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Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Podzim v Jeseníkách u pramene Moravy.

A

Aktuálně:
Sedmá Národní konference
Venkov 2015, na východní
Moravě, na hlavní téma „Půda“
V pořadí již 7. ročník Národní konference Venkov 2015 je příležitostí pro setkání
zástupců různých veřejných, neziskových
i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova. Národní konference VENKOV se bude letos
konat ve Zlínském kraji v příjemném prostředí obcí Velehrad a Modrá a ponese se
v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější
dar“. Účastníci budou na toto téma nahlížet z pohledu čtyř oblastí a to: PŮDA jako
dar života / PŮDA jako dar obživy / PŮDA
jako dar žití / PŮDA jako dar poznání.
Více informací na straně 2
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Regiony:
Evropské fondy „polopatě“
představily říjnové semináře
spolupráce SMS, obcí a MAS
Jak dát síly dohromady ku prospěchu
konkrétního venkovského regionu? To bylo hlavním tématem závěrečných workshopů projektu SMS „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.
Když potřebují sousedící obce jednu společnou hráz proti velké vodě, soustředit na
jedno místo podnik pro zdravotně postižené, kompostárnu, cyklostezku, webový portál specialit nebo třeba dílnu sloužící více
školám, mají možnost se inspirovat v projektu SMS. 8., 9. října a 26. října jej završily první tři workshopy a konference v Olomouci,
v Brně a v Praze.
Více informací na straně 13
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TÉMA:
Vláda hází obce přes palubu,
z RUD chce přidat jen krajům.
Sněmovna: Proti. Senát: ?
Vládní novela rozpočtového určení daní,
která myslí jen na kraje, obce a města vůbec
neřeší. Tento přístup považují SMS a SPOV
za diskriminační a vyzývá vládní koalici, aby
přijala pozměňovací návrhy, které tuto nešťastnou situaci uspokojivě řeší. Hlasování
poslanců o novele zákona o RUD bylo 23. 10.
pro obce nepříznivé. Sněmovna neschválila
pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj (ze 156 přihlášených poslanců bylo 74 pro a 21 proti) ani poslance Vilímce, takže navýšení podílu z DPH
se má týkat jen krajů. Nyní bude novela zákona postoupena Senátu.
Více informací na straně 3
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Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov, Zlínský kraj a Spolek pro obnovu
venkova České republiky Vás zvou na Národní konferenci VENKOV, konanou pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.
V pořadí již 7. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců různých
veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní
úrovni i jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova. Konference nabízí prostor pro diskusi, sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci zástupců státních organizací, krajských i místních samospráv, mikroregionů, místních akčních skupin, neziskových organizací, církví, zemědělců, drobných podnikatelů, vědeckých pracovníků a řady dalších zástupců odborné i laické veřejnosti.
Národní konference VENKOV se bude letos konat ve Zlínském kraji v příjemném prostředí obce Velehrad a ponese se v duchu motta: „PŮDA – jako nejcennější dar“. Účastníci budou na toto téma nahlížet z pohledu čtyř oblastí a to:
PŮDA jako dar života
PŮDA jako dar obživy
PŮDA jako dar žití
PŮDA jako dar poznání
Vážená paní, vážený pane,
jménem hlavního pořadatele a dalších partnerů si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat k
účasti na Národní konferenci VENKOV 2015, která je každoročně pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Již sedmý ročník akce se uskuteční ve dnech 12. – 13. listopadu 2015 v obci Velehrad ve Zlínském kraji. Hlavním pořadatelem konference je Spolek pro
obnovu venkova ČR a koná se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Hlavními partnery jsou pak Celostátní síť pro venkov a Národní síť Místních akčních skupin ČR. Budeme velmi rádi, pokud naše pozvání přijmete.
Konference je určena zástupcům veřejného a neziskového sektoru, subjektům podnikajícím na venkově a také široké veřejnosti. Dvoudenní program je pracovně rozdělen na základní představení problémů a rozpracování diskuzních témat v rámci 4 workshopů, odpoledne
bude možnost zúčastnit se exkurzí, které jsou obsahově spojeny s řešenou problematikou.
Druhý den se v dopoledních hodinách uskuteční 4 tematické workshopy a odpoledne bude
završeno plenárním zasedáním a formulací závěrů. Konference bude ukončena koncertem.
Aktuální verzi programu a další podrobnosti naleznete na oficiálních stránkách konference
www.konferencevenkov.cz, kde se můžete v případě zájmu zaregistrovat.
Těšíme se na setkání s Vámi
Mgr. Eduard Kavala,
předseda SPOV ČR
Miroslav Kovářík,
ředitel konference

Pozvánka na valnou hromadu Spolku
která se koná 1. 12. 2015 od 9.00 hodin v prostorách Jednacího sálu MZe ČR na Těšnově, Praha 1 (místnost č. 400).
Program:
1. Jmenování zapisovatele
2. Schválení programu jednání
3. Schválení složení návrhové a mandátové komise
4. Schválení ověřovatele zápisu
5. Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za rok 2015, včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH
6. Zpráva o plnění rozpočtu SPOV ČR na rok 2015
7. Zpráva revizní komise
8. Zpráva jednotlivých KO o průběhu jednání na krajských úřadech (téma POV apod.)
9. Návrhy změn jednacího řádu na období 2015-2017
10. Termínový kalendář jednání a návrh plánu činnosti SPOV ČR v r. 2016
11. Rozpočet na rok 2016
12. Různé
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Vláda hází obce přes palubu, z rozpočtového určení daní
chce přidat jen krajům. Návrh jde ze sněmovny do Senátu
Vládní novela rozpočtového určení daní, která myslí jen na kraje, obce a města vůbec neřeší. Tento přístup SMS ČR považuje za
diskriminační a vyzývá vládní koalici, aby přijala pozměňovací návrhy, které tuto nešťastnou situaci uspokojivě řeší.
„V roce 2012 se v důsledku zavedení důchodové reformy navýšilo DPH, z kterého neměly mít profit obce, města a ani kraje. Letos se druhý pilíř ruší a volné finanční prostředky má podle vládního návrhu získat pouze státní rozpočet společně s kraji, obce už
nikoliv. Tento přístup považujeme za výrazně diskriminační a důrazně vyzýváme vládu, aby přistupovala k samosprávám spravedlivě,“ říká předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
V Poslanecké sněmovně se sešly dva pozměňovací návrhy, které jsou z hlediska obcí a měst akceptovatelné. „Jedná se o pozměňovací návrh poslankyně Věry Kovářové z Výboru pro veřejnou
správu a regionální rozvoj, který obcím a městům přidává od příštího roku asi dvě miliardy korun, a návrh poslance Vladislava Vilímce, který od roku 2017 přidává tři a půl miliardy korun, a od roku
2018 přibližně šest miliard korun. Budeme se snažit, aby koalice
přijala jeden z těchto návrhů,“ říká místopředseda SMS ČR a starosta obce Křižánky na Vysočině Jan Sedláček.
„Podle signálů, které dostáváme, jsou starostové obcí a měst za
tuto věc ochotni vystoupit do ulic a dát svůj názor vládě jasně najevo,“ uzavírá Polčák.
Jednání s poslanci a senátory
SMS ČR a SPOV ČR nyní posílají své starosty za poslanci, pokud
neuspějí, budou kontaktovat senátory a obrátit se chtějí rovněž na
prezidenta republiky. Pro finální hlasování chtějí sezvat starosty
z celé země do Prahy. Tato aktivita se ukázala jako úspěšná právě
před třemi lety, kdy přiměla premiéra Nečase déle neblokovat změnu rozpočtového určení daní, jak ji chtěli především starostové.
„Rozumím tomu, že se za rok budou konat krajské volby, a že se
chce vládní koalice zavděčit, ale doplatíme na to my všichni ostatní.
Oslovil jsem již poslance z našeho regionu, konkrétně poslance za
ANO pana Vondráčka, Volčíka a paní Balaštíkovou s tím, že jim chci
představit konkrétní argumenty, proč by měli podpořit pozměňovací návrhy, které zamýšlenou diskriminaci obcí a měst vyloučí,“ hlásí
se k aktivitě SMS ČR Josef Zicha, starosta obce Vysoké Pole.
Takový případ apelu starostů na zákonodárce nebude ojedinělý. Starostové svou aktivitu již i graficky ztvárnili.
Sdružení místních samospráv se proti této vládní novele dlouhodobě ohrazuje a hodlá i nadále koalici přesvědčovat o spravedlivém řešení situace. Předseda Polčák uzavírá, že i když měl možnost o problému osobně hovořit s předsedou vlády Bohuslavem
Sobotkou, nepodařilo se mu jej přesvědčit k alespoň částečnému
navýšení rozpočtů i obcí. „Premiér mi sdělil, že na přidání i obcím
již nejsou ve státním rozpočtu prostředky. Tomu lze jen těžko uvěřit, když pro kraje se peníze našly,“ podotkl Polčák. Zdroj: SMS

Prohlášení SPOV ČR k návrhu
vládní novely RUD
Jsme přesvědčeni, že rozpočtové určení daní je stále ve vztahu k obcím nespravedlivé a neumožňuje řádné hospodaření obcí a stále zmnožuje tlak na dotace. Dotace by měly být v dohledné budoucnosti výjimečným řešením. Většinu potřeb a aktivit by
měly obce řešit samostatně z vlastních zdrojů a k tomu potřebují odpovídající příjmy.
Narovnání příjmů z rozpočtového určení daní je cestou k postupnému snižování dotačních potřeb a k nastolení skutečné
samosprávy. Proto podporujeme snahu poslanců Kovářové a Vilímce o prosazení pozměňovacích návrhů vládní novely rozpočtového určení výnosů z daní, které by do procesu navýšení příjmů z RUD oprávněně zahrnuly mimo kraje také obce.
Je jistě správné upravit navýšení RUD ve směru ke krajům
a SPOV ČR tuto část novely nezpochybňuje, naopak má naši podporu, ale zároveň je třeba nevynechat v tomto procesu obce.
V opačném případě se jedná o nepochopitelnou diskriminaci.
Když jak krajům, tak obcím a městům nebyly navýšeny jejich rozpočty při zvýšení sazby DPH, se zdůvodněním zavádění druhého
důchodového pilíře, pak je při rušení tohoto pilíře náš požadavek
na zahrnutí obcí do novely legitimní a brání další nerovnosti. Většina našich členských obcí je venkovského charakteru, proto naši členové podporují pozměňovací návrhy uvedených poslanců
a snahu Sdružení místních samospráv ČR a využijeme všech možných kontaktů na poslance s apelem, aby podpořili úpravu RUD
nejen pro kraje, ale také pro obce.
Žádáme poslance Parlamentu ČR, aby tuto naši snahu podpořili hlasováním pro zmíněné pozměňovací návrhy.
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

Hlasování poslanců o novele zákona o RUD bylo 23. 10. pro obce nepříznivé
Poslanecká sněmovna neschválila pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj (ze 156 přihlášených poslanců
bylo 74 pro a 21 proti) ani poslanců Vilímce, Stanjury a Beznosky, takže navýšení podílu z DPH se podle znění, schváleného Poslaneckou
sněmovnou, má týkat jen krajů. Nyní bude novela zákona postoupena Senátu.
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=61697
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=416
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Z činnosti SPOV ČR

Spolek v říjnu o operačních
programech z ESIF,
udržitelném rozvoji
a konferenci Venkov 2015
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SPOV ČR

6. října 2015, Praha

Úvodní přehled
Evropský fond pro
regionální rozvoj
EFRR
11,94 mld. EUR

Evropský
sociální fond
ESF

Fond
soudržnosti
FS

Evropský
zemědělský fond pro
rozvoj venkova
EZFRV

3,43 mld. EUR

6,26 mld. EUR

2,17 mld. EUR

Evropský námořní a
rybářský fond
ENRF
0,03 mld. EUR

Celkem pro ČR 23,98 mld. EUR ~ 281,5 mld. Kč

Spolek pro obnovu venkova ČR na své říjnové schůzi na půdě
Senátu debatoval s náměstkyní ministryně pro místní rozvoj Olgou Letáčkovou o operačních programech z evropských dotací.
Náměstkyně prezentovala přehled všech programů, jejich zaměření, alokace, aktuální stav vyhlášených výzev a plán. Na schůzi
Spolku vystoupil rovněž expremiér Vladimír Špidla, nynější předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kterou představil. Řeč zde
OP D
IROP
OP PIK
OP VVV
OP ŽP
PRV
byla také o uprchlické krizi a migraci. Spolek hodnotil výsledky
soutěže Vesnice roku 2015, angažmá na Zemi živitelce a zabýval
se i aktuální přípravou Národní konference Venkov 2015 na Velehradě a v Modré.
TSu Z prezentace náměstkyně O. Letáčkové
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Zdroj: Dohoda o partnerství, pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU.
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Předseda SOV Eduard Kavala a Miroslava Tichá z MMR

Expremiér Vladimír Špidla (vpravo) a místopředseda Jan Florian

Náměstkyně MMR Olga Letáčková

Publikace 20 let Vesnice roku

Hlavní organizátoři konference Venkov 2015 Miroslav Kovářík (Obec
Modrá) a Marta Poláčková (MAS Buchlov)
Říjnová schůze SPOV v Senátu

Předseda zlínského SPOV Vojtěch Ryza

Předseda jihomoravského Spolku Zdeněk Peša
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SPOV ČR

6. října 2015, Praha
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Integrovaný regionální operační program - IROP
• Novinky:

www.dotaceeu.cz/IROP

• jeden centrální regionální program
• rozšíření podpory nástrojů pro podporu
sociální integrace

celková alokace: 125,5 mld. Kč

• Priority:
•
•
•
•

rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury
zlepšení veřejné správy a služeb
zajištění udržitelného rozvoje v obcích
nástroje pro podporu sociální integrace

125,5

vyhlášeno 6 výzev za 14,6 mld. Kč

podíl EU: 85 %

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, MS2014+; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015

SPOV ČR

• Klíčovým principem je rozvoj lidských
zdrojů pro znalostní ekonomiku a
udržitelný rozvoj v sociálně soudržné
společnosti, rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání.

2015
74,9

39,0

vyhlášeno 5 výzev za 7,4 mld. Kč
podíl EU: 50 % - 85 %

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, MS2014+; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015
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Operační program Životní prostředí – OP ŽP

celková alokace: 71,3 mld. Kč
výzvy v roce 2015: 23,3 mld. Kč
2015

Příklady podporovaných aktivit a projektů

71,3

• výstavba kanalizace (domovní čistírny odpadních vod nebudou
podporovány)
• výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
• preventivní protipovodňová opatření
• náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů
v domácnostech
• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů
• rekultivace starých skládek

23,3
12,0

podíl EU: 50 % - 85 %

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, MS2014+; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015
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Objem již vyhlášených výzev k 29. 9. 2015

OP Z

32,09 mld. Kč

32

19,88 mld. Kč

20

IROP

14,63 mld. Kč

6

OP ŽP

12,05 mld. Kč

16

PRV

10,03 mld. Kč

16

OP VVV

7,39 mld. Kč

5

OP TP

5,13 mld. Kč

2

OP R

0,05 mld. Kč

1

Celkem

97,21 mld. Kč

98

6. října 2015, Praha

6

•

www.esfcr.cz/opzamestnanost-2014-2020

• zaměření na propojení dalšího vzdělávání
s potřebami trhu práce, transformaci a
deinstitucionalizaci sociální a zdravotní péče
• větší důraz na integrovaná řešení

celková alokace: 58,0 mld. Kč

Priority:

výzvy v roce 2015: 38,1 mld. Kč

• podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly
• sociální začleňování a boj s chudobou
• modernizace veřejné správy

2015
58,0

• aktivity na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, zejména
starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných, např.
zprostředkování zaměstnání, rekvalifikace
• aktivity na zvýšení zaměstnanosti podpořených mladých osob
prostřednictvím programu Záruky pro mládež
• programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí
• podpora systému sociálního bydlení

38,1

32,1

vyhlášeno 32 výzev za 32,1 mld. Kč

podíl EU: 50 % - 85 %

SPOV ČR

6. října 2015, Praha

8

eagri.cz/public/web/mze/dotace
/program-rozvoje-venkova-naobdobi-2014/

• Hlavním cílem PRV je rozvoj venkova
a zlepšení stavu životního prostředí obnovou,
zachováním a zlepšením ekosystémů
souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím.

celková alokace: 62,4 mld. Kč

• Priority:

• podpora vstupu mladých lidí do zemědělství
• krajinná infrastruktura a komunitně vedený
místní rozvoj – zaměření na potřeby
venkovského území
• zvýšení životaschopnosti zemědělských
podniků

výzvy v roce 2015: 10,0 mld. Kč
2015
62,4

10,0

10,0

• podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
• obnova lesních porostů po kalamitách
• odstraňování škod způsobených povodněmi
• podpora z iniciativy LEADER - podpora provádění operací
v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

vyhlášeno 16 výzev za 10,0 mld. Kč

podíl EU: 50 % - 100 %

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, MS2014+; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015

6. října 2015, Praha

OP PIK

SPOV ČR

Příklady podporovaných aktivit a projektů

vyhlášeno 16 výzev za 12,0 mld. Kč

SPOV ČR

podíl EU: 50% - 67,5 %

Program rozvoje venkova – PRV

www.opzp.cz

• zlepšování kvality vody
• snižování rizika povodní
• zlepšování kvality ovzduší v lidských
sídlech
• nakládání s odpady
• ochrana a péče o přírodu a krajinu
• energetické úspory

vyhlášeno 20 výzev za 19,9 mld. Kč

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, MS2014+; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015

6. října 2015, Praha

• Priority:

35,2
19,9

Příklady podporovaných aktivit a projektů
7,4

SPOV ČR

117,1

• Novinky:

celková alokace: 74,9 mld. Kč

• podpora spolupráce zřizovatelů, škol (vč. soukromých
a církevních) a ostatních partnerů na daném území při přípravě
a realizaci společných aktivit zaměřených na zvyšování kvality
vzdělávání - místní akční plány rozvoje vzdělávání a plánů aktivit
v jednotlivých školách a v obcích se sociálně vyloučenými
lokalitami
• rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny
ve vzdělávání
• prevence v oblasti logopedie

2015

Operační program Zaměstnanost – OP Z

výzvy v roce 2015: 39,0 mld. Kč

Příklady podporovaných aktivit a projektů

výzvy v roce 2015: 35,2 mld. Kč

• technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů
na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní
podnikatelské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných
podnikatelských ploch

www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/op-vvv

• Priority:

celková alokace: 117,1 mld. Kč

rozvoj výzkumu a inovací
rozvoj podnikání
zaměření na malé a střední podniky
energetické úspory
rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k
internetu

Příklady podporovaných aktivit a projektů

5

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
– OP VVV

Počet
výzev

•
•
•
•
•

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, MS2014+; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,048 Kč/€, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015

6. října 2015, Praha

Objem výzev

• Priority:

31,3
14,6

4

www.mpo.cz/cz/podporapodnikani/oppik/

• Cílem je dosažení konkurenceschopné a
udržitelné ekonomiky.

2015

• infrastruktura pro dostupnost sociálních služeb, sociální bydlení
• vznik nového sociálního podniku, výstavba, rekonstrukce
a vybavení sociálních podniků
• podpora infrastruktury pro předškolní, základní, vyšší odborné,
střední a celoživotní vzdělávání
• podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje pořízení územních studií, regulačních plánů
• zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérové zastávky
• posílení vybavení základních složek IZS (za specific. podmínek)

6. října 2015, Praha

Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost – OP PIK

výzvy v roce 2015: 31,3 mld. Kč

Příklady podporovaných aktivit a projektů

Operační
program

SPOV ČR

SPOV ČR

6. října 2015, Praha
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Projektový cyklus – novinky a zjednodušení
Od nápadu k
projektovému záměru
→
Hledání vhodného
programu

Podání žádosti o
podporu na
projekt

Posouzení
žádosti o
dotace

Realizace projektu,
vyhodnocení a
vyúčtování projektu

• zkrácení lhůt => jednotná
lhůta pro ukončení
schvalování projektů
• jasné vymezení rolí
a kompetencí jednotlivých
subjektů v rámci realizace
projektu => možnost
odvolání žadatelů proti
výsledkům
• transparentnější
hodnocení projektů =>
výsledky dostupné
žadatelům

• jednotný výklad postupů
• jednodušší povinná publicita
projektu
• jednotná pravidla pro
vykazování indikátorů
projektu
• přehlednější kontroly a
audity
• přesně definované výše
sankcí při porušení pravidel
• jednodušší elektronická
archivace projektové
dokumentace v IS

32,09
19,88
14,63
12,05
10,39
7,39
5,13
0,05
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

mld. Kč

• menší počet programů
=> přehlednější systém
• konkrétnější vymezení
možností podpory =>
omezenější okruh
možností
• všechny základní
informace dostupné na
jednom místě =>
www.dotaceEU.cz
• větší využívání finančních
nástrojů => posun
k návratným dotacím

• zdroj informací:
příručka „Pravidla pro
žadatele a příjemce“
• jednotný informační
systém => vše k projektu
bude dostupné online
• snížení administrativní
zátěže => veškerá
komunikace
elektronickou formou
• jednodušší plánování =>
přehled výzev dostupný
s předstihem

Zdroj: MS2014+, data jsou za podíl EU k 29. 9. 2015
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Výbor NS MAS řešil plánování nových opatření
pro žadatele a místní akční plány vzdělávání
Výbor Národní sítě MAS se zabýval na svém jednání 13. října
v Praze aktualitami a upřesňováním dotačních programů v rámci
strategií komunitně vedeného místního rozvoje, přípravou opatření resp. fichí pro koncové žadatele a definováním postojů NS MAS.
Zabýval se také místními akčními plány rozvoje vzdělávání.

Usnesení z jednání výboru NS MAS, 13. 10. 2015
Schvaluje:
– Markétu Pošíkovou jako vedoucí PS Vzdělávání.
–	uzavření smlouvy se společnosti Newton Media a.s. na základě objednávky a pověřuje předsedu NS MAS podepsáním
smlouvy.
–	změnu projektu MZe s názvem „Rozvoj venkova na základě
kvalitně zpracovaných strategií místních akčních skupin“, kdy
budou částky rozpočtu využity na propagaci v krajích a navýšení počtu brožur „Metoda LEADER, Komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD) a Rozvoj venkova se zapojením místních
komunit“ na 5 – 7 tis. ks a jejich rozeslání do krajů.
–	záměr NS MAS na podání projektu na rok 2016 u MMR.
–	uzavření Partnerské smlouvy s Univerzitou Pardubice a pověřuje předsedu NS MAS podepsáním smlouvy.
Bere na vědomí:
–	odpuštění vratky dotace a penále v rámci projektu MMR 2011.
–	smlouvu s MAS Říčansko o.p.s. týkající se akce Modlitba,
která se bude konat 27. – 28. 10. 2015.
Dává za úkol:
• Členům Výboru
–	Projednat na krajské úrovni možnost využití monitoringu
médií a statistik.
–	Předat informaci o možnosti využití programu TechSoup, týkající se softwarových a hardwarových darů pro neziskové
organizace a veřejné knihovny směrem k MAS.

–	Finalizovat statut PS Vzdělávání, který se bude schvalovat na
dalším jednání Výboru NS MAS 11. 11. ve Velehradě
–	Zaslat návrhy na renominaci a doplnění krajských zástupců
za chybějící členy PS Vzdělávání tajemnici NS MAS, hlavně
za Moravskoslezský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
–	Ověřit možnost uznatelnosti členských příspěvků do sítí v rámci IROP 4.2.
–	Zjistit stanovisko KS MAS k pobočným spolkům, kdy jsou dva
návrhy, a to povinné vytvoření nových pobočných spolků
tam, kde zatím neexistují nebo organizace NS MAS bez pobočných spolků jako neformálních sdružení MAS
–	Zjistit stanovisko MAS k volbě předsedy a místopředsedů,
kdy je navržena volba 13 konkrétních FO na základě plných
mocí namísto jednotlivých MAS jako doposud.
• Tajemnici
–	Poslat F. Kopeckému Statut PS Stanovy ve wordu, který se
bude aktualizovat a schvalovat na dalším jednání Výboru NS
MAS 11. 11. ve Velehradě.
• Analytika
–	Poslat excelovou tabulku počtu škol v ORP Markétě Pošíkové.
• Ostatním
–	Zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro
další činnost do roku 2020.
–	Vytvořit krátké anotace o přínosu jednotlivých prezentačních
akcí pro NS MAS a jednotlivé MAS.
–	Zpracovat návrh směřování PS Public relations a navrhnout
nové možnosti v oblasti PR pro NS MAS.
–	Zaslat informaci, jaké stanovisko má současné vedení ELARD
pro nadcházející předsednictví v ELARD.
–	Vysvětlit mechanismus, jak jsou řešeny neplatící členské země v ELARD.
Zapsala: VF
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Výběr témat z jednání
Nabídka TechSoup

9
Místopředseda J. Florian doporučil navrhovat zkrácení akce Země živitelka o poslední dva dny (po, út). Pošmurný v reakci navrhnul zbylé dny využít pavilon Z na konference, workshopy, atd. Tajemnice V. Foltýnová informovala o schůzce se zástupci MZe, kde se
jednalo o podobě Země živitelky pro nadcházející rok 2016. Z jednání vyplynul předběžný koncept, kdy by se NS MAS mohla přestěhovat z pavilonu Z do pavilonu T a prezentovat se tak společně
s MZe. Pavilon Z by mohl zůstat krajům společně s MAS bez iniciativy NS MAS. Florian upozornil, že toto řešení pouze přesouvá zátěž
na kraje a neřeší dlouhodobý nezájem MAS zajistit prezentaci po celou dobu veletrhu. Anna Čarková upozornila, že je opravdu důležitá potřeba nové koncepce ZŽ, zaměřená na vzdělávání a zážitek. Navrhuje spojení MAS s NNO, které ukáží nové inspirativní aktivity.

Předseda V. Pošmurný představil paní Siglovou, zastupující sdružení VIA, pod které spadá program TechSoup, který nabízí neziskovým organizacím a veřejným knihovnám (nespadají sem příspěvkové organizace) v České republice od roku 2010 získání softwarových
i hardwarových darů od společností Microsoft, Zoner či Cisco za administrativní poplatek za zprostředkování odpovídají 10 – 20% tržní ceny produktů. Mezi nejžádanější produkty patří nejnovější operační systém Windows, kancelářské balíky Microsoft Office a Zoner
Photo Studio 17 PRO. Nyní využívá program přes 2 000 uživatelů,
a to i některé MAS.
Modlitba za domov
Registrace probíhá tak, že organizace na stránkách TechSoup vyPošmurný chce zařadit Modlitbu za domov jako každoroční akplní základní formulář. Po odeslání jsou vyžadovány některé základní
ci, na které se NS MAS podílí. Polášková (MAS Říčansko) uvedla,
dokumenty. Vzhledem k tomu, že už je většina dokumentů obsažeže budou akci dělat každoročně, mají jediný problém, a to se zísna ve veřejném rejstříku, organizace pouze vyplní čestné prohlášení
káváním panelistů.
o daňové uznatelnosti darů, tzn. dárci si mohou dary odečíst z daní.
Pošmurný navrhl vytvoření krátké anotace o přínosu jednotlivých akcí pro NS MAS a jednotlivé MAS do dalšího jednání výboStatut pracovních skupin
ru a vyzval k diskuzi, zda mají ve svých krajích akci, na které by se
měla NS MAS podílet.
PS Vzdělávání
Makovičkovi by se líbila myšlenka celostátní prezentace tradičM. Pošíková informovala, že byly na interním webu zveřejněny
ních řemesel, kterou by se zajímavou formou prezentovala široká
podklady příloha č. 1 zápis z jednání PS Vzdělávání a příloha č. 2 Náškála řemesel. Každá MAS by poslala jednoho řemeslníka na ukázvrh spolupráce NS MAS s univerzitami. V zápise je uvedeno, že se chce
ku nebo formou jarmarku. Lahoda upozornil, že pro řadu řemeslPS Vzdělávání věnovat spolupráci s VŠ, vzděláváním dovnitř MAS,
níků je problém dojet i do vzdálenosti 50 km, proto si neumí předspolupráci směrem k základním školám a MAP a jejich animaci.
stavit celorepublikový jarmark. Pošíková navrhla 2–3 denní akci,
Koordinátorkou spolupráce s VŠ a vzdělávání dovnitř MAS bu- kde by se propojily řemesla, regionální školy a děti.
de Eva Feyfarová (MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko z.s.),
která navrhne dokument spolupráce s VŠ.
Newton Media
Koordinátorkou ostatních aktivit (vazba na MAP, šablony a koPošmurný představil p. Liperta ze společnosti Newton Media
ordinace spolupráce se školami) bude Markéta Pošíková z MAS a ujasnil možnosti budoucí spolupráce. Pokud NS MAS uzavře
Podlipansko o.p.s.
smlouvu s Newton Media na jedno IČO, do jaké míry to můžeme
Tajemnice NS MAS bude dočasně využívána jako pomocník pro poskytnout svým členům výstupy monitorování médií.
koordinaci PS Vzdělávání. Pošíková dále informovala, že v PS neLipert vysvětlil, že by se na základě smlouvy monitorovalo téma
jsou zastoupeny všechny kraje a požádala členy Výboru o doplně- MAS ve všech pádech a mohla by se k tomu připojit další klíčová
ní a aktualizaci členů.
slova a sousloví vázaná k monitoringu. Není povoleno, aby NS
Předseda V. Pošmurný sumarizoval informace PS Vzdělávání a je- MAS používala ke zveřejňování příspěvků internet, kde by příspěvjí rozdělení na 3 sektory:
ky mohl využívat kdokoliv a vydávat je za své (porušování autora) základní školství na úrovni regionu,
ských práv autorů, vydavatelů atd.) Společnost Newton Media má
b) spolupráce dovnitř MAS
vytvořen archiv zpráv od roku 1993 a mohou nabídnout vytvoření
c) spolupráce s VŠ
archivu také pro NS MAS.
a navrhl v souladu se závěry schůzky PS na vedoucí pracovní
Lipert navrhl Výboru spuštění zkušební verze, aby si mohla NS
skupiny Markétu Pošíkovou.
MAS systém na vlastní kůži vyzkoušet.
Pošíková informovala, že kontakty na jednotlivé krajské zástupOndráčková se dotazovala, do jaké hloubky je monitoring perice NIDV jsou na webu http://www.nidv.cz/cs/.
odik řešen. Lipert vysvětlil, že společnost denně monitoruje přes
800 zdrojů, monitorují se i oblastní zdroje (regionální deníky, tištěPS Stanovy
ná média v ČR, televize, rozhlas a internetové servery, nezahrnuje
F. Kopecký informoval, že schůzka PS Stanovy se konala 12. 10. ČTK zpravodajství, polská a slovenská média).
a účastnilo se jí 8 členů. Na schůzce se řešila příprava nových StaPokud NS MAS zakoupí monitoring médií, budou stanoveni
nov NS MAS, příprava vzoru stanov pro pobočné spolky – krajská dva administrátoři, kteří by měli na starosti týdenní souhrn scanů
sdružení a volební řád VH NS MAS viz samostatný bod zprávy (anotace a citace zpráv do 110 znaků zveřejněné spolu s www odz pracovních skupin.
kazem na původní články) namísto přímo článků. Florian navrhuje, aby pro distribuci zpráv členům výboru a jednotlivým MAS byPlán akcí pro rok 2016
ly využívány přímo elektronické nástroje poskytnuté společností
NEWTON a nebyla zbytečně zatěžována kancelář NS MAS. Na valPředseda V. Pošmurný představil plán akcí pořádaných ve spo- né hromadě NS MAS v březnu 2016 bude publikován výsledek
lupráci s CSV/MZe pro rok 2016 a potvrdil neúčast NS MAS na Re- hodnocení monitoringu MAS za předchozí měsíce.
giontour a Techagro v roce 2016.
Možné zajištění aktivit – propagace, spolupráce:
předmět objednávky
termín 		
místo
LeaderFEST 2016
AGROKOMPLEX 2016
18. – 21. 8. 2016 Nitra, Slovensko
Země živitelka 2016
25. – 30. 8. 2016 České Budějovice
Večer venkova 2016
26. 8. 2016
České Budějovice
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Zprávy o činnosti za uplynulé období
Zpráva místopředsedy Krista
MV OPŽP
1. – 3. 10. – mezinárodní seminář venkovské komunitní školy 2015
Národní síť zdravých měst (NSZV). V síti je 5 MAS. Krist doporučil MAS vstupovat a spolupracovat.
13. 10. – TPS pro monitorování a hodnocení PRV. Byl vydán plán
práce na úrovni PRV na rok 2016, bylo by dobré přes tuto skupinu sbírat připomínky, skupina se bude zabývat evaluací.
Zpráva místopředsedy Floriana
5. 10. – Platforma CLLD. Diskutovala se částečná funkčnost
MS 2014+. Je možné nasdílet více přístupů pro FO do systému. Do
MS 2014+ není možné podat žádost na realizaci strategie do doby, dokud nemá MAS certifikát o standardizaci (má zatím pouze
Posázaví a další 4 MAS, 28 MAS má hotovo, ale ještě nezažádaly
o vydání). Všechny MAS již obdržely připomínky ze SZIF, ke kterým
se mohou vyjadřovat.
Pošmurný doplnil, že informace, týkající se území, se do systému
zadávají ručně. Naopak indikátory jsou již v systému nahrány všechny včetně PRV. Milníky = jakou hodnotu indikátoru dostanete ke
konci roku 2018, se do systému zadávat nebudou, ale pouze do přílohy, která slouží ke střednědobému hodnocení do roku 2018.
Zpráva prezidenta ELARD Sršně
Prezident R. Sršeň zaslal elektronickou zprávu s informacemi
/činnost ELARD září 2015/ obsahující finanční zprávu, vztahující se
k září 2015. O. Špiková upozornila na tabulku ve zprávě týkající se
způsobilosti a nezpůsobilosti členských příspěvků za jednotlivé země, kde se ČR jako jediné změnily členské příspěvky na nezpůsobilé na rozdíl od ostatních, kromě Irska a Švédska, kde to zůstalo
stejné.
Floriana zajímalo stanovisko ELARD na budoucí předsednictví
Estonska, Portugalska nebo dohromady. Dále mu nepřijde dostačující předsednictví ČR, které táhne svými příspěvky 10 neplatících
zemí. Měl by se změnit platební systém.
Členů řídících / monitorovacích výborů OP
pravidla implementace ve všech OP
Integrovaný regionální
Místopředseda Florian informoval, že se finalizuje MPIN a MAS
se i nadále řídí Stanoviskem ministryně pro MMR. MMR plánuje dvě
setkání určená pro 2 zástupce krajských sdružení z Moravy a Čech
na 20. října v Brně a 6. listopadu v Praze.
Do měsíce budou provedeny revize opatření 4.2, připomínky
MAS se zasílají na adresu PSleader@nsmascr.cz. Největší problém
vidí Florian v tom, že vedoucí SCLLD musí mít 1,0 úvazku. Limity
na mzdy zůstaly, zbytek limitů byl odstraněn. V opatření 4.2 nejsou způsobilé náklady na změny indikátorů a výběrová kritéria.
Školení prováděná MAS ve svých prostorech pomocí svých zaměstnanců nevytváří způsobilý výdaj, neboť jsou již hrazena.
Byla vedena diskuze o uznatelnosti členských příspěvků na síťování s ohledem na nařízení čl. 35.
Pravidla pro žadatele a příjemce opatření 4.1 se budou teprve
připravovat a budou dostupná až ke konci roku 2015.
Životní prostředí
Florian informoval, že specifická metodika pro příjemce a žadatele v rámci CLLD v OPŽP není, ŘO odkazují na obecně platné dokumenty pro přímé výzvy a chtějí, aby se MAS držely povinných
kritérií. Metodika AOPK je obecná dostupná na webu.
Krist upozornil na problém s hubením křídlatky, kdy nelze realizovat samostatný projekt na mapování, ale hubení nelze bez mapování, přičemž výdaje na mapování nejsou způsobilé. Mapování
z roku 2009 nemusí být pravdivé.
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Makovička se podělil o zkušenosti z Karlovarského kraje, kde
byl projekt na plošné mapování s dobou udržitelnosti 10 let, ale
po dvou letech už se začala křídlatka objevovat znovu.
Zaměstnanost
Florian shrnul, že jsou dostupné informace číslo 1, 2 a 3. Florian navrhuje jako nejjednodušší variantu pro uchopení OP Z vytvořit 4 fiche /opatření CLLD, a to zaměstnanost, sociální, prorodinné opatření a podniky. V rámci tohoto rámce se bude přizpůsobovat aktuální situaci.
• PRV
Byla zveřejněna metodika PRV pro tvorbu fichí. V jedné fichi
se nesmí kombinovat více článků, myslí se tím více písmen a odstavců. Podařilo se zařadit polní cesty tam, kde je jednoduchá nebo komplexní pozemková úprava. Další pozitivum je, že se může
podporovat širší výčet CZ NACE o služby a nevýrobní oblasti (agroturistika tam patří).
Už je také definice, co se očekává od projektů spolupráce, které by měly být zaměřené na měkké projekty – investiční výdaje zaměřené na 3 typy oblastí – podpora řemeslné produkce, podpora
infocenter, podpora vzdělávání (společná učebna). U investic musí
být podmínka, že musí být vlastněny MAS, PS LEADER se snaží prosadit pronájem MAS. Vzdělávání a měkké akce mohou být zaměřeny na jakákoliv témata v SCLLD, není nutná vazba na články PRV.
Byla zveřejněna předpokládaná alokace, která u projektů spolupráce vychází méně než 6,5%, které byly avizovány (cca 4,5%),
což vzniklo důsledkem celkových přepočtů. Nicméně se počítá
s navýšením celkové alokace o 20 % pro celou osu. Je navrhnuto
rozpustit alokaci tak, že by se projekty spolupráce zdvojnásobily.
Bude oficiálně zveřejněno do měsíce. Alokace znamená odhady.
Závazný finanční plán po jednotlivých opatřeních/ fichích se zadává do SCLLD. Zatím není jasné, jakým způsobem bude kontrolováno a jaké budou sankce, bude se řešit na jednání platformy.
Do fiche o spolupráci se píše obecná definice, není nutné psát
konkrétní MAS. Může být i jiný partner např. ITI v rámci České republiky nebo MAS se zemí mimo EU.
• OP VVV
Markéta Pošíková informovala, že výzvy na animaci OPVVV budou
dostupné na jaře 2016. Je zde snaha o vytvoření jednotného formuláře pro návštěvy jednotlivých škol. Formulář by se přikládal k vyúčtování a bude sloužit jako materiál prokazující animační náklady do škol.
Ondráčková se dotazovala, kolik bude šablon. Bude to jako
v minulosti, že škola si zažádá o jednu žádost během 7 let nebo to
může rozdělit do více výzev. Pošíková informovala, že v příloze
MAP je seznam šablon.
Proběhla zatím dvě školení k MAP doplněná o pohled finančního manažera. Jsou tři typy MAP
– ORP s 90 školami je relevantní, že vyčerpá 4 miliony Kč
–	ORP se 30 školami, která požádá o 4 mil. Kč musí uvést adekvátní důvody a aktivity a poté výběrové komise zváží, jestli nechá MAS celé 4 mil. Kč nebo částku pokrátí.
–	MAS s menším počtem škol se doporučuje úměrně počtu škol
sestavit rozpočet, případně řádně zdůvodnit vyšší rozpočet (například složité území na započetí spolupráce, více schůzek atd.)
Pošíková zkusí vytvořit 3 velikosti rozpočtu (malý, střední, velký), které prokonzultuje.
Na facebooku byla vytvořena uzavřená diskusní skupinu MAP
ze zástupců MAS. Je zde spousta informací pro zpracovatele MAP.
https://www.facebook.com/groups/MistniakcniplanysMAS/
• OP PIK – Olga Ondráčková
Ondráčková informovala, že 11. 11. se bude schvalovat výzva
a bude monitorovací výbor, kdy se ve druhém kole bude schvalovat Program technologie. Bude to pro slabé regiony a pro ostatní
území budou použity finanční nástroje. Jak dopadla výzva pro drobné podnikatele? Ondráčková uvedla, že bylo podáno 90 projektů
za 50 milionů korun, přičemž alokace ve výzvě byla 250 milionů.
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Souhrn metodik a podkladů z jednotlivých OP pro MAS:
OP Z
MAS se řídí informací č.3 pro MAS, která visí na webu NS MAS,
tato bude ještě aktualizována. Další ucelená metodika nebude
k dispozici.
OP ŽP
Florian informoval, že specifická metodika pro příjemce a žadatele v rámci SCLLD OP ŽP není, ŘO odkazují na obecně platné dokumenty pro přímé výzvy a chtějí, aby se MAS drželi povinných kritérií.
Pravidla pro žadatele a příjemce jsou vydány společně s bodovacími kritérii a ke stažení zde
IROP
Obecná pravidla pro žadatele
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/b0f2d6ef-98e3465d-980f-6c12bf19fd27/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-1_15-9-2015_final.pdf?ext=.pdf
Důležité jsou také přílohy pravidel obsahující dílčí metodiky
SC 4.1
Pravidla pro žadatele a příjemce budou teprve připravována
a budou dostupná až ke konci roku 2015.
SC 4.2
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6f0cb286-f9c6-4cc4-a135-17e369ff1d28/Specificka-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-c-6.pdf?ext=.pdf
PRV
Metodika PRV pro tvorbu Fichí
http://eagri.cz/public/web/file/424363/Metodika_pro_tvorbu_Fichi.pdf
OP VVV
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf
OP PIK
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-op-pik-obecna-cast-4754.pdf
Obecně k SCLLD
Finalizuje se MPIN, MAS se stále řídí Stanoviskem ministryně
pro MMR.

Zpráva kanceláře NS MAS
Předseda V. Pošmurný informoval o zamýšlených změnách
v projektu MZe „Rozvoj venkova na základě kvalitně zpracovaných
strategií místních akčních skupin“, které se týkají navýšení nákladů za kancelář NS MAS, navýšení tisku brožury o metodě LEADER,
které budou zaslány mezi všechny MAS, rozšíření propagace směrem ke krajům MZe pravděpodobně pomocí roll-upů umístěných
na krajských SZIF a krajských úřadech.
Dále informoval o záměru NS MAS podat projekt pro NNO na
rok 2016 u MMR na téma Zvyšování základních dovedností v oblasti strategického plánování pro manažery MAS.
Ze zápisu V. Foltýnové upravil T. Šulák

11

Místní akční skupiny získají z IROP
1,9 miliardy korun na provoz
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát
zaměřenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních
akčních skupin. Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.
„Rozvoji venkova významně napomáhá činnost místních akčních skupin. Ty podporují vytváření pracovních příležitostí, rozvoj
místní ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti. Právě
proto je tato výzva směřována na podporu aktivit těchto skupin,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Podporované aktivity jsou zaměřeny na činnosti MAS zejména při
realizaci jejich strategií, posilování absorpčních kapacit nebo hodnocení žádostí o podporu. MAS je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro své území.
Oprávněnými žadateli jsou MAS, které získaly osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii komunitně vedeného
místního rozvoje (SCLLD). Tato povinnost neplatí pro výdaje na animaci školských zařízení. Žádosti o podporu lze podávat od 30. září 2015 do 30. června 2018, realizaci projektů musí MAS dokončit
do 31. prosince 2023.
Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR. Všechny projekty budou administrovány na oddělení administrace OSS v Praze.
Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na stránkách
http://www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/praha-oss/
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou v den vyhlášení výzvy
zveřejněna Specifická pravidla výzvy pro žadatele a příjemce.
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě
v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je
k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/
Microsites/IROP/Dokumenty.
Zdroj: MMR

Workshopy pro MAS k CLLD
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MZe, MMR a SZIF připravuje sérii workshopů pro MAS k tématům týkajících se nového programového období. V každém NUTS II se uskuteční jeden workshop.
Účast MAS na workshopu je podmíněna aktivním zapojením do
jeho přípravy prostřednictvím zaslání dotazů a podnětů k řešení
a diskuzi. Vaše dotazy či podněty se mohou vztahovat např. k nastavení CLLD v rámci PRV, nastavení procesů v rámci realizace programového rámce, metodika pro tvorbu fichí, programový rámec
IROP, finanční plán programového rámce IROP i strategie CLLD jako celku, režijní výdaje MAS.
Možnost přihlášení a zaslání otázek a podnětů zde. S ohledem
na účelnost akce byl na workshop stanoven limit max. 1 účastník
za MAS.
V případě dotazů se obracejte na jana.bartosova@szif.cz nebo
sarka.proskovcova@szif.cz.
NUTS II dle RO SZIF Termín konání Místo konání
Olomouc
11. 11.
Hotel Buchlov, Buchlovice
Praha
20. 11.
Bude upřesněno
České Budějovice
23. 11.
Bude upřesněno
Hradec Králové
26. 11.
Bude upřesněno
Ústí nad Labem
27. 11.
Bude upřesněno
Brno
2. 12.
Bude upřesněno
Opava
3. 12.
Bude upřesněno
https://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
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Metodika pro tvorbu fichí MAS
do Programového rámce PRV

cí, zemědělců a dalších organizací občanské společnosti o tom, jak
psát a žádat o projekty. ELKANA bude spolupracovat se zapojenými aktéry a diskutovat s nimi tvorbu a konkrétní priority rozvojové
strategie, přičemž bude hlídat její provázanost s výstupy expertních
Dne 1. 10. 2015 byla zveřejněna Metodika pro tvorbu Fichí studií GeoWelu a relevantní návrhy specialistů (agronomů, veteriMAS do Programového rámce PRV. MZe také zveřejnilo tabulku nářů, environmentalistů, zdravotní péče, řemeslníků aj.).
stanovující alokace pro jednotlivé MAS.
Metodika pro tvorbu Fichí MAS do Programového rámce PRV
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/metodika-pro-tvorbu-fichi.html)
K dispozici je průvodní komentář PS LEADER.
Tabulka stanovující alokace pro jednotlivé MAS
(http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/stanoveni-alokace-pro-mistni-akcni.html).

Hlavní záměry projektu:
–	zavést LEADER do regionu Kazbegi (založení a ustavení MAS,
zmapování území, vytvoření strategie, nastavení grantového
programu, evaluace, síťování),
–	podpora diverzifikace místní ekonomiky,
–	více konkurenceschopné zemědělství, ochrana přírodních zdrojů,
–	integrovaný vícesektorový přístup k regionálnímu rozvoji,
–	snižování chudoby,
–	zvýšení pracovních příležitostí,
–	předávání zkušeností s LEADERem z EU.

Případné připomínky či návrhy na změnu Metodiky pro tvorJak už vychází ze samotné metody LEADER, cílovou skupinou
bu Fichí je možno posílat rovnou na e-mail psleader@nsmascr.cz,
projektu
jsou všechny typy místních, ať už veřejných, tak soukrojež budou sloužit jako podklad pro další jednání s ŘO PRV o přípravě Pravidel opatření 19.2.1 (projekty konečných žadatelů) a 19.3.1 mých a občanských organizací včetně individuálních obyvatel. Pro(projekty spolupráce).
www.nsmascr.cz jekt i metoda LEADER má nejen v regionu, ale i na národní úrovni
své příznivce. Mnoho regionálních klíčových hráčů, např. Správa
národního parku Kazbegi, bylo přizváno, aby se stali členy MAS
a přímo se podíleli na tvorbě strategie. Do projektu jsou prostředNS MAS je partnerem
nictvím koordinačního výboru vedle projektového týmu zaangažomezinárodního rozvojového projektu vána i příslušná ministerstva (pro místní rozvoj a infrastrukturu, zemědělství, životního prostředí a hospodářství) a tvůrci politik, ktena venkově v Gruzii
ří budou mít velký vliv na budoucnost rozvoje venkova a LEADERu
na národní úrovni.
Národní síť MAS vystupuje jako projektový partner v pilotním
Doufejme, že úspěšná reprojektu s názvem „Posílení komunitního a ekonomického rozalizace tohoto pilotního provoje regionu Kazbegi“ v Gruzii. Projekt je součástí celkové rozvojektu pomůže získat LEADEjové strategie gruzínského venkova, kterou zde realizuje Člověk
Ru další příznivce a přispěje
v tísni ve spolupráci se Světovou bankou a Českou republikou.
k jeho zařazení do hlavního
Dvouapůlletý projekt v regionu Kazbegi je financován Evropproudu politik rozvoje venskou komisí z programu ENPARD Georgia (European Neighbourkova v Gruzii.
GCh
hood Programme for Agriculture and Rural Development) a koordinován Člověkem v tísni. Vedle NS MAS ČR jsou do projektu zaSpot o projektu:
pojeny dvě další organizace ELKANA a GeoWel. Zatímco NS MAS
https://www.youtube.
poskytuje své know-how v implementaci metody LEADER od zacom/watch?v=rUczTsložení místní akční skupiny, nastavování vnitřních procesů, navrhonMwCw
vání strategie až po výběr projektů a monitoring, ELKANA, jakožto expert na udržitelné zemědělství v Gruzii sdružující přes 900 farmářů z různých regionů Gruzie, přináší do projektu dlouhodobé
zkušenosti s agroturistikou a bio zemědělstvím. Společnost GeoWel poskytuje supervizi nad sběrem, zpracováním dat a tvorbou
odborných studií.
Projekt představuje a zavádí metodu LEADER do horské oblasti Gruzie Kazbegi s cílem odkrýt existující místní rozvojový potenciál regionu a nastartovat za aktivní účasti místních obyvatel jeho
udržitelný rozvoj.
NS MAS bude prostřednicNejvyšší hora Kazbegi 5042 m.n.m.
tvím svých expertů v rámci projektu metodicky vést a dohlížet
na založení MAS, včetně nastavení vnitřních procesů k jejímu
efektivnímu fungování v programu LEADER, a to i s praktickou zkušeností s rozdělováním
dotací místním subjektům a následným vyhodnocením celého
procesu. V rámci osvojování
zkušeností budou realizovány
informační schůzky, workshopy pro potenciální žadatele, intenzivní školení pro zástupce
malých a středních podniků, obZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 207 • 10/2015
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Evropské fondy „polopatě“ představily
říjnové konference SMS v krajích
Jak dát síly dohromady ku prospěchu konkrétního venkovského regionu? To bylo tématem závěrečných workshopů projektu
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.
Když potřebují sousedící obce jednu společnou hráz proti velké vodě, soustředit na jedno místo podnik pro zdravotně postižené z regionu, kompostárnu, cyklostezku, webový portál místních specialit nebo třeba dílnu sloužící více školám, mají možnost
se inspirovat z výstupů obsažených v projektu Sdružení místních
samospráv MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů. Ve dnech 8. a 9. října a dále pak 26. října jej završily první tři workshopy a konference v Olomouci a v Brně pro střední,
jižní a západní Moravu a v Praze pro Středočeský kraj nazvané Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě.
Kulaté stoly v regionech
Na příkladech konkrétních projektů poskytuje nyní SMS ČR obcím manuál v podobě několika výstupů. „Běžící první vlna výzev
z fondů Evropské unie sebou nese mnoho otazníků. Další neznámou jsou konkrétní rady, jak podávat projekty přes MAS. Uskutečnilo se více než 70 kulatých stolů na území deseti krajů v regionech
místních akčních skupin, které se do projektu zapojily,“ uvádí v číslech tajemník SMS ČR Tomáš Chmela. V rámci projektu byla vydána rovněž publikace s příklady dobré praxe v tuzemsku i zahraničí
s příznačným názvem Jak se vám líbí náš venkov?
Účastníci obou konferencí si odnesli podnětné informace o výsledcích společných jednání i novou publikaci. „Prezentovaly se výstupy projektu, na které starostové reagovali konkrétními příklady
ze své praxe. Bylo jim přislíbeno, že se na ně SMS ČR zaměří, bude je sledovat a snažit se pomoct,“ shrnul Tomáš Šulák ze Středomoravské agentury pro rozvoj venkova (SMARV), která má na starosti odborné výstupy projektu.
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Odborníci na odpady i školy
Na programu konference bylo několik témat. V Olomouci zaujala účastníky například prezentace Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství, který představil liberální pohled na
tuto problematiku, upozornil na aktivitu kraje vytvořit centralizovaný model tzv. spolku Odpady Olomouckého kraje, do kterého je
zapojeno 13 měst ORP. „Chtějí vytvořit několik překladišť odpadů
a nutí obce, aby se do tohoto systému také zapojily. Asociace vysvětlila, že obce ztratí svobodu rozhodování v nakládání s odpady
a uvedl na několika případech podobného modelu v Sasku nastalé problémy, kdy se obce rovněž zavázaly dodávat určité množství
odpadu do spaloven a v případě jeho nedodání musejí platit sankce,“ shrnul například Tomáš Šulák.
Jiná prezentace od zástupců MŠMT směřovala k přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které přinesou v příštím programovém období EU peníze do vzdělávání. Garant regionálního
školství v OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Ferdinand Hrdlička zde
apeloval na to, aby plány vytvářeli skuteční aktéři v regionech a nikoliv najaté agentury. Na brněnské konferenci zase došlo ze strany
starostů k diskusi nad kritikou krajského úřadu, jenž nedal obcím
souhlasné vyjádření k projektům na stavbu kompostáren a nakládání s odpady.
Z dalších prezentací se mohli účastníci dozvědět, kde sehnat peníze obnovu památek, jak mohou MASky pomoci při pozemkových úpravách nebo jak funguje Centrum pro regionální rozvoj,
který bude novou platební agenturou pro operační programy, zejména Integrovaný regionální operační program (IROP).
Místopředseda SMS ČR Radim Sršeň představil metodu jak číst
v operačních programech a uvedl, že Sdružení vydá pro starosty
skripta s přehledem kde, na co a jak mohou obce žádat v operačních programech včetně přeshraniční spolupráce. Mezi přednášejícími se představili také Markéta Dvořáková, která má za NS MAS
na starosti sociální oblast nebo Markéta Pošíková, která se pro NS
MAS zabývá školstvím. Anna Čarková z MAS Kyjovské Slovácko

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 207 • 10/2015

A

Aktuálně o venkovu

prezentovala v Olomouci dobrou praxi v přípravě krajinných plánů
a pozemkových úprav a Marta Krejčičková z MAS Rozkvět z jižních
Čech zase v Brně představila praxi sociálních podniků. V Praze
dobrou praxi v MAS přednášel Jiří Guth z MAS Sdružení Růže.
Do projektu SMS MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů (MAS-ECHÚ) se zapojilo šest z 18 MAS Jihomoravského kraje. Přes komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) si rozdělí 1,65 miliard korun. V kraji Vysočina se angažovalo v projektu
sedm MAS z 16, které se podělí o 1,3 miliardy korun. V Olomouckém kraji bylo do projektu zapojeno 10 z 16 MAS a měly by disponovat 1,19 miliardami korun.
http://www.smscr.cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
(odkazy na prezentace z akcí naleznete ve spodní části stránky)
https://www.facebook.com/SMSCR.CZ/posts/957466391034495
(fotogalerie z workshopu a konference v Praze)

Starostové živě diskutovali
o společných projektech obcí
u 70 kulatých stolů
Jak zafungovala nebo může fungovat v praxi spolupráce více
obcí v oblastech školství, odpadů, dopravy, zaměstnanosti či protipovodňových opatření představil během srpna a září u kulatých
stolů projekt Sdružení místních samospráv ČR (SMS). Projekt, jenž
přináší spoustu inspirace a příkladů dobré praxe venkovským oblastem právě nyní finišuje několika výstupy. Jeho tvůrci jej nazvali
MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.
Projekt SMS předpokládal spolupráci obcí v pěti vybraných tématech – odpadech, školství, dopravě, zaměstnanosti a protipovodňových opatřeních. Inspiroval se již hotovými projekty v tuzemsku i v zahraničí. „Snažíme se aplikovat konkrétní poznatky ať už
při kulatých stolech nebo prostřednictvím anket a průzkumů mezi
starosty přímo do praxe,“ uvedl tajemník SMS ČR Tomáš Chmela.
Důvod, proč projekt odstartoval, byl i ten, že v dosavadních strategiích místních akčních skupin (MAS) společné projekty spolupráce více obcí v jednom regionu chyběly.
Jak to vypadalo v praxi? Každá MAS si vybrala tři z pěti daných
témat. Manažeři MAS pak zpracovali ve svých regionech se starosty obcí strategie, jak by u nich mohla spolupráce s okolními vesnicemi fungovat s výhledem do konce volebního období v roce 2018.
Jedná se o tzv. akční plány, které se budou obnovovat každý rok na
základě naplněných potřeb i aktuálních záměrů.
„Tak třeba MAS Vizovicko a Slušovicko má ve svém akčním plánu spolupráci na přípravě a vybudování cyklostezky Zádveřice – Raková – Bratřejov. MAS Opavsko plánuje zapojení území do Národní sítě Zdravých měst a regionů. MAS Horní Pomoraví chce zajistit
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společný tendr na svozovou firmu a zpracovat projekt na vybudování kompostáren a pořízení domácích kompostérů. MAS Brána
Brněnska cílí na vytvoření sociálního podniku, který bude zaměstnávat zdravotně postižené. MAS Znojemské vinařství vybuduje sdílenou kompostárnu a sběrný dvůr. MAS Moravský kras chce vytvořit
destinační management, na jejímž konci bude například společný
webový portál a soutěž o nejlepší restauraci s místními specialitami,“ vyjmenovává některé z nich Tomáš Šulák ze Středomoravské
agentury pro rozvoj venkova (SMARV), která má na starosti odborné výstupy. Doplnil, že řada regionů chce zpracovat místní akční
plány rozvoje vzdělávání, které přinesou peníze do školství v programovém období EU 2014–2020.
A teď trochu čísel. Do projektu se zapojilo celkem 2379 tuzemských obcí, jež jsou členy 72 místních akčních skupin (MAS). Kulatých stolů se uskutečnilo 72 na území deseti krajů. Jedná se o nejčilejší část projektu, při které dochází nejen k prezentacím a výstupům ze stran realizátorů, ale i zpětným vazbám od starostů. „Při
těchto setkáních nám sdělují své zkušenosti a přinášejí i nové podněty, jež je do budoucna třeba řešit,“ uvedl Tomáš Šulák.
Zástupci SMARV ve spolupráci s odborníky z olomoucké Univerzity Palackého prezentovali na kulatých stolech výstupy studie
výkonu veřejné správy, metodiku spolupráce obcí na platformě
MAS, právní návrhy úprav pěti zákonů a příklady dobré praxe. Manažeři jednotlivých MAS měli možnost představit strategie spolupráce obcí, které byly výsledkem jejich více než ročního zapojení
v projektu.
Ohlasy ze strany starostů byly vesměs pozitivní a podnětné i pro
další práci. „Všichni jsou už unaveni různými strategiemi a koncepcemi a starostové chtějí konečně připravovat konkrétní projekty.
Nabízeli jsme jim minimální dvacetistránkové strategie, nikoliv obsáhlé spisy, které by měly být základním návodem pro budoucí období,“ zmínil Šulák s tím, že samotný akční plán má pouze dvě až
tři stránky. Starostové si tak mohou každý rok vyhodnotit, co skutečně udělali a jak chtějí jít dál. „Je tam uvedená konkrétní odpovědnost i to, zda se úkoly plní či nikoliv,“ řekl.
V rámci kulatých stolů se prezentovaly také návrhy změn několika zákonů. „Chceme například oslovit poslance a senátory s tím,
aby se v zákonech o obcích, regionálním rozvoji a odpadech objevily MAS jako platforma spolupráce obcí a také implementační
struktura pro rozvoj regionu. V zákoně o veřejných zakázkách
chceme zavést podporu pro místní podnikatele, atd.,“ řekl Šulák.
„SMARV nyní na základě jednotlivých strategií dokončil metodiku spolupráce obcí na platformě MAS, která bude návodem a inspirací k hlubší spolupráci mezi obcemi a pro vytváření společných
projektů,“ shrnul Šulák. Kromě kulatých stolů vyšla v rámci projektu publikace příkladů dobré praxe a uskutečnily se zatím dvě ze sedmi plánovaných krajských konferencí.
SMS

Díky meziobecní spolupráci by měla
vzniknout Centra společných služeb
Více než dvě stovky motivujících starostů a členů týmu projektu Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce
se v červnu a červenci sešly v Plzni, Olomouci, Praze a Brně. Konala se tu třetí setkání představitelů projektu po změně zastupitelstev v souvislosti s komunálními volbami loni na podzim. Jednalo se o aktuální meziobecní spolupráci a o tom, co se bude dít
během pokračování projektu do 30. listopadu. Mluvilo se zejména o administrativní podpoře malých obcí, zaměstnaností a podpoře podnikání.
„Projekt na podporu meziobecní spolupráce je jedinečný mimo
jiné svým rozsahem i principem fungování. Bylo na uvážení jednotlivých měst a obcí nezávisle na členství ve Svazu, zda se zapojí a jaké volitelné téma, kromě povinného školství, sociální oblasti a odpadového hospodářství si vyberou,“ říká předseda Svazu měst a ob-
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Projekt Svazu měst a obcí
„Obce sobě“ končí

cí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Z dosavadních
výstupů je zřejmé, že podpora meziobecní spolupráce má smysl a je
naprosto nezbytné, aby města a obce nezávisle na velikosti táhla za
jeden provaz. Jsme na jedné lodi a právě spolupráce zvyšuje šanci
zdárně dosáhnout požadovaného cíle.“
„Do projektu se od začátku v květnu 2013 zapojilo 186 území tvořených zhruba 5 200 městy a obcemi z celé České republiky,“ říká ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání SMO ČR,
ředitel a supervizor projektu Jaromír Jech a dodává: „V prodloužené části, schválené řídicím orgánem – MPSV letos na jaře, pokračuje 176 území.“
„Hlavním tématem setkání motivujících starostů bylo právě prodloužení projektu, kterého se podařilo dosáhnout,“ říká vedoucí
týmu projektu na podporu meziobecní spolupráce Antonín Lízner
a dodává: „Dosud byly díky projektu mimo jiné analyticky zmapovány situace v jednotlivých územích a společně se hledala řešení, jak
problematické oblasti řešit. Výsledky jsou součástí souhrnných analyticko-strategických materiálů zveřejněných na www.obcesobe.cz.“
Jak na další spolupráci?
„Klíčovými tématy pokračování projektu na podporu meziobecní spolupráce jsou mimo jiné financování a podpora spolupráce
měst a obcí, přenos zkušeností ze zahraničí, právní a legislativní
souvislosti meziobecní spolupráce či řízení kvality veřejné správy,“
říká vedoucí odborného týmu projektu Marek Jetmar a dodává:
„Vznikla také platforma efektivní meziobecní spolupráce umožňující přímou komunikaci s aktivními zástupci území. Zabývá se administrativní podporou činnosti především malých obcí či zaměstnaností a podporou podnikání jako průřezovými tématy, která si
v první části projektu vyžádala území.“
Díky projektu tak na řadě míst České republiky zvažují nebo
se už přímo chystají otevřít společná centra služeb, která by zajišťovala servis samosprávám. Na provozu by se měly společně
podílet dobrovolné svazky obcí (DSO). S přípravou takových center, která by měla hlavně malým obcím usnadnit život, co se týče administrativy, včetně právních a finančních aspektů bude pomáhat tým lidí z projektu na podporu meziobecní spolupráce.
Inspirací může být například Poradenské a servisní centrum DSO
Tišnovsko, které se za účasti zástupců projektu na podporu meziobecní spolupráce otevřelo 27. dubna 2015 na Obecním úřadě v Předklášteří.
Projekt na podporu meziobecní spolupráce (PMOS) realizuje
Svaz měst a obcí ČR. Je financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Informace o fondu najdete na www.esfcr.cz,
o projektu na www.obcesobe.cz.
SMO ČR
Více zde: http://www.obcesobe.cz/news/diky-meziobecni-spolupraci-by-mela-vzniknout-spolecna-centra-sluzeb/

Finalizace akčního plánu a debata ohledně zřízení Centra společných služeb pro starosty – to byla témata jednání starostů ORP Dvůr
Králové nad Labem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. září na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. O aktuálnosti a potřebnosti probíraných témat svědčí velká účast starostů, jichž se sešla více než
polovina. Jednání navštívila také regionální koordinátorka projektu
Obce sobě, v jehož rámci bylo setkání uspořádáno, Ivana Červinková.
Prvním bodem programu byl akční plán území pro roky 2016 až
2017, který nyní prochází oponentním řízením ze strany Svazu měst
a obcí. Dále starostové diskutovali o možnostech zřízení servisního
centra, které by starostům pomáhalo s řešením části obecní agendy.
V této části vystoupil motivující starosta projektu Petr Hrubý,
který připustil diskuzi o zřízení tzv. Centra společných služeb pod
hlavičkou Společenství obcí Podkrkonoší, jehož je předsedou.
„Myslím, že většina starostů především malých obcí by alespoň občasnou pomoc přivítala. To platí i pro starosty z jiných dobrovolných svazků a ORP, s nimiž jsme připraveni o vytvoření servisního
centra jednat,“ uvedl Petr Hrubý, starosta obce Vítězná.
Toto jednání bylo v rámci projektu, který k 31. říjnu 2015 končí, poslední, nicméně přítomní starostové se shodli, že by bylo dobré se potkávat i nadále. Proto se již předběžně dohodli, že v listopadu by se opět mohli sejít, tentokrát nad tématem místních akčních plánů pro školství.
SMO ČR
Více zde: http://www.obcesobe.cz/news/projekt-obce-sobe-konci/
Rozložení volitelných témat v ČR

Institucionalizace ČR
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Projekt PMOS
• Probíhá ve 186 území správních obvodů ORP, ve kterých fungují proškolené týmy zaměstnanců smluvních partnerů (800 zaměstnanců, více než 400 motivujících starostů)
• V územích dokončeny a na druhých oficiálních setkáních
představitelů obcí starosty schváleny analytické a strategické
rozvojové návrhové dokumenty (zúčastnilo se přes 5000 obcí)
Prodloužení Projektu
• Dodatek ke smlouvě je podepsán v 172 územích správních
obvodů ORP (necelých 400 zaměstnanců, a necelých 400 motivujících starostů a zastupitelů)

Projekt ČMSZP Farmáři farmářům
přinesl také sdílení dobré praxe
Projekt Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů s názvem „Farmáři farmářům – možnosti, osvěta a praxe ve farmaření“
je zaměřen na sesbírání příkladů dobré praxe hospodaření farmářů
v horských a podhorských oblastech se zaměřením na udržitelné
hospodaření – modernizaci, finalizaci, diverzifikaci.
„Farmáři, ať známí či méně známí, ať velcí či malí, se podílejí
o svoje zkušenosti v rámci rozhovorů, které zveřejňujeme v našem
novém zpravodaji s názvem Farmářské listy. Zatím jsou vydávány
elektronicky, ale ke konci roku máme naplánováno jedno tištěné
vydání, které bude výstupy projektu sumarizovat,“ přiblížil projekt
František Winter, předseda svazu.
Témata k předávání zkušeností jsou regionální produkce a výroba, zvýšení zaměstnanosti a motivace zaměstnanců, popřípadě sociální podnikání v zemědělství, finalizace produktů, minimalizace
prodejního řetězce, regionální značky a značení produktů, využití
starých zemědělských objektů v rámci diverzifikace nezemědělské
činnosti a spolupráce se subjekty na venkově jako jsou místní akční skupiny (MAS).
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Projekt je v roce 2015 podpořen z dotace Ministerstva zemědělství ČR, které každý rok vyhlašuje dotační program z národních
zdrojů a tím umožňuje realizaci podobných nápadů. Cílem je, aby
se pohled na farmáře změnil z pouhého příjemce dotací na aktivního podnikatele, s cílem rozvoje svého podnikání v souladu s rozvojem regionu a obcí, kde hospodaří a místní lidé žijí.
OŠ
Více se dozvíte na nových webových stránkách svazu,
konkrétně na www.cmszp.cz

Začíná vzdělávací soutěž
pro mladé lidi Hledá se LeaDr.
Do soutěže s prvky reality show hledáme mladí lidé, kteří si uvědomují svoji spoluzodpovědnost za místo, v němž žijí. Cílem je
ukázat, že řadu věcí kolem sebe mohou lépe ovlivnit jako místní
zastupitelé. Účastníci projdou sérií workshopů a vítězem se stane
ten, kdo nejlépe obhájí svůj projekt na zlepšení života ve své obci,
a úspěšně projde přes vyřazovací kola soutěže. Soutěž vyhlašuje
Člověk v tísní, podporuje ji i Svaz měst a obcí ČR.
Soutěžící se na několika workshopech naučí znalostem a dovednostem, které mohou při případném politickém angažmá uplatnit. Zúčastní se stáží a setkání s vrstevníky, kteří se již politiky stali. A získají
motivaci k tomu, aby se do místních zastupitelstev pokusili prosadit.
„Při našich projektech zaměřených na podporu aktivního občanství nejmladší generace potkáváme mnoho angažovaných mladých lidí, kteří mají nápady, dovedou je uvádět v život, pomáhají
potřebným. Jen málo z nich si ale dokáže představit, že by se v budoucnu stali politiky,“ vysvětluje Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni,
který soutěž pořádá. „Ambicí nového projektu Hledá se LeaDr. je
tento jejich odmítavý postoj měnit a ukázat, že místní politika je
klíčová. Česká společnost nové, vzdělané, sebevědomé a idealistické politiky potřebuje,“ dodává.
Do soutěže se může hlásit do konce roku každý ve věku 18 až
25 let. Nemusí mít žádné předchozí zkušenosti, rozhodující je odhodlání. Vítěz získá finanční příspěvek pro svůj projekt a stáž v některé instituci u nás nebo v zahraničí.
První fázi projektu tvoří kampaň na nábor účastníků. V lednu
odstartují regionální konkurzy, na kterých vybere porota 25 účastníků. Posoudí jejich všeobecný přehled, orientaci ve společenských
a politických tématech, prezentační dovednosti, schopnost obhajovat vlastní názor a další předpoklady.
Postupující se zúčastní workshopů kombinovaných se soutěžním pořadem s prvky reality show. Představí vlastní projektové záměry, s nimiž budou dále soutěžit. Čeká je pět kol, ve kterých budou plnit různé úkoly. V každém kole porota vyřadí jednoho z nich.
Poslední dva finalisté se utkají ve velké debatě a o vítězi rozhodne
hlasováním veřejnost.
Soutěž, která je financovaná programem Evropské unie Erasmus+, podpořila řada organizací. „Vidíme v tom cestu, jak motivovat mladé lidi k respektu a účasti v komunální politice. Ta je přes
všechna úskalí stále tou nejférovější cestou, jak kultivovat veřejný
prostor,“ vysvětluje tajemník Tomáš Chmela z partnerské organizace Sdružení místních samospráv ČR.
K projektu se připojil také Svaz měst a obcí České republiky. „Jsme
organizací, která hájí zájmy samospráv. Lépe je samozřejmě hájí lidé, kteří mají potřebné znalosti a nasazení, umí elegantně zdůvodnit a prosadit požadavky měst a obcí, a ve výsledku tak zlepšit život
nás všech,“ říká její předseda a starosta Kyjova František Lukl.
Projekt podporuje i Česká rada dětí a mládeže. „Mladí lidé mají
ohromný potenciál napomáhat pozitivním změnám, a to nejen v budoucnosti, ale i právě teď,“ uvádí Jan Husák, člen představenstva
České rady dětí a mládeže a koordinátor Národní pracovní skupiny
pro strukturovaný dialog s mládeží.
Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách kdojiny.cz/leadr.
ČvT
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Sejde se expertní skupina k RUD
Na základě dlouhodobých snah SMO o řešení záporného inkasa
daně z příjmu fyzických osob podávajících samostatně daňové přiznání (30 % motivace) a otevření otázky dalších úprav zákona o RUD se
ve středu 11. listopadu 2015 sejde na Ministerstvu financí ČR expertní skupina. ES se má přednostně zabývat motivačními prvky v RUD,
ale rádi bychom otevřeli širší diskusi, například k získání podílu na spotřebních daních (rozpočty mají dýchat stejně – státní i obecní), zvýšení (navrácení) podílu na DPH, získání peněz na meziobecní spolupráci (profesionalizaci odborného zázemí dobrovolných svazků obcí) atd.
Poklad pro jednání ES naleznete zde:
Dopis předsedy - zde ke stažení
Podklady k jednání ES - zde ke stažení
SMO

Knihovna roku 2015: Hroznětín

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly: Místní knihovna Vrdy ze Středočeského kraje. Obecní knihovna v Kuníně z Moravskoslezského kraje. Hlavní cenu v kategorii
„informační počin“ získala Městská knihovna Třinec za podporu
čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající
mládeže do života komunity. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Městská knihovna Mikulov za projekt „Kniha do vlaku“. „Městskou knihovnou roku 2015“ se stala Knihovna města Olomouce.
Zdroj: SKIP
Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků si můžete
prohlédnout na tomto místě.

Knihovnou roku 2015 v kategorii „základní knihovna“ se stala Městská knihovna Hroznětín z Karlovarského kraje. Knihovna
poskytuje své služby v rekonstruované víceúčelové budově. Dobře
architektonicky i designově řešený moderní interiér je vysoce
funkční a zároveň příjemný a přívětivý. Knihovna disponuje velmi
kvalitním fondem a poskytuje komunitě širokou škálu služeb na
vysoké úrovni, a to včetně služeb netradičních (např. balení učebnic, organizace charitativních aktivit s přidanou hodnotou pro potřeby obce ad.). Samozřejmostí je dostatek studijních míst včetně
počítačů s přístupem k internetu a wi-fi. Bohatá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce,
převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny všechny věkové Nová spolupráce SPÚ a SMO
kategorie obyvatel. Vynikající spolupráce s vedením obce, občanÚstřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava
skými sdruženími a spolky i jednotlivci dělá z knihovny oblíbené
Maradová s předsedou Svazu měst a obcí České republiky Františmísto setkávání i skutečné kulturní a komunitní centrum obce.
kem Luklem podepsali dohodu o vzájemné spolupráci. Mimo jiné
má přispět ke zvýšení kvality života na venkově, ochraně půdního
fondu či narovnání vztahů mezi státem a obcemi.
Zájmem obou organizací, který deklarují v podepsané dohodě,
je větší kvalita pozemkových úprav, zavádění venkovské regionální politiky a metodická podpora městům, obcím a jejich sdružením. Oba subjekty se shodují, že komplexní pozemkové úpravy
musí dále pokračovat a je nezbytné je maximálně podporovat.
Rovněž je třeba personálně stabilizovat krajská pracoviště a pobočky SPÚ v bývalých okresech, které jsou pro vedení samospráv základním místem pro získávání informací a odpovědí na dotazy týkající se pozemků a jejich úprav.
SMO
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Národní centrum energetických úspor
pomůže ušetřit obcím, krajům i firmám

tů a hypermarketů. „Velké obchodní řetězce dokážou díky tvrdým
vyjednáváním se svými dodavateli snížit cenu prodávaného zboží
na takovou úroveň, které malé obchody nemohou konkurovat,“
uvedl Cikler. Podle něj ale nemohou být malé prodejny jako takoZástupci Svazu měst a obcí, Hospodářské komory a energetické vé plně nahrazeny. Svoji konkurenceschopnost si mohou udržet díspolečnosti ČEZ svým podpisem stvrdili vznik Národního centra ky lokálním potravinám, specializací na konkrétní výrobky nebo
energetických úspor, z. s.(NCEÚ). Hlavním posláním této neziskové specifickému přístupu k zákazníkům.
Zdroj: E15.cz
organizace je poskytovat komplexní poradenství týkající se energetických úspor a napomoci tak plnit cíle České republiky v této oblasti. Do roku 2020 je na realizaci energetických úspor připraveno
v operačních programech Evropské unie a dalších národních zdro- MZe chce mít do roku 2020
v eko režimu 15 procent polí
jích přibližně 80 miliard korun.
„NCEÚ je od tohoto okamžiku připraveno radit krajům, obcím
Ministerstvo zemědělství dokončuje plán rozvoje ekologického
i firmám s realizací energeticky úsporných opatření tak, aby se dokázaly vypořádat s administrativou spojenou s dotacemi, ale také zemědělství do roku 2020. Chce, aby v České republice bylo 15 proaby zvolily taková řešení, která jim přinesou nejvyšší konečný efekt cent ekologických ploch z výměry zemědělské půdy. Tento podíl měz pohledu úspory energie a vynaložených prostředků,“ sdělil Jakub la podle schváleného plánu z roku 2010 splňovat ČR již nyní, letos
ale plochy dosáhly 12 procent výměry.
Vít, jenž byl zakladateli zvolen předsedou správní rady NCEÚ.
Podle mluvčího MZe Hynka Jordána by se měl podle materiálu
Až 80 miliard korun, které lze z operačních programů a dalších
státních zdrojů v následujících pěti letech čerpat, může podle od- zvýšit podíl českých biopotravin na českém trhu na 60 procent,
biopotraviny by se pak měly na celkové spotřebě jídla podílet třehadů NCEÚ přinést investice v hodnotě přes 200 miliard korun.
Více: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ mi procenty. I tohoto podílu měla ČR již letos dosáhnout, podle
narodni-centrum-energetickych-uspor-pomuze-usetrit-obcim- posledních dat za předloňský rok činil podíl 0,71 procenta.
Celkový obrat s biopotravinami včetně vývozu dosáhl v roce
-krajum-firmam-i-domacnostem.aspx
2013 přibližně 2,7 miliardy korun, spotřeba biopotravin v ČR byla
v hodnotě 1,95 miliardy.
Podle zakladatele sítě obchodů Sklizeno Davida Kukly pociťují
Finále Roku půdy – křest knihy
obchodníci nedostatek českých produktů v bio kvalitě, zejména
pak u čerstvých potravin. „Cena biopotravin je často vysoká kvůli
Osm seminářů, šest Selských slavností, sedm hostitelských farem, náročnosti výroby, takže i poptávka je samozřejmě nižší a nízká po43 přednášejících a 15 tisíc návštěvníků – to je letošní bilance akcí, ptávka zase tlačí ceny nahoru a je to začarovaný kruh. Nejmarkantkteré v rámci Mezinárodního roku půdy uspořádala Asociace soukro- nější je to u bio drůbeže,“ řekl Kukla.
Zdroj: ZS
mého zemědělství. Definitivní tečku za nimi udělá křest publikace,
kterou ASZ na závěr Mezinárodního roku půdy vydala. Ta je průřezem
všemi letošními akcemi, semináři a prezentacemi. Slavnostní křest publikace se uskuteční za účasti řady zajímavých hostů 5. listopadu
v Akademickém klubu České zemědělské univerzity v Praze. ASZ

Zemědělcem roku se stal
soukromník Václav Hrabě

Malé obchody s potravinami
dál mizí, drtí je velké řetězce
Menších obchodníků s potravinami v České republice nadále
ubývá, za uplynulých osm let se jejich počet snížil o víc než pětinu.
Na konci letošního září bylo v republice 3763 malých a středních
firem podnikajících v oblasti maloobchodu s potravinami, přičemž
v roce 2007 v tomto oboru působilo 4729 subjektů. Vyplývá to
z analýzy dat portálu Informaceofirmach.cz, který obsahuje údaje
o podnikatelských subjektech z České republiky a Slovenska. Důvodem úbytku malých obchodů s potravinami je podle projektového manažera aplikace Cribis Jana Ciklera expanze supermarke-

Vítězem 14. ročníku soutěže Zemědělec roku se letos stal soukromě hospodařící rolník Václav Hrabě z Sedlece u Benátek nad Jizerou. Obdržel také ocenění Nejlepší farmář a Nejlepší pěstitel. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v České národní bance v Praze. V soutěži, kterou pořádá vydavatelství ProfiPress a týdeník Zemědělec, se
zemědělské podniky hodnotí podle ekonomických ukazatelů.
Druhé místo patří Agrodružstvu Brázdim z okresu Praha – východ nedaleko Brandýsa nad Labem. Třetí příčku obsadila společnost Noragros ze Strakonicka, která byla zároveň vyhlášena Nejlepším zemědělcem v méně příznivých zemědělských oblastech.
Vítěz dostal šek na 150.000 korun, druhé místo bylo oceněno
100.000 a třetí 50.000 korunami.
Současně byli vyhlášeni regionální vítězové ve 13 krajích a v dalších specializovaných kategoriích podle oborů zemědělské činnosti. Šlo například o soutěž Ekologický zemědělec, nejlepší chovatel
či nejlepší zemědělec se smíšenou výrobou. Vítězové těchto kategorií získali po 20.000 korunách.
Odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací hodnotili firmy na základě jejich loňských ekonomických výsledků. Spolupořadateli soutěže jsou ministerstvo zemědělství, Agrární komora,
Zemědělský svaz, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
a Společnost mladých agrárníků. Loni zvítězila podruhé za sebou
firma Úsovsko EKO.
Zdroj: ZS
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MZe zavádí přísnější metr pro prodej Odpadová data za rok 2014
sudového vína. Sudy dostanou pásku
Ministerstvo zemědělství připravilo novelu zákona o vinohradnictví a vinařství, která mimo jiné zpřísňuje podmínky pro dovoz
a prodej vína v sudech a cisternách. Zákazníci také získají jasnější informace o původu hroznů i nápojů z nich. Cílem je omezit prodej
falšovaného vína. „Připravili jsme novelu vinařského zákona, která
poprvé jasně definuje, co konkrétně je falšování vína. Tím získáme
oporu v zákoně a budeme moci falšování přísněji postihovat. Novelou navrhujeme zvýšit sankci za tyto nekalé praktiky z 5 na 50 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Falšování vína se podle novely dopustí ten, kdo použije výrobní
postupy, které jsou v rozporu s evropským právem, přidá do vína
vodu nebo alkohol, obohatí víno cukrem nad mezní hodnotu nebo neuvede povinné označovací údaje.
Víno bylo v roce 2014 druhou nejfalšovanější komoditou podle
výsledků kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (44%
nevyhovujících vzorků z kontrolovaných). První byl med (67% nevyhovujících vzorků z kontrolovaných).
Sudové víno bude moci prodávat pouze výrobce vína, dovozce
nebo provozovatel vinotéky. Způsobem, jak zabránit podvodům s vínem z dovozu, je nová povinnost opatřit sudy jednorázovou kontrolní páskou. Výrobce nebo dovozce na ní uvede jméno, firmu, sídlo
a především evidenční označení umožňující identifikaci každé pásky.
Více: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministerstvo-zemedelstvi-zavadi-1.html

365 dní místního rozvoje
– šance pro regiony
Ministryně Karla Šlechtová představila výsledky nové koncepce Ministerstva pro místní rozvoj za první rok svého působení v čele úřadu.
„Ministerstvo pro místní rozvoj je z podstaty svého názvu určeno zejména pro rozvoj místní výstavby v regionech celé České republiky. Je
to směr, který může ČR velmi pomoci a kterému se rezort doposud
dostatečně nevěnoval. To byla jedna z hlavních věcí, kterou jsem chtěla změnit,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Ministryně Šlechtová proto nastavuje takovou legislativu, která
podpoří rozvoj krajů:
•	Novela stavebního zákona – zjednodušuje proces výstavby,
zrychluje rozhodování, snižuje byrokratickou zátěž a celkově
uleví především menším stavebníkům.
•	Nový zákon o zadávání veřejných zakázek – prioritně kultivuje
dosavadní složitý proces výběrových řízení, zjednodušuje zadávání veřejných zakázek a výrazně sníží administrativní zátěž zadavatelů, především malých obcí.
•	Novela zákona o regionálním rozvoji – zlepšuje podmínky pro
využití regionálních dokumentů a umožní snazší čerpání evropských dotací.
Klíčovou oblastí bylo také zajišťování dostatečných finančních
zdrojů pro regionální rozvoj. Šlo o maximální dočerpání finančních
prostředků z předchozího programového období 2007–2013 a také o vyhlášení výzev pro příjem podpor fondů EU pro nové programové období 2014–2020.
Od jara 2015 se podařilo důslednou prací Národního orgánu
pro koordinaci (MMR-NOK) ve spolupráci s ostatními řídicími orgány (ministerstvy) snížit pesimistickou variantu nedočerpání na
pouhých 50% původních odhadů. Ta se nyní pohybuje v rozmezí
40 až 50 mld. Kč.
V tuto chvíli jsou rovněž vyhlášeny desítky výzev v aktuálním
programovém období, které jako celek představuje až 650 miliard
korun pro Českou republiku.
Od listopadu bude MMR vyhlašovat národní programy zaměřené na regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch v celkové hodnotě přes 1,4 mld. Kč.
MMR

V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 mil. tun všech
odpadů. Z toho 1,56 mil. tun činil nebezpečný odpad a 30,46 mil.
tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce
3043 kg/rok všech odpadů.
Z celkové produkce 32 mil. tun všech odpadů bylo znovu využito 83 %, z toho 79,5 % materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách skončilo 10,3 % všech odpadů. Přes polovinu (51 %) z celkové produkce odpadů tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však byly téměř kompletně využity, a to téměř z 98 %.
Celková produkce všech odpadů v ČR 2009–2014 (v tisících tun)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
32 267
31 811
30 672
30 023
30 621
32 028

Důležitou skupinou jsou komunální odpady, jejichž produkce v roce 2014 byla 5,3 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 506 kg. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil necelých 17 %.
V roce 2014 bylo využito 46,5 % vyprodukovaných komunálních
odpadů, z toho 34,8 % materiálově (v roce 2013 30,2 %) a 11,8 %
energeticky (v roce 2013 11,9 %). Skládkováním bylo odstraněno
48,3 % komunálních odpadů (v roce 2013 to bylo 52,2 %).
Oproti roku 2013 vzrostl podíl materiálového využití komunálních
odpadů, konkrétně se v roce 2014 v ČR materiálově využilo o 288 tisíc tun odpadů více než v roce 2013. Naopak kleslo množství odpadu, který skončil v roce 2014 na skládkách. Na skládky se komunálního odpadu loni vyvezlo o 129 tisíc tun méně než v roce 2013.
Produkce komunálních odpadů v ČR 2009–2014 (v tisících tun)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5 324
5 362
5 388
5 193
5 168
5 324
MŽP

MMR pomáhá starostům
s plánováním rozvoje obcí
V průběhu října a listopadu proběhnou pod vedením Ministerstva
pro místní rozvoj ve všech krajích semináře, jejichž cílem bude seznámit obce a další zájemce zejména
z řad mikroregionů a Místních akčních skupin (MAS) s praktickým
využitím webové aplikace OBCEPRO umožňující zpracování, řízení
a vyhodnocování programů rozvoje obcí (PRO).
Aplikace umístěná na obcepro.cz umožňuje jednotný postup
při tvorbě programu rozvoje obce a jeho hodnocení. Na seminářích bude detailně představeno ovládání funkcí jednotlivých nástrojů, účastníci tak budou mít možnost vidět, jak se konkrétní dokument programu rozvoje obce s využitím tohoto nového nástroje zpracovává, realizuje (naplňuje) a vyhodnocuje.
Silnou stránkou aplikace je možnost načítání statistických dat
Českého statistického úřadu u konkrétní obce včetně tvorby porovnávacích tabulek a grafů, které mohou poukázat na specifika obce v daném regionu. Pro uživatele bude jistě užitečná také možnost
sledovat v čase věcné a finanční plnění plánovaných aktivit rozvoje
a tyto výstupy promítnout do údajů o hospodaření obce. Jednotná
struktura zpracovaných dokumentů umožní rovněž srovnání dat
a záměrů rozvoje mezi jednotlivými obcemi. Obsahové průměty lze
potom přenést například na půdu Regionální stálé konference, která má za cíl mimo jiné slaďovat rozvojové záměry obcí v regionu.
Do aplikace OBCEPRO se již přihlásilo téměř 700 obcí, které získaly přístupové údaje a konkrétní program rozvoje obce mají v různém stavu rozpracovanosti. Některé obce již své programy zveřejnily a jsou tak dostupné široké veřejnosti.
Zdroj: MMR
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Zajímavý projekt

roregionů. Benchmarking venkova, kde byla představena sada indikátorů sloužících k hodnocení mikroregionů (tedy oblastí spolupráce obcí). Mj. zde byl představen webový nástroj e-homer
(www.ehomer.cz), který umožňuje hodnocení aktivit a činností
Několik poznámek k místním akčním skupinám
managementu mikroregionů. K prvním dokumentům, které se ura jejich působení v kontextu spolupráce obcí
čitým způsobem metody benchmarkingu v souvislosti s MAS dotkly, patřila studie Oldřicha Čepelky (2008) Místní akční skupiny
Místní akční skupiny (MAS) patří v mnoha evropských zemích v ČR v roce pět. Autor zde zdůraznil, k čemu benchmarking slouk nejrozšířenějším a velmi zdařilým formám spolupráce obcí. Jejich ží a k čemu a kde může být použit.
úspěšnost je dána zcela jistě zastoupením tří různých segmentů,
na nichž spolupráce spočívá. Kromě zástupců veřejné správy (nejJak hodnotit?
častěji se jedná o starosty) jsou to místní zaměstnavatelé (živnostKromě výše zmíněných textů se můžeme setkat s řadou zejména
níci, podnikatelé) a neziskový sektor, který reprezentují především časopiseckých příspěvků, které jsou věnovány MAS a jejich hodnospolky. Platforma MAS je proto ideálním prostředím spolupráce cení. Ve Studii současného stavu výkonu veřejné správy, která
mezi občany a volenými politiky a dokáže tak řešit rovněž problé- byla součástí projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivmy, na něž veřejná správa nestačí. V současné době připravujeme ní chod úřadů jsme se soustředili na možnost hodnocení efektivity
závěrečné výstupy projektu Sdružení místních samospráv ČR MAS MAS vzhledem k dotacím, které obdržely z programu LEADER, a jajako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů (OP LZZ, kým způsobem je distribuovaly dále. Před časem se objevila jiná stuCZ.1.04/4.1.00/B6.00043). Ty by měly v některých aspektech na- die, respektive závěrečná zpráva nazvaná Identifikace úspěchů
pomoci zlepšit fungování samospráv.
a neúspěchů naplňování vybraných principů LEADER s posou-

Hodnocení MAS
a problémy veřejné správy

I.
Hodnocení regionů
V České republice se s přípravou působení MAS začalo v roce
2001 a nedlouho poté také začaly první MAS vznikat. Velmi podstatné bylo, aby existovala také možnost činnost MAS hodnotit. Takových pokusů o hodnocení MAS bylo v českém prostředí učiněno
několik. K nejznámějším patřilo hodnocení ministerstva zemědělství,
které přidělovalo na základě podrobného dotazníku a následného
rozhovoru s představiteli MAS body. Tyto body se rozdělily do čtyř
kategorií A, B, C, D. V první kategorii se ocitly nejlépe hodnocené
MAS, v poslední ty nejhůře hodnocené. Postupně se zvyšoval podíl
MAS v prvních dvou kategoriích a snižoval v kategoriích C a D, což
bylo pozitivní zjištění.
Průběžně se objevovaly další pokusy o hodnocení efektivity
a činnosti MAS. V roce 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci
publikaci Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů, v níž byly představeny 1) indikátory pro hodnocení efektivity
managementu mikroregionů a představena 2) ekonomická efektivita managementu mikroregionů.
Autoři ze Sociologického ústavu v roce 2011 zveřejnili detailní
studii Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj, v níž se také
okrajově dotkli tématu hodnocení samospráv občany, zejména jejich schopnosti hodnotit činnost a akceschopnost samospráv. Základní otázka totiž zní: jsou občané dostatečně informováni? Hodnotící faktory této studie lze jistě aplikovat i na nadobecní celky,
jakými jsou například MAS.
Autoři došli k zajímavým závěrům, například kritičtější jsou vůči
samosprávám obyvatelé bytových domů než rodinných domků.
Stejně tak kritičtější jsou obyvatelé přidružených částí obce, záleží
rovněž na tom, zdali se jedná o jedince, kteří v obci vyrůstali od dětství, nebo se do ní přistěhovali. Pokud jde o typ zaměstnání, pak pozitivněji hodnotí samosprávy „nepracující důchodci, studenti a učni
než živnostníci a podnikatelé“ (viz kniha Daniela Čermáka a kol.
Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě).
Jak sledovat efektivitu?
Evropská evaluační síť ENRD (The European Evaluation Network
for Rural Development) v roce 2010 vydala publikaci, v níž se představila metodika hodnocení implementace plánu LEADER, ale také to, jak hodnotit organizace (MAS) na základě aktivit, jakými
jsou komunikace, řízení, místní ekonomika atd. Pokud jde o samotný benchmarking, v roce zpracoval kolektiv autorů publikaci
Metodika pro sledování indikátorů efektivity managementu mik-

zením, proč k úspěchu či neúspěchu dochází (projekt byl řešen
na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací pod vedením M. Trantinové).
V programovém období 2014–2020, aby mohly MAS čerpat
peníze na své strategie, musejí projít tzv. standardizací, na základě níž MAS získá tzv. certifikát. Nakolik je toto hodnocení dostačující, zatím nelze zodpovědět. Tento vhled do hodnocení činnosti MAS lze uzavřít konstatováním: hodnocení MAS se různými způsoby uskutečňuje řadu let, což jistě přispívá ke zlepšení jejich
činnosti. Žádné jiné formy meziobecní spolupráce takto intenzivním hodnocením neprocházejí.
II.
Poznatky z kulatých stolů se starosty
Při formulování otázek pro sociologické šetření jsme vycházeli
z předběžné analýzy kulatých stolů, které se konaly vesměs v únoru 2015. Účastnili se jich zejména starostové obcí zapojených MAS
(těch bylo 72, viz mapa níže) a mj. se pokusili pojmenovat hlavní
nedostatky veřejné správy v ČR, s nimiž se potýkají. Příkladů, které zástupci samospráv uvedli, byly desítky. Pokud chceme provést
shrnutí, respektive jisté zobecnění, pak hlavní problémy můžeme
rozdělit celkem do tří oblastí:
1) přebujelá byrokracie a značné administrativní požadavky,
2) časté změny zákonů a nemožnost se s nimi seznámit (nepřehlednost, nedostatek času aj.)
a 3) intenzivní kontrola nejrůznějších orgánů veřejné správy, přičemž se nálezy jednotlivých orgánů nezřídka liší.
Během těchto kulatých stolů, ale i těch, které se konaly v druhé fázi projektu (tzv. evaluační kulaté stoly) si starostové stěžovali, že problémy v oblasti veřejné správy sdělovali mnohokrát na nejrůznějších fórech a konferencích, informují o nich zákonodárce,
ale situace se nelepší. Prostor pro výkon samosprávy se dle nich neustále zmenšuje. Mezi desítkami nejrůznějších problémů, s nimiž
jsme byli během projektu konfrontováni, se objevují některé víckrát, jiné jsou ojedinělé. Například v MAS Hlinecko se objevila stížnost, že chybí „legislativní nezakotvení povinnosti předat funkci
u starosty po ukončení volebního období“. To patrně vychází z nedobrých vztahů mezi odcházející a přicházející politickou reprezentací obce po lokálních volbách.
V tabulce uvádíme příklady výše uvedených tří problémových
okruhů. Není to úplný přehled, protože řada příkladů se opakuje
(popřípadě je určitou variantou problému). Některé případy jsou
velmi konkrétní, jiné jsou pojmenovány starosty obecně.
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Tabulka: Problémy v oblasti výkonu veřejné správy
MAS

Přebujelá byrokracie a značné administrativní požadavky

Šumperský venkov

poskytování statistických údajů: obce jsou nuceny vyplňovat hlášení s podobnými údaji a ty potom v různých termínech zasílají na různé instituce např. Ekokom, ČSÚ, ISPOP. Bylo by velice vítané vyplnit pouze jeden formulář a z něj by si potom tyto instituce vyfiltrovali potřebná data
Vyhlídky
ačkoliv jsou vytvořeny registry, jednotlivé úřady požadují po obci informace, které v nich lze vyhledat,
a které obec dodává orgánům duplicitně
Království – Jestřebí hory přetíženost představitelů obcí obecní agendou
řešených agend je enormní a není snadné se v nich zorientovat. Namátkou lze jmenovat ekonomickou
či právní problematiku, problematiku rozvoje obce apod.
realizace a administrace (především velkých projektů) starostu vyčerpávají, čímž v podstatě nemá čas na běžný chod obce
Zálesí
Byrokracie zastupujících úřadů veřejné správy
Většina obcí MAS naráží na společný problém, kterým je byrokratický přístup úřadů veřejné správy.
Konkrétně můžeme popsat situaci, kdy obce podávají dotační žádosti. Administrace podání žádostí je
papírově a časově náročná, i když se stále mluví o zjednodušování procesu, zatím projevy této snahy
nejsou viditelné. Po náročném zpracování projektové žádosti, kdy ve většině případů kromě elektronického odeslání je stále ještě vyžadována i papírová verze, jsou delší časové lhůty na vyrozumění žadatele. V případě úspěchu a realizace projektu nastává další náročná administrativní fáze, kterou je
monitoring, vyhlášení výběrových řízení, žádosti o platbu, zprávy z realizace. Některé úřady zastupitelských orgánů se v těchto fází chovají tak, jako by snaha vyčerpat evropské dotace, zde neplatila. Kvůli nepodstatným drobnostem dochází téměř k arogantnímu chování ze strany úředníků a někdy i k několikanásobnému vracení zprávy z realizace, monitoringu kvůli slovíčkům, užitím spojek, sousloví, která nemají vliv na samotnou realizaci a kvalitu již zrealizovaného projektu. Jedná se především o dva
zastupitelské úřady, kdy i osobní přístup pracovníků je nadřazený a snaha pomoci a zjednodušit to žadateli není zřejmě důležitá.
Společnost
administrativní náročnost obecní agendy (výkazy, dotazníky apod.), která je dle jejich slov objemně srovpro rozvoj Humpolecka
natelná s městskou administrativou 50 krát většího města Humpolec. S touto náročností souvisí i odborná připravenost jednotlivých starostů, kteří by se měli umět orientovat v celé škále legislativních a správních procesů.
ORLICKO
zahlcování administrativními činnostmi, které obce neúměrně zatěžují
Plnění všech legislativních požadavků je pro mnohé malé obce organizačně i finančně poměrně náročné (např. vytváření rozpočtových výhledů na čtyři roky, požární předpisy)
Časté změny zákonů a nemožnost se s nimi seznámit (nepřehlednost, nedostatek času aj.)
Hlinecko
Region Kunětické hory

MAS Pomalší
Vsetínsko
Vizovicko a Slušovicko

Vyhlídky

Splav

nesrozumitelnost a výklad zákonů, kterými se musí obce řídit - Zaměstnanec obecního úřadu by měl neustále znát všechny právní formy a novinky, což je často velice časově náročné a nelze tak vždy stoprocentně zaručit správný výklad zákona či vyhlášky.
nepřehledný systém zákonů a nařízení zvláště obecně závazné vyhlášky – bývají zmatečné, díky čemuž
se zpožďují či chybí metodiky pro obce; často se mění, resp. záplatují; vznikají rozpory mezi právnickým
a účetním pohledem; v praxi jsou vykonavatelné jen s obtížemi; lze si je vyložit, zdůvodnit a naplňovat
mnoha způsoby, což přinejmenším k efektivnosti řízení veřejné i obecní správy vůbec nepřispívá, o finanční zátěži obcí nemluvě.
Problémem je, že dochází k neustálým změnám zákonů a právních předpisů. Lze říci, že právní řád je
nepřehledný.
Neustálé změny legislativy (např. stavební zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny), nadměrné zatížení samospráv přebujelou úřednickou agendou a značná složitost a nesrozumitelnost legislativních předpisů týkající se například pozemních komunikací.
problémy s výkladem nových zákonů, jejich zavádění v praxi a následné proškolení úředníků na základě těchto zákonů, problémy při tvorbě standardů kvality sociálně-právní ochraně dělí či při zadávání veřejných zakázek. Nejčastěji se však obce setkávají s problémy s výkonem veřejné správy v oblasti dotačního managementu.
Řešení: neprovádět příliš časté změny legislativy, případně jejich větší propojenost a jednotnost,
dodržování stanovených termínů veřejných orgánů,
jednotné prostředí s přehledem dotačních titulů a jednotnými žádostmi.
Intenzivní kontrola nejrůznějších orgánů veřejné správy, přičemž se nálezy jednotlivých orgánů
nezřídka liší.
– odbor územního plánování u příslušné obce s rozšířenou působností vydal pro malou obec rozhodnutí, na základě souhlasného vyjádření KÚ, ve věci územního plánu obce a schválilo pozemek jako zastavitelné území
– při zpracování nového ÚP tentýž odbor ŽP při KÚ ten samý pozemek bez odůvodnění označil jako nezastavitelný a nedoporučil do ÚP jako zastavitelnou plochu. Tím došlo ke znehodnocení investice majitele pozemku, který se na danou malou obec obrátil a požadoval náhradu.
Nejednotný pohled orgánů státní správy při posuzování ekonomiky a hospodaření obcí. Jedná se o audity – kontroly hospodaření obcí. Jsou zde odlišná stanoviska Krajského úřadu a Finančního úřadu a dále v některých případech i ministerstev i dalších institucí, např. SZIF. Sankce pro obce jsou mnohdy nepříjemné. Jednotný pohled všech orgánů asi neexistuje a kontroly se drží vlastní metodiky.
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Po ukončení realizace projektů se postupně ukazuje, že úřady obcí a měst jsou nadměrně zatěžovány
systémem kontrol ze strany jednotlivých institucí (kontroly platebních agentur jako je SZIF, CRR a další,
kontroly hospodaření obcí ze strany krajských úřadů, kontroly finančních úřadů, apod.).
Další problémy lze nalézt v provádění kontrol hospodaření obcí ze strany Jihočeského kraje. Jde o nejednotnost požadavků a názorů jednotlivých auditorů (tzn. to, co vyžaduje jeden auditor, tak pokud
v dalším roce přijde na kontrolu někdo jiný z daného úřadu, tak vyžaduje jiné věci. Stává se, že to co
chtěl jeho předchůdce a obec takto dále administrovala, označí jiný z auditorů za chybné).
Obec na našem území převzala po dohodě se státními institucemi do svého vlastnictví pozemky s ekologickou zátěží způsobenou státním podnikem před rokem 1989. Toto řešení bylo nutné k tomu, aby
šlo vůbec něco dělat s tímto problémem. Byl připraven projekt na řešení této zátěže a podána žádost
o dotaci ve výši 100 mil. na OPŽP. Dotace ve výši 90% (90 miliónů) byla obci schválena. Následně byl
v roce 2011 vybrán dodavatel na realizaci projektu. Výběrové řízení bylo zkontrolováno a schváleno
poskytovatelem dotace. V roce 2013 byla zajištěna finanční spoluúčast díky podpoře Středočeského
kraje ve výši 10 mil. Měl následovat podpis dohody o čerpání dotace. V roce 2014 byl projekt kontrolován Ministerstvem financí a obci byla udělena 10% korekce dotace z důvodů špatně provedeného
zadávacího řízení. Obec si nemůže dovolit financování projektu ze svého rozpočtu. Velmi zarážející je
schválení výběrového řízení od poskytovatele dotace a následné uvalení korekce za to samé řízení obci od MF. Jedná se o státní instituce a je těžko pochopitelné, že nejsou jednotné ve svém postupu. Zastupitelé obce rozhodli o nepřijetí dotace. V tuto chvíli není jasné, jaký bude další postup. Zpracovatel
žádosti bude pravděpodobně uplatňovat náklady za zpracování žádosti a přípravu projektu (1,3 mil.)
po obci. Rovněž není jasné, co udělá vybraný zhotovitel, se kterým je podepsána Smlouva o dílo.

To jsou tedy vybrané problémy tří uvedených okruhů. Zcela jistě se objevují i v dalších MAS i těch, které se do projektu nezapojily.
Vyvstává otázka, proč se některé z nich již dávno nezačaly řešit, vždyť například mezi členy parlamentu je řada současných i bývalých
starostů. Důvodů je pravděpodobně více, nicméně jedním z nich může být i ten, že vlády nedotahují své funkční období do konce. Ačkoliv funkční období je čtyřleté, průměrná doba trvání české vlády je rok a půl. Mnozí ministři se za tak krátkou dobu nestačí s problémy veřejné správy vůbec seznámit.
Pavel Šaradín, Univerzita Palackého Olomouc
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Mladí farmáři v Brně:
Výměna know-how a zkušeností
mezi mladými lidmi na venkově
Společnost mladých agrárníků ČR zorganizovala konferenci Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově
s podtitulem „Sdílejme zkušenosti, ne kraviny“. Sdružení zastupuje mladou zemědělskou veřejnost a venkovskou mládež. Konference se uskutečnila v pátek 23. října v prostorách Mendelovy univerzity v Brně pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a primátora města Brna Petra Vokřála.
Jako řečníci se představili hlavně domácí – mladí lidé z České
republiky, ale i Polska, Estonska a Slovenska. První prezentace
„Farmaření a venkov“ byla v podání česko-rakouské dvojice Tomáše Fénixe a Roberta Zahrla. Ti momentálně hospodaří na 40 ha půdy nedaleko hranic se sousedním Rakouskem a snaží se vytvářet
společný seznam lidí, kterým přímo dodávají jimi vypěstovanou
produkci. Po třech letech převzali intenzivní sad, který jim teď zajištuje základní příjem. Nicméně jak Fénix zdůraznil: „přístup k pů-
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dě je složitý, ministerstvo to nepodporuje a přístup k financím je také komplikovaný. Zároveň je zatím málo lidí, co by se takové činnosti intenzivně věnovali – není to příliš žádaná a uznávaná práce“.
Zajímavý příspěvek měl také hospodář Milan Jurky ze sousedního
Slovenska. Jeho rodině byla v devadesátých letech navrácena v rámci kolektivizace zabraná půda. Hospodařit začal jeho otec, on s manželkou odjel žít do Irska. „V Irsku je to o něčem jiném, kdo je farmář,
to je někdo, ten má to správné gro,“ vysvětlil hospodaření v této zemi a poté informoval o situaci na Slovensku. Když se vrátili z Irska,
uvědomili si, že lidé na Slovensku byli dlouhou dobu zvyklí na družstva a vnímali image zemědělce velmi špatně. Také na vlastní kůži zažili, jak některým členům rodiny způsobují různé produkty z běžných
supermarketů zdravotní problémy, a to je donutilo naplno se věnovat vlastní produkci. V dnešní době hospodaří na 22 ha půdy, mají
16 kusů skotu (celoročně venku) a vyrábí vlastní sýr. Na konci Jurky
řekl, že jsou otevřeni veřejnosti a jejich hlavním cílem je soběstačnost.
V diskuzi zazněla jedna hlavní otázka, ke které se všichni účastníci panelu vyjádřili podobně. Co vás nejvíce tlačí ve vaší činnosti?
Byrokracie, papírování, problém s ministerstvem, kde se setkávají
i s úplným nezájmem o jejich situaci. „Ministerstvo odmítá cokoliv
řešit, je Babišovo a je totálním sabotérem. Existuje obrovský rozpor
mezi jeho mediální prezentací a skutečností,“ řekl Tomáš Fénix.
Zmíněny byly i problémy s koupí či pronájmem půdy a jednáním se
zástupci velkých zemědělských podniků, které obhospodařují obrovské plochy půdy a nejsou vstřícní v komunikaci.
V odpoledním panelu byly zajímavé prezentace a často velmi
osobní příběhy lidí z venkova. Například Aleš Heuler je jedním
z členů komunity v Mníšeckých Žehrovicích, kde bydlí dohromady
12 rodin a mají na starosti 40 ha půdy. Od počátku hospodaří v režimu ekologického zemědělství, avšak oficiální bio certifikát mají
až poslední tři roky. Téměř veškerou produkci zkonzumují pro svou
vlastní potřebu. Jejich komunita je také součástí tzv. platformy
WWOOFF, kde se lidé z celého světa mohou zaregistrovat a poté
navštěvovat různá místa po celém světě a vyměňovat si zkušenosti v rámci pěstování plodin, chovu dobytka a poznávání tamní kultury. Na závěr projektová manažerka PermaNetu Alena Suchánková vysvětlila pojem permakultury. Jde o systém designu sociálního
bydlení a potravinové soběstačnosti. Založil ho Bill Mollison a David Holmgren z Nového Zélandu. Hlavní aktivitou společenství PermaNet není pouze vzdělávání a předávání znalostí formou kurzů,
ale i sociální vyžití, zábava a oslavy.
Tato dvoudenní mezinárodní konference hostila téměř stovku
lidí nejen z České republiky, ale i zahraničí – Maďarska, Polska, Slovenska a Estonska. Mezi nimi např. nově zvoleného vicepresidenta Radka Nienartowicze z Evropské rady pro mladé zemědělce
(CEJA) či zástupkyni Triin Lääne z estonské MAS. I ti tak měli možnost přesvědčit se o tom, že mladý zemědělec není pouze teoretickým pojmem, že mladí zemědělci u nás opravdu jsou a i přes
veškeré administrativní překážky a nevstřícnost ze strany státu se
nenechají odradit. I proto by si jistě zasloužili větší podporu.
Kamila Lohrová, ASZ
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O středoevropské konferenci SMA

Dvoudenní mezinárodní konference byl sponzorována Ministerstvem zemědělství, statutárním městem Brnem, Agrapojišťovnou,
DLF-Trifolium Hladké Životice s.r.o., Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, členy Společnosti mladých agrárníků České republiky Monikou Komárkovou, Hany Gabrielové a Františkem
Němcem, farmářkou Zuzanou Moučkovou a slovenským farmářem Milanem Jurkym a Chráněnou kavárnou Vrátka. Všem jim ještě jednou děkujeme.
Úvodního slova se ujal proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Daniel Falta, dále náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč a účastníky přivítal i prezident Společnosti mladých agrárníků České republiky Petr Mahr.
Konference se zúčastnilo celkem 98 zájemců převážně z České
republiky, ale své zástupce mělo Maďarsko, Polsko, Slovensko a Estonsko. Více než čtvrtina z nich byla přímo spjata se zemědělstvím,
ostatní byli zástupci státní správy (MZe, SZIF, ÚKZUZ, ÚZEI), zemědělských škol (SZeŠ Přerov, MENDELU, VFU Brno), místních akčních
skupin či jiných zájmových skupin.
V rámci programu konference bylo 50 žen a 48 mužů seznámeno s problematikou podnikání na rodinných farmách, způsoby
propagace venkovského života, či rozdílným způsobem hospodaření například v Irsku a na Slovensku.
Velkým obohacením byla i účast 10 zahraničních hostů, mezi
nimiž byl i nedávno nově zvolený viceprezident CEJA (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs) Radek Nienartowicz a Triin Lääne,
zástupkyně estonské MAS.
Věříme, že tato konference bude začátkem tradice, která povede ke zlepšení komunikace zemědělců nejen v rámci zemí V4,
ale i ke sdílení zkušeností, které upevní postavení farmářů na trhu,
k propagaci jejich výrobků, ale zároveň budou ohleduplné k životnímu prostředí.
SMA

Ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová navštívila další čtyři kraje
Ministryně Karla Šlechtová V Královéhradeckém kraji ocenila především zpětnou vazbu od zástupců kraje, přínos přeshraničního cestovního ruchu a spolupráci měst v rámci integrovaných
územních investic.
Dopoledne strávila jednáním s hejtmanem, se starosty obcí
a dalšími zástupci Královéhradeckého kraje. Převládala témata jako bytová politika, zákon o zadávání veřejných zakázek a podpora cestovního ruchu. V krátké pauze došlo i na občerstvení v Bistru u dvou přátel, ležícím v historické části města Hradce Králové,
které je proslulé svým sociálním přístupem a umožňuje vychutnat
si klidnou atmosféru v moderním prostředí.
Ministryně Šlechtová ve Zlínském kraji nabízela pomoc starostům obcí a nechyběla ani návštěva Baťova Institutu. Přijala pozvání od starosty Vlachovic-Vrbětic a společně probrali situaci kolem
rekonstrukce místního kulturního domu a bývalé školy. Následovala cesta do Zlína, kde jednala s primátorem města a hejtmanem.
Zúčastnila se zde také jednání Regionální stálé konference. „Jsme
rádi, že se paní ministryně zajímá o názory z regionů a ctí zásadu,
že jednou vidět je lepší než desetkrát slyšet,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Navštívila Baťův Institut, kde byl v roce 2013 ukončen projekt na revitalizaci části bývalého areálu firmy. Budovy před rekonstrukcí nebyly využívány a bez realizace projektu by se staly nebezpečné svému okolí. Dnes díky podpoře
z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava došlo v této oblasti k rozvoji aktivit významných institucí Zlínského
kraje, které prostory využívají. „Zlínský kraj má silné podnikatelské
zázemí opírající se o baťovskou tradici, proto jsem návštěvu Baťova institutu nemohla vynechat,“ dodala Karla Šlechtová.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 207 • 10/2015

A

Akce v regionech

Na Vysočině, která je považována za samotný střed České republiky, nechybělo setkání se zástupci kraje a došlo i na prohlídku
jihlavské nemocnice. „Kraj Vysočina je vzorovým příkladem zapojení představitelů místních samospráv do rozvojových projektů, což
se ukazuje na malebnosti a přitažlivosti venkova s bohatým společenským a spolkovým životem. Na rozvoji aktivních svazků obcí
a místních akčních skupin musíme nadále pracovat ve všech krajích
po celé České republice,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Právě aktivní přístup představitelů samospráv a místních akčních skupin bylo jedním z hlavních témat jednání Karly
Šlechtové jak se starosty obcí, primátorem Jihlavy, tak s hejtmanem
Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem.
Ministryně navštívila i pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava, která díky finanční podpoře z Integrovaného
operačního programu rozšířila stávající kapacity a pořídila zdravotnické prostředky a příslušenství na léčení onkologického onemocnění. Jedná se například o nový přístroj magnetické rezonance o takové síle magnetického pole, který je vůbec první svého
druhu v Kraji Vysočina.
V Moravskoslezském kraji ministryně zahájila jubilejní dvacátou celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu.
Karla Šlechtová na konferenci připomněla schválení důležitých dokumentů Politika architektury a stavební kultury ČR a Aktualizace
č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. V Úvodním slově uvedla, že její resort zajistil dotace na podporu územního plánování, a to pro
obce s rozšířenou působností z fondů Eu, a pro ostatní obce z národního programu ministerstva. „V tuto chvíli také běží naplno příprava novely stavebního zákona a souvisejících zákonů. Tato novela především zjednoduší a zrychlí proces povolovacích řízení,“
uvedla ministryně, která se setkala i s primátorem Ostravy Tomášem Macurou a s hejtmanem Miroslavem Novákem, který jí doprovodil na jednání Regionální stálé konference.
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Fotografie v této rubrice jsou ze soutěže MMR Vyfoť projekt. Titulní fotografie z kategorie Foto před a po – 1. místo Radim Fojtík

Program obnovy a rozvoje venkova
MMR nabízí 375 milionů. Poprvé
podpoří obnovu místních komunikací

DT 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního
života v obci
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:
•	obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
•	úpravu veřejných prostranství,
•	obnovu a zřizování veřejné zeleně,
•	rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity
(hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky
apod.).

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (PORV) začala běžet dnem 1. listopadu a končí 15. ledna 2016.
Na podporu venkova je pro žadatele k dispozici 375 milionů korun.
„Věřím, že národní dotace podpoří rozvoj našeho krásného venkova. Nově otevíráme také dotační titul na obnovu místních komunikací, po kterém je pochopitelně velká poptávka,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Program předpokládá partiDT 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
cipaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově
jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. •	prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
Obecně se však jedná o obce do 3000 obyvatel či svazky obcí.
venkova,
•	výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnoVýzva se týká těchto dotačních titulů:
vu a rozvoj venkova,
•	podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaDT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
měřeného na obnovu a rozvoj venkova.
Budou podporovány akce zaměřené na:
DT 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
•	obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní za- Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálřízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbi- ních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou
tovy, drobné stavby),
prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se ze•	komplexní úpravu veřejných prostranství,
jména o obnovu staveb jako:
•	obnovu a zřizování veřejné zeleně,
•	kaple, kaplička, márnice,
•	rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejné- •	socha,
ho osvětlení,
•	boží muka, kříž,
•	přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace •	úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.
obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku.
•	Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.
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DT 5 – Podpora obnovy místních komunikací
Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních
komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:
•	všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových
pruhů linkové osobní dopravy,
•	místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy),
revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,
•	galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,
•	jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou
pozemní komunikaci,
•	veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.
Dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu
chodníků.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2016

Na podporu bydlení půjde z MMR
v příštím roce půl miliardy korun
V souladu s platnou Koncepcí bydlení ČR do roku 2020 vyhlásilo MMR pro rok 2016 opět podprogramy programu Podpora bydlení. Žádosti je možné podávat od 9. listopadu 2015. Ze státního rozpočtu bude k dispozici celkem 485 milionů korun. Jde o nenávratné
dotace, které pomohou zvyšovat dostupnost a kvalitu bydlení.
Jedná se o následující soubor podprogramů:
Regenerace sídlišť, kde se dotace poskytuje na úhradu části
nákladů na vybrané akce spojené s regenerací sídliště (např. úprava komunikací, veřejných prostranství, odstranění bariér, vybudování prostor pro rekreační aktivity). Příjemcem dotace je obec, na
jejímž území se nachází sídliště o velikosti minimálně 150 bytů postavené v období od roku 1945 do roku 1990. Dotace se poskytuje až do výše 70 % uznatelných nákladů, max. však 4 mil. Kč na
jednu akci. Příjemcem dotace je obec.
Podporované byty, kde je umožněn vznik tzv. pečovatelských
bytů, vstupních bytů a výstavba Komunitních domů seniorů. Podpora se poskytuje na výstavbu nebo pořízení podporovaných bytů
určených pro sociální bydlení osob, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení příjmově a na výstavbu bytů pro osoby znevýhodněné vysokým věkem či špatným zdravotním stavem. Dotace se poskytuje až do výše 600 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Příjemcem dotace mohou být vyjmenované právnické osoby, včetně obcí
(neplatí pro vstupní byty).
Olověné rozvody, kde se dotace ve výši až 20 tis. Kč na jednu bytovou jednotku poskytuje vyjmenovaným vlastníkům trvale
užívaných staveb pro bydlení. Cílem je snížení zdravotně závadného olova v pitné vodě.
Bytové domy bez bariér, kde se podpora poskytuje ve formě
dotace na odstraňování bariér (bezbariérové úpravy vstupu do domu a výstavba výtahů v bytovém domě, který jím není vybaven) ve
starší bytové zástavbě. Příjemcem dotace jsou vyjmenovaní vlastníci bytových domů. Dotace se poskytuje ve výši až 50 % z celkových nákladů, max. 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu a max.
200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav.
Příjem žádostí bude do 15. 1. 2016.
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Na podporu cestovního ruchu
je připraveno 70 milionů korun
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání
žádostí o dotaci na podporu cestovního ruchu pro rok 2016, konkrétně v rámci podprogramu Cestování dostupné všem Národního programu podpory cestovního ruchu.
„Cílem této podpory je zvýšení podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit v této oblasti. Česká republika má co nabídnout a musíme nadále pracovat na tom, aby čeští i zahraniční turisté rádi objevovali kouzlo naší země. Tato podpora je logickým vyústěním toho,
že oblast cestovního ruchu není podporována z evropských dotací,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Podpora je dále zaměřena na tvorbu nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na
cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.
Výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2015 a příjem žádostí začne
od 1. prosince 2015 do 15. ledna 2016. Podprogram je zaměřen
na 4 oblasti podpory:
Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních
tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.
Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

Více: http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/
Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/
Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015-(1) Foto před a po – 2. místo Zdeněk Dvořák
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DT 1 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
•	odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
•	odstraňování bariér uvnitř budov,
•	bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
•	pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
DT 2 – Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
•	odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
•	odstraňování bariér uvnitř budov,
•	bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
•	pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů
Vedle toho má podprogram Euroklíč 2016 napomoci realizaci
projektu Euroklíč, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou
schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení
osazena jednotným „eurozámkem“. Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu, obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(2)

Foto před a po – 3. místo Jan Gavlík
Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy věže).
Rozpočet podprogramu v rámci 1. výzvy pro rok 2016 se předpokládá ve výši více než 70 milionů korun. Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50%
celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis. Podpora je určena podnikatelským subjektům a obcím (vyjma
statutárních měst).
Více: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem.aspx

Odstraňovat bariéry v budovách radnic
bude možné díky národním dotacím
Celkem dvacet milionů korun by v příštím roce mělo jít na pomoc městům a obcím při odstraňování překážek pro hendikepované spoluobčany. O dotace na Podporu odstraňování bariér v budovách a na tzv. Euroklíč 2016 je možné žádat od 1. listopadu až
do 15. ledna 2016. Výzva má pomoci lidem s pohybovým omezením a usnadnit jim život třeba v dostupnosti úřadů při vyřizování
svých záležitostí. Cílem podprogramu Podpora odstraňování bariér v budovách je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a také v budovách s pečovatelskou službou náležících
do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Žádosti o dotace mohou žadatelé podávat ve dvou dotačních
titulech:

Startují nové výzvy z OPŽP 2014–2020:
Dalších 6 miliard na kanalizace, čistírny
odpadních vod, ovzduší i odpady.
MŽP ve spolupráci se SFŽP vyhlašuje 7 nových výzev v OP Životní prostředí 2014–2020. Maximální dotace z OPŽP u nově vyhlášených výzev činí přes 6 miliard korun. V těchto výzvách budou
žadatelé o dotaci předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění.
„Zřejmě s největším očekáváním žadatelé vyhlížejí výzvu zaměřenou na zlepšení vodohospodářské infrastruktury v obcích a městech. Budou v ní podpořeny projekty na výstavbu kanalizací, ovšem za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod,
a také projekty na modernizace a intenzifikace čistíren odpadních
vod. Na ty v nově vyhlášené výzvě (č. 21) uvolňujeme 3,3 miliardy
korun,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.
Žádosti o podporu budou přijímány do 5. ledna 2016.
Vyhlášení výzvy pro vodohospodářské projekty navazuje na jednání monitorovacího výboru OPŽP v druhé polovině září. „Diskutovaným tématem byla problematika preference oddílné kanalizace, otázka bonifikace projektové připravenosti a způsob hodnocení projektů,“ uvedl k výzvě Jan Kříž, náměstek ministra pro fondy
EU. „V této výzvě jsme navíc nastavili pravidla způsobilosti výdajů
velmi vstřícně k žadatelům. Ti tak mohou mezi oprávněné náklady zařadit i výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí, což
umožní výrazně lépe naplnit cíle projektů, kterými jsou odvádění
a čištění odpadních vod,“ upřesňuje nová nastavení ředitel SFŽP
Petr Valdman, podle kterého se podpora v rámci 21. výzvy bude
vztahovat pouze na projekty nabízející nejefektivnější řešení, a to
ve všech aglomeracích bez ohledu na jejich velikost.
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5,5 milionu pro držitele krajské
i celostátní ceny Zelená stuha

Nejtalentovanější: 1. místo – Václav Křovina
S touto výzvou úzce souvisí i následující výzva, v níž mohou získat
podporu projekty na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody, a také projekty na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody. V této výzvě je na projekty připraveno celkem 1,6 miliardy korun.
„Dále otvíráme výzvu se zaměřením na projekty na zlepšení odpadového hospodářství a také výzvu, v níž se mohou žadatelé hlásit
o dotaci na rekultivaci starých skládek. Celková alokace u obou výzev
činí 659 milionů korun,“ upřesňuje ministr životního prostředí Brabec
a zároveň dodává: „Rovných 300 milionů jsme vyhradili na podporu
projektů bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné.“
V další výzvě se mohou žadatelé hlásit o finanční příspěvek na
úhrady vícenákladů na dosažení pasivního energetického standardu u nových veřejných budov. Pro zájemce o dotaci je v ní 200 milionů korun a stejná částka je pak vyhrazena i na výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku.
Podle ministra životního prostředí Brabce aktuální série výzev počítá i s podporou projektů na odstranění průmyslového znečištění.
Dokumenty ke všem výzvám jsou přístupné na těchto adresách:
17. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/17-vyzva
18. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/18-vyzva
20. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/20-vyzva
21. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/21-vyzva
22. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/22-vyzva
23. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/23-vyzva
24. výzva http://www.opzp.cz/vyzvy/24-vyzva
Více: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/
prezentace-z-odbornych-seminaru-opzp-2014-2020.aspx

Nejtalentovanější: 2. místo – Michal Cetkovský

MŽP vyhlásilo další výzvu pro obce s krajským či celostátním titulem Zelená stuha. Na projekty zlepšující životní prostředí nebo
na podporu udržitelného rozvoje MŽP dá celkem 5,5 milionu korun. Příjem žádostí potrvá od 1. ledna do 31. prosince 2016.
„Jedná se už o šestou výzvu. Vítězné obce a města mohly poprvé žádat už v roce 2010. Od té doby získaly podporu 27,5 milionu korun,“ řekl Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.
Žadatelé mohou získat dotaci na projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí uvnitř i vně zastavěného a zastavitelného
území obcí. Konkrétně jde např. o zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby nebo s tím i přímo související
výstavbu či rekonstrukci nezpevněných pěších komunikací. Dále je
možné získat finanční prostředky pro projekty cílené na péči o stávající vegetační prvky, revitalizaci a úpravu vodních toků a vodních
ploch, demolici stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve
veřejných prostranstvích apod.
Na jeden projekt lze získat maximální podporu ve výši 400 000 Kč
pro obce s titulem Zelená stuha a 700 000 Kč pro držitele celostátního ocenění Zelená stuha.
Více: https://www.sfzp.cz/sekce/820/dokumenty-k-6-vyzve/.

MMR poskytne obcím ORP
450 milionů na územní studie
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo již 9. výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) s názvem „Územní
studie“. Výzva se týká zpracování územních studií pořizovaných podle stavebního zákona. Podporovány budou územní studie zaměřené na řešení krajiny a územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu, veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství. Pro obce s rozšířenou působností je nyní připraveno
450 milionů korun.
Územní studie lze realizovat na celém území správního obvodu
obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze
obce s rozšířenou působností. Žadatelé mohou žádosti o podporu
podávat do 31. března 2017, přičemž žádosti budou hodnoceny
průběžně podle data předložení. Realizace projektů pak musí být
dokončena nejpozději 31. prosince 2019.
MMR

Ministr zemědělství schválil výrazné
navýšení PRV. Zemědělci a potravináři
dostanou o dvě miliardy korun víc
Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat.
„Živočišná výroba je klíčová pro zachování a rozšiřování pracovních míst zejména na venkově, kde bývá menší nabídka pracovních příležitostí. Důležité je také udržení mladých lidí na vesnici. To patří k důvodům, proč se podpora živočišné výroby stala
jednou z mých priorit,“ řekl ministr Jurečka.
Největší částka z nově přidaných dvou miliard, více než 1,4 miliardy korun, posílí hlavně sektor skotu, drůbeže a prasat. Zemědělci z nich budou moci financovat výstavbu nebo rekonstrukci
stájí, dojíren, skladů či jímek. Přibližně 500 milionů korun navíc je
připraveno pro inovativní projekty ve zpracovatelském průmyslu.
V operaci Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů dostanou v prvním kole zemědělci a potravináři dalších 200 milionů
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Přehled zaregistrovaných žádostí a porovnání navýšené alokace oproti původně plánované
operace/
Počet
Požadavek
Původně pláno- Nově schválená
záměr
žádostí
dotace (Kč)
vaná alokace (Kč) alokace (Kč)
celkem operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
2 233
7 961 192 970
3 278 000 000 4 692 435 008
živočišná výroba do 1 mil.
362
117 873 128
245 850 000
117 873 128
rostlinná výroba do 1 mil.
202
58 439 636
81 950 000
58 439 636
skot do 5 mil.
468
617 959 219
414 871 875
617 959 219
prasata do 5 mil.
40
44 263 439
147 510 000
44 263 439
drůbež do 5 mil.
16
20 626 180
147 510 000
20 626 180
ostatní živočišná výroba do 5 mil.
44
45 409 976
27 658 125
34 990 627
rostlinná výroba do 5 mil.
352
325 992 634
245 850 000
283 661 730
skot nad 5 mil.
505
4 088 120 112
829 743 750 1 635 248 045
prasata nad 5 mil.
50
829 943 077
295 020 000
648 135 376
drůbež nad 5 mil.
42
644 144 440
295 020 000
567 054 687
ostatní živočišná výroba nad 5 mil.
9
60 745 207
55 316 250
60 745 207
rostlinná výroba nad 5 mil.
143
1 107 675 922
491 700 000
603 437 734
celkem operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zeměděl420
1 172 375 962
961 300 000 1 109 147 940
ských produktů
zemědělské podniky
201
350 098 852
480 650 000
350 098 852
zpracovatelské podniky
219
822 277 110
480 650 000
759 049 088
186
568 544 807
345 000 000
345 000 000
Operace 432a Lesnická infrastruktura
Operace 861a Technika a technologie pro lesní hospodářství 167
115 464 453
190 000 000
190 000 000
Operace 1622 Podpora vývoje nových produktů, postupů
a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
34
1 155 151 214
630 000 000 1 126 894 000
uvádění na trh
3 040 10 972 729 406
5 404 300 000 7 463 476 948
Celkem
korun. Za ně mohou například postavit jatka, sýrárny nebo další
zpracovny zemědělských produktů.
Zdroj: MZe

Nová zelená úsporám: Domácnosti
si sáhnou až na 27 miliard korun
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí
ČR zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám
určené pro rodinné domy. Jde o kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. K dispozici je pro
letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude v programu očekáváných dalších 2,85 miliardy korun. Do roku 2021 se přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek.
„Naším cílem je, aby lidé mohli z NZÚ pohodlně a průběžně čerpat dotace na renovace, které jim v budoucnu ušetří desítky tisíc
korun,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. „Výhodou
kontinuální výzvy je, že žadatel si svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci
úsporných opatření tak může provádět po částech i v průběhu několika let, a to s dotací,“ dodal ministr.
Další velkou novinkou programu je zcela nová podpora malých
fotovoltaických systémů. Z programu bude možné nově získat
dotaci na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci
malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém bude možné získat až 100 tisíc
korun. „Motivujeme občany k energetické soběstačnosti. Rodinám přinese instalace solárních systémů nemalé úspory, nová podpora pomůže snižovat závislost ČR na fosilních palivech a rozvíjet
využití obnovitelných zdrojů energie v ČR,“ dodává ministr Brabec.
Aktuální výzva je určena majitelům rodinných domů, kteří chtějí
získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností.
Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 %
celkových výdajů.
Program Zelená úsporám byl vyhlášen poprvé v roce 2009
a v rámci rodinných a bytových domů bylo již žadatelům proplaceno 74 024 žádostí v celkové hodnotě přes 20 miliard korun.
Více: http://www.mzp.cz/cz/news_151021_NZU_kontinualni_vyzva

Nové výzvy z OP Zaměstnanost
cílí na sociální začleňování
Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři výzvy z nového OP Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská
izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu
korun.
Výzva Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování si klade za cíl zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených osob ve společnosti a na trhu práce. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním
postižením, dále ti, kteří jsou dlouhodobě nebo opakovaně bez
práce, ale i lidé, kteří bojují se závislostmi nebo jsou vystaveni domácímu násilí.
Výzva Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce je zaměřena na rozvoj sociálních služeb. Podpořeny
mohou být také projekty, které vedou k většímu využívání sdílené
péče (kombinace neformální péče poskytované lidmi, kteří pečují
o osobu blízkou, s péčí, kterou zajišťují poskytovatelé sociálních
služeb). „Typickým žadatelem v této výzvě mohou být například
centra, která nabízejí seniorům pomoc v domácnosti, doprovod
k lékaři nebo zajištění obědů,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Třetí z výzev s názvem Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám podpoří projekty, které pomáhají lidem žijícím na území Ostravy, Krnova, Osoblažska, Oder, Kadaně, Roudnice nad Labem, Dubí, Chodova, Obrnic a Štětí. Jde například
o aktivity napomáhající lidem ze sociálně vyloučených lokalit v oblasti sociálních služeb, bydlení, možnosti zaměstnání v rámci sociálního podniku a v oblasti komunitní sociální práce. Dále budou
podporovány aktivizační a asistenční motivační programy, které
napomáhají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení.
Podrobnosti ke každé výzvě včetně vymezení oprávněných žadatelů či detailní specifikace podporovaných aktivit najdete na
webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz
pod záložkou Výzvy.
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Číslo výzvy Název výzvy
03_15_022
03_15_023
03_15_026

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
http://www.esfcr.cz/vyzva-022-opz
Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
http://www.esfcr.cz/vyzva-023-opz
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
http://www.esfcr.cz/vyzva-026-opz

Díky 1,7 miliardám korun z IROP
by se měly přiblížit sociální služby
klientům
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další z řady výzev
k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP). Výzva je zaměřena na přeměnu velkých ústavů sociálních služeb do menších komunitních center. K dosavadní ústavní péči tak může vzniknout alternativa v podobě poskytování sociálních služeb u klientů doma nebo v blízkosti jejich
bydliště.
Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto
výzvu připraveno1,7 mld. Kč.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské
služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů,
chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních
služeb, domovů se zvláštním režimem apod.
Výzva č. 7 v rámci IROP s názvem „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování“ je aktivitou specifického cíle 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat do 31. března 2016.
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou vždy v den vyhlášení výzvy
zveřejněna Specifická pravidla pro žadatele a příjemce.
Zdroj: MMR

Datum ukončení
příjmu žádostí

Alokace
(v mil. Kč)

30. 11. 2015

300

30. 11. 2015

250

31. 7. 2016

610

Soutěž Vyfoť projekt má své vítěze
Během letních měsíců se uskutečnil již pátý ročník oblíbené fotografické soutěže Vyfoť projekt. Tu pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci. Do soutěže se přihlásilo
121 fotografů. Ve více než 5 000 fotoalbech bylo zhruba 8 500 fotografií. Každé album představovalo některý z projektů podpořený
z fondů Evropské unie. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo 2. října v budově MMR na Staroměstském náměstí. Soutěžilo
se celkem ve třech kategoriích – Nejtalentovanější fotograf/ka,
Nejaktivnější fotograf/ka a Foto Před a po.
„Je to další střípek do skládačky, ze které se propagace toho, co
jsme za evropské peníze pro Českou republiku získali, skládá. Všem
letošním výhercům ze srdce blahopřeji,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce Národního orgánu pro koordinaci (NOK).
Porotu nejvíce zaujalo fotoalbum Václava Křovina z Hrádku u Rokycan s názvem Nové divadlo Plzeň. Na fotografiích zachytil projekt podpořený v rámci ROP Jihozápad. Na druhém místě se umístil Michal Cetkovský, který vyfotil projekt Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové. Tento projekt vznikl díky dotaci Integrovaného
operačního programu. Třetím nejtalentovanějším se stal Martin
Kotas a jeho album Rozšíření hornického skanzenu ve Zlatých Horách podpořené z ROP Střední Morava.
V kategorii Foto „Před a po“ uspěl Radim Fojtík, který originálně zachytil proměnu Slezského vzdělávacího centra v rámci projektu podpořeného z OP Podnikání a inovace. Druhé místo patří
Zdeňku Dvořákovi s albem Modernizace podniku nákupem stroje
na přípravu půdy. Projekt byl podpořen z PRV. Pomyslný bronz si
odnesl Jan Gavlík z Klobouků u Brna s albem Vybudování objektu
chráněného bydlení Mirandie z ROP Jihovýchod. Vítězkou v kategorii nejaktivnější fotografka je Nikola Gorylová z Ostravy s 1 406 vyfotografovanými projekty. Druhé místo získala Martina Dlouhá (1068
Zdroj: MMR
fotoalb) a třetí Beata Jana Filařová (721 fotoalb).

Nejtalentovanější: 3. místo – Martin Kotas
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