 2012 došlo
u rozpočtu Moravskoslezského kraje, Kraje Vysočina, hlavního města
Prahy a Středočeského kraje. K významnému poklesu došlo v případě Plzeňského, Ústeckého a Libereckého kraje. Největší objem dotací poskytnutých NNO z rozpočtů krajů a hlavního města Prahy v roce
2013 směřoval do oblastí „Tělovýchova“ (33 %), „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (22 %) a „Kultura a ochrana památek“ (15 %).
Obce (bez hlavního města Prahy) poskytly NNO v roce 2013 celkem 3.263.485.000 Kč, což představuje meziroční nárůst o 13 %.
Nejvíce byla podpořena oblast „Tělovýchova“ (44,5 %), „Kultura
a ochrana památek“ (19,5 %) a „Sociální věci a politika zaměstnanosti“ (18,3 %).
Z mimorozpočtových státních fondů byla v roce 2013 NNO formou dotací poskytnuta suma 775.284.000 Kč, což znamená meziroční nárůst o 14,4 %.
Celkem tedy bylo v roce 2013 poskytnuto NNO z veřejných rozpočtů 12.734.414.000 Kč. Největší suma dotací pro NNO byla poskytnuta do oblasti „Tělovýchova“ (5.166.930.000 Kč, tj. 40,6 %), následovaly „Sociální věcí a politika zaměstnanosti“ (3.451.748.000 Kč, tj.
27,1 %) a „Kultura a ochrana památek“ (1.353.773.000 Kč, tj. 10,6 %).
Rozbor obsahuje i předběžné údaje za rok 2014, ale jedná se
pouze o odhady z podkladů poskytovatelů peněz. Státní informační systémy, které pak ta čísla prověří, se totiž plní s více než ročním
zpožděním.
Zdroj: Vláda ČR

Obce nedostanou z EU peníze
na památky
V začínajícím novém plánovacím období Evropské unie do roku
2020, tedy v nových dotačních programech, nedostanou malé obce žádné peníze na opravu památek. Navíc národní zdroje klesly na
minimum, řekl Pavel Čížek, zástupce vedení Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje a starosta města Spálené Poříčí, které díky dotacím obnovilo všechny památky.
„Je to velmi těžká situace, protože Program rozvoje venkova,
který v minulém plánovacím období financoval opravy malých památek, nebude dávat na památky nic,“ uvedl. Podle něj se přitom
díky dotacím přes místní akční skupiny v ČR opravilo v obcích víc
než 900 objektů.
Peníze pro památky v malých obcích podle Čížka zřejmě nebudou ani v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP),
který bude nástupcem dnešních dotací z regionálních operačních
programů. „A program IROP bude dávat pouze na muzea a galerie většího rozsahu a na památky UNESCO a národní kulturní,“
uvedl Čížek. Dosavadní regionální operační programy nabízely dotace na zpřístupňování památkových objektů.
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Národních kulturních památek je podle Čížka málo. Památkový ústav sice vytváří indikativní seznam dalších památek, které by
toto označení mohly získat, ale to má pevně dané parametry. V celé ČR je asi 40 000 památek a zatím to vypadá, že unijní peníze
bude možné využít jen na několik set z nich, dodal.
Podle Čížka o tom obce zatím příliš nevědí. „Je to další zpráva
pro venkov a nejhorší je, že Plzeňský kraj je téměř celý venkov,“
uvedl. Na dotace na památkovou ochranu přitom byly podle něj
malé obce zvyklé. Uvedl, že když byly peníze z regionálních operačních programů a Programu rozvoje venkova, klesaly prostředky
na obnovu památek na ministerstvu kultury. „Teď jsme v národních zdrojích na minimu a evropské peníze budou pouze na nejvýznamnější památky. I když jako společnost bohatneme, tak najednou na památky nemáme,“ postěžoval si Čížek.
Hnutí Starostové a nezávislí, jehož je Čížek krajským předsedou,
se v minulých měsících snažilo posílit o 400 milionů korun národní programy pro venkov ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury. „Prošlo to rozpočtovým výborem. Poslanecká sněmovna to nakonec neschválila kvůli nesouhlasu ministerstva financí. Ale nevzdáváme se, šlo by peníze posílit z rozpočtové rezervy,“
řekl Čížek.*
Zdroj: Zemědělec

Odbor strukturálních fondů
Ministerstva vnitra
má nového ředitele
Novým ředitelem Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra se stal RNDr. Ivo Ryšlavý. Na základě jmenování ze dne 15. ledna 2015 v této funkci nahradil Mgr. Zoru Skurčákovou.
„Ve své práci bych rád navázal na to pozitivní, co se v uplynulých letech podařilo na odboru strukturálních fondů. A i když to
nebude lehké, cílem je s co nejlepším výsledkem dokončit současné programové období. K hlavním prioritám na rok 2015 proto patří především úspěšné dokončení maximálního možného počtu realizovaných projektů, vyčerpání co nejvíce prostředků ze zbývající
a zajištění úspěšné certifikace uskutečněných v roce 2015,“ uvedl
nastupující ředitel Ryšlavý.
Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra (OSF MV) vykonává funkci zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační
program, oblast intervence 1.1 a pro Operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. V rámci programového období 2007−2013 rozděluje přibližně 12,5 miliard korun na
projekty podporující zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných
úřady veřejné správy v České republice.
Na OSF MV pracovalo k 1. lednu 2015 celkem 53 zaměstnanců. Jejich úkolem bude zajistit bezproblémové fungování odboru
pro stávající programové období do konce roku 2015. OSF MV dále plní funkci Zprostředkujícího subjektu Programu švýcarsko-české spolupráce a Partnera Programu EHP Norsko.
Zdroj: MVČR – OSF
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tištěného katalogu a také budou součástí putovní výstavy Dřevěná stavba roku 2014.
Přihlašování je díky partnerům ankety zcela zdarma. Podmínkou
přihlášení je zaslat vyplněnou přihlášku a minimálne 3 fotografie
soutěžního hřiště v co nejvyšším rozlišení na adresu: registrace@
drevoprozivot.cz, a to do 10. února 2015. Přihlášku i podrobná pravidla kategorie najdete na: http://www.drevenastavbaroku.eu/o-ankete/ke-stazeni. O vítězi rozhodne internetové veřejné hlasování od 17. do 24. února 2015.
Soutěžní podmínky: http://www.drevenastavbaroku.eu/images/
KE-STAZENI/2014/140731-DSR14-SOUTEZNI-PODMINKY-DH-v1.pdf
Galerie soutěžních hřišť ročníku 2013: http://www.drevenastavbaroku.eu/drevena-hriste-13.
Zdroj: SMOČR

Premiéři ČR, Rakouska a Slovenska
založili ve Slavkově nový formát
regionální spolupráce
Premiér Sobotka se 29. ledna 2015 setkal ve Slavkově se spolkovým kancléřem Rakouské republiky Faymannem a předsedou
vlády Slovenské republiky Ficem, aby projednali možnosti posílené
spolupráce jak v oblasti sousedských vztahů, tak v rámci podpory
růstu a zaměstnanosti a dalších národních a evropských politik.
Premiéři se shodli na potřebě posilovat povědomí občanů všech
tří zemí o společných zájmech a konkrétními výsledky jim přibližovat
projekt evropské integrace. Za tímto účelem předsedové vlád formou
Slavkovské deklarace přijali závazek společné trojstranné spolupráce. Součástí Deklarace je pracovní plán, stanovující oblasti spolupráce pro rok 2015. Tyto oblasti zahrnují problematiku dopravy, energetické bezpečnosti a infrastruktury, zaměstnanosti mladých, přeshraniční spolupráce, sociální dimenze evropské integrace a spolupráce
se zeměmi v sousedství EU. Předsedové vlád by se v tomto slavkovském formátu měli v budoucnu scházet jednou ročně.
„Čechy, Rakušany a Slováky spojuje řada historických a mezilidských vazeb, které se v průběhu staletí vytvořily ve společném
kulturním prostoru středoevropského regionu. Chtěli bychom proto také společně hledat odpovědi na některé výzvy, před kterými
náš region stojí, i na praktické otázky sousedské spolupráce,“ řekl k slavkovskému setkání premiér Sobotka.
„Jsem potěšen ze setkání s českým předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a slovenským předsedou vlády Robertem Ficem
v moravském Slavkově. Pravidelné rozhovory jsou nejlepším základem pro dobré sousedství – také proto, že máme ve sjednocené
Evropě řadu společných zájmů,“ uvedl rakouský kancléř Rakouské
republiky Werner Faymann.
Před jednáním na slavkovském zámku navštívili předsedové vlád
společně Mohylu míru na místě, kde v roce 1805 proběhla bitva tří císařů. Položením věnce uctili památku více jak 16 000 padlých různých
národností, kteří na slavkovském bojišti zahynuli. Zdroj: Vláda ČR

Přihlaste obecní hřiště do ankety
Dřevěná stavba roku
Nadace dřevo pro život začala přijímat přihlášky do kategorie
Dřevěná hřiště v anketě Dřevěná stavba roku 2014. Města a obce
ČR se akce mohou zúčastnit se svým obecním hřištěm a získat tak
10 000 Kč na uspořádání dětského dne. Záštitu anketní části Dřevěná hřiště poskytl Svaz měst a obcí.
V kategorii Dřevěná hřiště se udělují dvě ceny, a to v podkategoriích „Malé hřiště“ a „Velké hřiště“. Přihlašovatelé obou vítězných hřišť pak obdrží poukaz na 10 000 Kč na uspořádání dětského dne na vítězném dřevěném hřišti. Všechna soutěžní hřiště budou propagována na webových stránkách ankety, zařazena do
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Rok ministra zemědělství

Ministrův rok v úřadě
– jak jej vidí sedláci?
Jaká očekávání měli sedláci při usednutí Mariana Jurečky do
křesla ministra zemědělství a jaká je realita rok poté? Vhodnou příležitostí ke zhodnocení ministrova roku v úřadě bylo mimořádné
zasedání Rady Asociace soukromého zemědělství ČR, které se
uskutečnilo v pondělí 12. ledna v pražském hotelu STEP. Po deseti měsících se jednání se zástupci selského stavu zúčastnil i samotný ministr zemědělství.
Očekávání a požadavky ASZ
Jak ve svém vystoupení na úvod uvedl předseda ASZ ČR Josef
Stehlík „Hlavním požadavkem asociace je podpora myšlenky rodinného hospodaření, které představuje jedinečný generační cyklus odpovědného podnikání.“ To znamená zajištění podmínek
a prostředků všem smysluplným opatřením pro živý venkov, rodinným farmám a menším projektům, pro zachycení a využití peněz
v katastru, ve kterém farmář žije a podniká, či zvyšování přidané
hodnoty (zpracování produkce a prodej přímo na farmách, diverzifikace aktivit na venkově, spolupráce s obcemi a okolními podnikateli). S těmito cíli ASZ žádala o maximální využití možností,
které nabízí Reforma Společné zemědělské politiky EU (zavedení
vyšší dotace na omezené množství tzv. prvních hektarů na farmě
a zavedení určitého stropu pro dotace na největší podniky, zjednodušený režim pro malého farmáře, minimální překážky pro získání
dotací, zřetelnou podporu malým projektům v Programu rozvoje
venkova a větší podporu mladých začínajících zemědělců), dále také důsledné snižování zbytečné byrokracie, posilování vlastnických
práv k půdě a změnu struktury industriálního zemědělství.
Současná realita
Současná realita je však zcela jiná. Důsledkem odmítání věcných
připomínek ASZ, ale i některých dalších nevládních organizací, ze
strany ministerstva při projednávání nových podmínek SZP nyní
hrozí nebezpečí zpoždění čerpání finančních prostředků. Ministr
přitom nevyužil téměř nic ze shora nabízených politických nástrojů a příležitostí reformy zemědělské politiky, přestože například
podporu menším projektům již před rokem slíbil. Naopak došlo
k chybnému pojetí dotací na welfare zvířat, či ke snahám o zbytečné navyšování množství hospodářských zvířat u tzv. znevýhodněných oblastí jako podmínky pro dotace, zamítnutí výplaty dotací na „vázané“ komodity jednoduchým systémem na každou dobytčí jednotku, zavádění nelogických vstupních podmínek pro
mladé začínající sedláky), apod.
Během ročního působení ministra Jurečky se také výrazně projevil dopad jeho podléhání tlaku velkých podniků a zájmům jejich
nevládních organizací, a to ve vytváření překážek k čerpání dotací
pro malé subjekty (např. prokazování minimální produkce na hektar, povinnost být zemědělským podnikatelem nikoli podle platných zákonů, ale již kvůli dotační žádosti).
Jako promarnění velké šance na propagaci klasického soukromého zemědělství vidí sedláci loňský přístup ministerstva k Roku
rodinných farem, který vyhlásila OSN. V jeho rámci se po celém
světě konalo nespočet akcí podporu této nejčastější a nejdůležitější formy hospodaření a života na venkově. Ne ovšem u nás, kde
tato podpora byla prakticky nulová. Naopak byly zaznamenány
kroky vedoucí spíše ke konzervaci současné struktury postsocialistického pojetí zemědělství a venkova.
K pozitivům působení pana ministra patří například zrušení nadbytečných pozic krajských ředitelů Agentur pro zemědělství a venkov či významná podpora Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu (zejména pak zachování programu k nákupu půdy od fyzických osob). Znovuzavedení zelené nafty je však již hodnoceno spíše neutrálně a to z důvodu existence jiných možností vy-
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užití těchto peněz pro sedláky. Pozitivní kroky tak celkově zůstávají
daleko za očekáváním selské veřejnosti, kterou v době své podpory
Mariana Jurečky jakožto kandidáta na post ministra měla.
Z argumentace ministra
Samotný šéf resortu na jednání argumentoval snahou o komunikaci se všemi nevládními organizacemi, a to bez jakéhokoliv
upřednostňování některé z nich. Zemědělce dle něj nelze dělit na
malé, střední či velké, ale pouze dobré či špatné a dle tohoto kritéria je i zvýhodňovat. Poněkud rozpačitě byla sedláky přijata ministrova argumentace o „spekulativních vlastnících“, kteří se dle
jeho názoru snaží získat dotace a berou půdu těm, co na ní hospodaří, ale nevlastní ji. Naštěstí uzavřenou kapitolou by měly být
snahy ministra o zřizování zákonných předkupních práv pro pachtýře a stát. Podle názoru ASZ však už samy takové návrhy omezují vlastnická práva majitelů pozemků, což je pro členy Asociace naprosto nepřijatelná záležitost.
Z diskusních příspěvků
„Dle vašeho vyjádření se zemědělci rozdělují pouze na dobré či
špatné. Dotační pravidla však rozlišují jinak – na malé, střední a velké. Malí zemědělci jsou povětšinou ti, kteří na vesnici bydlí, pracují, mají tam svůj majetek. Velcí mnohdy bydlí úplně jinde nebo
v jednom katastru z desítek, které obdělávají. Dle Evropské unie,
ale i celosvětově, jsou právě malé rodinné farmy největším přínosem pro venkov, naše ministerstvo zemědělství to však vůbec nezohledňuje,“ uvedl místopředseda ASZ Jan Štefl.
„Nejen z historického hlediska (způsob vypořádání restitucí
a transformačních podílů, nerozdělení transformační rezervy), ale ani
nyní u nás nejsou rovné podmínky pro zemědělské podnikání fyzických a právnických osob. Větší podniky čerpají výhody ze své velikosti (množstevní slevy při vstupech, lepší výkupní ceny), zvýhodněny jsou
i lepším přístupem k investičním dotacím,“ zaznělo v diskusních příspěvcích paradoxně ze strany členů ASZ s velkou výměrou, kteří si ale
velmi dobře uvědomují nezastupitelnou roli menších hospodářství.
„Jaká jsou kritéria hodnocení dobrého a špatného hospodáře?
Pokud se na to budeme dívat z pohledu péče o krajinu, půdu a opatření na podporu vody v krajině, obecně lépe vycházejí právě malé
rodinné farmy, kde se předává hospodaření z generace na generaci,“ zaznělo dále.
Po čtvrtstoletí na začátku?
I nadále proto Rada ASZ ČR požaduje jasnou podporu odpovědnému rodinnému hospodaření. Prozatím totiž ministerstvo nedalo prostřednictvím konkrétních kroků a praktických opatření zřetelně najevo, že mu na zachování rodinné formy hospodaření na
českém venkově záleží.
„Zdá se, že čtvrtstoletí po politických změnách v našem státě
jsou soukromí zemědělci hospodařící na svých rodinných farmách
opět v pozici, kdy před ministrem zemědělství (který má notabene
podporu rodin ve svém politickém programu) musí znovu vysvětlovat, co je principem a smyslem rodinného způsobu hospodaření
a podnikání v zemědělství a jaký je jeho význam pro venkov i celou společnost,“ zhodnotil setkání s ministrem Jurečkou čestný
předseda ASZ ČR Stanislav Němec.
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR
a Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ ČR
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Reakce ministra zemědělství na tvrzení
Asociace soukromého zemědělství ČR
Ministr Jurečka nesouhlasí s tvrzením Asociace soukromého zemědělství, že upřednostňuje velké zemědělské podniky před těmi malými. Proto chce vysvětlit svůj postoj a také konkrétní kroky, které na
podporu malých farmářů podniká on i Ministerstvo zemědělství.
Od chvíle, kdy jsem nastoupil do funkce ministra zemědělství,
jednám se zástupci všech zemědělských podniků, ať už jsou velké,
střední nebo malé. Nikomu se nevyhýbám, ani nikoho neprotežuji, ke všem přistupuji férově. Jedním ze subjektů, se kterým často
jednám, je právě i Asociace soukromého zemědělství (ASZ). Proto
mě zarazilo jejich prohlášení, ve kterém mě obviňují z toho, že
podléhám tlaku velkých podniků a zájmům jejich nevládních organizací nebo že jsem nevyužil příležitostí reformy Společné zemědělské politiky. Musím konstatovat, že uvedená tvrzení se nezakládají na pravdě. Malé zemědělce, a mezi nimi samozřejmě i ty, kteří jsou sdruženi v ASZ, podporuje ministerstvo různými způsoby.
ASZ tvrdí, že malým farmám komplikuje získávání dotací například nová povinnost prokazovat minimální produkci na hektar či
povinnost být zemědělským podnikatelem nikoliv podle platných
zákonů, ale již kvůli dotační žádosti.
Tato podmínka zaručuje, aby se dotace dostaly k těm žadatelům, kteří reálně hospodaří a zemědělstvím se živí. Peníze tak nezískají spekulanti, kteří o podporu žádají, aniž by v zemědělství
podnikali. Tato podmínka by neměla být překážkou pro členy ASZ,
kterou tvoří soukromě hospodařící zemědělci. Dotace z EU nejsou
odměnou za vlastnictví polí, ale za to, že na nich zemědělec pracuje a vytváří přidanou hodnotu.
Minimální limit požadované produkce pro konkrétní komoditu
je, aby podpora cíleně směřovala na zemědělskou činnost v citlivých komoditách. Zároveň se tak zabrání, aby se stal příjemcem
peněz někdo, kdo nic neprodukuje.
ASZ mi přisuzuje, že jsem nevyužil nic z politických nástrojů, abych
zavedl vyšší dotace na omezené množství tzv. prvních hektarů na farmě. Zároveň mi vytýká, že jsem nepodpořil zjednodušený režim pro
malé farmáře nebo minimální překážky pro získání dotací.
Je pravda, že jsme nevyužili možnosti o tzv. prvních hektarech, ale
to bylo proto, že jsme se rozhodli zvolit jinou a podle nás vhodnější
formu podpory. V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) budeme
mít možnost přesně cílit na projekty malých zpracovatelů a farmářů.
Nařízení EU umožňuje nastavit limit pro prémii mladým zemědělcům od 25 do 90 hektarů. Ministerstvo zemědělství aplikuje podle požadavku ASZ horní limit.
Zemědělci hospodařící na méně než 15 hektarech mají, oproti
větším farmářům, zjednodušené povinnosti při plnění tzv. ozelenění.
V loňském roce při hodnocení 20. kola Programu rozvoje venkova dostaly projekty do 5 milionů korun zvýhodnění 20 bodů. V mimořádném 22. kole PRV určeném na nákup strojů jsme postupovali tak, že při bodové shodě jsme upřednostnili menší projekty. Kofinancování PRV bylo zvýšeno z 15 % na 25 % z národních zdrojů,
což je pozitivní zpráva také pro menší zemědělské podnikatele.
Počítáme s tím, že při nastavení budoucí podoby PRV získají malé a střední zemědělské a potravinářské podniky určitou bonifikaci.
Letos dostanou zemědělci více peněz například na nákup půdy
nebo na pořízení zemědělské techniky. Podařilo se nám totiž prosadit zvýšení dotací poskytovaných prostřednictvím Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu z původně plánované
půl miliardy na 2 miliardy korun.
Spolupracovali jsme s ASZ při novelizaci zákona, který umožnil
domácí porážky skotu přímo na farmách. Pro malé farmáře je výhodou také to, že jsme zvýšili limity masa, které může být dodáno
na trh přímo z malých hospodářství, aniž by museli mít schválení
coby zpracovatelské podniky.
V loňském roce jsme uspořádali pět Farmářských slavností pro rodiny s dětmi. Akce se konají právě na malých farmách s cílem propagovat jejich práci. Loni na ně Ministerstvo zemědělství vydalo více než
tři miliony korun. Akce měla u veřejnosti i u zemědělců úspěch a le-
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tos v ní budeme pokračovat. Loni Ministerstvo v rámci Roku rodinných farem uspořádalo projekt Poznej svého farmáře, kdy zorganizovalo pět akcí na podporu malých, většinou začínajících rodinných
podniků. Na projekt, který lidem ukazuje možnosti nákupu kvalitních
potravin v blízkém okolí přímo od farmáře, přispěl ministerský rozpočet částkou téměř 1,5 milionu korun. Akce měla tak pozitivní
ohlas, že ji letos rozšíříme na 13 malých farem ve všech krajích ČR.
Nerozumím tedy tomu, proč se mě Asociace soukromého zemědělství snaží očernit, když z uvedených konkrétních údajů naprosto jasně vyplývá, že menší farmáři nestojí na okraji mého zájmu. Naopak, Ministerstvo zemědělství je podporuje prostřednictvím mnohých dotačních programů i osvětových akcí.
Marian Jurečka, ministr zemědělství

Agrární komora ČR podporuje
české zemědělství jako jeden celek
V poslední době se opět v médích objevují vyhrocené diskuse
a rozbroje na téma malí versus velcí zemědělci, ještě lépe řečeno
rodinné farmy versus zemědělské podniky. Z pohledu Agrární komory je ale jakékoliv striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední není zapotřebí, protože v každém případě jsou
to bez ohledu na velikost podniku jedni zemědělci, kteří hospodaří na stejné půdě ve stejné republice.
Agrární komora dlouhodobě zastupuje české zemědělce a potravináře bez ohledu na jejich velikost a formu hospodaření, s jediným cílem – posílení podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti na domácím i evropském trhu, což se týká, jak velkých,
tak malých farmářů. Průběžně tedy hledá a podporuje takový rámec podnikání, který bude přijatelný pro zemědělce, pro celý venkov i pro celou naší společnost.
Z široké platformy názorů členů Agrární komory je zřejmé, že
i přes veškerou a otevřenou snahu problematiku prodiskutovat
a sjednotit, je obtížné nalézt jeden společný a všem členům vyhovující postoj. Komorou přijatá stanoviska jsou proto v naprosté většině případů kompromisem, který odráží většinový názor s ohledem na maximální přínos pro zemědělský a potravinářský sektor
jako celek. Zpravidla je to v praxi tak, že ve svých požadavcích částečně ustoupí jedna zájmová skupina, podruhé zase skupina jiná,
přičemž celek dlouhodobě zůstává v rámci možností vyrovnaný.
Ve stejném principu pak vnímáme vytvoření rámce Společné zemědělské politiky EU pro roky 2014 – 2020 v prostředí a podmínkách České republiky. Směrem k partnerům a Ministerstvu zemědělství jsme v průběhu posledního roku vznesli celou řadu stanovisek, argumentů a požadavků, z nichž některé byly přijaty, jiné
byly pozměněny či úplně odmítnuty. Takový je aktuální stav a jako
takový jej také respektujeme, i když názory můžeme mít i nadále
odlišné. Jako příklad zde můžeme uvést definici aktivního zemědělce, naplnění obálky LFA oblastí, systém degresivity, platby na
některé citlivé komodity, apod. Zde s přijatými výsledky nesouhlasíme, přesto je však zpětně nemíníme směrem k MZe napadat a do
nekonečna či jen z principu je rozporovat.
Směsice názorů nevládních a zájmových agrárních organizací byla a je stejně pestrá a zpravidla odráží zájmy určité organizace, pramenící z velikosti, výrobního zaměření, produkce konkrétních komodit či jiných priorit jejich členů. Z tohoto titulu také chápeme vznášené priority i jejich obhajobu a posléze případná rozhořčení při jejich
odmítnutí. Jsme totiž v mnoha případech ve zcela shodné pozici.
Domníváme se ale, že místo diskusí o velikosti podniku, je nyní zapotřebí jít dál. Máme před sebou celou řadu dalších významných témat, jako je například blížící se ukončení kvótového systému mléka,
realizace a dokončení legislativy k Programu rozvoje venkova na národní úrovni včetně jeho kofinancování, řešení přetlaku potravin na
evropském trhu či nastavení systému komunikace a další propagace
českých potravin. Proto Agrární komora podporuje české zemědělství
jako jeden celek, ve kterém je prostor pro všechny zemědělce bez
Zdroj: AgK ČR
ohledu na velikost jejich podniků nebo farem.
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Vzdělávání jako nástroj rozvoje MAS
seminář na konferenci Dobrá radnice 2015
17. února 2015 od 14.00 do 16.00
Nová radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1
Na semináři představíme specifický přístup ke vzdělávání dospělých, který kromě výuky zároveň umožnuje
vytvářet nové vztahy v regionu a zároveň posilovat povědomí obyvatel o prioritách a cílech MAS. Kurz využil
metodu tzv. projektového učení a byl otestován v konkrétní lokalitě Místní akční skupiny Broumovsko+. Díky
tomuto přístupu si budeme moci představit také hmotné výstupy, které vzdělávací kurz přinesl.
Na semináři budeme diskutovat o využití konceptu kurzu v dalších MAS v ČR a o možnostech nově
připravovaného projektu celoživotního vzdělávání, který plánujeme realizovat spolu s dalšími partnery
projektu QuaPro na roky 2016 - 2018.
Zájemci se mohou registrovat do 10. února prostřednictvím on-line registračního formuláře zde.
Účast na semináři je zdarma.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejich obsahem
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Místopředseda SMS Radim Sršeň a Lucie Krumpholcová z MZe na semináři „Po lopatě“ v Olomouci

Sdružení místních samospráv pořádalo workshopy
k úloze MAS v novém programovacím období
Řetěz vzdělávacích akcí pro starosty má za cíl vysvětlit principy
spolupráce obcí v MAS v následujících letech. Objeví se totiž řada
novinek, na které je lépe být připraven.
S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn také v oblasti regionálního rozvoje. Právě letos se bude lámat pomyslný chleba a místní akční skupiny, které za sebou mají již několik let úspěšné
činnosti, projdou novou certifikací a také hodnocením svých strategií. Jejich kvalita pak určí, jaké penzum prostředků na podporu drobných projektů do svých regionů získají. Sdružení místních samospráv
ČR spolu se 72 místními akčními skupinami řeší plošný a nadregionální projekt „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ pro efektivní chod úřadů“ podpořený z OP Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož
cílem je v tomto přelomovém období dále rozvinout koncept místních akčních skupin a zintenzivnit kontakt mezi obcemi ve formě široké spolupráce a partnerství. V tomto duchu se nese také cyklus
workshopů, které se konají napříč republikou s cílem posílit informovanost, kompetence a připravenost starostů na počátku nového programovacího období EU, a to se zvláštním zřetelem na oblast spolupráce mezi obcemi. Sedmý a závěrečný workshop se uskutečnil v pátek 30. ledna v Hradci Králové.
A co účastníci z řad starostů mohou získat či v nedávné době
na workshopech získali? Především lepší orientaci v nepřeberném
množství novinek, které nejlépe reprezentují jejich samotné zkratky – MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Za nimi se skrývají
konkrétní příležitosti pro územní rozvoj založený na spolupráci mezi obcemi a dalšími subjekty. Z úst odborného garanta projektu
a místopředsedy SMS ČR Radima Sršně zaznělo: „Koncept míst-

ních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat
ve prospěch rozvoje venkova“.
Zdroj: SMS

Semináře MŽP Biotour 2015 – jak
na bioodpady podle nové legislativy
MŽP nově připravuje sérii seminářů, jejichž cílem bude seznámit
starosty měst a obcí s aktuální bioodpadovou legislativou, připravit
je na čerpání prostředků OPŽP v oblasti třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu a společně identifikovat vhodný
a ekonomický způsob třídění tohoto odpadu v jejich obci.
Semináře budou určeny starostům měst a obcí, účast na nich
bude bezplatná. Semináře v rámci BIOTOUR 2015 se uskuteční
v následujících termínech a městech:
27. 1. 2015 – Karlovy Vary
3. 2. 2015 – Hradec Králové
5. 2. 2015 – Praha
10. 2. 2015 – České Budějovice
17. 2. 2015 – Zlín
18. 2. 2015 – Ostrava
24. 2. 2015 – Brno
Zdroj: MŽP
(Více informací v letácích na jiném místě)
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Seznam seminářů:
28. 1. 2015

Jak úspěšně čerpat dotace z IROPu?
Pojeďte s námi do krajů
V Karlových Varech se 28. ledna konal první ze série 13 seminářů k představení Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) v jednotlivých krajích České republiky.
„Ráda bych navázala na informovanost k novým operačním
programům v nadcházejícím programovém období, jako je Integrovaný regionální operační program. Jsem ráda, že semináře začínají právě v tomto kraji, odkud pocházím,“ uvedla Karla Šlechtová.
Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídicí orgán IROP ve spolupráci s územními partnery připravuje pro širokou veřejnost sérii 13 seminářů o Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014–2020. V návaznosti na podzimní sérii konferencí MMR
„Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi“ chce podrobně
představit jednotlivé dotační možnosti v IROP, včetně integrovaných
nástrojů.
Powerpointové prezentace uvedené na seminářích k představení IROP naleznete na následujícím odkaze prezentace ze seminářů v příslušné složce. Budou postupně doplňovány před každým
seminářem.
Více informací naleznete na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/SEMINARE-K-PREDSTAVENI-IROP
Zdroj: MMR

Svaz měst a obcí pořádá
krajská setkání 2015
Svaz měst a obcí ČR připravuje pro starosty nejen členských
měst a obcí tradiční krajská setkání. Uskuteční se od
února do března v celé České republice. Akcí, na které je vstup zdarma, se mohou zúčastnit i představitelé radnic, které nejsou
ve Svazu. Chybět nebudou ani další vrcholní
činitelé veřejného sektoru – hejtmani, poslanci, senátoři, ředitelé státních úřadů i soukromých společností.
Krajská setkání se zaměří na aktuální témata samospráv – od financí přes sociální oblast
i zaměstnanost po energetiku a životní prostředí.
Dozvíte se, co se chystá nejen v letošním roce včetně
legislativních změn, zaznít by měly také poslední informace o novém programovacím období včetně výzev na
dotace z Evropské unie a o tom, jaký je vývoj a přínos projektů, které ve spolupráci se samosprávami a pro ně realizuje
Svaz.

Karlovy Vary

  4. 2. 2015

Liberec

11. 2. 2015

Zlín

18. 2. 2015

Č. Budějovice Přihlásit se lze od 2. 2.

25. 2. 2015

Ostrava

Přihlásit se lze od 9. 2.

  4. 3. 2015

Jihlava

Přihlásit se lze od 16. 2.

11. 3. 2015

Plzeň

Přihlásit se lze od 23. 2.

18. 3. 2015

Pardubice

25. 3. 2015

Brno

  1. 4. 2015

Hr. Králové

Přihlásit se lze od 2. 3.
Přihlásit se lze od 9. 3.
Přihlásit se lze od 16. 3.

  8. 4. 2015

Ústí n. L.

Přihlásit se lze od 23. 3.

15. 4. 2015

Olomouc

Přihlásit se lze od 30. 3.

22. 4. 2015

Praha

Přihlásit se lze od 6. 4.

Přehled termínů a míst konání Krajských setkání:
Krajské setkání v Libereckém kraji – 16. 2. 2015
Krajský úřad Libereckého kraje (multimed. sál), U jezu 642/2a, Liberec
Krajské setkání v Ústeckém kraji – 19. 2. 2015
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118, Ústí n. Labem
Krajské setkání v Jihočeském kraji – 24. 2. 2015
Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7
Krajské setkání v Královéhradeckém kraji – 26. 2. 2015
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hr. Králové
Krajské setkání v Plzeňském kraji – 2. 3. 2015
Congress Centre Parkhotel Pilsen, U Borského parku 31, Plzeň
Krajské setkání v kraji Vysočina – 5. 3. 2015
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava
Krajské setkání v Jihomoravském kraji – 10. 3. 2015
Kongresové centrum Brno – sál A, Výstaviště 1, Brno
Krajské setkání v Pardubickém kraji – 12. 3. 2015
Krajský úřad Pardubického kraje (zastupitelský sál), Komenského
nám. 125, Pardubice
Krajské setkání ve Středočeském kraji a hlavním městě Praha
– 17. 3. 2015
Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Krajské setkání v Karlovarském kraji – 19. 3. 2015
Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary
Krajské setkání ve Zlínském kraji – 24. 3. 2015
Hotel Atrium, nám. 3. května 1877, Otrokovice
Krajské setkání v Moravskoslezském kraji – 25. 3. 2015
Kulturní zařízení Ostrava Jih, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava
Krajské setkání v Olomouckém kraji – 26. 3. 2015
Magistrát města Olomouc, Velký zasedací sál, Hynaisova 10, Olomouc
Zdroj: SMOČR
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cíl vytvořit společný koncept školení podporujících participaci občanů a spolupráci mezi samosprávou, státní správou a aktivními
občany.
Vojtěch Černý, Agora Central Europe
Koncept komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který se
web: www.agora-ce.cz; www.quapro.eu
zaměřuje na zapojení místní komunity i do rozvoje regionu, není
pro MAS žádná velká novinka. Ty samy koneckonců na základě
konceptu vytváření místního partnerství vznikaly. Budování partnerství není snadné a je třeba při něm překonávat řadu různých bariér Na bicyklu za geologickými
či omezení. Mimo jiné bývají tímto omezením také nezájem, nein- zajímavostmi okolí Votic
formovanost, nebo omezená komunikace mezi veřejností a představiteli obcí a měst a dalších klíčových hráčů rozvoje regionu.
Ve Voticích se 7. Února uskuteční autogramiáda a křest nové
Na to, jak tato omezení překonávat, jsme se ve spolupráci s MAS publikace Na bicyklu za geologickými zajímavostmi okolí Votic.
Broumovsko+ soustředili při testování vzdělávacího kurzu pro dospěTento netradiční cyklistický průvodce je určen každému, kdo rád
lé. Jeho hlavním tématem bylo právě budování a posilování partner- na kole objevuje krajinu. Autor Jaroslav Kadlec, který je geologem,
ství a participace občanů. Testování probíhalo od března do června naplánoval a podrobně popsal pět půldenních a pět celodenních vý2014 a nyní se můžeme seznámit s jeho prvními hmatatelnými výsled- letů na kole vždy se startem ve Voticích. U každého výletu je uveden
ky. Kurz byl totiž připraven tak, aby po jeho skončení mohli jeho účast- popis trasy, její délka, výškový profil a geologická mapka s vyznačeníci realizovat konkrétní projekty, které během kurzu rozpracovali.
nou trasou. Trasy propojují místní geologické zajímavosti, z nichž
Při přípravě kurzu jsme respektovali několik hlavních kritérií. Privětšina asi zůstává běžnému výletníkovi utajena. Jednotlivá zastavemárně jsme se zaměřili na jeden region MAS. Zde jsme provedli ananí dokumentují kromě textu i barevné fotografie a vtipné ilustrace
lýzu potřeb, která nám ukázala, o jaká témata je mezi místními záBáry Kadlecové. Publikace je uvedena textem o geologii kraje a uzajem. Na ně se kurz také zaměřil. Do kurzu jsme pozvali a zapojili
vírá ji mapka s vyznačením všech popsaných tras.
zástupce různých skupin od místních politiků přes úředníky až k záKniha má 76 stran. Formát publikace A5 zaručuje, že se vejde
stupcům „běžných“ občanů. Právě sdílení znalostí a specifického podo každého cyklistického batůžku. Obsažené informace ocení i pěhledu na rozvoj regionu je to, co činí kurz výjimečným, a co může
účastníky nejvíce obohatit. Určitým lákadlem pro účastníky kurzu pak ší turisté, učitelé a všichni zájemci o region a přírodu. Publikaci vybyla možnost získat finanční podporu pro realizaci vlastních nápadů. dal Český svaz ochránců přírody jako jednu z aktivit národního
Proto jsme také vytvořili specifický grantový program, který zaštítili geoparku Kraj blanických rytířů.
Křest knihy spojený s autogramiádou proběhne v sobotu 7. únomístní rozvojová agentura, MAS a soukromí firemní dárci.
Samotný kurz měl tři hlavní části. Během nich účastníci praco- ra od 16:30 v restauraci Modrá kočka ve Voticích (Táborská 71).
Publikaci je možno zakoupit na autogramiádě, v Podblanickém
vali ve skupinách na rozpracování vlastních projektů, jejichž hlavekocentru
ČSOP Vlašim a na jeho e-shopu a brzy bude k dostání
ním cílem byla aktivizace veřejného života v jednotlivých obcích.
V první části jsme se zaměřili na teoretická východiska, metody i v dalších knihkupectvích a infocentrech v regionu. Cena publikaa konkrétní ukázky toho, jak je možné takové projekty v obci či re- ce je symbolických 37 Kč díky finanční podpoře Ministerstva pro
Kateřina Červenková
gionu připravit. Druhá fáze umožnila účastníkům ověřit si, zda jsou místní rozvoj a Středočeského kraje.
rozpracované nápady opravdu nosné, splňují kritéria grantového
programu a jsou dostatečně dopracované. Ve finále účastníci sdíleli své zkušenosti a představili upravené projekty. Z nich porota vybrala na místě 2 nejlepší, a ty byly finančně podpořeny. Zbylé projekty získaly možnost účastnit se otevřeného výběrového řízení.
Seznámit se s detaily realizovaného kurzu budete moci v Praze
v úterý 17. února na konferenci Dobrá radnice 2015. Zde spolu se
zástupci MAS Broumovsko+ a účastníky kurzu představíme jeho
metodiku a společně pak budeme diskutovat o možnostech přenosu našich zkušeností do dalších MAS v ČR. Více informací naleznete na www.quapro.eu nebo www.dobraradnice.cz.
Projekt Zvyšování Kapacit evropského venkova QuaPro je mezinárodním projektem, který si klade za
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Výhled na 2015: vyrostou
čtyři nové peletárny
Čtyři nové peletárny budou v roce 2015 zahajovat svoji činnost.
V ČR by tak mohla výroba stoupnout až na 300 000 tun dřevních
pelet ročně. Větší část u nás vyrobených pelet je prozatím určena
pro zahraniční trh, ale roste i spotřeba v ČR. Pro úspěch na zahraničních trzích je nezbytná certifikace ENplus s transparentním hlídáním kvality, protože výroba pelet se zvyšuje nejen u nás, ale i ve
světě.
Dle informací Klastru Česká peleta, který sdružuje většinu výrobců pelet v ČR, se plánuje v roce 2015 vznik dalších čtyř peletáren,
které významně zvýší celkovou produkci pelet v Česku, a to celkem
o 100 000 tun ročně, což je celá polovina dosavadní výroby.
Kde se budou pelety nově lisovat? Dvě menší peletárny v Olomouckém kraji vyrobí dohromady ročně 30 000 tun, jedna lokální
v Jihočeském kraji bude mít kapacitu okolo 12 000 tun. A největší z nových peletáren vznikne na Vysočině, její plánovaná kapacita
je okolo 55 000 tun.
Aktuálně, na přelomu roku, začala vyrábět pelety ještě jedna
Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob.
nová peletárna, která byla postavena v Horní Plané v Jihočeském
Sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná pakraji. Loni byly uvedeny do provozu tři peletárny – zbrusu nová
liva, producenty dřevěných paliv, poradenské či distribuční společChotěboř a pak také dvě bývalé briketárny firmy BIOMAC v Mlanosti a univerzitní i výzkumné instituce.
dějově a v Borohrádku, které nyní vedle dřevních briket vyrábějí
i pelety.
„Pelet je a bude dostatek, v dalších letech dokonce nadbytek,
což bude vést ke stabilizaci nebo dokonce ke snižování ceny,“ ří- Služby v cestovním ruchu mohou
ká Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta. K poklesu cen pelet získávat certifikáty značky Zápraží
došlo již v minulém roce – ceny certifikovaných, sáčkovaných pelet na Moravě klesly dokonce o 15 %.
Provozovatelé ubytovacích a stravovacích služeb mohou svoji
kvalitu a přístup k zákazníkům zúročit získáním certifikátu regioV ČR zůstane více vyrobených pelet než dřív
nálních značek. Ten jim zajistí větší prestiž, otevře nové možnosti
Až dosud šly dvě třetiny místní výroby pelet vždy na export, ze- prezentace a přitáhne návštěvníky. Aktuálně je vypsána výzva na
jména do zemí, jako je Německo, Rakousko nebo Itálie. Ale do bu- podávání žádostí v regionu Zápraží.
doucna tomu tak být nemusí.
V současné době je pod křídly Asociace regionálních značek celZa prvé roste každým rokem počet lidí, kteří mají peletový ko- kem 26 regionů, což pokrývá více než dvě třetiny území ČR. Smyslem
tel v ČR. V současné chvíli je to asi 20 tisíc domácností, veřejných oceňování a značení služeb je podpora místních poskytovatelů služeb,
budov i jiných objektů. Zároveň ovšem skokově narůstají objemy tradic a šetrnosti k přírodě. Značení ukazuje jedinečnost a kvalitu nadovozů pelet z USA a Kanady, které nasycují největší odběratelské bízených služeb a držitelé značky se hlásí k podpoře svého regionu.
trhy v EU.
Certifikování ubytovacích a stravovacích služeb není zatím zaTrh s dřevěnými peletami se v poslední dekádě velmi rozvinul – vedeno ve všech regionech. Některé se zaměřují jen na podporu
téměř se zdesetinásobil. Pelety tak patří k nejdynamičtěji rostoucí- místních výrobců. Se značkami v jednotném grafickém designu
mu odvětví energetiky. I nadále posiluje také kvalita pelet z výcho- oceňující služby v cestovním ruchu se můžeme setkat například na
du, kde je téměř neomezený potenciál dovozů.
Šumavě, v Jeseníkách, v Kraji blanických rytířů nebo v Zápraží. Posledně jmenovaný region se nalézá na Říčansku a Dolnobřežansku,
Certifikace ENplus je nutnou podmínkou
tedy jižně a jihovýchodně za Prahou.
úspěšného vývozu
Chtějí-li výrobci českých pelet udržet krok s rozvojem mezináZískejte certifikát Zápraží originální produkt®
rodního trhu a nadále posilovat vývoz, je pro ně nezbytná meziMístní akční skupina Říčansko, která je koordinátorem zdejší renárodní certifikace ENplus. Kulaté razítko garantuje napříč státy
gionální značky, nyní vypsala výzvu na podávání žádostí o certifikaa kontinenty, že pelety byly kvalitně vyrobeny, skladovány a buci. O certifikát mohou žádat, jak provozovatelé služeb, tak i drobní
dou také kvalitně doručeny zákazníkovi.
výrobci.
Jedině s certifikací ENplus si zákazníci – zahraniční i domácí –
mohou být jistí, že pelety splní, co si od nich slibují: budou nejen
ekologickým, ale také komfortním a výhodným topivem. Třída A1
je prvotřídní kvalita doporučená pro užívání v domácích kotlích
a kamnech.
Certifikace ENplus garantuje, že pelety jsou vyrobeny pouze
z chemicky neošetřených zbytků dřeva bez příměsí kůry a mají vysokou výhřevnost (nad 16,5 MJ/kg), nízkou vlhkost (do 10 %), nízký obsah popela (do 0,7 %) a nízký podíl jemných částic – dřevního prachu (do 1 %).
Výroba dřevních pelet v Evropě od r. 2007 do r. 2014 a očekávaný růst výroby až do roku 2020 (v milionech tun)
Zdroj: European Pellet Council, Klastr Česká peleta
Ing. Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta
web: www.ceska-peleta.cz
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Co je potřeba splnit, aby se restaurační nebo ubytovací zařízení mohlo pyšnit certifikátem? „Žadatel musí nabízet a zaručovat
kvalitu poskytovaných služeb, chovat se šetrně vůči životnímu prostředí, být v sounáležitosti s regionem a důležitou kapitolou je i nabízet tradiční českou kuchyni či regionální pokrmy,“ uvedla ředitelka MAS Říčansko Pavlína Filková.
Vlastnit certifikát přináší držitelům celou řadu výhod. Provozovatelé vyzdvihují větší známost, lepší možnosti propagace, prezentace
a otevřené dveře ke spolupráci a podílení se na regionálním dění.  
Aleš Rudl, MAS Říčansko

nemusí být přístupné pro toho, kdo používá vozík elektrický či
francouzské hole,“ upřesnila Jana Havelková, z ČSOP Vlašim, která se podílela na mapování objektů.
Veškeré zjištěné informace jsou uvedeny na webových stránkách geoparku www.blanik.net v sekci „Pro handicapované“.
„Přejeme si, aby geopark Kraj blanických rytířů byl místem pro aktivní dovolenou pro všechny. V mapování rozhodně chceme pokračovat i v budoucnu. Hodláme mapovat nejen objekty, ale i trasy,“
prozradila plány do budoucna manažerka projektu Barbora Hozová.
Projet vznikl za podpory Středočeského kraje (Humanitní fond)
a Ministerstva pro místní rozvoj.
barbora.hozova@csop.cz

Geoparkem Kraj blanických
rytířů na vozíku i s kočárkem

Termín geopark označuje území, které poskytuje obraz o vývoji Země a představuje ho návštěvníkům zajímavým způsobem. Národní
geopark KBR byl vyhlášen v roce 2014 na pomezí tří krajů – Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina. Páteř geoparku tvoří Blanická
brázda v úseku od města Mladá Vožice po město Sázava, na západě
dosahuje nejdále k městu Votice a na východě k městu Ledeč n. Sázavou. Hlavními přírodními fenomény, které chce geopark představovat návštěvníkům, je geologický zlom Blanická brázda, údolí řeky Sázavy, hadcové lokality a pozůstatky po historické těžbě nerostných surovin. Řídícím subjektem geoparku je Český svaz ochránců přírody
Vlašim. Více na: http://www.blanicti-rytiri.cz/cs/95-o-geoparku-kbr

ZO ČSOP Vlašim dokončila projekt „Návštěva geoparku Kraj blanických rytířů bez bariér“. Tento projekt byl zaměřen na zpřístupnění
geoparku Kraje blanických rytířů handicapovaným turistům a rodičům s kočárky. Projekt zahrnoval zmapování dvaceti turistických objektů a následné informování cílových skupin o výsledcích mapování.
Realizátoři se rozhodli využít „semaforové značení“ objektů, které realizuje více jak patnáct let Pražská organizace vozíčkářů v rámci projektu „Přes bariéry“. Každý objekt je označen hlavním piktogramem (zelený označuje přístupný objekt, oranžový označuje čás- • ikona pro přístupný objekt
tečně přístupný objekt a červený nepřístupný či obtížně přístupný • ikona pro částečně přístupný objekt
objekt) a doplňujícími piktogramy (např. přístupná toaleta, rampa, • ikona pro obtížně přístupný objekt či nepřístupný
výtah, obtížný povrh atd.). U každého objektu je text, ve kterém je
uveden velmi konkrétní popis objektu. Návštěvník si díky tomu může snadněji představit, zda je schopen překážky překonat, či nikoliv.
„Při mapování zjišťujeme celkovou dostupnost objektu, vstup
i vnitřní prostory a komunikace, případné hygienické zázemí atd.
Protože však každý člověk s tělesným postižením má jiné specifické potřeby a možnosti, nelze určit bezbariérovost obecně. Co je
přístupné pro člověka na mechanickém vozíku nebo pro kočárek,

BIOTOUR 2015

BIOTOUR
2015

Na těchto seminářích budou představitelé měst a obcí informovaní o tom, jakým způsobem by měl probíhat sběr
BRKO v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis. Součástí budou také příspěvky
zabývající se čerpáním prostředků z OPŽP, které napomohou financování systémů sběru BRKO v obcích a příklady
správné praxe ve sběru BRKO, nakládání s BRKO a uplatňování kompostů.
MÍSTA A TERMÍN: Karlovy Vary /27. 1./ Hradec Králové /3. 2./ Praha /5. 2./

České Budějovice /10. 2./ Zlín /17. 2./ Ostrava /18. 2./ Brno /24. 2./

Semináře ke zvýšení informovanosti obcí
v oblasti sběru bioodpadů dle nové legislativy
• Aktuální legislativa pro nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady
(BRKO) v návaznosti na novelu zákona o odpadech a jeho prováděcí právní předpis.
• Praktické příklady dobré praxe.
• Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 – 2020 na projekty v oblasti nakládání
s BRKO.

Karlovy Vary /27. 1. 2015/ Hradec Králové /3. 2. 2015/
Praha /5. 2. 2015/ České Budějovice /10. 2. 2015/
Zlín /17. 2. 2015/ Ostrava /18. 2. 2015/ Brno /24. 2. 2015/
Semináře jsou určeny pouze pro zástupce obcí a měst, zástupce technických služeb zřízených
obcemi a měst, pracovníky odboru životního prostředí.
NA VŠECHNY SEMINÁŘE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE, který je zveřejněn
na webových stránkách www.zeraagency.eu
Podrobné informace a dotazy: www.zeraagency.eu, info@zeraagency.eu,
tel.: 568 620 070, mob.: 724 082 737

BLOK 1 – NOVÁ LEGISLATIVA

PROGRAM

SEMINÁŘE JSOU ZDARMA!

• 27. 1. 2015 - Karlovy Vary - Hotel Thermal, I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary,
• 3. 2. 2015 - Hradec Králové - Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové,
• 5. 2. 2015 - Praha - Hotel Barceló Praha, Na strži 1660/32, 140 00 Praha 4,
• 10. 2. 2015 - České Budějovice - Clarion Congress Hotel, Pražská třída 2306/14, 370 04 České Budějovice,
• 17. 2. 2015 - Zlín - Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II 651, 760 01 Zlín,
• 18. 2. 2015 - Ostrava - Conference Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 1250/6, 701 38 Ostrava
• 24. 2. 2015 - Brno - Hotel International, Husova 200/16, 659 21 Brno

• Příklady dobré praxe zavedení systému třídění, zpracování
a využití bioodpadu v obci do 500, do 5000 a nad 5000 obyvatel
LEKTOR: Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.
• Příklady dobré praxe - systémy nakládání s bioodpady ve svazcích
obcí - regionální řešení
LEKTOR: Ing. Pavlína Buršíková, Ph.D. Ing. Veronika Zeroníková
• Příklady dobré praxe – provozovatel kompostárny, kde je výsledný
produkt - kompost využíván na zemědělské půdě, tj. má zjištěn
odbyt se zemědělcem
LEKTOR Ing. Petr Plíva, CSc.

9:30
• Strategie odpadového hospodářství České republiky
Ministerstva životního prostředí
LEKTOŘI: Ing. Jaromír Manhart / Ing. Maršák, Ph.D.
• Obecně závazná vyhláška a vyhláška stanovující rozsah
a způsob zajištění odděleného soustřeďování BRKO
LEKTOR: Ing. Kristýna Husáková/ Ing. Veronika Jarolímová

BLOK 2 – EFEKTIVNÍ ZAŘAZENÍ BIOODPADU
DO SYSTÉMU OH OBCE

Oběd

10.00
• Systémy třídění, sběru a svozu v obcích (ekologická
a ekonomická udržitelnost, technika a technologie v
praxi), osvěta
LEKTOR: Ing. Zbyněk Bouda
• Zpracování a využití bioodpadu, modelové příklady,
správná kompostářská praxe, (ekologická a ekonomická udržitelnost, technika a technologie v praxi), osvěta
LEKTOR: Ing. Květuše Hejátková

12.30 – 13.30

BLOK 3 - FINANCOVÁNÍ PROJEKTU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
13.30
• Praktické zkušeností s administrací a realizací projektů v předcházejícím programovém období 2007 – 2014.
• Nové podmínky financování projektů z OPŽP pro roky 2014 – 2020
LEKTOŘI: zástupce SFŽP

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ A NEFORMÁLNÍ DISKUZE
SE VŠEMI LEKTORY SEMINÁŘE

P ř e s t á v k a 11.00 – 11.30

14.00 – 17.00

Semináře jsou určeny pouze pro zástupce obcí a měst, zástupce technických
služeb zřízených obcemi a měst, pracovníky odboru životního prostředí.

Zajištění seminářů:

Zajištění seminářů :

NA VŠECHNY SEMINÁŘE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT POMOCÍ REGISTRAČNÍHO
FORMULÁŘE, který bude zveřejněn na webových stránkách www.zeraagency.eu

Centrum pro biologické
zpracování odpadu

Podrobné informace a dotazy : www.zeraagency.eu, info@zeraagency.eu

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti

Centrum pro biologické
zpracování odpadu

ÚČAST ZDARMA

Spolufinancováno z Prioritní osy 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
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Česko zachraňuje
nevyčerpané miliardy z fondů EU
Česká republika se snaží vyčerpat maximum z evropských kohezních a strukturálních fondů v období 2007–2013. 26. ledna
čeští zástupci jednali o případných možnostech s Evropskou komisí. V letošním roce hrozí, že české rizikové operační programy nemusí zvládnout vyčerpat přibližně 9 miliard korun.
Ač to zatím není černé na bílém, ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová odhaduje, že Česko v letošním roce nezvládne vyčerpat více jak devět miliard korun. Přesnější analýza by měla být
hotova za dva týdny.
Premiér Bohuslav Sobotka získal na posledním summitu v Bruselu
od Evropské komise příslib, že instituce bude spolu s českou stranou
hledat možnosti, jak finance, jimž letos hrozí nevyčerpání, využít.
„Jsem ráda, že atmosféra jednání byla i ze strany Komise otevřená a je cítit snaha pomoci České republice efektivně využít přidělených prostředků,“ řekla náměstkyně ministryně Olga Letáčková.
Jak Letáčková sdělila, jednou z diskutovaných možností, jak
prostředky zachránit, je administrativní rozdělení projektů na dvě
části. „Podstatou fázování je, že se rozdělí na dvě části. Jedna část
se zaplatí ze starého období a druhá část se zaplatí z nového období,“ vysvětlila náměstkyně.
Další možností, jak ztrátu v rizikových operačních programech
snížit, je umožnit přesouvání alokace mezi jednotlivými prioritními
osami v rámci jednoho „operáku“. Přesun peněz mezi operačními
programy v minulosti Brusel zamítl.
Mezi vysoce rizikové operační programy, kterým se nedaří ideálně čerpat, patří OP Životní prostředí, ROP Severozápad, Integrovaný operační program a OP Výzkum a vývoj pro inovace.
Česká republika v roce 2013 nezvládla využít 12 miliard korun
a o rok později 9 miliard. V programovém období 2007–2013 lze vyčerpat více než 700 miliard korun, poslední příležitost je v tomto roce.
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Motivovat, neodrazovat
O tom, jak se poučit z chyb a do budoucna zlepšit čerpání evropských prostředků, jednal ke konci roku i Národní konvent o EU.
Svá doporučení zveřejnil minulý týden.
„Čerpání evropských financí nyní výrazně komplikuje skutečnost,
že je do něj zapojeno mnoho institucí, zájmů a osob,“ řekl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. „Důsledkem nedostatečné koordinace pak vznikají nejednotné a duplicitní mechanismy a rozporuplný výklad pravidel, které v některých případech vedou žadatele k pochybám, jestli o dotaci vůbec požádat,“ dodal.
Recept pro období 2014–2020 je podle Prouzy jednoduchý: je
v první řadě nutné snížit úřední složitost celého systému pro žadatele.
„Je třeba omezit nadbytečné úkony a mít stabilní úřednický tým
na jednotlivých rezortech,“ uvedl státní tajemník. Změnit by se podle něj měl především systém výběru a kontroly návrhů tak, aby
žadatele spíš motivoval, než odrazoval.
Lucie Bednárová, www.euractiv.cz
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Priorita: Evropská komise ocenila
úspěšné čerpání peněz z OPŽP
Prosincová Priorita přináší článek z listopadového jednání 16. Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Během jednání zástupci Evropské komise ocenili pokrok v administraci projektů podpořených z OPŽP v roce 2014. Na zasedání výboru
se přitom ještě předpokládalo, že výše nedočerpaných prostředků
z OPŽP v roce 2014 se bude pohybovat kolem pěti miliard korun.
Na konci roku však bylo již jasné, že se z OPŽP vyčerpají všechny
finanční prostředky a že Česká republika nebude muset do Bruselu vracet žádné peníze.
Důležitým textem je i článek o zavedení nové povinnosti, která
městům a obcím od začátku roku 2015 stanovuje povinnost třídění rozložitelných biologických odpadů. Vyhláška obcím a městům
přitom dává na výběr z několika způsobů, jak občanům třídění bioodpadů umožnit. Svou roli sehrává také Operační program Životní prostředí, který bude i nadále podporovat ekologicky šetrné nakládání s odpady.
Hlavním tématem prosincové Priority je však Zpráva o životním
prostředí 2013, kterou v listopadu 2014 schválila vláda ČR. Zpráva konstatuje, že stav životního prostředí České republiky se mírně zlepšil, protože zátěže životního prostředí klesají. Podle zprávy
se tuzemská příroda však stále ještě vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989, kdy Československo spolu s NDR
a Polskem patřilo do oblasti znečišťovatelů zvané černý trojúhelník. Zpráva se na několika místech zmiňuje také o přínosu Operačního programu Životní prostředí.
Zdroj: MŽP

LXIV. výzva OP Životní prostředí:
Odpady, úspory energie, krajina
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).
Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:
Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla
a elektřiny
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
(V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí
podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.)
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti
a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně
zdrojů podzemních vod
Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.
Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 (životní
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prostředí) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP.
Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené
pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR nebo příslušná regionální pracoviště AOPK ČR
(v případě žádostí do prioritní osy 6) do 16 hodin posledního dne
lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující datum a čas
doručení a je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
Omezení v rámci výzvy: Za způsobilé výdaje lze považovat
ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do
konce roku 2015.
Upozornění pro žadatele – harmonogram projektu: V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce
„B“ uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31. 12. 2015. Žádosti s předpokládaným
ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.
Další specifické informace a podmínky pro podání žádosti v rámci této výzvy jsou uvedeny přímo v textu výzvy, věnujte mu proto náležitou pozornost.
Dokumenty k LXIV. výzvě
Plán výzev OPŽP pro individuální projekty na rok 2015
k 30. lednu 2015
Zdroj: SFŽP

Udržitelné využívání zdrojů energie
Výzva je určena na výstavbu nových zařízení a rekonstrukci stávajících zařízení s cílem zvýšení a využívání OZE pro výrobu tepla,
elektřiny a kombinované výroby výroba tepla a elektřiny, dále výzva
podporuje realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní. Celková alokace na prioritní osu 3 činí 500 milionů Kč.
Příjemci podpory: Obce a města. Svazky obcí. Příspěvkové organizace a organizační složky obcí, měst a krajů. Kraje. Státní podniky.
Veřejné a státní vysoké školy. Veřejné výzkumné instituce. Obchodní
společnosti vl1astněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Spolky. Církve a náboženské společnosti. Obecně
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy. VZP.
Typy podporovaných projektů:
•	Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících
OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
•	Zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či
rekonstrukce otvorových výplní.
•	Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.)
Forma a výše podpory:
•	Dotace je poskytována maximálně do výše 90 % celkových způsobilých výdajů.
Specifika a omezení:
•	V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let.
•	V podoblasti podpory 3.2.2 budou přijatelné pouze projekty zaměřené na nucené větrání s rekuperací, které jsou realizovány
v kombinaci s opatřením podoblasti podpory 3.2.1.
•	Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou realizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.
Doplňující informace:
Žadatel není povinen při podání žádosti předkládat:
• Projektovou dokumentaci.
•	Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí.
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•	Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se záko- •	Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu
nem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
musí tvořit minimálně 51 % navýšené kapacity systému pro se(stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v ceparaci a svoz.
lém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu
s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu říze- Zlepšování stavu přírody a krajiny
ní, dále stavební povolení.

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých
ekologických zátěží
Výzva je určena na nákup technologií na separaci a zpracování
komunálního odpadu, zařízení na překládání směsného KO, nákup
zařízení na dotřídění komunálního odpadu, nákup svozového vozidla ke sběru separovaného komunálního odpadu, pořízení vybavení sběrných dvorů, pořízení vybavení kompostáren vč. překladačů
a systémy nádob pro sběr separovaného komunálního odpadu včetně bio odpadu. Celkově je na výzvu vyčleněno 800 mil. Kč.
Příjemci podpory: Obce a města. Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst. Svazky obcí. Příspěvkové organizace a organizační složky krajů. Kraje. Státní podniky. Státní organizace. Vysoké školy. Spolky. Církve a náboženské společnosti. Obecně prospěšné
společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy. Ostatní nepodnikatelské
subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Obchodní společnosti a družstva vlastněné z více
než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Obchodní společnosti. Podnikatelské subjekty – fyzické osoby.
Typy podporovaných projektů:
•	Vybavení systémů pro separaci a svoz biologicky rozložitelných
odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti.
•	Vybavení systémů pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů,
textilu, nápojových kartonů a objemného odpadu.
•	Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (papír, plast,
sklo, nápojové kartony, objemný odpad, biologicky rozložitelný
odpad), které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či
energetickému využití (svozová technika pro převoz odpadů ze
zařízení na překládání odpadů bez podpory z OPŽP).
•	Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu, nápojových kartonů, biologicky rozložitelných
odpadů, objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování
s cílem zlepšení následného materiálového nebo energetického
využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení, praní
atd.), jeho zpracování na finální produkt a/nebo přímo zařízení
pro materiálové využití uvedených složek odpadů. Minimálně
51% vstupu zpracovávaného materiálu musí tvořit komunální
odpad či odpad podobný komunálnímu.
•	Vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů.
•	Vybavení kompostáren (s navýšením kapacity), kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří min. 51 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské
činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění.
• Vybavení sběrných dvorů s navýšením kapacity.
Forma a výše podpory:
•	Dotace je poskytována maximálně do výše 90% celkových způsobilých výdajů.
•	Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč.
Specifika a omezení:
•	Podmínkou je realizace projektu do 31. 12. 2015. Rovněž lze
žádat o dotaci na již zrealizované projekty v níže uvedených oblastech, s procesem zadávacího řízení započatým po 1. 1. 2007.
•	Biologicky rozložitelné komunální odpady musí tvořit minimálně 50 % navýšené kapacity systému pro separaci a svoz.

Výzva je určena na podporu diverzity, obnovu krajinných struktur, optimalizace vodního režimu krajiny a prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti
a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. Celková alokace na prioritní osu 6 činí 450 milionů Kč.
Příjemci podpory: F.O. nepodnikatelé. Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, kraje.
Příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní organizace, státní podniky, VŠ. Příspěvkové organizace – správy národních parků, příspěvkové organizace – stát. Veřejně výzkumné instituce. Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy a ústavy. Další subjekty, jejichž činnost není podnikatelskou ve
smyslu Obchodního zákoníku. Ostatní nepodnikatelské subjekty
vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně VVI. Obchodní společnosti vlastněné z více
než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty.
F.O. a P.O. podnikatelé mohou žádat pouze v oblasti podpory
6.2., a 6.3. s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů.
Typy podporovaných projektů:
•	Oblast podpory 6.2 Podpora biodiverzity: opatření směřující ke
zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy.
•	Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur: realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu
půdy. Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické
stability. Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů atd.), břehových
porostů a historických krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy.
•	Oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny: realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování
vzniku rizikových situací, zejména povodní. Realizace opatření
ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové
směrnice o vodách obsažená:
•  a) v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe,
•  b) v Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe,
•  c) v Plánu oblasti povodí Horní Vltavy, Plánu oblasti povodí
Berounky a Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy,
•  d) v Plánu oblasti povodí Odry,
•  e) v Plánu oblasti povodí Moravy a Plánu oblasti povodí Dyje.
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Realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů
apod.).
•	Oblast podpory 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod: stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů,
které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují především životy,
zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření.
Vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva.
Forma a výše podpory:
•	Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 90 % uznatelných nákladů.
•	Podporu ve výši až 100 % z celkových způsobilých výdajů mohou v rámci oblasti podpory 6.4 získat pouze projekty na revitalizaci vodních toků, říčních ramen, tvorbu nebo obnovu
mokřadů a tůní.
Specifika a omezení:
•	Za způsobilé výdaje lze považovat ty výdaje, jež budou zrealizovány a proplaceny vůči dodavateli do konce roku 2015.
•	V harmonogramu projektu uvedeném v žádosti o podporu v záložce „B“ uvede žadatel předpokládané datum ukončení realizace projektu maximálně datum 31.12.2015. Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány.

MMR vyhlásilo výzvu
k podávání žádostí o dotaci
na Pečovatelské a Vstupní byty
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu z prostředků podprogramu
Podpora výstavby podporovaných bytů. O nevratnou investiční dotaci na vznik Pečovatelských a Vstupních bytů mohou žádat obce,
fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
„V případě výstavby bytů je dotace poskytována ve výši max.
600 tis. Kč na jeden upravitelný byt (pečovatelský a vstupní)
a max. 550 tis. Kč na parametry upravitelnosti nesplňující vstupní byt. Vstupní byt může vzniknout také koupí nebo vydražením.
V takovém případě je možné získat 80% pořizovacích nákladů, nejvýše však 400 tis. Kč na jeden byt,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová. Dotace je nařízením „de minimis“ omezena na 200 tisíc euro. Rozpočet podprogramu je zatím 160 mil. Kč. Žádosti včetně příloh lze podávat do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj do
13. března 2015.
V rámci výzvy je uveřejněno pro informaci také znění nového
dotačního titulu Komunitní dům seniorů, zkráceně Kodus.
Kodus je bytový dům, který může obsahovat pouze podporované upravitelné byty, nebytové prostory sloužící k zabezpečení
funkcí bytového domu a povinně též sdílené prostory, mající za
účel podporu komunitního způsobu života seniorů. Předpokládaný termín výzvy k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů je konec prvního čtvrtletí roku 2015. Výše podpory je nejvýše 650 tis. Kč na jeden byt a je poskytována
v režimu Služby obecného hospodářského zájmu (SGEI) „de minimis“, který omezuje výši dotace částkou 500 tis. euro na jednoho žadatele a 3 roky.
Podrobné informace o Pečovatelských bytech, Vstupních bytech
a také Komunitních domech seniorů jsou zveřejněny ve znění podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015 na
webu MMR.
Zdroj: MMR
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Program Nová zelená úsporám
rozdělil více než miliardu korun
Poslední den roku 2014 skončil příjem žádostí o dotace na
energetické úspory z programu Nová zelená úsporám. Ten loni
1. dubna zahájilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním
fondem životního prostředí. Následně byl program prodloužen
z 31. října až do konce roku 2014. Za 9 měsíců SFŽP ČR přijal 6110
žádostí téměř za 1,4 miliardy korun. Nejvíce žádostí Fond přijal těsně před ukončením výzvy. Na Silvestra byly přijaty žádosti za
164 milionů korun.
V programu Nová zelená úsporám bylo pro žadatele o dotaci
k dispozici celkem 1,9 miliardy korun, které zajistila Česká republika prodejem emisních povolenek.
„Zbývající prostředky z loňska budou převedeny a připočteny
k částce, která je vyhrazena pro letošní rok. Na jaře totiž chystáme
pokračování Nové zelené úsporám. Vyhlásíme výzvu, která bude
otevřena nejen pro majitele rodinných domů, ale počítáme i s výzvou na zateplování a energetické úspory pro bytové domy. Podmínky pro získání dotace na bytové domy v současné době finalizujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj, tak aby se naše Nová zelená úsporám doplňovala s programem, který na bytovky nabízí
MMR,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
„V červenci jsme zjednodušili podmínky programu a zefektivnili administraci žádostí. Na základě těchto opatření zájem o program výrazně vzrostl,“ dodává Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkově Státní fond životního prostředí ČR k 31. prosinci 2014
registroval 6110 žádostí za 1 376 736 463 korun. Skutečné investice na realizovaná opatření přesáhnou hranici tří miliard korun.
„Díky programu Nová zelená úsporám snižujeme výrazně spotřebu energie a šetříme tak peněženky domácností. Zároveň vytváříme pracovní místa především ve stavebnictví a celkově tak posilujeme ekonomiku České republiky,“ uzavírá ministr Brabec.
Zdroj: MŽP

ROP Jihozápad vyhlásil statistiku
k výzvě č. 35
Rozvoj místních komunikací
Celkem 133 projektových žádostí bylo přijato v rámci poslední
výzvy (č. 35) pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím
ROP Jihozápad, která byla zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj
místních komunikací. V Jihočeském kraji obce jako způsobilí žadatelé předložily 81 projektových žádostí, v Plzeňském kraji 52. Celková hodnota všech 133 projektových žádostí je 879 907 687 Kč,
přičemž vyčleněná alokace je prozatím 115 milionů korun.
Zdroj: www.rr-jihozapad.cz
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MPO ČR plánuje vyhlásit první
výzvy pro podnikatele v rámci
OP PIK v dubnu 2015

V roce 2014 dostali příjemci na své účty 1,7 mld. Kč. V roce 2015
se předpokládá proplacení dalších 5,2 mld. Kč.
V současné době probíhá realizace u 245 projektů, celkový poProgram pro podnikatele, který nabízí pro období 2014–2020
čet projektů v ROP Jihovýchod činí téměř 1 tisíc projektů. ROP Jizhruba
120 mld. Kč, je v současné době na schvalování u Evrophovýchod má dále připraven zásobník projektů v celkové hodnotě
ské
komise.
Jakmile bude tento program Evropskou komisí schvá2,1 mld. Kč, což zajistí, že v ROP Jihovýchod bude vyčerpána cellen,
což
se
očekává
do března 2015, budou ihned vyhlášeny první
ková přidělená alokace.
Zdroj: www.jihovychod.cz
výzvy. Reálně tak lze očekávat vyhlášení první vlny výzev v dubnu
2015. V této první vlně výzev budou vyhlášeny například programy Inovace, Potenciál, Marketing. Zdroj: www.mpo-oppi.cz

Malé obce můžou z ROP
Střední Morava získat 200 milionů

Možnost získat ještě dotace z ROP Střední Morava se neplánovaně naskytla malým obcím v Olomouckém a Zlínském kraji. Výbor Regionální rady totiž rozhodl o vypsání výzvy zaměřené na rozvoj území na venkově, do které se můžou přihlásit obce s počtem
500 až 5 000 obyvatel. Na rekonstrukce veřejných prostranství či
místních komunikací můžou čerpat 200 milionů korun.
Rok 2015 je posledním rokem, kdy ROP Střední Morava ještě
může poskytnout finanční prostředky na financování projektů.
S ohledem na ukončování programového období 2007–2013
a vzhledem k časové náročnosti přípravy a realizace projektů ale
nebylo plánováno vyhlašování dalších výzev. Na konci roku 2014
ovšem došlo k odstoupení dlouhodobě připravovaných projektů
v řádu 100 milionů korun a také koruna dále oslabuje, což ovlivňuje finanční zůstatek ROP Střední Morava. „Je naší prioritou využít celou finanční alokaci programu, a proto padlo rozhodnutí
o vyhlášení výzvy,“ uvedl Jiří Rozbořil, předseda Výboru Regionální rady Střední Morava. „V rámci konzultací k novému programovému období zjišťujeme, že určité aktivity již nebude možné podporovat a na základě toho jsme pro vyhlášení výzvy vybrali takový
typ příjemce a oblast podpory, kde je poslední šance projekty daného druhu podpořit,“ upřesnil Rozbořil.
Výzva k předkládání projektových žádostí poběží až do poloviny
března a zapojit se do ní můžou obce, které splňují kritérium počtu
obyvatel od 500 do 5 000. V Olomouckém a Zlínském kraji je to
dohromady 402 obcí. Po vyhodnocení výzvy bude mezi úspěšné
projekty rozděleno 200 milionů korun. Do podporovaných aktivit
patří např. obnova či nová výstavba místních komunikací či proměna neefektivně využívaných prostranství a ploch. „Obce můžou
předložit projekty např. na rekonstrukce návsí a náměstí nebo také
na místní komunikace. Podmínkou jsou ucelené úseky a výskyt občanské vybavenosti. Vzhledem k ukončování programu je možné
proplatit jen výdaje uskutečněné do 31. 12. 2015. Výzva je tedy
vhodná pro obce, které mají takové akce již připraveny,“ upozornil
Ivan Matulík, ředitel Úřadu Regionální rady Střední Morava.
ROP Střední Morava disponoval v programovém období 2007–
2013 finanční alokací přesahující 18 miliard korun. Na rozvoj venkova zamířila částka 2,7 miliardy korun, díky které bylo doposud
opraveno 146 návsí a náměstí, 94 hřišť a sportovních areálů, 29 škol,
17 kulturních domů, 12 zařízení krizové infrastruktury nebo třeba
7 zdravotních středisek.
Zdroj: ÚRR StM

Zdroj: http://www.dotacni.info

Podpora výstavby podporovaných
bytů z ministerstva pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo na konci prosince 2014
výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty z programu Podpora bydlení – podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů
pro rok 2015. Dotace budou poskytnuty na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení, tj. pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku speciálních potřeb.
Příjem žádostí: Žádosti je možné podávat do 13. 3. 2015.
Příjemci podpory: Podnikající fyzická nebo právnická osoba
(včetně obcí), která má sídlo v některé z členských zemí EU nebo
která je součástí EHP nebo Švýcarské konfederace.
Typy podporovaných projektů:
•	Pečovatelský byt – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž
snížená soběstačnost je daná věkem či zdravotním stavem.
•	Vstupní byt – pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které pobírají dávky v hmotné nouzi, žijí v sociálně vyloučené romské lokalitě, ukončily výkon trestu apod.
•	Komunitní dům seniorů – sociální nájemní bydlení s důrazem
na osobní nezávislost pro osoby nad 60 let.
Forma a výše podpory:
•	Podpora je poskytována ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci v režimu „de minimis“ a její výše závisí na účelu budovy a počtu bytových jednotek.

Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím ORP
Dotace na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech,
pokud je tato stavba kulturní památkou mohou získat vlastníci
těchto památek.
Příjem žádostí:
• První kolo s příjmem žádostí do 28. 2. 2015.
• Druhé kolo s příjmem žádostí do 30. 4. 2015.
•	Může být vyhlášeno případné doplňkové kolo s příjmem
žádostí do 15. 9. 2015.
Příjemci podpory: Vlastnící kulturních památek.
Typy podporovaných projektů: Zachování a obnovu nemovitých
kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace
a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve
vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
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Forma a výše podpory:
•	Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.
• Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Specifika a omezení:
•	Finanční prostředky budou rozděleny jednotlivým obcím s rozšířenou působností na základě finančních kvót stanovených
Ministerstvem kultury podle počtu kulturních památek v
územní působnosti jednotlivých obcí s rozšířenou působností
s přihlédnutím ke stavebně technickému stavu těchto památek.
•	Obce rozhodne, jak rozdělí svoji finanční kvótu pro 2 dané termíny příjmu registrací žádostí. Obec může využít svoji alokaci
i pouze v jednom kole.
•	Vlastník podá ve stanoveném termínu příslušné obci žádost
o poskytnutí příspěvku. Součástí žádosti je klauzule, že vlastník
zmocňuje obec s rozšířenou působností, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo.
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čuje rámec regionu, mohou získat obce, města, právnické a fyzické osoby a občanská sdružení.
Příjem žádostí: 2. kolo – nejpozději do 30. 4. 2015.
Příjemci podpory: Obce, města. Právnické a fyzické osoby, které zabezpečují konkrétní kulturní činnost v regionu či obci nejméně jeden rok.
Typy podporovaných projektů:
•	Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným
výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností
českého původu působících v oblasti kultury, jejichž význam
(působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou
považována výročí „kulatá“ (např. 100., 200., apod.), popř. výročí „půlkulatá“ (např. 150., 250., 550., apod.).
•	V případě projektů, které se vztahují k významným výročím
měst a obcí, jsou při výběrovém dotačním řízení upřednostňovány projekty s hodnotnými výstupy, např. vydání výroční publikace (almanachu, sborníku) o historii obce či města.
Forma a výše podpory:
•	Dotace maximálně 70 % rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů.
Mezinárodní Visegrádský fond
Specifika a omezení:
– Strategické granty
•	Dotace není určena na akce k výročí založení souborů, orchestrů, divadel, kostelů, škol a jiných staveb.
Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní organizací spoju•	Dotace není určena k výročí válečných událostí, bitev, k oživení
jící Visegrádské země (Česká republika, Slovenská republika, Poltechnických památek a k výročí sborů dobrovolných hasičů.
sko, Maďarsko) za účelem usnadnění a podpory rozvoje bližší spolupráce těchto zemí a jejich institucí v nejrůznějších oborech. Specifická oblast tohoto fondu – Strategické granty – je rozvíjena již
od roku 2005 a jejím hlavním cílem je podpora dlouhodobých pro- Podpora obnovy
jektů strategického charakteru, na kterých se podílejí instituce ze a rozvoje venkova 2015
všech čtyř zemí.
Příjem žádostí: do 15. 4. 2015.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spravuje podprogram pro poPříjemci podpory: Nevládní organizace, obecní úřady, rozpočto- skytování dotací obcím v roce 2015, který je zaměřen na naplňové organizace, místní samosprávy, školy, univerzity, veřejné institu- vání cílů Programu obnovy venkova. Podprogram Podpora obnoce (muzea, galerie, spolky), soukromé společnosti i jednotlivci (fy- vy a rozvoje venkova (PORV) předpokládá participaci obyvatel venzické osoby).
kova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu
Typy podporovaných projektů:
s místními tradicemi.
• Hlavními tématy pro rok 2015 jsou následující:
Příjem žádostí: Do 16. února 2015.
1. Zvyšování konkurenceschopnosti zemí Visegrádské skupiny
Příjemci podpory: Obce. Svazky obcí.
• Např.: společné strategie zaměřené na rozvoj vlastní regioTypy podporovaných projektů:
nální vize z oblasti udržitelnost, růst podporující začlenění, • Obnova a údržba venkovské zástavby.
průmyslová politika, digitální agenda, vnitřní trh a služby, po- • Komplexní úprava veřejných prostranství.
litika soudržnosti
• Obnova a zřizování veřejné zeleně.
2.	25. výročí demokratických změn ve střední Evropě • Např.: iden- •	Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejtifikace podobností a různých možných přístupů, které tyto čtyného osvětlení.
ři země vyvíjely během svých transformačních procesů
• Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity.
3.	Severo-jižní dopravní propojení pro progresivní visegrádský reForma a výše podpory:
gion • Např.: vědecké řešení posílení regionální dopravní sítě • Pro dotační titul č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
v severo-jižní oblasti V4
Dotace je poskytována až do výše 80 %.
Forma a výše podpory:
•	Pro dotační titul č. 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do ko•	Výše podpory v rámci Strategických grantů je většinou 40.000
munitního života v obci
EUR.
Dotace je poskytována až do výše 70 %. Dolní limit dotace na jed•	Maximální podpora ze strany Mezinárodního visegrádského nu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč.
fondu činí 70% celkových nákladů projektu.
•	Pro dotační titul č. 3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozSpecifika a omezení:
voji venkova
•	Podmínkou čerpání ze Strategických grantů tohoto fondu je zaDotace je poskytována až do výše 70 %. Horní limit dotace na
pojení všech čtyř zemí do konkrétního projektu.
jednu akci činí 200 tis. Kč.
Specifika a omezení:
•	Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem je účastník podVýběrové dotační řízení na podporu
programu.
•	Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů,
regionálních kulturních tradic
podprogramů nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo
podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU.
Dotace na podporu kulturních aktivit spojených s významným
výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických •	U dotačního titulu č. 2 a 3 se mohou účastnit obce s počtem
obyvatel do 3000 a svazek obcí, který je registrován v souladu
událostí a s významným výročím význačných osobností českého půse zákonem o obcích.
vodu působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překraZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015
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Program obnovy venkova
Olomouckého kraje

•	Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech
činí 60 %.
Specifika a omezení:
•	Neuznatelnými náklady jsou: cestovní a vzdělávací aktivity, techDotace na budování infrastruktury obce, na pořízení územně plánická projektová dokumentace, mzdy, poplatky, penále, úroky,
novací dokumentace či na podporu činností Místních akčních skupin
další náklady nesouvisející s realizací uvažovaného projektu.
(MAS) poskytuje v rámci Programu obnovy venkova Olomoucký kraj.
Příjem žádostí: do 13. 2. 2015
Příjemci podpory:
Podpora rozvoje cyklistiky
• V rámci opatření č. 1 – obce do 1000 obyvatel.
• V rámci opatření č. 2 – obce do 2000 obyvatel.
a cyklistické dopravy
•	V rámci opatření č. 3 – MAS se sídlem na území Olomouckého v Jihomoravském kraji
kraje.
Typy podporovaných projektů:
Dotace na výstavbu, rekonstrukci, opravy cyklostezek a souvisejí•	Opatření č. 1 – výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury cí doplňkovou infrastrukturu, na značení cyklostezek a cyklotras a na
a objektů v majetku obce.
projektovou dokumentaci mohou získat obce, města, městys a mik•	Opatření č. 2 – vypracování územně plánovací dokumentace roregiony. Celková výše finančních prostředků na realizaci tohoto
obce.
programu z rozpočtu Jihomoravského kraje je 11 000 000 Kč.
•	Opatření č. 3 – podpora činností při procesu standardizace a cerPříjem žádostí: do 2. 10. 2015 do 14:00 hod.
tifikace strategie a spolupráce MAS s obcemi na tvorbě koncepčPříjemci podpory:
ních dokumentů.
• Obec/ městys/ město na území Jihomoravského kraje.
Forma a výše podpory:
•	Mikroregiony (dobrovolné svazky obcí), jejichž převážná část
•	Opatření č. 1 – dotace se pohybuje od 50 000 Kč do 300 000 Kč
území se nachází v Jihomoravském kraji.
na jeden projekt.
•	Jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje
s výjimkou případů, kdy má být podpořen projekt, jehož sou•	Opatření č. 2 – dotace se pohybuje od 30 000 Kč do 200 000 Kč
částí je budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybrana jeden projekt.
ných železničních stanicích kraje – systém ČD bike (čl. 3.1 písm.
•	Opatření č. 3 – dotace se pohybuje od 50 000 Kč do 125 000 Kč
g) Pravidel Programu).
na jeden projekt.
Typy podporovaných projektů:
•	Plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek, realizace nových
povrchů cyklostezek.
Program obnovy venkova
• Výstavba nových cyklostezek.
Karlovarského kraje
•	Budování doprovodné infrastruktury (informační tabule, odpočívadla, přístřešky, osvětlení apod.)
Dotace podporuje obnovu a údržbu venkovské zástavby a ob- •	Podpora realizace a údržby MTB (mountain bike) tras a areálů
čanské vybavenosti, komplexní úpravu veřejných prostranství, obpro terénní a extrémní cyklistiku – bikeparků.
novu a zřizování veřejné zeleně. Také se zaměřuje na oblasti rekon- •	Budování systému půjčoven a úschoven kol ve vybraných železničních stanicích kraje (systém ČD bike).
strukce, oprav a výstavby místních komunikací, cyklistických a pě•	Osazení nevyznačených cyklotras a cyklostezek dopravními značších stezek či veřejného osvětlení.
kami.
Příjem žádostí: do 28. 2. 2015 14:00 hod.
Příjemci dotací: Obce Karlovarského kraje pod 2 000 obyvatel. • Obnova a optimalizace stávajícího značení.
Forma a výše podpory:
Typy podporovaných projektů:
1.	Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti • Celková alokace finančních prostředků je 11 000 000 Kč.
(radnice, školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravot- •	Maximální dotace je ve výši 60 % celkových uznatelných nákladů v případě projektů, které si bude příjemce spolufinancovat
nická zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, čekárny na
pouze ze svých vlastních zdrojů.
zastávkách, drobná architektura atd.).
2.	Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování •	Maximální dotace je ve výši 20 % uznatelných nákladů v případě projektů, které jsou spolufinancované z rozpočtu SFDI, fondů
veřejné zeleně.
EU
nebo jiných (cizích) finančních prostředků v min. výši 60 %.
3.	Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy •	Maximální výše podpory na jednoho žadatele může dosáhnout
až 2 000 000 Kč.
a výstavba veřejného osvětlení (zejména rekonstrukce a výstavSpecifika a omezení:
ba místních komunikací).
•	
Žádosti budou hromadně vyhodnocovány vždy po ukončení daFormy a výše podpory:
ného kola výzvy (1. kolo do 6. 3.2015, 2. kolo do 4. 5. 2015,
•	Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na je3. kolo do 2. 10. 2015).
den projekt je 25 000 Kč.
•	Dotaci nelze použít na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklotras,
•	Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není
které vedou po silnicích I., II. a III. třídy.
stanovena.

Program obnovy venkova
pro Ústecký kraj
Dotace jsou poskytovány na obnovu a rozvoj venkovské zástavby, chodníky a místní komunikace, zlepšení životního prostředí, revitalizaci a ochranu krajiny, nakládání s odpady, podpora projektové dokumentace do Evropských fondů a na Soutěž Vesnice roku.
Příjem žádostí: do 20. 2. 2015 do 14:00 hod.
Příjemci podpory: Obce do 2 000 obyvatel.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 201 • 2/2015
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Typy podporovaných aktivit:
1.	Obnova a rozvoj venkovské zástavby – zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností, úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti.
2. Chodníky a místní komunikace – opravy, výstavba, veřejné osvětlení
– pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou NN.
3.	Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady – zlepšení čistoty a vzhledu zeleně, vodních
toků a ploch, k podpoře jejich krajinotvorné funkce.
4.	Podpora projektové dokumentace do Evropských fondů – zpracování dokumentace pro stavební povolení pro záměry výstavby a rekonstrukce u školských zařízení, vodohospodářské infrastruktury a v rámci životního prostředí.
5. Soutěž Vesnice roku – odměna obcím, které se zúčastnily soutěže
Vesnice roku a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh či diplomů.
Forma a výše podpory:
• Minimální výše dotace je stanovena na 20 000 Kč.
•	Maximální výše dotace se odvíjí od toho, do jaké oblasti podpory projekt spadá, 250 000 Kč – 300 000 Kč.

Podprogram na podporu obnovy
venkova ve Zlínském kraji
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Podpora činnosti a rozvoje
destinačního managementu
v Královéhradeckém kraji
V Karlovarském kraji lze využít dotaci na podporu, rozšíření a koordinace aktivit cestovního ruchu ve všech oblastech Královéhradeckého kraje se zohledněním specifičnosti jejich turistického potenciálu.
Příjem žádostí: do 5. 2. 2015.
Příjemci podpory: Fyzické a právnické osoby, jejichž aktivity směřují k rozvoji cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje.
Typy podporovaných projektů:
•	Tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových
mutací s výjimkou knižních publikací.
• Aktualizace či rozšíření webových stránek.
•	Výdaje spojené s realizací propagační či vzdělávací akce (s výjimkou nákladů na cateringové služby).
• Spolupráce s podnikateli.
• Spolupráce s informačními centry.
• Nadregionální a přeshraniční spolupráce.
•	Zpracování a aktualizace strategických dokumentů vztahujících
se k cestovnímu ruchu.
• Kofinancování projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU.
• Naplňování datového skladu Královéhradeckého kraje.
• Tvorba a aktualizace vlastních produktů cestovního ruchu.
• Účast na prezentačně propagačních akcích cestovního ruchu.
•	Pořádání vzdělávacích akcí a seminářů pro subjekty působící
v oblasti cestovního ruchu.
•	Modernizace a optimalizace webových prezentací a zavádění
moderních technologií využitelných v turistickém průmyslu
•	Realizace tripu, poznávací cesty, best practice (samostatně či ve
spolupráci s odbornými organizacemi CR) pro novináře, odborníky v CR či podnikatele.
• Cestovné v souladu se Zákoníkem práce.
Forma a výše podpory:
•	Maximální výše podpory na celkových uznatelných výdajích projektu je 90 %.
• Minimální výše dotace je 50 000 Kč.
• Maximální výše dotace je 350 000 Kč.

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace z Podprogramu na podporu obnovy venkova pro rok 2015. Cílem tohoto Podprogramu je obnova a zachování specifických hodnot venkova prostřednictvím podpory projektů na obnovu obecního majetku
a zpracování územních plánů.
Příjem žádostí: O
 bnova obecního majetku do 13. 2. 2015
do 12 hodin.
Zpracování územních plánů do 31. 3. 2015 do 12 hodin.
Příjemci podpory: Obce Zlínského kraje do dvou tisíc obyvatel.
Typy podporovaných projektů:
•	DT1 – obnova obecního majetku. • Komplexní úprava veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně
na pozemcích v majetku obce. • Rekonstrukce, modernizace
a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce,
příp. Zlínského kraje.
•	DT2 – projekty na zpracování územních plánů (zpracování návrhu územního plánu obcí).
Forma a výše podpory:
Grantové řízení Nadace OKD
• Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 26.900.000 Kč.
•	V rámci prvního titulu Obnova obecního majetku lze získat do- v nadačním programu „Pro region“
taci ve výši 50.000 – 1.000,000 Kč.
Nadace OKD vydala výzvu k předkládání žádostí o grant na
•	V rámci druhého titulu Zpracování územních plánů lze získat
podporu
neziskových organizací v rámci programu Pro region, ktedotaci ve výši 40.000 – 250.000 Kč.
rý v sobě spojuje dosavadní programy Pro zdraví, Pro budoucnost
a Pro radost. Žadatelé tak budou moci předložit záměry a získat
tak finanční podporu. Bude brán zřetel především na dopad proPodpora svazků obcí
jektu pro cílovou skupinu ve vybraných obcích Moravskoslezského
v Královéhradeckém kraji
kraje. Výše grantu může činit maximálně 300 000 Kč.
Příjem žádostí: do 13. února 2015 do 24:00.
Královéhradecký kraj vyhlásil výzvu v programu Podpora svazPříjemci podpory: Spolky. Občanská sdružení. Veřejně prospěšků obcí. Cílem programu je profesionalizace řízení svazků obcí.
né
organizace. Ústavy. Církevní organizace. Příspěvkové organizaJedná se o neinvestiční dotaci.
ce. Obce. Sdružení a spolky obcí.
Příjem žádostí: do 5. 2. 2015.
Typy podporovaných projektů:
Příjemci podpory: Svazky obcí na území Královéhradeckého kraje.
•
Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče.
Typy podporovaných projektů:
•	Částečná úhrada nákladů na manažera svazků obcí (FO nebo •	Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního
PO zabezpečující odborný servis, např. koordinace činností, advyloučení.
ministrativa aj.)
•	Podpora činnosti dobrovolných svazků obcí (výdaje na zpraco- • Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených.
• Pracovní rehabilitace.
vání společných projektů a strategií svazku).
• Podporované zaměstnávání.
Forma a výše podpory:
• Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity.
• Minimální výše dotace je stanovena na 30 000 Kč.
• Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace.
• Maximální výše dotace je stanovena na 80 000 Kč.
•	Maximální možný podíl podpory na celkových uznatelných vý- •	Péče a obnova nemovitých i movitých objektů kulturní, historické a technické hodnoty.
dajích projektu je 70 %.
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•	Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných
prostranství, komunitní akce v obci/městě/regionu.
•	Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, děti a mládež a mezigenerační aktivity).
Forma a výše podpory:
• Minimální spoluúčast žadatele musí být 20%.
• Maximální možná výše grantu činí až 300 000 Kč.
Specifika a omezení:
•	Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovaných v městech a obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Ostrava,
Staříč, Stonava.

Forma a výše podpory:
• Dotace se poskytuje ve výši 50 – 300 tis. Kč.
• Dotace se poskytuje max. do výše 60 % celkových nákladů akce.
Specifikace a omezení:
•	Do předkládaného integrovaného projektu musí být zapojeny
(věcně i finančně) minimálně tři členské obce mikroregionu –
svazku obcí, zájmového sdružení právnických osob či spolku.
•	Akce musí být společně financovaná, realizovaná a její výsledek
případně společně užívaný.

Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje – Projekty obcí

„Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok
2015 je určena školám, vlastníkům a správcům sbírek zapsaných
v Centrální evidenci sbírek (CES). Dotaci je možné získat na edukační aktivity podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.
Příjem žádostí: do 27. února 2015.
Příjemci podpory: Vlastníci nebo správci, jejichž sbírka je zapsána v CES a pro školy které jsou uvedeny v Rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT.
Typy podporovaných projektů:
•	Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva
kultury (CES).
•	Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů.
Forma a výše podpory:
•	Dotace se poskytují pouze na neinvestiční výdaje související s realizací předkládaných projektů včetně úhrady nákladů v rámci
realizace schválené žádosti.
•	Při stanovení výše dotace se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů na celý projekt.
Specifika a omezení:
• Žadatel může předložit maximálně 1 projekt.
•	Do výběrového řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 %
financuje v roce 2015 buď předkladatel, nebo jiný subjekt.
•	Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů,
z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je projekt
financován dotacemi více orgánů státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební
úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru.
Příjem žádostí: do 25. 2. 2015.
Příjemci podpory:
• Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1 500
•	Ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná
akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel.
•	Obec oceněná stuhou (zlatá, modrá, bílá, oranžová, zelená),
Cenou hejtmana PK nebo Cenou RPK v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2014 bez ohledu na počet obyvatel.
Typy podporovaných projektů:
Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru v těchto oblastech:
•	Venkovská zástavba a občanská vybavenost – školské zařízení,
obecní úřad, zdravotnické zařízení, hřiště, tělovýchovné zařízení, kulturní zařízení, hasičská zbrojnice, obytná budova, sakrální stavba, hřbitov, ostatní obecní budovy.
• Místní komunikace.
•	Technická infrastruktura – veřejné osvětlení, veřejný rozhlas,
oprava technické infrastruktury (zejména kanalizační nebo vodovodní sítě).
Forma a výše podpory:
•	Dotace se poskytuje ve výši 100 – 400 tis. Kč pro obce do 200
obyvatel včetně.
•	Dotace se poskytuje ve výši 100 – 300 tis. Kč pro obce nad 200
obyvatel.
• Dotace se poskytuje max. do výše 60 % celkových nákladů akce.
Specifika a omezení:
•	Plánovaný termín ukončení realizace musí být do konce října
2016.
•	Na akci podpořenou z PSOV PK 2015 nelze čerpat dotaci z jiných finančních zdrojů.

Program stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje – Integrované projekty
Dotace je určena na realizaci integrovaných projektů, které přesahují možnosti, potřeby a dosah jedné obce.
Příjem žádostí: do 25. 2. 2015.
Příjemci podpory: Mikroregion v právní formě svazek obcí, zájmové sdružení právnických osob nebo spolek se sídlem na území
Plzeňského kraje.
Typy podporovaných projektů:
•	Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební
úpravy a opravy hmotného majetku svazku obcí, zájmového
sdružení právnických osob, spolku nebo jejich členských obcí.

Podpora projektů výchovně
vzdělávacích aktivit v muzejnictví

Podpora rodinné politiky na úrovni
obcí v Jihomoravském kraji
Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit na
úrovni obcí v Jihomoravském kraji – podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu.
Příjem žádostí: do 28. 2. 2015 do 14:00.
Příjemci podpory: Obce a města na území Jihomoravského kraje.
Typy podporovaných projektů:
• Založení a rozvoj Family pointů v obcích.
•	Koncepční a informační činnost (zpracování koncepce rodinné
politiky, plánu rozvoje politiky, analýz rozvoje bydlení aj.).
•	Zpracování koncepce rozvoje dostupného bydlení a startovacích bytů pro mladé rodiny.
• Aktivity vztahující se k propagaci Mezinárodního roku rodiny.
•	Programy pro osoby pečující o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora.
• Rozvoj dětských hřišť.
Forma a výše podpory:
• Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
• Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
• Spoluúčast příjemce dotace není požadována.
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Program obnovy venkova
Karlovarského kraje
Dotace podporuje obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně. Také se zaměřuje na oblasti rekonstrukce, oprav a výstavby místních komunikací, cyklistických a pěších stezek či veřejného osvětlení.
Příjem žádostí: do 28. 2. 2015 14:00 hod.
Příjemci dotací: Obce Karlovarského kraje pod 2 000 obyvatel.
Typy podporovaných projektů:
1.	Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(radnice, školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, čekárny na
zastávkách, drobná architektura atd.).
2.	Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování
veřejné zeleně.
3.	Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy
a výstavba veřejného osvětlení (zejména rekonstrukce a výstavba místních komunikací).
Formy a výše podpory:
•	Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt je 25 000 Kč.
•	Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.
•	Maximální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech činí 60 %.
Specifika a omezení:
•	Neuznatelnými náklady jsou: cestovní a vzdělávací aktivity, technická projektová dokumentace, mzdy, poplatky, penále, úroky,
další náklady nesouvisející s realizací uvažovaného projektu.

Program rozvoje venkova
Jihomoravského kraje
Dotace je poskytována na zachování základních funkcí v oblasti veřejné správy na venkově s ohledem na kvalitu života. Program
je zaměřen na podporu školní a předškolní výchovy, zdravotní a sociální péče a podporu projektů udržujících kvalitu života.
Program se dělí na 3 dotační tituly:
1.	Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti,
2. Podpora místních akčních skupin,
3.	Dotace na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
Příjem žádostí: Od 9. 2. 2015 do 28. 2. 2015.
Příjemci dotací: V 1. a 3. dotačním titulu – obce s méně než
3 000 obyvateli, ve 2. dotačním titulu – místní akční skupiny na
území Jihomoravského kraje.
Typy podporovaných projektů:
U 1. dotačního titulu – výdaje na výstavbu, obnovu a údržbu
venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. ZŠ a MŠ, zdravotnická zařízení, obchody, služby, zařízení sociální péče, čekárny
zastávek, tělovýchovná zařízení, hasičská zbrojnice, kulturní zařízení, radnice, sakrální stavby, hřbitovy aj.).
U 2. dotačního titulu – mzdové výdaje na zaměstnance místní
akční skupiny.
U 3. dotačního titulu – výdaje na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti a infrastruktury.
Formy a výše podpory:
• Na tuto výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč.
•	Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt je 25.000 Kč.

•	Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden
projekt je u 1. dotačního titulu – 200.000 Kč, u 2. – 150.000 Kč,
u 3. – 100.000 Kč.
•	Maximální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí
50 %.

Výzva Jihomoravského kraje
– Podpora služeb pro rodiny
Cílem dotačního programu je podpora pro-rodinných aktivit na
úrovni obcí v Jihomoravském kraji – podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, podpora harmonizace rodinného a profesního života, podpora utváření pro-rodinného klimatu, podpora zdravého životního stylu.
Příjem žádostí: do 28. 2. 2015 do 14:00.
Příjemci podpory: Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.
Typy podporovaných projektů:
• Programy pro rodiny zahrnující komplexní práci s celou rodinou.
•	Volnočasové a osvětovo-vzdělávací aktivity pro rodiče pečující
o děti.
•	Inovativní formy péče o předškolní děti, programy podporující
mezigenerační soužití.
• Aktivity vztahující se k propagaci Mezinárodního roku rodiny.
Forma a výše podpory:
• Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
• Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.
• Spoluúčast příjemce dotace není požadována.

Program Tvář Pardubického kraje
Pardubický kraj vydal výzvu k předkládání žádostí o dotaci na
udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších kulturních tradic
regionu. Ty nejdůležitější akce, které se konají na území regionu.
Jde o nejvýznamnější události, hudební přehlídky, mezinárodní festivaly, soutěže, pietní akce, či překážkové dostihy, mistrovství i sportovní závody. Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou fyzické a právnické osoby. Výše dotace může dosáhnout 100 % celkových uznatelných nákladů.
Příjem žádostí: do 30. 6. daného roku.
Příjemci podpory: Fyzické a právnické osoby.
Typy podporovaných projektů: Hudební přehlídky. Mezinárodní
festivaly. Soutěže. Pietní akce. Překážkové dostihy. Mistrovství i sportovní závody.
Forma a výše podpory: Maximální možná míra dotace činí až
100 % uznatelných nákladů projektu.
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