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Podzim. Obrázek slunce prosvěcujícího les symbolizuje světlo do budoucnosti po napětí z říjnového volebního klání a listopadových
sestavování nových koalic a vedení radnic. Místní samosprávy čeká intenzivní příprava projektů do nového dotačního období financovaného z eurofondů.
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Aktuálně:
Spolek volí nové
předsednictvo
na další tři roky
Spolek pro obnovu venkova ČR vyzval své
členy k nominaci do předsednictva SPOV, které se bude volit na náhradní valné hromadě
6. ledna v Praze. Ke dni 30. listopadu byli prostřednictvím webu www.spov.org nominování tito kandidáti: Milan Bena, Pavel Hroch,
Věra Libichová, Pavel Bureš, Jan Florian, Eduard Kavala, Jiří Řezníček, Veronika Vrecionová, Marta Husičková, Jana Gerešová, Radan
Večerka, Stanislav Rampas, Miroslav Kovařík
a Petr Martiňák, Radomír Hanačík a Petr Zaremba.
Více informací na straně 2

R

Regiony:
Pět změn v čerpání
evropských fondů
pro období 2014 – 2020
ČR může v programovém období 2014–
2020 získat z evropských fondů až 24 miliard eur, což je skoro 650 miliard Kč. Čerpání zaznamená několik změn: zaměření
na zaměstnanost, inovace, vzdělávání, sociální začleňování a změny klimatu a energetiky. Dojde také k zjednodušení a sjednocení postupů, jinému veřejné zadávání,
bude nižší počet operačních programů, lepší kontrola a větší využití vratných finančních nástrojů.
Více informací na straně 23

T

TÉMA:
Jak jsou na tom
místní akční skupiny
pro období 2014–2020
I když by na sklonku roku 2014 mělo být
programové období 2014–2020 nastartováno a realizováno, reálná situace je, žel,
trochu jiná. Každý, kdo se o budoucí období v souvislosti s venkovem a místními akčními skupinami zajímá, ví, že nastavení se
„táhne“ již od roku 2012, kdy se i NS MAS
začala do plánování zapojovat. Vyjednávací tým pod vedením Václava Pošmurného se
aktivně dva roky účastní jednání přípravných orgánů k jednotlivým operačním programům.
Více informací od strany 5
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Nominace do předsednictva SPOV ČR
SPOV ČR vyzval své členy k nominaci do předsednictva SPOV. Ke dni 30. 11. byli prostřednictvím webu www.spov.org nominování tito kandidáti:
Ing. Milan Bena, CSc.
Pět let působil ve funkci místopředsedy SPOV Středočeského kraje, 3 roky v krajské
hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku a nyní se angažuje zejména při přípravě
operačních programů Program rozvoje venkova a Rybářství na období 2014–2020
a jako místopředseda Správní rady MAS Podlipansko.
Pavel Hroch (kandidát na místopředsedu SPOV ČR)
Starosta obce Kovářov, dosud působí jako člen předsednictva SPOV ČR a člen předsednictva SPOV Jihočeského kraje.
PaedDr. Věra Libichová (kandidátka na místopředsedkyni SPOV ČR)
Dosud působí jako 1. místopředsedkyně SPOV Středočeského kraje.
PhDr. Pavel Bureš
Je členem předsednictva SPOV Středočeského kraje. Jako zástupce Národního památkového ústavu působí v celostátní hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku.
Ing. arch. Jan Florian
Zakládající člen SPOV, dosud působí jako člen předsednictva SPOV ČR.
Mgr. Eduard Kavala (kandidát na předsedu SPOV ČR) *)
Starosta obce Bělotín, dosud působí jako předseda SPOV ČR.
Jiří Řezníček
Starosta obce Tučín, dosud působí jako člen SPOV ČR a předseda SPOV Olomouckého
kraje.
Ing. Veronika Vrecionová (kandidátka na místopředsedkyni SPOV ČR)
Senátorka, dosud působí jako 1. místopředsedkyně SPOV ČR.
PaedDr. Marta Husičková
Starostka městyse Náměšť na Hané, dosud působí jako místopředsedkyně SPOV Olomouckého kraje.
Jana Gerešová
Starostka obce Kopřivná, dosud působí jako místopředsedkyně SPOV Olomouckého
kraje.
JUDr. Radan Večerka (kandidát na předsedu SPOV ČR)
Dosud působí jako místopředseda SPOV ČR a předseda SPOV Karlovarského kraje.
Ing. Stanislav Rampas (kandidát na předsedu SPOV ČR) *)
Zakládající člen SPOV, dosud působí jako člen předsednictva a výkonný tajemník SPOV
ČR a předseda SPOV Plzeňského kraje.
Miroslav Kovařík
Zakládající člen SPOV a starosta obce Modrá, dosud působí jako člen předsednictva
SPOV ČR.
Ing. Petr Martiňák
Starosta obce Horní Tošanovice, dosud působí jako člen předsednictva SPOV ČR a člen
předsednictva SPOV Moravskoslezského kraje.
Radomír Hanačík
Zakladatel SPOV Středočeského kraje, 5 let jeho předseda. Je členem Výboru pro regiony
Rady vlády pro NNO, působil v antibyrokratické komisi MZe, předseda MAS Karlštejnsko.
Ing. Petr Zaremba
Předseda Jednoty, spotřebního družstva v Hranicích a člena COOP, a místopředseda
„Výboru pro obchodní obslužnost venkova SČMSD“.
*) Vysvětlivky:
SPOV Plzeňského kraje podporuje kandidaturu Mgr. Eduarda Kavaly v případě, že bude podána. Pokud stávající předseda již kandidovat nebude, navrhuje SPOV PK do funkce předsedy SPOV ČR Ing. Stanislava Rampase.
Předsednictvo SPOV Ústeckého kraje se usneslo nominovat Mgr. E. Kavalu na post
předsedy SPOV ČR, pokud ji sám přijme a Ing. S. Rampase na post místopředsedy. V opačném případě SPOV ÚK nominuje na post předsedy Ing. S. Rampase.
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Modlitba za domov: Rodina mi dává kořeny a křídla
Rodina, to bylo téma Modlitby za domov 2014, kterou Národní sít MAS ČR jako partner Ekumenické rady církví ČR již tradičně
pod organizačním vedení MAS Říčansko pro své členy a příznivce
spolupořádala. Celorepublikový kulturně-duchovní festival, slavnost s přímým přenosem ČT2 a konference v Arcibiskupském paláci na Pražském hradě (a také doprovodná výtvarná soutěž pro
děti) měl letos nebývalou účast. Všechna místa akcí byla přeplněna k prasknutí a nabídla program pro více než 1000 návštěvníků
na místě a 35 000 televizních diváků. Konference se pak zúčastnilo 24 místních akčních skupin z celé České republiky. Produkčně
se podíleli: Agentura Na Perutích, Česká televize a HOPE TV. Děkujeme za podporu a těšíme se na nový ročník 2015!
Ludmila Třeštíková,
hlavní manažerka Modlitby 2014, MAS Říčansko o.p.s. Konference na arcibiskupství

Strategie obcí a měst na podporu rodin

Konference – tým MAS

Účastníci přímého přenosu ČT

Přímý přenos ČT, Spirituál Kvintet a Musica Bohemica

Výstava Má vlast na festivalu

Dílny pro děti

Autor fotografií: Renata Králová a MAS Říčansko
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Před 10 lety dne 20. 11. 2004 odešel Bohuslav Blažek
– významný místopředseda SPOV
Mgr. Bohuslav Blažek ve své činnosti spojoval a propojoval teoretickou erudici, osvětovou práci v terénu, interaktivní výuku a mediální působení. S úctou cituji z oceněné práce soutěže Cesty venkova, pořádané s podporou SPOV.
Nezjevné poslání venkova
Bůh nepovolal člověka k tomu, aby byl venkovanem, nepovolal
ho ani ani k tomu, aby byl městským člověkem, ale k lásce.
Rozdíl mezi venkovským a městským člověkem je založen v rovině sekulární. Rozhodně tomu není tak, že by městský člověk byl
ve vzpouře proti Bohu a venkovani vyvolenými dětmi Božími, jak
to vidí romantické ideologie. Každá z těchto stejně hodnotných rolí má svůj čas a úkoly v něm.
Tak, jako různé druhy rostlin a živočichů jsou optimálním řešením života v určitých podmínkách, tak jsou různé způsoby života
a obživy vhodné pro určitou dějinnou situaci a typ krajiny.
Ti, kdo se na tuto cestu necítí, by se ji měli snažit pochopit a podAktuálnost modelu světa, jaký v sobě mají venkované, nezna- porovat. Protože odpovědní venkované už na této cestě jsou, byť
mená, že by měl být závazný pro všechny. Ani být nemůže. Je však si ji nezvolili, nýbrž ji zdědili a převzali, měli bychom je my z města,
jisté, že je dobrou cestou pro ty, kdož mají smysl pro svatost vidi- podporovat.
telného světa a člověkem nestvořené přírody.
Bohuslav Blažek
Bohuslav Blažek byl aktivním členem
Spolku pro obnovu venkova od jeho založení v roce 1993. Do roku 2002 byl prvním
místopředsedou, spoluzakladatelem Školy
obnovy venkova v Libčevsi (která uspořádala několik cyklů interaktivních seminářů
a vydala řadu odborných skript) a od roku
1991 ředitelem o. p. s. EcoTerra, která fungovala jako konzultační, organizační i vydavatelské centrum.
Aktivně působil v řadě médií, např. jako
člen redakčních rad časopisů (Architekt, Souvislosti) či autor pravidelné rubriky (v ERA 21,
Konec konců a Unijazz). Pravidelně vystupoval v rozhlase (Radiožurnál, Vltava, Český rozhlas 6) i televizi, jako účastník či moderátor různých diskusí. Účastnil se rovněž
vědeckých konferencí (Tvář naší země) a byl
animátorem internetových stránek. Byl autorem publikace Venkovy či spoluautorem
řady knižních publikací věnovaných sociální
ekologii, venkovu a interaktivním herním
technikám a také spoluautorem odborných
knižních překladů z polštiny (tři sborníky
o obnově venkova 1998, 1999 a 2000)
a angličtiny (knihy manželů Tofflerových: Nová civilizace, 2001 a Válka a antiválka, 2002
a manželů Lovinsových s P. Hawkenem: Přírodní kapitalismus, 2003).
Bohuslav Blažek byl i scénáristou a režisérem dokumentárních filmů, z nichž většina je věnována sociální ekologii venkova,
měst a médií (cyklus „Polořízená revoluce“
2001 „Komu patří architektura?“ 2003 pro
ČT ad.).
Mgr. Blažek celou svou činorodou bytostí propojoval a spojoval teoretickou erudici,
osvětovou práci v terénu, interaktivní výuku
a mediální působení.
Vzpomínám s úctou a velmi ráda
Vlasta Jílková
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Jednání o novém programovém období EU 2014+
gradují: Jak jsou na tom místní akční skupiny?
Výše uvedené je teoretický základ, a teď k praxi. MAS jako takové si jsou vědomy potřeby zapojení do vyjednávání, a s tím také souvisejících nákladů. MAS dle svého uvážení finančně přispěly, a tím
se samy zapojily do vyjednávacího procesu. Vyjednávací tým se však
neskládá jenom z jedné osoby, ale účastní se jej na 20 zástupců, dá
se říci dobrovolníků, z řad jednotlivých místních akčních skupin i mimo volený výbor, a mimo členů pracovních skupin NS MAS. Seznam
zapojených zástupců a místních akčních skupin je uveden v závěru
článku. Vyjmenovaní zástupci byli však dále podporováni svými MAS
a dalšími subjekty. Všem těmto patří poděkování jak od předsedy NS
MAS Františka Wintera, tak i celého výboru NS MAS.
Co nás ještě čeká? To je otázka na Václava Pošmurného, pokračujícího v jednáních, která i kdyby se zdálo, že jsou již ukončena, stále spíše gradují. „Spolu s kolegy nás čekají jednání k aktualizovaným
verzím návrhů Operačních programů, které reagují na připomínky
Evropské komise, a každý OP svolává svoje nové monitorovací výbory, které vznikají, a NS MAS je plnohodnotným zástupcem za venkov.
Stěžejní pro nastavení činnosti MAS, tvorby strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS a hlavně jejich výběru a realizace je metodický pokyn pro integrované nástroje, který je jako
dokument připravován ve druhé verzi. Vše se stále ještě v reakci na
podklady a doplnění nejen z EK vyvíjí,“ uvedl Václav Pošmurný.
Může se zdát, že vyjednané výsledky nejsou dostatečné a inforTab. alokací pro komunitně vedený místní rozvoj (k září 2014): mace jsou neúplné. Je však potřeba reagovat na stále nová a nová nastavení, která nejsou vždy ideální a musí reagovat relevantníOP
Plánovaná alokace (mil. Kč*)
mi podklady, které NS MAS vytváří a zpracovává. Základem korektIROP
10 206,7
ního jednání je také vyjednat konsensus nejprve mezi územními
OPŽP
500,0
partnery a poté mezi ministerstvy a řídícími orgány. „Jednání nelze
OPZ
1 729,9
vést ofenzivním způsobem bez sebereflexe a ctění hlavních zadaPRV
3 080,0
ných priorit,“ dodal Pošmurný.
(OPPIK)
0
A co právě teď dělají MAS? Finalizují své Strategie komunitně
(OPVVV)
300**
vedeného místního rozvoje v analytických a strategických částech.
Celkem
15 816,5
Nastavují se indikátory a začínají se připravovat jednotlivé progra*finální alokace je vázána na schválené OP
mové rámce, které však přímo navazují na operační programy, je** jedná se pouze o pokrytí možných animačních nákladů
jichž schválení se může očekávat nejdříve počátkem roku 2015.

I když by na sklonku roku 2014 mělo být programové období
2014–2020 nastartováno a realizováno, reálná situace je, žel, trochu jiná. Každý, kdo se o budoucí období v souvislosti s venkovem
a místními akčními skupinami zajímá, ví, že nastavení se „táhne“
již od roku 2012, kdy se i NS MAS začala do plánování zapojovat.
Vyjednávací tým pod vedením Václava Pošmurného se aktivně dva
roky účastní jednání přípravných orgánů k jednotlivým operačním
programům, pracovních skupin těchto OP a dalších potřebných
dokumentů, jako byla Dohoda o partnerství (DoP).
Z obecného pohledu by se dalo říci, že prvním milníkem bylo
schválení vládou Dohody o partnerství a jednotlivých operačních
programů. Druhým milníkem bylo schválení Dohody Evropskou
komisí, což bylo impulsem pro další finalizaci podpůrných dokumentů, jako je Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) a Metodický pokyn k integrovaným nástrojům (MPIN), které mají co říci k nastavení činnosti MAS.
Momentálně se jednání a aktivity napínají k reakcím a vypořádáním připomínek Evropské komise k operačním programům, které se vrátily v různých objemech.
Dosavadní úspěchy, které jsou však zásluhou i dalších územních
partnerů mimo NS MAS, tedy Asociace krajů ČR, Sdružení místních
samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, jsou uvedeny níže.
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Zástupci NS MAS:
Příprava operačních programů 2014–2020 probíhá od roku
2013:
Operační program Doprava – Ing. Jaroslav Chmelař
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
– Ing. Olga Ondráčková
Operačního programu Zaměstnanost – Markéta Dvořáková, DiS;
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Ing. František
Winter, Ing. Markéta Pošíková
Operačního programu Životní prostředí – Ing. Jiří Krist
Program rozvoje venkova 2014–2020 – Jan Florian, Ing. Jiří Krist
Integrovaný regionální operační program – Václav Pošmurný
Rada pro evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), jejímž předsedou je předseda vlády a výkonným místopředsedou je
ministr pro místní rozvoj. Členem za NS MAS je její předseda Ing.
František Winter a zástupcem je místopředseda Ing. Jiří Krist.
–	pracovní skupina pro inovativní finanční nástroje – Ing. Jaromír Polášek, Mgr. Gustav Charouzek
–	pracovní skupina pro integrovaný rozvoj území – Václav Pošmurný, Ing. František Winter
–	pracovní skupina pro konkurenceschopné podniky, výzkum,
inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání – Ing. Olga Ondráčková, Anna Čarková
–	pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu – Ing. Jaroslav
Chmelař, Ing. Jiří Krist
–	pracovní skupina pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou
– Ing. Markéta Pošíková, Markéta Dvořáková, DiS.
– poradní pracovní skupina Implementace:
–	pro oblast ESF (vzdělávání) – Ing. Markéta Pošíková, Ing. Petr
Hienl
–	pro oblast ERDF (výzkum, vývoj a vysoké školy) – Ing. Petr Hienl,
Ing. Markéta Pošíková
K přípravě programového vznikly a stále vznikají i další pracovní
skupiny s různými zaměřeními, kde se aktivně zástupci MAS účastní.

SOUČASNOST A BUDOUCNOST
VENKOVA
Národní síť Místních akčních skupin České republiky

6
V průběhu roku 2013 na vyjednávání přispěly mimořádným
členským příspěvkem všechny členské místní akční skupiny. Dále
pak v roce 2013 a 2014 prostřednictvím daru doposud přispělo 71
MAS, které jsou uváděny jako podpořené i nepodpořené:
Havlíčkův kraj, o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s.
Královská stezka o.p.s.
Kyjovské Slovácko v pohybu
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
MAS 21, o.p.s.
MAS Bohdanečsko, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, o.s.
MAS České středohoří, z.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
MAS Holicko, o.p.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
MAS Hranicko z. s.
MAS Krušné hory, o.p.s.
MAS Labské skály
MAS Litomyšlsko o.p.s.
MAS Moravská cesta, z. s.
MAS Moravský kras o.s.
MAS Rokytná, o.p.s.
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
MAS Slezská brána, z. s. p. o.
MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Strážnicko, o.s.
MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Vladař o.p.s.
MAS VLTAVA, o.s.
MAS Východní Slovácko
MAS Znojemské vinařství, z. s.
Místní akční skupina Bohumínsko – z.s.p.o.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, o. s.
Místní akční skupina Broumovsko+
Místní akční skupina Česká Kanada o.p.s.
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
Místní akční skupina Hlinecko, o. s.
Místní akční skupina Hlubocko-Lišovsko o.p.s.
Místní akční skupina Hlučínsko o.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s.
Místní akční skupina Opavsko
Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
Místní akční skupina Pobeskydí – z.s.p.o.
Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.
Místní akční skupina Podještědí o.s.
Místní akční skupina POHODA venkova
Místní akční skupina Sdružení Růže
Místní akční skupina Staroměstsko
Místní akční skupina Stolové hory
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
Místní akční skupina Svitava
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, o.s.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
Náš region
„CHANCE IN NATURE-LOCAL ACTION GROUP“
Občanské sdružení Aktivios
Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko
OS MAS Za humnama
Podhorácko, o.p.s.
Podhůří Železných hor o.p.s.
Podchlumí o.s.
Prostějov venkov o.p.s.
Rakovnicko o.p.s.
Region Pošembeří o.p.s.
Sdružení SPLAV, z.s.
Společná CIDLINA, o.s.
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
Pozn.: některé MAS dar přislíbily, ale doposud neuhradily, seznam
bude aktualizován.
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Počet a velikost MAS
Počet MAS k 1. 11. 2014
Počet obcí v území působnosti MAS
Porovnání počtu obcí v ČR
Počet obyvatel obcí v území působnosti MAS
Porovnání počtu obyvatel vůči ČR
Porovnání počtu obyvatel vůči VENKOVU*
Výměra obcí v území působnosti MAS
Porovnání výměry vůči ČR
Porovnání výměry vůči VENKOVU*

178 MAS
5 808
93 %
5 994 707
57 %
93 %
70 626 km2
90 %
95 %

V

Výzva ke standardizaci MAS

Výzva pro příjem žádostí
o standardizaci MAS
pro programové období 2014 – 2020

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci
místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do
22. 5. 2015. Splněním standardů uvedených v metodice MAS pro* Venkov = obce do 25 tis. obyvatel, bez vojenských újezdů
kážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení
Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR
EU č. 1303/2013.
Při nastavování standardů byl kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS
MAS v České republice
vykonávané vůči platební agentuře, řídicím orgánům, žadatelům
mas
dle
právní
formy
i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nedisMAS jsou z principu neziskovou organizací nezá1; 1%
vislou na politickém rozhodování a mají jednu z ná6; 3%
kriminační.
112; 63%
sledujících právních forem:
spolek
Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územ‐ spolek
o.p.s.
60; 33%
z.s.p.o.
‐ obecně prospěšná společnost
ní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS
ústav
‐ zájmové sdružení právnických osob
a institucionalizace MAS.
stav k 1. 8. 2014
‐ ústav
Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do
ČR má pozitivní zkušenosti s uplatněním gramů financovaných z národních a evropských
22. 5. 2015. Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 22. 5. 2015 muCLLD již od roku 2003. Metoda LEADER při- zdrojů. S principy CLLD pracoval předvstupní
spívá v ČR k lepšímu zacílení podpory na nástroj SAPARD, národní program LEADER
sí být Potvrzení o přijetí Žádosti o standardizaci obsahující „Identifimístní potřeby daného venkovského území ČR 2004-2008, principy byly uplatněny v OP
kátor dokumentu“ doručeno na podatelnu centrálního pracoviště
a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni Zemědělství 2004-2006 a v Programu rozvoa byla podporována v rámci dotačních pro- je venkova 2007-2013.
Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím datové schránky do 24:00 hodin.
Historie vzniku mas
Úplné znění Metodiky naleznete v příloze k této zprávě a je
k dispozici rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.
Získání osvědčení o splnění standardů je pro MAS nezbytnou
stav k 1. 8. 2014
podmínkou, aby mohly podávat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozMAS vznikají na základě potřeb území, a proto mohou mít územní působnost přes
voj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dikrajské hranice. Pro různé potřeby je příslušnost k danému kraji uváděna dle umístění
sídla organizace.
menze.
Zdroj: MZe
počet mas dle krajů
http://eagri.cz/public/web/file/320777/METODIKA_PRO_STANDARDIZACI_MISTNICH_AKCNICH_SKUPIN.pdf

stav k 1. 8. 2014
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Území působnosti MAS je celistvé s 10 tis.
až 100 tis. obyvateli a nezahrnuje města s více
než 25 tis. obyvateli.
Území jednotlivých MAS se nesmí překrývat a netvoří, až na schválené výjimky,
izolované územní celky. Všechny obce dotčené

MAS schválí zařazení území obce do území
působnosti dané MAS na období 2014–2020.
Schválením zařazení do území působnosti
SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči
MAS.

přehledVelikost
velikostimas
území mas
počet obcí

počet obyvatel

rozloha (km2)

nejmenší velikost

7 (14 760 obyv.)

10 781 (26 obcí)

52

největší velikost

98 (84 305 obyv.)

90 563 (37 obcí)

1 499

32

33 000

400

průměrná velikost

stav k 1. 8. 2014, počet obyvatel ke dni 1. 1. 2014 dle ČSÚ

Ministerstvo zemědělství v rámci PRV
2007-2013 přikládalo velký význam místním rozvojovým strategiím a pro realizaci
Strategických plánu LEADER (SPL) bylo v roce
2008 vybráno v I. kole 48 MAS. Počátkem
roku 2009 bylo vybráno v II. kole 32 MAS
a dále ještě dalších 32 MAS ve III. kole.
Strategický plán LEADER musel vést v území MAS k využívání nového know-how a nových technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů a služeb, ke
zlepšování kvality života a životního prostředí, k zvýšení přidané hodnoty místních
produktů a také k efektivnímu využívaní
kulturního dědictví.

Ze 146 existujících MAS bylo vybráno
celkem 112 MAS, které zaujímají 65 % území
ČR. Celkově měly MAS k dispozici alokaci ve
výši cca 5,1 mld. Kč (v závislosti na kurzu EUR).
Přidělené finanční prostředky musela
MAS minimálně z 80 % přerozdělit na projekty konečných žadatelů (opatření IV.1.2)
a současně mohla využít zbylých 20 % na
podporu své činnosti (mzdové a provozní
náklady na administraci, propagační a vzdělávací akce, publikační činnost a animaci
území v rámci opatření IV.1.1). Část alokace
(500 mil. Kč) byla využita na realizaci projektů spolupráce.

Hodnocení finančního zdraví
a personální a majetkové
propojenosti MAS
Dne 24. 11. 2014 začal příjem Žádostí o standardizaci místních akčních skupin. Součástí standardizace je i splnění podmínky 3.3.5.3 MAS získala nejhůře ohodnocení B v hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti.
Hodnocení Finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti MAS bude prováděno externím subjektem dle
metodiky, která byla vydiskutována dle potřeb MAS s vybraným
dodavatelem Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským
intervenčním fondem. Metodika, dle které bude hodnocení prováděno, je součástí tohoto článku. V příloze je dále zveřejněn Formulář vstupních dat, který bude nedílnou součástí Žádosti o standardizaci.
Zdroj: SZIF
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-clld/
hodnoceni-financniho-zdravi-a-personalni.html
http://eagri.cz/public/web/file/350583/Hodnoceni_MAS.pdf

přehled alokace mas pro období 2007-2013
2007-2013

Zpravodaj
venkova
(měsíčník
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MAS se připravují na čtyři typy žádostí ke strategii.
Chystají se volby orgánů. Vznikla nová databáze.
Výbor NS MAS jednal 11. 11. tentokrát v penzionu Régio v Kyjově
Předseda NS MAS František Winter informoval v úvodu jednání o setkání partnerů CSV a zemědělských subjektů ve Skalském
Dvoře, kde se hovořilo zejména o PRV 2014+, dále o již zaslaných
připomínkách Evropské komise k operačním programům, které se
právě vypořádávají. Informoval o začínající podpoře na památky
přes MZe z národních zdrojů a také o podpoře nezemědělských
podnikatelů přes PRGRLF, které je teprve v jednání.
Dále byli zástupci informováni o organizačních změnách na
MMR. Vůči NS MAS se toho moc nezmění. Winter informoval o žádosti 1. náměstkyně Kláry Dostálové o nominaci společného zástupce územních partnerů (SMS, SMO, AK a NS MAS) do vyjednávacího týmu IROP. Předseda po jednání s partnery navrhl Davida
Sventka, jehož činnost v IROP by byla financována z MMR. Tento
návrh byl posléze schválen.

K meziobecní spolupráci
Petr Hienl (JiČ) vyvolal diskuzi o projektu SMO a zapojení manažerů MAS včetně přednesení obav překrývání činnosti mikroregionů vůči činnostem MAS. Hienl varoval, že projekt MOS by mohl směřovat k ohrožení činnosti MAS v jejich území. Dále se do diskuze zapojili Václav Pošmurný (StČ) a Anna Čarková (JiM)
s kladným postojem k projektu a s názorem, že činnost mikroregionů je jiná než činnost MAS v území a pomocí projektu mohli být
udrženi manažeři MAS v regionech. Čarková dodala, že pokud dojde k legislativním změnám v určitých směrech jako například svazkové školy, tak je to jenom ku prospěchu. Miroslav Makovička (KV)

a Petr Kulíšek (KHK) vznesli také jisté obavy a nepodceňovali by nebezpečí konkurence mikroregionu vůči MAS. V diskuzi byla představena různá pojetí tohoto projektu dle jednotlivých regionů – od
kladné až po pocit ohrožení.
Kulíšek přednesl informace, že slyšel, že MAS mají ukončit svou
činnost v roce 2020 a od roku 2020 by tyto činnosti převzaly mikroregiony. Čarková oponovala, že mikroregiony nemohou převzít
partnerství MAS již z podstaty věci.
Winter diskuzi ukončil a přijmul obavy, které byly předneseny,
ale osobně zatím nevidí reálné ohrožení. Dále upozornil i na projekt SMS, který se začíná realizovat. MAS se do projektů zapojují dobrovolně a nikdo je k tomu nenutí. Pošmurný ještě upozornil, že MAS nemají nic společného s činností obce nebo svazku
obcí jako veřejné správy. To samé ohrožení také pociťují destinační managementy a je jim to vysvětlováno. Je potřeba odlišit činnosti a pravomoci.

Příprava operačních programů
IROP: Václav Pošmurný informoval, že na ministerstvu kultury
vznikla pracovní skupina k IROP k řešení podpory kulturních památek (Památky SC 3.1.). Uvedl dále, že v rámci opatření IROP 4.2. je
stanoven limit 2 mld. Kč na režijní náklady jednotlivých MAS. Národní síť MAS navrhne přepočet režií, které by se měly skládat z animace (paušál a přepočet na plochu a obyvatele) a nákladů na provoz (počet OP a alokace). Poměr mezi animací a provozem bude
stanoven na základě analýzy z období 2007–2013.
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Návrhy a diskuze ke vzorečkům alokací:
IROP – počet obyvatel,
PRV – plocha a počet obyvatel,
OP ZAM – nezaměstnanost a sociálně vyloučené lokality v ORP,
OP ŽP – území VCHÚ a limitní ukazatele na plochu dle MŽP.
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Příprava valných hromad krajských
sdružení a volba nového předsedy

Tajemnice Olga Špiková představila podklady k valným hromadám
krajských sdružení. Uvedla, že musí proběhnout od 11. 12. 2014 do
OP VVV: Prostředky na činnost MAS budou převedeny do IROP, 11. 2. 2015.
kde bude zvláštní žádost na tyto prostředky pro manažera MAS –
animátora. Podmínkou bude standardizace MAS, nebude podmíněZapsané KS musí provést volbu do orgánů KS MAS:
no schválením SCLLD – finance budou mimo celkovou alokaci CLLD.
1.1. Volba Výboru KS MAS
1.1.1. členové KS nominují členy do Výboru KS MAS
Dle aktualizovaného Manuálu SCLLD:
1.1.2. členové KS volí minimálně tři členy Výboru KS MAS
Kolik žádostí bude MAS podávat?
		
– d
 le počtu hlasů bude zvolen předseda, místopředseda a člen / předseda a dva místopředsedové (dle
1.	prostřednictvím Portálu farmáře a CP SZIF bude MAS
Stanov KS MAS)
podávat žádost o standardizaci místní akční skupiny pro
1.2 Kontrolní komise KS MAS
programové období 2014–2020
– příjem žádostí bude probíhat
Všechny KS provedou nominace do NS MAS
od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015
(z členských MAS):
– po splnění standardů bude vydáno MZe – ŘO PRV
1.3. povinnosti zvolit člena a náhradníka Výboru NS MAS
Osvědčení o splnění standardů MAS
1.4.	možnost nominovat/nenominovat člena Výboru na předsedu / místopředsedu Výboru NS MAS
2.	prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bude
– zaslat nominační informaci o členovi na předsedu Výbopředložena SCLLD MAS ke schválení
ru NS MAS a jejím zástupci
–	povinou přílohou je
– zaslat informace o případném umístění sídla při zvolení
Osvědčení o splnění standardů MAS
předsedy
–	každá MAS předkládá ke schválení a realizaci pouze jed– prohlášení o bezúhonnosti zástupce nominovaného člena
nu SCLLD
1.5.	možnost nominovat člena Kontrolní komise (min. 5 členů)
–	v případě SCLLD je umožněno pouze 1x dopracování stra1.6.	možnost nominovat člena popřípadě náhradníka do prategie (pro každé kolo hodnocení) v rámci aktuální výzvy
covní skupiny
–	po schválení programových rámců bude vydáno
1.6.1. PS LEADER
jednotlivými ŘO Prohlášení o akceptaci SCLLD MAS
1.6.2. PS Public relations
–	schvalovací proces bude ukončen podpisem
1.6.3. PS Mezinárodní spolupráce
Memoranda o realizaci SCLLD mezi MMR a MAS
1.6.4. PS Program a vize
1.6.5. PS Vzdělávání
3.	prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bude
podána žádost o financování provozních a animačních
Členové výboru dále diskutovali o možnostech nominací a systénákladů MAS (IROP SC 4.2.)
mu nominace na předsedu. Voleny budou členské MAS se jmenova–	povinou přílohou je Osvědčení o splnění standarným zástupcem na danou pozici ve výboru.
dů MAS a Memoranda o realizaci SCLLD
Pošmurný informoval, že pokud dojde k odvolání zástupce (předsedy / místopředsedy) nelze ho kooptovat z vysílací organizace, ale
4.	prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ může
musí se provést nová volba, což je potřeba uvést do Stanov NS MAS.
MAS podat žádost o animaci školských zařízení v území MAS
Tajemnice Špiková informovala, že je potřeba nejdříve nominopro OP VVV (zprostředkovává IROP, SC bude upřesněn)
vat za krajské sdružení člena výboru a současně kandidáta na před– povinou přílohou je Osvědčení o splnění standardů MAS
sedu a místopředsedu výboru NS MAS ČR. Nominovat může celé
krajské sdružení nebo jakýkoliv zástupce z krajského sdružení. Z fiDle Pošmurného je předpoklad schválení OP do června 2015. nální verze nominovaných bude sestavena volební listina na předseAvíza výzev budou na konci roku 2014 resp. počátku roku 2015. du a místopředsedy. Na dalším jednání bude vytvořen volební a jedPříjem strategií dle usnesení vlády započne v únoru 2015, harmo- nací řád. Ve stanovách není určeno, jaké procento je limitní pro zvonogram je stále stejný.
lení. Předseda Winter nicméně navrhl, že by měl být zvolen většinou.

Spolupráce MAS a SPOV. Ve Slatinicích na Olomoucku se 27. a 28. 11. uskutečnil seminář pro zástupce MAS a SPOV Olomouckého
a Zlínského kraje. Jedním z témat diskusí byla meziobecní spolupráce, kterou představili Jaromír Jech ze SMO (vlevo) a Tomáš Chmela
z SMS (vpravo).
Foto TSu
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Informace o aktuálním území MAS v ČR:
rozloha (km2):
počet obyvatel (k 1. 1. 2014 ČSÚ):
počet obcí:
počet MAS:

OSA IV
Osvojování
člen NS MAS
51 230
15 921
67 005
3 852 927
1 674 464
5 637 271
4 041
1 392
5 533
112
59
166
*zohledněna fúze MAS Hrubý a Nízký Jeseník

celkem
70 626
5 994 707
5 808
178*

Informace o databázi všech MAS jsou uvedeny zde (modrá šipka):

Příklad MAS:

Informace k PRV/LEADER:
SPL, Osvojování, Spolupráce

V rámci jednání byla shoda, že nominace na předsedu budou
vzneseny z krajských sdružení a měsíc před valnou hromadou bude k dispozici seznam všech nominovaných. Nominovaní na předsedu budou mít týdenní lhůtu na případné rozhodnutí o své nominaci.

Vznikla zcela nová databáze MAS
Tajemnice Olga Špiková informovala, že pro zajištění nezávislého provozu databázové aplikace přehledu MAS, připravené pro
NS MAS, je potřeba zřídit samostatný virtuální server na platformě MS Windows s určitými parametry a zajistit jeho administraci
(aktualizaci OS a použitých komponent, správu přístupových práv,
zálohování). K tomuto serveru budou zřízeny dva přístupy – jeden
pro NS MAS, jeden pro zajištění technické podpory aplikace ze
strany SEAL, s.r.o.
Virtuální server je navrhován proto, že pro provoz aplikace nepostačuje standardní hosting – je třeba zřídit web na samostatné
doméně třetí úrovně a zajistit provoz databáze (MS-SQL Server).
Pořízení a provoz samostatného fyzického serveru by byl výrazně
nákladnější, proto navrhujeme využít virtualizace.
Výboru byly předloženy dvě varianty řešení k hlasování. Výbor
NS MAS schválilk provoz databáze MAS na virtuálním serveru od
poskytovatele Coolhousing + Bareš v rámci rozpočtu pro rok 2015.

Místopředseda NS MAS Jan Florian (PK) informoval, že na vznesené dotazy na Národní konferenci VENKOV 2014 k možnosti prodloužení čerpání opatření IV.1.1. (režie MAS) a návaznosti podpory pro období 2014–20 byl po zvážení všech variant na jednáních
mezi NS MAS a MZe, SZIF a MMR učiněn následující závěr: MAS realizující SPL musí podat poslední ŽOP v lednu roku 2015 s tím, že
nárokovatelné jsou činnosti a aktivity provedené do 31. 12. 2014.
Alokace nevyčerpané do tohoto data tedy zůstanou nevyčerpány.
Od 1. 1. 2015 by měla navazovat předpokládaná podpora MMR
z IROP, kde je diskutována jak přípravná podpora, tak i podpora režijních a animačních nákladů na realizaci SCLLD. Ta bude proplácena zpětně po podání a schválení SCLLD (tedy pravděpodobně pouze těm MAS, které projdou Standardizací a jejichž SCLLD bude
schválena k podpoře). Až do června 2015 lze přitom čerpat podporu z opatření IV.2.1. v rámci 22. kola PRV.
Výbor se dále po diskusi o problémech MAS v rámci projektů
tzv. osvojování (PRV III.4.1) usnesl, že prostřednictvím místopředsedy Floriana požádá SZIF a MZe k zaslání podkladů k realizaci
opatření III.4.1. a PS LEADER projedná závěry kontrol SZIF a vyjedná podmínky pro pochybení (cca 8 až 10 MAS) v osvojování, které mělo být tréninkem pro nové a nezkušené MAS.
NS MAS rovněž sdělilo kladné stanovisko ministerstva zemědělství k opatření IV.2.1 projekty spolupráce. Pokud je zaměstnanec
MAS zaměstnaný na realizaci SPL v roce 2014 na 0,2 úvazku, může být zároveň zaměstnán na částečný úvazek na realizaci IV.2.1
pro rok 2014. A to do celkového součtu 1,0 všech úvazků v MAS.

Analýza efektivnosti MAS
Petr Hienl nabídl pomoc při analýze ekonomické efektivnosti
činnosti MAS v realizaci SPL 2007–2013. Byly mu poskytnuty podklady, které má NS MAS k dispozici (anonymně) – velikost MAS,
počet obyvatel, počet projektů přijatých a vybraných, počet výzev,
úspěšnost projektů, alokace 2007–2013 a podíl režií na alokaci
(mimo rok 2014), počet projektů spolupráce a výše požadované
dotace na projekty spolupráce.
Výstup, který bude dále rozpracován:
Na jeden projekt z MAS 48 (TOP 10) byla režie 51 – 68 tis. Kč
a alokace na projekt se pohybovala od 311 tis. do 400 tis. Kč. V rámci celé skupiny MAS 48 byl průměr na režie na projekt 78 tis. Kč
a maximum 153 tis. Kč. Průměr na projekt byl cca 450 tis. Předpoklad: MAS, které dělají s menšími projekty, jsou efektivnější.
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na veletrhu Regiontour 2015 (15. – 18. 1. 2015 na Výstavišti v Brně), neboť dřívější realizátor expozice Folklorní sdružení (FOS) se
v roce 2015 nezapojí. Účast NS MAS bude záviset na spolupráci se
SPOV a v případě financování z MMR a CSV.
Prezident ELARD Radim Sršeň informoval o Venkovském parlamentu a uvedl, že se čeká na schválení dotace v programu Evropa
pro občany. Řešilo se, co by mělo být náplní projektu. V rámci PREPARE se NS MAS zavázala k účasti v Evropském venkovském parlamentu. V ČR je nicméně potřeba vydefinovat svůj venkovský parlament a poté nominovat do EU.
Václav Pošmurný za KS MAS Středočeského kraje požádal Výbor NS MAS ČR, aby od MZe požadoval jednoznačnou záruku,
že jediným relevantním dokumentem, kterým se bude řídit standardizace MAS, je text schválený vládou ČR 21. 5. 2014 „Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém
období 2014–2020“. Další dokumenty, které byly vytvořeny dodatečně („Metodika – právní doporučení“ z 27. 8. 2014 a navazující „Dotazy k Metodice pro standardizaci…“ ), jsou pouze
Úvěry, standardizace, Venkovský parlament
právním výkladem jednoho autora a nemají pro MAS závazný
Výbor dále diskutoval o financování úvěrů pro MAS ze strany charakter.
Ze zápisu Olgy Špikové upravil a zkrátil Tomáš Šulák
České spořitelny (viz podrobněji zápis). Jednal o možnosti účasti
Pošmurný doplnil, že NS MAS nemá data, kolik přispívá území
na dané projekty a jaká je animace. Hienl doplnil, že je možné data využít k evaluaci MAS v porovnání s ostatními. Zajímavé jsou limitní hodnoty, ne průměr, který může být zkreslený.
Pošmurný doplnil, EK vrátila k PRV také připomínku, že je potřeba při rozdělování alokace brát v potaz kvalitu MAS, což je otázkou, jak bude ze strany MZe vypořádáno.
Dle čerpání v letech 2007–2013 zhruba 80% nákladů tvořily mzdy.
Do budoucna by byly dokladovány výplatnicemi a u zbytku (cesťáky,
telefony a nájmy apod.) by se aplikoval paušál (dle doporučení EK).
K tématu se vedla další diskuse, která je popsána v zápisu.
Výbor NS MAS vzal na vědomí návrh na výpočet režií MAS pro
období 2014–2020, který obsahuje animaci (paušál a přepočet na
plochu a obyvatele) a administraci (počet OP a požadovaná alokace). Poměr animace a administrace (složkami a ukazateli) bude teprve určen na základě podkladů.

Pracovní skupina Program a vize k sociálnímu podnikání
Dne 21. 10. 2014 se v Háji ve Slezsku –
Lhotě konal seminář pracovní skupiny Program a vize NS MAS ČR na téma Sociální
podnikání. Seminář byl příležitostí pro setkání, diskusi a výměnu zkušeností zástupců z oblasti veřejné, neziskové i soukromé
sféry.
Připravený program a zajímavé přednášky přilákaly na 100 příznivců sociálního
podnikání. Tato netradiční forma podnikání představuje aktivity, které prospívají společnosti a přináší zisk, jejž takto orientované firmy využívají pro další rozvoj. Často
vytváří pracovní příležitosti pro osoby se
společenským nebo zdravotním znevýhodněním.
Účastníkům semináře byl představen
koncept sociálního podnikání v České republice. Dále je přednášející seznámili se
současnými trendy sociálního podnikání,
uvedli příklady typických oblastí, zajímavé
příběhy a postřehy z jejich regionu.
Všichni návštěvníci konference si odnesDiskutovalo se také o tom, jak se daří
sociálním podnikatelům, jakou podporu li spoustu poznatků a informací od lidí, kteby potřebovali a jaké jsou vyhlídky do bu- ří se otázkou sociálního podnikání zabývají
a podporují jej.
doucna.

Zdroj: NS MAS
Prezentace zde: http://nsmascr.cz/
aktuality/2014/pracovni-skupina-program-a-vize/

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 199 • 12/2014

A

Aktuálně o venkovu

12

Historická centra měst dnes přitahují cykloturisty stejně jako přírodní zajímavosti nebo gastronomické speciality.

Foto: Jiří JUŘÍK

Dva hlavní koordinátoři dálkových cyklotras spojili síly
pod značkou Česko jede
Nadace Partnerství a Asociace měst pro cyklisty podepsaly dohodu, ve které se zavázaly ke společnému postupu při podpoře aktivní turistiky. Obě organizace budou své aktivity prezentovat pod
společnou značkou Česko jede. V první řadě půjde o dálkové cyklotrasy a služby pro cykloturisty podél nich. Potenciál cykloturistiky,
jejíž každoroční přínos se odhaduje každoročně na více než 30 mld.
Kč, se tak podstatně zvyšuje a rozšiřuje možnosti pro další využití.
„Cílem projektu Česko jede je vytvořit silnou značku České republiky jako místa, kde je možné strávit příjemnou a inspirující dovolenou na kole, in-line bruslích nebo jiným aktivním způsobem,“
říká jednatel Asociace měst pro cyklisty a národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. „Inspirovat jsme se nechali úspěšným modelem spolupráce švýcarských partnerů, kteří sdružují svou turistickou nabídku pod značku SchweizMobil,“ popisuje Petr Kazda
z Nadace Partnerství, koordinátor české certifikace Cyklisté vítáni.
Nadace Partnerství i Asociace měst pro cyklisty rozvíjejí již dnes
činnosti, které tvoří základ projektu Česko jede. Mezi ně patří především koordinace a rozvoj dálkových tras, marketing aktivní turistiky, podpora udržitelné dopravy, měření návštěvnosti regionů
i hlavních turistických tras nebo certifikace služeb Cyklisté vítáni.
Ve společném memorandu se obě organizace dohodly, že svými činnostmi budou podporovat značku Česko jede. Základem pro
to bude akční plán, který bude sestavován vždy pro následující rok.
V minulých letech takto vznikla například národní metodika tvorby, propagace a značení dálkových tras.
Obě organizace vyzývají k podpoře projektu Česko jede i další
partnery, především z řad regionálních sdružení cestovního ruchu,
destinačních agentur, dopravců, vydavatelů map a průvodců, stejně tak národní vládní instituce působící v cestovním ruchu a regionálním rozvoji.

Dálková cykloturistika patří k důležitým odvětvím cestovního ruchu. Například jen v sousedním Německu se přidaná hodnota tohoto odvětví odhaduje ročně na 3,9 miliard euro.
Víte, že?
–	Denní útrata lidí na dovolené na kolech je 1247 Kč/den,
zatímco u krátkodobých výletů je to 582 Kč/den.
–	Celkové přínosy cykloturistiky se jen v Jihomoravském kraji
odhadují na 190 mil. Kč. Většina výdajů je přitom utracena
přímo v destinaci (83 %).
Zdroj: Výzkum ekonomického přínosu cykloturistiky
na Jižní Moravě a ve Weinviertelu, Jihomoravský kraj
–	Zájem o přepravu kol ve vlacích Českých drah vzrostl od
roku 2012 o 6 %. Největší zájem o cestování s kolem je
tradičně během letních prázdnin, kdy služeb Českých drah
využije měsíčně okolo 150 tisíc cyklistů.
–	Nejvíce kol přepravily vlaky v jižních Čechách (nejvytíženější
byl spoj z Českých Budějovic do Nového Údolí na Šumavě).
Zdroj: České dráhy
Česko jede je celonárodní značka, zaměřená na cykloturistiku
a další sporty (in‑line, pěší turistiku, vodáctví). Jejím cílem je zejména poskytnout přehledné a kvalitní informace českým a zahraničním cyklistům o možnostech cyklistiky a cykloturistiky ve všech
regionech ČR. Kromě budování jednotné značky je důležité také
vydávání map a průvodců ve spolupráci
s jednotlivými part-
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dělství v očích veřejnosti, a který letos získal záštitu ministra zeměMemorandum představili Petr Kazda (Nadace Partnerství) a Jaroslav dělství Mariana Jurečky, což zvyšuje prestiž jak projektu, tak i SvaMartinek (Asociace měst pro cyklisty).
Foto: Jitka VRTALOVÁ zu, jakožto jeho zřizovatele. Dále zmínil úspěšnost elektronické
aukce pro členy svazu, soutěž Manažer roku či spolupráci s výzkumnery, internetová prezentace www.ceskojede.cz a nabídka pře- nou sférou nebo spolupořadatelství velkých republikových zeměpravy osob a kol a dalších služeb (ubytování, stravování, průvod- dělských výstav, jako je např. Země živitelka v Českých Budějovicích.
covské služby apod.)
Zemědělský svaz je dlouhodobě zapojen do činnosti tripartity
SchweizMobil – švýcarská síť zahrnuje 20 tisíc kilometrů zna- (vláda – zaměstnavatelé – odbory) a z titulu členství v KZPS je ofičených tras pro pěší, cykloturisty, in-line bruslaře, MTB a vodáky. ciálním připomínkovým místem. Souběžně s tím navrhoval opatřeKromě jednotného značení nabízí systém komfortní služby včetně ní k přípravám kapitol MZe ČR ve státním rozpočtu pro jednotlivá
veřejné dopravy (vlaky, autobusy, lodě, lanovky), průvodců, mož- léta. Svaz působil jako stálý účastník připomínkového řízení k pranosti zapůjčení kol a přepravy zavazadel. Brožuru o síti Schweiz- vidlům mj. pro uplatnění principů SZP a pravidelně se účastnil mimobil lze stáhnout na www.nadacepartnerstvi.cz/Schweizmobil. nisterských kulatých stolů. V uplynulém tříletém funkčním období
Dálkové trasy v ČR – Tvorba, propagace a značení. Více na se svaz ve spolupráci s řadou poslanců a senátorů aktivně podílel
http://cyklodoprava.cz/file/infrastruktura-dalkove-trasy-dalkove- na přípravě, zpracování a následném úspěšném prosazení někte-trasy-v-cr-tvorba-propagace-a-znaceni/
rých zákonů nebo jejich novel.
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostřeCílem konference bylo rovněž dát moderní rozměr v činnosti
dí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze za- svazu pro další období. Nové období je oproti předchozímu čtyřlehraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, té. Dle Pýchy je důležité, aby Svaz přitáhl mladé lidi, aby pomohl
vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou řešit problémy zemědělského podnikání a aby mohl dál využívat
turistiku a ochranu přímožností Společné zemědělské politiky EU.
rody. Je také koordináK datu konání konference měl svaz 915 členů. Vydáno bylo celtorem Moravských vikem 820 mandátů pro delegáty s hlasem rozhodujícím, na konfenařských stezek, Labské
renci se zaregistrovalo 483 držitelů mandátů, což je 58,9 % z celstezky v ČR a certifikace
kového počtu držitelů mandátů. Statutárním místopředsedou svaCyklisté vítáni a provádí měření návštěvnosti turistických oblastí zu se stal Jaromír Řezáč. Místopředsedové svazu jsou Jaroslav Švec
a stezek. Více na www.nadacepartnerstvi.cz
a František Trnka.
ZS
Asociace měst pro cyklisty je celostátní dobrovolnou organizací, která sdružuje více než 50 měst, obcí, svazků a dalších partnerů. Prostřednictvím svých členů
Vláda schválila rozpočet SZIF
tak zastupuje více než 3,4 mil.
na rok 2015 ve výši 40 miliard
českých obyvatel. Kromě podpory mobility ve městech koordinuVláda 12. listopadu schválila rozpočet Státního zemědělského
je také rozvoj značky Česko jede, která podporuje aktivní turistiku a udržitelný cestovní ruch. Ví- intervenčního fondu (SZIF) pro příští rok. Návrh podobně jako pro
letošní rok počítá s celkovou částkou 40,3 miliardy korun. Z toho
ce na www.cyklomesta.cz
má 34,3 miliardy pocházet z Evropské unie a šest miliard ze státního rozpočtu. Fond zajišťuje především vyplácení agrárních dotací. Z jeho rozpočtu se například podporuje také značka Klasa a akPředsedou Zemědělského
ce mléko do škol.
svazu je opět Martin Pýcha
Nejvíce se na výplatách v příštím roce mají podílet přímé platby zemědělcům. Vyčleněno na ně bude 23,6 miliardy korun unijDo Kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou se 6. listopadu sje- ních prostředků. Na přechodnou vnitrostátní podporu je určeno
li členové Zemědělského svazu ČR ze všech koutů země, aby zvo- 880 milionů Kč ze státního rozpočtu. Na Program rozvoje venkolili nejvyšší orgány svazu, včetně jeho předsedy. Staronovým před- va je připraveno 13,6 miliardy korun z toho 10,2 miliardy korun
sedou Zemědělského svazu ČR se stal opět Martin Pýcha.
z EU a 3,4 miliardy z národních zdrojů, upřesnila mluvčí fondu VlaNa poslední konferenci v roce 2011 Pýcha převzal tuto pozici dimíra Nováková.
po Miroslavu Jirovském, který získal titul čestný předseda ZemědělPodle informací zveřejněných v březnu mělo letos z celkové
ského svazu. Pýcha neměl protikandidáty. Celkem hlasovalo 457 částky 40,4 miliardy korun být 38 miliard použito na Společnou zehlasujících a s počtem 439 hlasů byl zvolen předsedou.
mědělskou politiku. Na marketingovou činnost mělo jít 250 milioZ činností svazu Pýcha nejlépe hodnotí poradensko-právní čin- nů. Na správní výdaje fondu bylo určeno 1,8 miliardy korun. Zenost, která je kladně přijímána i ze stran členů svazu. Dále je pyšný jména o výdajích na marketing se vedla při projednávání rozpočtu
na projekt Zemědělství žije!, jehož náplň je zlepšovat obraz země- podstatná část debaty.
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SZIF spravuje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Zároveň
kontroluje, zda jednotliví zemědělci pobírají dotace oprávněně.
Spravuje také národní značku kvalitních potravin Klasa a značku
Regionální potravina. Návrh rozpočtu nyní poputuje k projednání do sněmovního zemědělského výboru a následně jej posoudí
Sněmovna.
Zdroj: ZS

Příjem žádostí v rámci nově upraveného programu bude otevřen po schválení Evropskou komisí, pravděpodobně v březnu
2015. Na rozdíl od minulých let budou žádosti přijímány po celý
rok a budou se muset podat před uzavřením úvěrové smlouvy. Nebude také možné zahájit realizaci investice před podáním žádosti.
Výši podpory stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, takže při podání nebude známa. Konkrétní
finanční podpora pro prvovýrobce je ve formě dotace části úroků
z úvěrů, které byly poskytnuty komerčními subjekty.
Kromě změn v programu Zemědělec vzniknou i nové programy
na podporu lesního hospodářství. „Půjde o programy na podporu
Vláda schválila změnu
nákupu strojů a mechanizačních prostředků pro vlastníky lesů a
statutu Agrární komory
školkařských provozoven. Předpokládáme také otevření programu
podpory nákupu techniky nebo technologií, které umožní zpracoAgrární komora (AK) bude mít do budoucna šest vicepreziden- vání dřeva a dřevního odpadu ve dřevozpracujících provozovtů místo nynějších dvou. Novým poradním orgánem představen- nách,“ uvedl ministr Jurečka.
Zdroj: MZe
stva největší nevládní organizace zemědělců v Česku se stane nově vytvořené prezidium. Obchodní spory mezi členy komory bude
moci řešit nově vzniklá smírčí komise.
Podle mluvčí Agrární komory Dany Večeřové by navýšení počtu Jurečka jednal s maloobchodníky:
viceprezidentů, z nichž tři by zastupovali všeobecnou sněmovnu a tři Musíme podporovat prodej
sněmovnu společenstev komory, mělo přinést zintenzivnění práce or- kvalitních českých potravin
ganizace. Každý z viceprezidentů by zodpovídal za svěřený úsek.
Členové Agrární komory podle údajů z letošního března hospoMinistr zemědělství Marian Jurečka 13. listopadu jednal se zádaří na více než 70 procentech zemědělské půdy v ČR. Členské stupci Asociace českého tradičního obchodu (AČTO). Tématem sepodniky zaměstnávají zhruba 103.000 lidí. Vedle zemědělců ko- tkání byla aktuální situace v maloobchodě, dopady novelizované
mora sdružuje lesníky, potravináře, ale například i včelaře.
legislativy na činnost drobných podnikatelů a především další možOd konce letošního března stojí v čele komory bývalý ministr ze- ná podpora prodeje domácích kvalitních potravin.
mědělství Miroslav Toman. Po devíti letech vystřídal ve funkci sou„Přestože jde o maloobchod a drobné podnikání, tak hovoříme
časného senátora Jana Velebu. Organizaci by měl řídit nejméně tři o 25 procentním podílu na celkovém prodeji potravin v této zemi.
roky do dalšího volebního sněmu. Toman je i prezidentem Potravi- S představiteli asociace jsem řešil především možnosti, které jako
nářské komory. Dvěma viceprezidenty Agrární komory jsou v sou- ministerstvo máme v podpoře prodeje kvalitních českých potravin
časné době Bohumil Belada a Václav Hlaváček.
Zdroj: ZS nebo v lepší informovanosti spotřebitelů, a jsem rád, že naše po-

Ministr zemědělství: Výrazně rozšíříme
dotace na investice v rámci PGRLF
O nových programech Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu (PGRLF) a o připravovaných změnách programu Zemědělec informoval ministr Marian Jurečka zástupce bank
na společném setkání. Změny se budou týkat podávání žádostí, stanovení termínů pro jejich příjem, lhůty pro stanovení výše podpory,
maximální podporované výše úvěrů na jednotlivé investice a doby
splatnosti úvěru. Bude také větší okruh podporovaných investic.
„V rámci změn v programu Zemědělec budeme výrazně více
podporovat nákup zemědělské techniky a nově také investice na
výstavbu, na pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku, který
souvisí se zemědělskou prvovýrobou. Také jsme se domluvili na
podpoře investic na nákup plemenných zvířat pro zlepšení genetické hodnoty stád,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

hledy na řešení jsou si blízké,“ řekl ministr zemědělství Jurečka.
Na setkání ministr seznámil účastníky s novou legislativou v oblasti prodeje potravin, především s novelou zákona o potravinách
a tabákových výrobcích, která je nejrozsáhlejší změnou od vstupu
České republiky do Evropské unie. Upozornil na nově zavedené
ohlašovací povinnosti prodejců nebo na způsoby označování potravin, kde je také velké množství změn. Diskutovaným tématem
byla definice české potraviny nebo podrobnější informace o probíhající spotřebitelské soutěži „České Vánoce“, do níž se obchodníci mohou zapojit.
Celkem 40 % prodejen v ČR tvoří české obchodní řetězce.
AČTO zahrnuje přibližně 7 tisíc prodejen.
Více informací o spotřebitelské soutěži naleznete na webu
www.vanocni-soutez.cz
Zdroj: MZe

Vítězství v soutěži Zemědělec roku
obhájila firma Úsovsko EKO
Vítězem soutěže Zemědělec roku se letos, stejně jako loni, stala společnost Úsovsko EKO z Klopiny na Šumpersku. Výsledky byly vyhlášeny začátkem listopadu ve Slovanském domě. V soutěži,
kterou pořádá vydavatelství Profi Press a týdeník Zemědělec, se zemědělské podniky hodnotí podle ekonomických ukazatelů. Šlo
o 13. ročník soutěže.
Druhé místo pro letošní rok obhájila firma AGROS HANÁ z Olomouckého kraje. Ze stejného regionu pochází také třetí v pořadí,
Zemědělské družstvo Hnojice. Vítěz dostal šek na 150.000 korun,
druhé místo bylo oceněno 100.000 Kč a třetí 50.000 Kč.
Kromě absolutních vítězů byli letos vyhlášeni regionální vítězově v deseti krajích a čtyři nejlepší subjekty na základě právní normy. Nejlepším mladým farmářem se stal stejně jako loni Václav Nosek z Kestřan na Písecku.
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Odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací hodnotili firmy na základě jejich loňských ekonomických výsledků. Podle
vypočtených hodnot dostaly přihlášené podniky body. Spolupořadateli soutěže jsou ministerstvo zemědělství ČR, Agrární komora,
Zemědělský svaz, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
a Společnost mladých agrárníků.
Zdroj: ZS

Asociace soukromého zemědělství
křtila publikaci k Mezinárodnímu
roku rodinných farem
„Toto by měla být povinná četba pro všechny, kteří se zajímají
o zemědělství, venkov a tradiční hodnoty,“ zaznělo několikrát při
křtu publikace, kterou na závěr Mezinárodního roku rodinných farem vydala Asociace soukromého zemědělství. Její křest proběhl v
říjnu ve studovně Knihovny Antonína Švehly v budově ÚZEI v Praze 2. Kmotrou se stala bývalá ministryně zemědělství Milena Vicenová.
Publikace pod názvem Mezinárodní rok rodinných farem je uceleným průřezem všech akcí, které v letošním roce Asociace soukromého zemědělství na farmách svých členů uspořádala, a které navštívilo téměř dvacet tisíc lidí. Jsou v ní podrobně rozpracována
všechna témata, která vychází z tzv. „Křížové cesty českého sedláka“, jimž byly věnovány jednotlivé letošní semináře.
„Letošní Rok rodinných farem připomíná, že existuje historicky
nejstarší a plošně nejrozšířenější způsob obdělávání půdy a zemědělského hospodaření vůbec, postavený na principu zodpovědnosti sedláka a jeho rodiny. Čeští sedláci jsou dnes bez urážky hybnou
silou ve všech oblastech zemědělské politiky, kterou se může náš
stát chlubit jako přínosnou pro zlepšení postavení spotřebitele potravin, účinné ochrany krajiny a především půdy, smysluplných
změn v byrokracii a požadavcích na zemědělce jako takové, až po
pozitivní změny ve vnímání „sedlačiny“ jako uznávaného způsobu
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lidské činnosti v současné společnosti,“ řekl při představení publikace předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík
a dodal: „Aktivity naší stavovské organizace v prezentaci českých
statků jsou příkladnou ilustrací skutečného pokroku v úrovni hospodaření, vybavenosti i nezvratné ukotvenosti v konkurenčním
prostředí postaveném především na maximalizaci efektu nasazení
sil a umu farmáře i celé jeho rodiny. Čeští sedláci, kteří hospodaří
na rodinných gruntech, se mají čím pochlubit a jsem rád, že asociace mohla v roce 2014 – v Roce rodinných farem být tím, kdo
české společnosti tyto úspěšné hospodáře představil.“
Roli kmotry publikace přijala k velké radosti organizátorů akce
bývalá ministryně zemědělství Milena Vicenová, která jí popřála
hodně čtenářů. „Mým přáním je, aby se rodinné farmy staly základem českého zemědělství. Aby jim jakožto nositelům hodnot jakými jsou svoboda, rodina a respektování tradic byla věnována mnohem větší pozornost,“ řekla Vicenová.
„Tato publikace je důkazem, že se minulému režimu i přes
opravdu usilovnou snahu nepodařilo selský stav decimovat. Je
osvětou a dalším krokem k tolik potřebné rehabilitaci českého venkova,“ zmínil v rámci diskuse v průběhu slavnostní akce tajemník
Spolku pro obnovu venkova Stanislav Rampas.
Publikace je nyní v dostatečném množství k dispozici v Knihovně Antonína Švehly a Hlavní kanceláři asociace, bude předána jako
podklad pro další diskusi například politické reprezentaci, odborným institucím, ale i široké nezemědělské veřejnosti. Zdarma bude
distribuována i všem členům Asociace soukromého zemědělství jako příloha časopisu Selská revue, který je jim pravidelně zasílán.
Šárka Gorgoňová, ASZ

MMR zajímá názor veřejnosti
na připravovanou Politiku
architektury a stavební kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje „Politiku architektury
a stavební kultury České republiky“. Veřejnost má nyní možnost
se k připravovanému materiálu vyjádřit a může tak napomoci zkvalitnit připravovaný materiál, jehož přínosem bude zlepšení kvality
prostředí vytvářeného výstavbou. Připomínky a podněty mohou
zájemci posílat do 9. prosince na adresu MMR ČR.
Politika architektury a stavební kultury České republiky je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury
a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Věnuje se
třem základním oblastem:
– krajina a sídla
– stavby,
– vzdělávání, osvěta a výzkum.
K pozvednutí úrovně architektury a stavební kultury materiál
shrnuje dosavadní analýzy, popisuje základní pojmy, sumarizuje
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relevantní dokumenty a související
právní předpisy a zejména definuje
vizi a určuje témata a cíle, kterým je
třeba se věnovat. Pro jednotlivé cíle
ANALÝZA
definuje opatření, která by měla vést
STAVEBNÍ
k jejich naplnění.
KULTURY
Naplnění jednotlivých cílů Politiky
architektury a stavební kultury České
republiky povede ke kvalitnější architektuře, hospodárným budovám
Podklad pro řešení
problematiky
vhodně zasazeným do okolního proPOLITIKA ROZVOJE
STAVEBNÍ KULTURY
středí, přívětivému veřejnému pro(ARCHITEKTURY)
storu a harmonickým městům i venkovu včetně okolní krajiny, s respektem k místním specifikům jednotlivých oblastí v České republice.
Politika architektury a stavební kultury České republiky též podporuje vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k podněcování zájmu obyvatel o kvalitu prostředí, ve kterém žijí.
Veřejnost má možnost se k materiálu před jeho předložením
k projednání vládě vyjádřit a vznést své připomínky. Materiál je zveřejněn na internetové adrese:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie/Politika-architektury-a-stavebni-kultury-Ceske-rep
Zdroj: MMR

Padesát milionů pro cestovní ruch
Na Ministerstvu pro místní rozvoj zasedalo 26. listopadu Kolegium cestovního ruchu, kterému předsedá ministryně pro místní
rozvoj. Karla Šlechtová se nad důležitými tématy setkala se zástupci profesních organizací, státní správy a odborné veřejnosti.
„Cestovní ruch vnímám jako naprosto klíčový jak pro naši zemi, tak její trh. To, jak se u nás cítí zahraniční turisté, logicky tvoří
i náš obraz v zahraničí. Budu podporovat jak zahraniční cestovní
ruch v ČR, tak cestovní ruch pro české občany na našem území,“
uvedla Karla Šlechtová.
Ministryně společně s první náměstkyní Klárou Dostálovou a ředitelkou odboru cestovního ruchu Martinou Pavláskovou seznámila účastníky s prioritami agendy cestovního ruchu na MMR, aktuálním stavem projednávané legislativy k cestovnímu ruchu a možnostmi financování z evropských prostředků i státního rozpočtu.
V oblasti legislativy byli členové Kolegia informování o aktuálním průběhu projednávání novely zákona č. 159/1999 Sb., která
je v současnosti projednávána podvýbory Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR. MMR předkládá tuto novelu především z důvodů
lepšího nastavení vyváženosti systému práv a povinností cestovních kanceláří, pojišťoven a státu a to především za účelem posílení ochrany spotřebitele.
Řešila se také otázka zákona o podpoře cestovního ruchu s vazbou na financování. Po vzájemné diskuzi přítomní dospěli k závěru, že spolupráci nelze řešit legislativní normou, ale nastavením
přirozené komunikace mezi jednotlivými aktéry a zajištěním rozvoje odvětví. Ministryně Karla Šlechtová k otázce financování uvedla, že zajištění potřeb rozvoje cestovního ruchu navazující na propracované strategie bude kromě prostředků z evropských fondů
hrazeno i z národních zdrojů prostřednictvím Národního programu
podpory cestovního ruchu: „V příštím roce je na implementaci Národního programu podpory cestovního ruchu alokováno zatím padesát milionů korun,“ uvedla ministryně.
Dalším důležitým tématem jednání byla provázanost regionální
politiky a cestovního ruchu. Hlavním cílem je navázání partnerství
subjektů z řad destinačních společností, podnikatelů, krajů, měst a
obcí, které povede k naplňování koncepcí a strategií ve vzájemné
spolupráci národní a regionální úrovně. „Jde nám o rozvoj této oblasti, zlepšení provázanosti oblasti cestovního ruchu s regionálním
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rozvojem. I z tohoto důvodu jsem oblast cestovního ruchu zařadila
do sekce regionálního rozvoje na MMR,“ dodala ministryně.
Od členů Kolegia zazněly podněty a připomínky vztahující se
k různým bariérám rozvoje cestovního ruchu, tak jak je vnímají jednotliví zástupci profesních organizací i odborné veřejnosti. Ministryně ocenila tyto podněty a konstatovala, že je potřeba se jimi dále zabývat, a to především v rámci pravidelných pracovních setkání členů Kolegia.
Zdroj: MMR

MŽP poslalo do Legislativní rady
vlády vyhlášku o třídění
bioodpadu a kovů
Ministr Brabec podepsal návrh vyhlášky, která stanovuje obcím
od příštího roku způsob třídění bioodpadů a kovů. „Povinnost třídit kovy a bioodpad od roku 2015 zavedla novela zákona o odpadech, která prošla Sněmovnou v září letošního roku. Sněmovna tak
reagovala mimo jiné na varování MŽP před možnými sankcemi Evropské komise, které ČR hrozí při neplnění závazků vyplývajících z
evropských směrnic. Patří mezi ně povinnost všech členských států třídit kovy od roku 2015 a snížit ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky o 50 respektive 75 % v letech 2013 respektive 2020, oproti výchozímu stavu v roce 1995,“ upozorňuje
ministr Brabec.
Podle vyhlášky si obce budou moci vybrat z několika způsobů,
jak občanům umožnit třídění kovů i bioodpadů. Bude plně na vedení obcí a měst si zvolit takový způsob, který nejlépe vyhovuje lokálním podmínkám a bude pro obec nejvýhodnější, nejjednodušší
i nejlevnější.
Mezi způsoby třídění stanovené vyhláškou patří sběr skrze sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způsob sběru a v případě bioodpadů i např. bioplynové stanice nebo
obecní a komunitní kompostárny.
Biologicky rozložitelný komunální odpad bude od příštího roku
povinností obce třídit každoročně minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Kov, stejně jako plasty, papír a sklo pak celoročně.
„V období od jara do podzimu, kdy probíhají hlavně práce na zahrádkách a kdy na podzim opadává listí, je produkce bioodpadu
nejvyšší. V úvahu jsme brali i ohled na rychlé zavádění nové regulace v ČR. Pokud se nepodaří snížit ukládání bioodpadu na skládky zásadním způsobem tak, abychom směřovali k naplnění evropského limitu, bude v průběhu příštích let nutné opatření zavést celoročně,“ pokračuje Berenika Peštová, náměstkyně ministra pro
technickou ochranu životního prostředí.
„Jak kovy, tak bioodpady patří mezi hodnotné suroviny. Do letošního roku končily na skládkách. Čím méně těchto vytříděných
odpadů skončí v černých popelnicích, tím méně budou obce platit za ukládání odpadů na skládky. Bioodpad i kovy je pak možné
zpeněžit různými způsoby. Proto není důvod, aby v důsledku zave-
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POH, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna 2015.
Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro recyklaci a využívání odpadů s jasným cílem odklonu odpadů ze skládek.
Zdroj: MŽP

ČAOH připomínkovala věcný
záměr zákona o odpadech

dení třídění těchto komodit starostové zvyšovali občanům poplatky za svoz odpadu,“ upozorňuje ministr Brabec.
V letech 2007 až 2014 vyčerpaly obce 14 miliard korun z evropských fondů na zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů.
V ČR vznikly tisíce zařízení jako sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo kompostárny. V novém operačním programu je pro ně připraveno přes 6 miliard korun. Výzvy chce ministerstvo začít vyhlašovat hned z kraje příštího roku.
Jak ministr Brabec slíbil, MŽP zároveň připravilo obcím vzor
obecní vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, kterou aktuálně projednává s ministerstvem vnitra.
Zdroj: MŽP

Nový Plán odpadového hospodářství
ČR je po veřejném projednání
Na půdě České zemědělské univerzity v Praze se 18. Listopadu
uskutečnilo veřejné projednávání posuzování vlivu na životní prostředí (SEA) Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–
2024 (POH ČR). Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, České asociace odpadového hospodářství a nevládních organizací. Plán je klíčovým dokumentem pro realizaci
dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Ministerstvo tím jasně naznačuje cestu
upřednostňovaných způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.
Během dvouhodinového projednání byl znovu představen nový POH včetně jeho cílů a zodpovězeny všechny vznesené dotazy
k budoucímu vývoji odpadového hospodářství. Zároveň MŽP předloží ekonomickou analýzu nakládání s odpady a stanovisko SEA
(strategické posuzování vlivů na životní prostředí). Nový POH představí ministr Richard Brabec na zasedání vlády v prosinci 2014.
Strategické cíle odpadového hospodářství POH ČR:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2.	Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání
s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
3.	Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.
Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost
stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech. Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový
programový dokument Operačního programu Životní prostředí
2014–2020, který definuje podporu evropských fondů v oblasti životního prostředí v ČR.

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na svém webu zveřejnila připomínky k věcnému záměru zákona o odpadech,
který připravilo ministerstvo životního prostředí.
„Oceňujeme, že ministerstvo nabídlo věcný záměr k otevřenému připomínkování, protože pouze otevřené a odborné projednání může vést ke kvalitnímu a cenově akceptovatelnému řešení, které nebude mít nad míru nepříznivé dopady na původce odpadů
ani na subjekty, které v rámci státu zajišťují plnění cílů odpadového hospodářství. Je třeba si uvědomit, že vyšší poplatky za nakládání s odpady nezaplatí svozové a recyklační firmy, ale vždy původci odpadu, tedy obce, firmy a v konečném důsledku samozřejmě
zejména občané,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH. „Věřím, že v této věci, která se dotýká prakticky všech 10 milionů obyvatel ČR, nebude MŽP opět hledat rychlé řešení za každou cenu,
ale řešení kvalitní a akceptovatelné. Dle počtu vznesených připomínek z různých míst uvidíme, nakolik byla tato verze věcného záměru odborníky přijata a nakolik je třeba na ní ještě zapracovat,“
dodává Havelka.
Klíčové připomínky ČAOH se dají shrnout do sedmi stručných
bodů, mezi které patří např. chybně definované omezení řízeného skládkování, zbytečná administrativní zátěž obcí či riziko environmentálního dopadu skládek, ke kterému může dojít kvůli razantnímu snížení množství odpadu využitelného k jejich zabezpečení. O nových zařízeních ke sběru odpadů by měly podle
ČAOH i nadále rozhodovat krajské úřady, u kterých je zaručena
dostatečná míra nestrannosti. Ministerstvo životního prostředí do
věcného záměru zákona o odpadech neuvedlo tabulku zdražení,
a stále tedy hrozí, že se bude snažit prosadit dokonce až 100%
navýšení poplatků za skládkování, které velmi úzce souvisí s náklady občanů, obcí a firem na odpady jako takové. ČAOH uplatnila celkem 36 připomínek k textu věcného záměru zákona, které nyní zveřejňuje.
Více informací, vč. plného znění připomínek ČAOH, najdete na
webu www.caoh.cz.
Zdroj: ČAOH

ČAOH radí živnostníkům
jak nakládat s odpady
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připravila po
dohodě se Svazem měst a obcí příručku, ve které radí živnostníkům, jak mají podle zákonů České republiky nakládat s odpady.
Příručka srozumitelně definuje, co je odpad a jaké jsou zákonné
povinnosti právnických osob a podnikatelů, včetně postihů za jejich nedodržení.
„ČAOH považuje osvětu za vhodnější nástroj k motivaci drobných podnikatelů k dodržování zákona než dříve zvažované povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce.
Takové opatření by omezilo svobodné rozhodování podnikatelů,
jak naloží se svými odpady, a mohlo by pro ně mimo jiné znamenat i citelné zvýšení nákladů. Takto si budou moci sami zvolit dodavatele, rozsah i cenu služby,“ říká Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.
Zdroj: ČAOH
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Polovina respondentů ankety
nesouhlasí s dotacemi
odpadového hospodářství
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) ukončila několikaměsíční anketu, v níž se dotazovala na vhodnost a nezbytnost směřování dalších dotací z evropských fondů do odpadového hospodářství a která probíhala na webu www.caoh.cz již od
března. Téměř polovina respondentů s dalšími dotacemi do odpadového hospodářství nesouhlasí a peníze z evropských fondů by
raději využila smysluplněji, např. na sanace, zlepšení ovzduší či zateplení budov.
Celkem 9 080 respondentů se domnívá, že by česká vláda měla přehodnotit využití evropských fondů k podpoře odpadářských
zařízení. Čtvrtina (4 689 respondentů) souhlasí se současným
způsobem čerpání dotací a téměř shodné množství respondentů
(4 693) se nepřiklonilo ke kladné ani k záporné odpovědi.
„Také ČAOH podporuje uplatnění evropských dotací spíše v oblastech, kde budou přispívat k vývoji infrastruktury, k ochraně životního prostředí nebo ke zvýšení sociální a hospodářské úrovně.
Netvrdíme, že do sektoru OH není možné směřovat další prostředky, ale forma dotací je pro tuto oblast a její dlouhodobé fungování na principech volného trhu jednoznačně riziková. Za vhodný
způsob případné podpory odpadářských zařízení považujeme cestu moderních finančních nástrojů Evropské unie, např. bezúročných půjček,“ říká k výsledkům ankety Petr Havelka, výkonný ředitel ČAOH.
Kompletní znění a výsledky ankety:
S ohledem na stávající přebytek kapacit odpadářských zařízení
v ČR (k využití/recyklaci, úpravám i odstranění odpadů – viz Statistická ročenka MŽP), měla by česká vláda přehodnotit využití evropských fondů pro další dotační období 2014–2020, aby místo dalších dotací na podporu odpadářských zařízení preferovala
smysluplnější investice v ČR, např. do sanací, zateplení, ovzduší,
dopravy?
• Ano 49 %
• Nevím 25 %
• Ne 26 %
Více informací, komentář ČAOH k problematice operačního
fondu Životní prostředí a znění nové ankety naleznete na webu
www.caoh.cz.
Zdroj: ČAOH

Vyhlášení nového ročníku soutěže
„Obec přátelská rodině 2014“
Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálou
komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině
2014“. Podmínky soutěže, metodiku MPSV pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 obcím v soutěži
„Obec přátelská rodině roku 2014“, přihlášku do soutěže a zásady hodnocení obcí naleznete ZDE: http://www.mpsv.cz/cs/19525
Předkládání vyplněných přihlášek bude probíhat stejně jako
předchozí rok, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na
Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2). Uzávěrka podání je
31. 12. 2014.
Zdroj: MPSV
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Počet zahrádkářů se v Česku
výrazně snížil, výměra je poloviční
V České republice od začátku 90. let výrazně ubylo organizovaných zahrádkářů. Zatímco v roce 1991 měl jejich svaz přes
400 000 členů, nyní jich je zhruba 150 000. Úbytek souvisí mimo jiné se zanikáním zahrádkářských kolonií a osad kvůli vysokým nájmům a prodejním cenám půdy, které po zahrádkářích
požadují majitelé pozemků. „Celková výměra zahrad je poloviční, než byla před dvaceti lety,“ řekla Zdeňka Jankovičová z Českého zahrádkářského svazu.
Na úbytku zahrádkářů se podle ní podepsala i změna životního
stylu Čechů a rozšíření nabídky ovoce a zeleniny v obchodech.
Svou roli hraje také pracovní vytíženost zaměstnané generace, které nezbývá na časově náročné koníčky čas. V mnoha případech také nemají místní zahrádkářské organizace lidem co nabídnout.
Podobně jako u myslivců či rybářů je jedním z problémů zahrádkářů stárnutí členů. Podle odhadu svazu se průměrný věk jeho členů
pohybuje mezi 60 a 70 lety. „Pokud jde o zahrádkaření mladých lidí,
lze pozorovat v poslední době pozitivní trend, kdy mladé rodiny hledají pro děti zábavu mimo internet a počítač,“ uvedla Jankovičová.
Zejména ve velkých městech ale ohrožuje zahrádkáře tlak developerů. „Zahrádkové osady jsou lákavým cílem, jsou na místech, kde
je dost prostoru,“ podotkla Jankovičová. Zahrádkáři zpravidla hospodaří na pronajaté půdě. Pokud je vlastníkem půdy, na níž kolonie
leží, pouze jeden člověk, dá se podle Jankovičové developery snadno zlomit. Zahrádkářům, z nichž řada na pozemcích hospodaří i desítky let, pak nezbývá než se se ztrátou zahrádky smířit. „Také možnost zakoupení pozemku do osobního vlastnictví přispívá k rozklížení dříve soudržných zahrádkových osad,“ dodala. Některé pražské
městské části si však podle ní začaly uvědomovat význam zeleně zahrádkových osad a pomáhají zahrádkářům v jejich udržení.
Přestože po roce 1989 se i kvůli rozšíření nabídky ovoce a zeleniny v obchodech zájem o jejich pěstování na zahrádkách snížil
a lidé na nich hledali spíše oddech a rekreaci, v posledních letech
zájem o pěstování vlastního ovoce a zeleniny opět roste. Zvláště
po sérii afér s nekvalitními potravinami z dovozu se začali lidé více
zajímat o to, co jedí a uvědomovat si přínosy vlastních výpěstků.
Podle Jankovičové stále existují komodity, v nichž mají zahrádkáři
na trhu dominantní postavení. Jde například o ořechy a drobné ovoce, zejména angrešt. V minulosti zahrádkáři „zachraňovali“ český trh
zaplavený levnými čínskými dovozy dodávkami českého česneku.
Největší oblibě se mezi zahrádkáři těší ovocné stromy, které
rostou na 80 procentech zahrádek. Více než 70 procent drobných
pěstitelů má na zahrádce rybíz a jahody. Téměř polovina pěstuje
vlastní třešně a třetina vlastní ořechy. Ze zeleniny se největší oblibě těší rajčata a mrkev, ale i okurky a brambory.
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Zahrádkaření má dlouholetou tradici nejen v Česku. Řada evropských zemí má ochranu této činnosti přímo vymezenou v zákonech
a zahrádkaření označuje za veřejně prospěšnou činnost, řekla Jankovičová. V Česku se o podporu zahrádkářů bude svaz snažit prostřednictvím připravovaného zahrádkářského zákona. Ten by měl
ochránit zahrádkáře před tlakem mocnějších zájmových skupin.
Zahrádkářské organizace provozují v Česku také takřka 400 moštáren, 50 sušáren, 50 povidláren a 40 palíren. Jejich služby mohou
využívat i pěstitelé, kteří nejsou členy svazů. Svaz rovněž zastřešuje
17 speciálních organizací, v nichž se sdružují například milovníci citrusů, bonsají či karafiátů.
Vývoj počtu členů Českého zahrádkářského svazu
a užívané půdy
Rok
1989
1996
2000
2005
2011
Počet členů 407.000
281.000 249.000 174.000 152.000
Výměra* údaj chybí 25.000 20.000 17.000 14.000
* užívané půdy (ha)

Česká pošta chce většinu poboček
převést během pár let na franšízy
Česká pošta hodlá v příštím roce převést 200 poboček na franšízy. Během několika let by měly partnerské pošty v síti čítající více než
3200 míst převládnout. Řekl to generální ředitel pošty Martin Elkán.
V současnosti je tzv. partnerských pošt nebo výdejních míst 140.
„Podmínky pro zájemce o provozování franšíz jsme proti dosavadnímu stavu výrazně zatraktivnili. Věřím, že to potenciální partneři přijmou,“ uvedl Elkán. Nový model by měl odstartovat v průběhu příštího roku. Česko je jednou z posledních zemí, kde se partnerský model nerozšířil. Například ve Velké Británii patří z 13 500
pošt Britské poště jen 300 a v Rakousku třetina. Německá pošta má
100 procent franšíz.
Český telekomunikační úřad stanovil, že pošta by měla pro zajištění obslužnosti Česka provozovat minimálně 2100 poboček.
Ministr vnitra Milan Chovanec, pod kterého pošta spadá, ale několikrát uvedl, že chce zachovat nynější síť 3200 pošt.
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Pivovarem roku se stal
podle Sdružení přátel piva
humpolecký Bernard
Pivovarem roku je podle Sdružení přátel piva letos Rodinný pivovar Bernard z Humpolce. Minipivovarem roku se stal Jihlavský
radniční pivovar. V dalších kategoriích nejčastěji bodovaly Klášterní pivovar Strahov, Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha
nebo benešovský Pivovar Ferdinand. Výsledky ankety zveřejnili počátkem října pořadatelé v Úněticích u Prahy.
Bernard byl oceněn za stálou kvalitu piv, investice a změny,
které se v pivovaru dějí, a také za to, že uvedl na trh nové svrchně kvašené pivo Bohemian. Vavříny získal i v kategorii zaměřené
na sládky, ocenění obdržel sládek humpoleckého pivovaru Josef
Vávra.
Nejlepší desítku má podle ankety Královský pivovar Krušovice.
Ocenění za jedenáctku převzal Pivovar Ferdinand, který uspěl díky
speciálnímu světlému ležáku Max. První místo za dvanáctku má
světlý ležák z Břevnovského klášterního pivovaru svatého Vojtěcha.
Stejný pivovar byl díky pivu Imperial Lager nejlepší i v kategorii speciál roku.
Tmavým pivem roku je Eliška z Měšťanského pivovaru v Poličce, polotmavým Sedm kulí z Pivovaru Ferdinand. Jako nejlepší pšeničné pivo byl vyhodnocen Svatý Norbert z Klášterního pivovaru
Strahov. Stejný pivovar uspěl i se svrchně kvašeným pivem, porotci ocenili jeho pivo Svatý Norbert. Za pivní počin roku byl vyznamenán pořadatel slavností piva v Táboře a degustační soutěže Pivní pečeť Alois Srb.
Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku je nejstarší novodobou soutěží na českém pivním trhu. Sdružení přátel piva mělo k 3. listopadu celkem 1362 registrovaných právoplatných členů.

Zisk o sto miliónů slabší
Vedle partnerských poboček pošta zvažuje partnerství i v dalších
oblastech, například v doručování léků. „Ta myšlenka je správná
a my hledáme optimální cestu jak a také s kým službu nabízet,“ podotkl Elkán. Do konce roku by se také mělo rozhodnout o budoucnosti monitorování cen pohonných hmot poštovními doručovateli.
Hospodaření České pošty podle jejího ředitele letos skončí v zisku kolem 200 miliónů korun, což je o 100 miliónů méně než loni.
Důvodem jsou hlavně klesající výnosy z doručování listovních zásilek. Ty se snižují asi o 700 miliónů korun ročně.
Zdroj: http://www.novinky.cz/ekonomika/354064-ceska-posta-chce-vetsinu-pobocek-prevest-behem-par-let-na-fransizy.html
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Unikátní dřevěný most zpřístupní
jádro hradu Zlenice-Hláska
díky projektu spolupráce tří MAS
Zřícenina hradu Zlenice-Hláska u Senohrab je turistům lépe přístupná. Umožňuje to nový dřevěný most, po kterém se bezpečně
a mnohem snadněji dostanou do jádra objektu. Náklady na jeho
vybudování dosáhly 1 029 748 korun, z toho 720 000 korun pokryla dotace z projektu spolupráce Programu rozvoje venkova. Unikátní stavba je jedním z výstupů projektu „Po cestách a hradech
doby Karla IV.“, kterou realizují společně místní akční skupiny Posázaví, Pomalší a Rakovnicko. Most byl vybudován především díky
dlouhodobé spolupráci Obce Senohraby, Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice a Posázaví o.p.s. Stavbu mostu zrealizovala firma STAVOS Benešov, kdy celou práci vedl tesařský mistr Libor Kerepecký.
Stavba mostu, který sice není přímo historickou kopií původního mostu přes hradní příkop, ale používá tradiční stavební postupy
i materiál a svojí konstrukcí naznačuje možný průběh původního,
je dalším důležitým milníkem cesty k záchraně zříceniny hradu, kterou si v roce 1996 vzalo za své Sdružení Zlenice. Ve spolupráci s obcí Senohraby, která je majitelem objektu, a za podpory velkého
množství dobrovolníků se mu postupně daří zastavit chátrání symbolické regionální památky, známé například z kreseb Josefa Lady.
Sdružení Zlenice pořádá na Hlásce pravidelné letní pracovně-archeologické tábory, při nichž dobrovolníci pod dohledem odborníků z památkové péče pomáhají s konzervací stavby. V uplynulých
letech se tak povedlo zajistit čelní hradbu jádra hradu, zakonzervovat suterén první brány, staticky zajistit vrcholové partie vstupní
brány a osadit ji střešní konstrukcí, která ochraňuje dochované zdivo před nepříznivými vlivy podnebí. V roce 2011 byla postavena
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dřevěná vyhlídková plošina a zakonzervovány pilíře. Loni se díky
dotaci z ministerstva zemědělství podařilo realizovat první etapu
konzervace takzvané „Velké věže“, která vyřešila bezprostřední
bezpečnostní riziko padajícího kamení z rozvolňujících se horních
pater, zajistila mohutné kaverny ve zdivu, koruny zdiva i historické
omítky.
„Obec je vlastníkem hradu a z tohoto důvodu je naší povinností se o památku starat, aby zůstala zachována pro další generace.
Daří se nám to díky iniciativě Sdružení Zlenice – jeho dvacetiletá
iniciativa je tu znát. Do záchrany hradu investovalo podle odhadu
milion korun, které získalo od dobrovolníků, dárců a sponzorů.
Další finanční podporu zajistilo sdružení svojí aktivitou při získávání grantů a v neposlední řadě též dobrovolnickou prací při realizaci nutných archeologických průzkumů a drobnějších fází konzervace, tato pomoc je v podstatě nevyčíslitelná. Obec sama by to bez
dotací těžko zvládla, protože její základní rozpočet se pohybuje kolem devíti milionů korun. Loňská oprava Velké věže přitom stála
1,6 milionu korun a stavba lávky přijde na 1,1 milionu korun,“ řekl končící starosta Senohrab Pavel Pangrác.
Záchranné práce na hradě ale nekončí. Co nejdříve bude nutné zabránit pokračující destrukci koruny severozápadního paláce
jádra hradu. Konzervace koruny zdiva si vyžádá vysoké finanční
náklady, které sdružení ani majitel v současné době nemají. Obrátili se proto se žádostí o pomoc na veřejnost – přispět může na
transparentní účet 2900508079/2010, variabilní symbol 201401,
do zprávy pro příjemce uvést heslo „palác“, své jméno a kontaktní údaj. Více informací je na www.zlenice.cz.
Hrad Zlenice vznikl na přelomu 13. a 14. století. Zanikl přibližně
po 150 letech své existence. Pobořen byl zřejmě v souvislosti s občanskou válkou v království za doby Jiřího z Poděbrad. Podrobnosti nejsou známy.
Jaroslava Tůmová
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Značku Kraj blanických rytířů
si obnovilo 15 produktů

Pro vstup do klubu Regionální produkty je nutná jednoduchá registrace.
Zároveň upozorňujeme na noOd počátku existence značky získala právo užívat logo regio- vý e-mailový kontakt koordinátonálního produktu z KBR pestrá škála 24 výrobků a služeb z Pod- ra značky BESKYDY originální problanicka. Najdete ji na pivu, uzeninách, sýrech, mouce, keramice, dukt – beskydyoriginalniprodukt@gmail.com.
koláčích, textilních dekoracích, regionálních publikacích, loutkách
i na medu či zahradnickém substrátu. Tabulku se značkou uvidíte
v cukrárně, čtyřhvězdičkovém penzionu i venkovské chalupě.
Všechny tyto výrobky a služby spojuje nejen dobrá kvalita, ale Vyšlo zimní
především jednoznačná vazba k regionu Podblanicka a Posázaví. číslo novin
Některým držitelům už v letošním roce platnost certifikátu vyDoma na Šumavě
pršela. Byla tedy možnost ji znovu obnovit. Žádostí o obnovení
značky držitelé v podstatě prokázali spokojenost se značkou.
Noviny Doma na Šumavě jsou
„Regionální značka pomáhá mému medu dostat se k lidem,“ určeny jak místním obyvatelům,
říká majitel Včelí farmy, pan Samek. Podobně si pochvaluje i paní tak turistům, kteří se o tento regiSyslová, která vyrábí užitkovou keramiku. „Mám příležitost účast- on hlouběji zajímají. Zkrátka všem
Na šumavské výlety pěšky i na běžkách
nit se díky značce se svým zbožím trhů a dalších zajímavých akcí, milovníkům Šumavy, její přírody
kam bych se jinak asi těžko podívala“.
a lidí. V novinách naleznete mimo
Značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® udělu- jiné i kalendář akcí od prosince
je Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací re- 2014 do března 2015. V tištěné
gionálních značek, o.s., Posázavím, o.p.s. a Správou CHKO Blaník. podobě si je můžete vyzvednout
Další zájemci o udělení značky, ať už výrobci nebo poskytovate- ve většině šumavských informačlé služeb, se mohou hlásit do další kola certifikace, které proběh- ních centrech.
ne na jaře příštího roku.
Zima 2014/2015
číslo 17

Historické album Šumavy

Výrobky, řemesla, lidé

Přehled akcí v regionu

ZDARMA

O unikátním projektu přibližujícím zaniklé
obce se dočtete na straně 3.

Nováčky se značkou ŠUMAVA originální
produkt® vám představujeme na straně 5.

Kam vyrazit za kulturou, zábavou i sportem
na Šumavě naleznete na stranách 7 a 8.

Zimní kalamity
na staré Šumavě

Sněhové kalamity nebývaly na Šumavě
vzácností. I dnes, pokud není zrovna výjimečně teplá zima, sníh tu na hřebenech
a ve výše položených údolích nad 800 metrů leží zpravidla od konce října až do konce dubna. Jeho vrstva dosahuje normálně
mocnosti 60 až 100 cm. V arktických nebo
na sníh bohatých zimách může pak v polohách nad 1000 metrů napadnout přes
200 centimetrů sněhu a také doba trvání
sněhové pokrývky je tu delší než 200 dní,
od října přes 20. květen.
Tyto vyšší polohy Šumavy nebyly v novověké minulosti liduprázdné. V nelehkých
podmínkách zde celoročně žili hlavně
dřevaři a skláři, ale i pastevci. Zvlášť kruté tu bývaly právě zimy. Barvité svědectví o tom vydává v řadě svých próz Karel
Klostermann, když například popisuje,
jak sníh zcela zasypával dřevařská obydlí, v nichž na několik dní jejich obyvatele uvěznil. Nezbytností pak bylo prorážet
ve vrstvě sněhu nad komínem průchod pro
kouř, aby se dalo topit a tak přežít. V těchto
souvislostech si můžeme dobře představit
situaci, že někdo na takové vzdálené samotě v zimě zemřel. Zcela logicky musel týdny nebo i měsíce na svůj pohřeb počkat,
uložen na umrlčím prkně někde na půdě,
ve stodole, v blízké kapličce, nebo dokonce zahrabaný ve sněhu.

Podobně v zimě bývaly v horských samotách i malých osadách problémy s udělením křtu novorozencům. Rychtář Jan
Adam Zettl ze Stodůlek, kde neměli faráře ani kostel, ve zprávě z roku 1792 uvádí, že v místě během zimy zemřelo několik dětí bez svátosti křtu. Jeho vlastní dítě,
když bylo ke křtu neseno do kostela v Dobré Vodě, omrzlo a následkem toho zemřelo. S pohnutím si pročítáme povídku Karla
Klostermanna Bílý samum o tragédii dvaceti šesti dětí, které údajně při cestě ze školy
v Knížecích Pláních domů do Pasek zastihla
sněhová bouře a ony zmrzly. Podobný případ zmrznutí dítěte na cestě do školy se stal
u Záblatí v roce 1929.
Jak uvádí farní kronika Kašperských Hor,
byla zima tohoto roku zvlášť krutá. „Teploty v únoru klesaly až k – 30° C. Výpadky
v dopravě způsobily citelný nedostatek paliva, zejména uhlí. Hrozné byly škody na ovocných stromech, mnoho jich pomrzlo, většinu však ohlodali zajíci. V lesních revírech
města bylo nalezeno vzdor dostatečnému
(pokračování na straně 4)

Certifikát byl obnoven těmto produktům a službám:
•	Lesní medovicový med ze Včelí farmy Bystřice
– MVDr. Ludvík Bělohlávek
• Med z Miřetic – Jan Lalouček
• Med z přírodního parku Džbány – Žebrák – Miroslav Dvořák
• Med ze Včelí farmy Samek – Petr SAMEK
• Mléčné výrobky z farmy Bio Vavřinec – Bio Vavřinec, s.r.o.
• Mlynářské výrobky z farmy Bio Vavřinec – Bio Vavřinec, s.r.o.
•	Patchwork – originální textilní dekorace a hračky
– Dagmar Hulmáková
• Pension Konopiště **** – Penzion Konopiště, s.r.o.
• Regionální literatura – ZO ČSOP Vlašim
• Rodinná cukrárna ve Vlašimi – AGF s.r.o.
• Šternberské koláče – Jan Filip
• Tradiční podblanické uzeniny – František Matoušek
• Užitková keramika – Ivana Syslová
• Včelí produkty z Blaníků – Ing. Milan Plaštiak
• Zahradnický substrát – EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.
Další informace lze získat zde:
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru/

Klub Regionálních produktů na Fler.cz
Držitelka certifikátu BESKYDY originální produkt Vladislava Pohludková založila na stránkách Fler.cz klub pro výrobce oceněné
regionálními značkami a jejich věrné zákazníky. Klub by měl sloužit také k výměně informací o trzích a akcích či jiných informacích.

Ve všech destinacích se snaží připravovat novinky pro návštěvníky a zpříjemňovat
jim pobyt v jejich regionu. I my stále hledáme něco nového, co by vás oslovilo, motivovalo na Šumavu přijet, vracet se a doporučovat ji i svým přátelům a blízkým jako
skvělou destinaci pro trávení dovolené. Proto jsme připravili nový projekt „Na šumavské výlety bez hranic po celý rok“, který se, jak již vyplývá z názvu, věnuje hlavně výletům nejen na Šumavě, ale i v Bavorském lese. Výlety vám nabídneme pěší a pro zimní období i na běžkách.
Hlavní aktivitou projektu je sada tipů
na výlety vytvořena tak, aby byly výlety
pro účastníky snadno realizovatelné. Výlety budou zpracovány návodným způsobem, budou obsahovat přesný popis trasy, doplněný fotodokumentací a praktické tipy, např. kde zaparkovat, vzdálenosti,
časová náročnost. Každý výlet absolvujeme a vyzkoušíme na vlastní „kůži“, nafotíme a zaznamenáme průběh trasy, zajímavosti na trase, atd. Poté budou informace
o výletu zapracovány do itineráře, aby mohl
každý účastník tento výlet snadno absolvovat a dostal co nejpodrobnější praktické informace. Itinerář výletů si každý může
sám vytisknout, aby si ho mohl vzít s sebou
na výlet a prakticky využít všechny informace přímo v terénu nebo si bude moci založit album šumavských výletů, jelikož set
itinerářů bude mít jednotný graﬁcký styl.
Vše umístíme na náš web www.isumava.cz
a tipy s běžkařskou tématikou i na web
www.bilastopa.cz.
Výlety budeme zveřejňovat i na našich
proﬁlech „išumava“ na sociálních sítích
Facebook (www.facebook.cz/isumava)
a Google+. Pokud se vám naše proﬁly budou
líbit, budeme rádi, když nás budete sledovat, lajkovat a sdílet. Pravidelně sem přidáváme novinky a zajímavosti o dění na
Šumavě, vše je podpořeno i naším webem
www.isumava.cz.
Součástí budou i některé aktivity v projektu Bílá stopa, kterému jsme již věnovali

v našich zimních číslech novin mnoho prostoru a i tentokrát bychom vás rádi informovali o připravovaných novinkách, ale
i věcech stávajících. Webové stránky www.
bilastopa.cz obsahují aktuální zpravodajství a bližší informace o běžeckém lyžování na Šumavě. Pro tuto sezónu připravujeme celkovou rekonstrukci a modernizaci webu a rozšíření o některé sekce, jako je
doplnění informací právě o tipy na výlety
na běžkách. Stejně jako výlety pěší bude
každý výlet obsahovat přesný popis trasy,
doplněný fotodokumentací, s praktickými tipy a itinerářem. Samozřejmě, tak jak
jste zvyklí, bude v provozu i další podpůrný web www.bilestopy.cz.
K základním a časem prověřeným produktům patří každoročně vydávané mapy
Bílá stopa Šumava. Lepší orientaci v terénu zajistí nové sjednocené značení formou

informačních tabulí s mapou a značení
nástupních míst. Celou Šumavou, od Železné Rudy až po Lipno, prochází Šumavská
magistrála (přes 100 km), která díky garantované údržbě nabízí kvalitně upravené trasy po celou zimní sezónu. Na magistrálu
navazuje dalších cca 400 km místních tras.
V rámci akce PŘISPÍVÁM-LYŽUJI jsme
připravili několik variant, jak mohou sami
lyžaři přispět na úpravu lyžařských tras
(zakoupením propagačních materiálů,
DMS, sběrací listiny, sbírkový účet, více
na www.bilastopa.cz). Návod jak přispět
pomocí DMS naleznete na poslední straně těchto novin. Takže co si přát víc? No
hlavně ten sníh, který nám v loňské sezóně bytostně chyběl.
Na tento projekt máme podanou žádost
o grant do Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko 2007 –2013. Pokud získáme
ﬁnanční podporu, což v době vzniku tohoto článku ještě nevíme, můžete se těšit ještě
na další novinky. Jednou z nich je i rozšíření výletů o tzv. geohry, zpracované zábavnou, hravou a vtipnou formou v aplikaci pro
mobilní telefony. Geohra spočívá v plnění
úkolů přímo v terénu. Aplikace v mobilním
telefonu pomocí GPS pozná, že se účastník
nachází na daném místě (např. na Kvildě) a nabízí mu různé úkoly a hry spojené právě s tímto místem. Jednotlivé geohry budou mít různou náročnost, jak fyzickou, tak časovou.
Doufáme, že vás naše nové aktivity potěší a budou praktickým pomocníkem na cestách po Šumavě. Tak přijeďte a poznejte,
že Šumava je nekončící zábava!
Tým Regionální rozvojové
agentury Šumava

Střípky odjinud
Regionální značky v Praze
na Novoměstské radnici
O první listopadové sobotě se na Novoměstské radnici v Praze na festivalu originálních výrobků představili držitelé regionálních značek z našich regionů. Festival
pod názvem Novoměstský krajáč uspořádala Asociace regionálních značek ve spolupráci s Novoměstskou radnicí. V unikátních prostorách gotického Mázhauzu
a Velkého sálu mohli návštěvníci po celý
den obdivovat, ochutnávat a nakupovat
potraviny i řemeslné produkty oceněné
některou regionální značkou.
Šumavu prezentovala točená i ručně
stavěná keramika a háčkované a plstěné
textilní výrobky. Mnozí výrobci předváděli své mistrovství přímo na místě, nebo
připravili kreativní dílny, které upoutaly
pozornost dětí i dospělých.
Atmosféru příjemně doplnil hudební
program – ve Velkém sále střídavě vystupoval Karel Polívka z Krkonoš a skupina
Šafrán ze Strakonic. Spokojení návštěvníci si odnášeli nejen chutné potraviny,
originální výrobky a radost ze zajímavého zážitku, ale i zkušenost, že stojí za to
hledat výrobky s regionální značkou.

Značky na cestách
V rámci projektu „ABC pro místní výrobce“, který realizuje s podporou Programu rozvoje venkova společně devět
místních akčních skupin z Lotyšska,
Litvy a České republiky, se 6. září konal
v obci Stameriena v severovýchodním
Lotyšsku jarmark, na němž se představily místní i naše výrobky. Akce doprovodila tradiční slavnost u místní úzkokolejné dráhy a nejen díky nádhernému
letnímu počasí měla úžasnou atmosféru.
Na jarmarku se představily výrobky ze
Železných a Orlický hor, které se mohly
porovnat s „konkurencí“ z Litvy i domácího Lotyšska. Pro české hosty byla navíc
na předchozí den připravena celodenní
exkurze s návštěvami u místních producentů, při nichž mohli porovnat podmínky, zkušenosti i plány drobných podnikatelů u nás a v Lotyšsku. Součástí sobotního programu byla i odborná konference, na níž byl mimo jiné prezentován
český systém regionálního značení, který
byl inspirací pro zavedení certiﬁkace kvalitních místních produktů v obou pobaltských zemích.
PhDr. Kateřina Čadilová,
předsedkyně Asociace regionálních
značek. o. s.

Českokrumlovský karamel
od Vaška získal další ocenění
Českokrumlovský karamel od
Vaška s příchutí kávy získal ocenění „Česká chuťovka“. Je to již
páté ocenění, které letos karamel získal. Cenu si Kalkušovi přebrali v Senátu ČR. Kdo ochutná,
jistě se sám přesvědčí, že je
opravdu jako „sen“. Karamel
můžete zakoupit či ochutnat na
různých regionálních akcích, v mnoha obchodech po celé ČR, ale
i na Slovensku. Seznam prodejních míst naleznete na stránkách
Českokrumlovského karamelu.

Regionální značkou Zápraží se
může pyšnit dalších šest výrobců
V Místní akční skupině Říčansko se sešla 11. listopadu certifikační komise, která rozhodovala o udělení certifikátu značky Zápraží sedmi výrobkům malebného venkova za Prahou – Říčanska
a Dolnobřežanska.
Výrobci a výrobkyně osobně prezentovali své produkty a odpovídali na otázky komise.
Předmětem degustace byla Škvarková placka Laguna, kterou
vyrábí pekárna ve Psárech při tamějším ústavu sociální péče. „Na
její výrobě se podílejí klienti ústavu, což jsou lidé se zdravotním postižením,“ přiblížil sociální aspekt produktu zástupce ředitele organizace pan Drahokoupil. Komise se též dozvěděla, že i mouka
pochází z dolnobřežanských polností a že i škvarky jsou od místního řezníka. „Chutná opravdu výtečně,“ okomentovala vlastnosti
placky místostarostka Říčan Hana Špačková. Škvarková placka už
nyní je mezi zákazníky velice žádaná pro svoji poctivost a kvalitu.
V ateliéru Kudlička v Ohrobci se zase tvoří krásné hmyzí šperky
a další praktické předměty, jako jsou spony či přívěsy na šály. Trpělivost
a nápaditost paní Kudličkové je opravdu obdivuhodná. Jak autorka
hmyzích šperků doplnila: „Inspirací je pro mě příroda kolem nás“.
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Poté se komise vrátila do 50. let minulého století prostřednictvím Retro šatů z ateliéru ve Svojeticích. Lenka Izsák při jejich výrobě čerpá z dobových fotek a originálních
střihů. „Snažím se původní styl šatů a módu našich babiček přiblížit současné generací,“ dodala paní Izsák.
V certifikačním procesu uspěl také Lipový květ ze Svojetic, od
paní Melíškové ze statku ve Svojeticích. Čaj z lipových květů tam
podávají i s domácím pampeliškovým sirupem, který jeho chuť ještě více pozvedne. Sušený lipový květ je připravován ze staletých
stromů přímo ze dvora statku.
Komisi také oslovily Tradiční doplňky do domácnosti, které
představila paní Velhartická. „Zástěrky, chňapky, sáčky na pečivo, křížaly nebo česnek se nesou ve staročeském duchu a užije je
každá hospodyně,“ říká Velhartická. Ta též reaguje na náměty
nakupujících a své ručně šité výrobky, včetně polštářů, neustále
zdokonaluje.
Certifikátem Zápraží byla též oceněna Cereální snídaně Dobrá vláknina od firmy Bonavita. Komisi přesvědčila svým složením,
které odpovídá výživovým doporučením Světové zdravotnické organizace. Před časem dostal tento produkt, který se řadí k nejúspěšnějším výrobkům firmy, logo „Vím, co jím“. To patří do programu pro označení kvalitních a nutričně vyvážených potravin
pro zdravý životní styl a prevenci onemocnění na základě výživových doporučení.
Regionální značku Zápraží originální produkt získalo 6 výrobců
a jejich počet se tak zvednul na 23. Slavností předání certifikátů
proběhne 17. 12. 2014 na vánočním koncertu v Olivově léčebně
v Říčanech.
Zdroj: ARZ

Značku HANÁ získaly další
výrobky – piva a sirupy
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Večerní program jako třešnička
na Vánočních farmářských
trzích ve Fryštáku
Čtyři roky jsme záviděli vyhlášeným vánočním trhům jejich večerní sváteční atmosféru, za kterou jsou lidé ochotni cestovat
i stovky kilometrů. Letos jsme se rozhodli, že si tento bonus dopřejeme také. Proto průběh blížícího se Vánočního trhu ve Fryštáku
bude jiný. Začátek jsme posunuli až na devátou hodinu dopolední
a konec na dvacátou hodinu večerní. Program jsme nastavili tak,
aby lidé mohli trh navštívit ve dvou vlnách.
Dopoledne proběhne klasické nakupování potravin, na jaké
jsme zvyklí. Široký sortiment surovin nabídnou farmáři z regionu
i okolí tak jak jste zvyklí.
Od 16 do 18 hodin po setmění bude připraveno pásmo dětských folklórních souborů (Dětský folklorní kroužek Fryštáček,
Cimbálová muzika Andrýsek, Malé Zálesí z Luhačovic a Mladá Kašava), zakončeno rozsvícením vánočního stromu. Od 18 hodin bude program zaměřen na dospělejší publikum a to v podobě vánočního notování s Dechovým kvintetem pod vedením Fryštačana Lukáše Odstrčila (koledy v klasické i jazzové aranži). Na mladé
hudebníky naváže pěvecký soubor Radost z Kostelce (vánoční spirituály), který ty z nás, kteří se nechají, přenese do rozjímavých svátečních nálad. Široký sortiment teplých alko i nealko nápojů, zabíjačkové produkty, jehněčí a rybí speciality a jiné dobroty by měly
podpořit pohodovou vánoční večerní atmosféru.
Nenechte si ujít skvělou příležitost k nákupu kvalitních potravin
i ke zklidnění v předvánočním shonu. Přijďte nasát večerní atmosféru, jakou umíme vytvořit jen ve Fryštáku.
Jak to ve Fryštáku vypadalo v létě? podívejte se zde:
https://www.youtube.com/watch?v=QESjZ8GT3us
Za Fair Play Fryšták o.s. Tomáš Černý a Jiří Sadila
Za Rozruch o.s. Kamil Gyuricsek

Na listopadovém jednání certifikační komise bylo rozhodnuto o přidělení certifikátů dalším výrobkům. Jedná se o pivo Chomout z Chomoutova u Olomouce, pivo z Pivovárku Melichárek z Horky nad Moravou a
sirupy s 30% ovocným podílem od Milana
Skopala z Roštína.
Výrobky vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační
komise, kterou tvoří zástupci místních akčních skupin, sdružení, institucí, regionálních výrobců a odborné veřejnosti. Zaměřuje se
především na základní kritéria, podporující místní původ, kvalitu,
šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.
Regionální značka garantuje zákazníkům původ výrobku z Hané,
originalitu a vazbu na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění
místní produkce.
Komise rovněž rozhoduje o obnovení certifikátů výrobců, jimž
platnost značky „vypršela“. O toto obnovení požádalo jedenáct
stávajících výrobců, mezi nimi NOE s.r.o. z Lipníka nad Bečvou se
svými textilními hračkami a kostýmy, Ivo Hrdlička, který vaří Svatokopecké pivo, Syrmex spol. s r.o. z Oseka nad Bečvou s pařenými
sýry, Milena Šálková z Olomouce, která vyrábí plstěné výrobky,
Úsovsko FOOD a.s. z Klopiny s oblíbenými Fit müsli tyčinkami, Lubomír Šmída z Konice s masnými výrobky, Jana Petříková ze Štěpánova, která nabízí malované hedvábí a batiku, TAGROS, a.s. z Troubelic, která pěstuje jablka, Karla Kupková z Uničova s masovými
dorty, Zemědělské družstvo Senice na Hané s mléčnými výrobky
a Gabriela Kvapilová z Příkaz, která šije čepičky „Kvítko“.
Nejbližší kolo certifikace regionální značky se uskuteční na jaře
2015. Značku Haná uděluje MAS Moravská cesta se sídlem v Července, kam se mohou výrobci, řemeslníci a producenti se svými žádostmi obracet.
Julie Zendulková, www.moravska-cesta.cz
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Pět změn v čerpání evropských
fondů pro období 2014 – 2020
Česká republika může v programovém období 2014–2020 získat z evropských fondů až 24 miliard eur, což je skoro 650 miliard
Kč. Čerpání unijních prostředků zaznamená několik změn, které
v souvislosti s přípravou nového období navrhla Evropská komise
nebo české úřady.
Evropská komise na začátku jednání od členských států požadovala, aby do svých budoucích investičních plánů promítly evropskou strategii pro rok 2020 se zaměřením na zaměstnanost, inovace, vzdělávání, sociální začleňování a změny klimatu a energetiky. Strategie se promítla do Dohody o partnerství, která je klíčovým
dokumentem pro využívání evropských fondů. V současnosti se čeká na schválení podporovaných oblastí a programů. Následně bude odstartováno čerpání.
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ky se museli vybavit trpělivostí a čekat na rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kam se řada neúspěšných
žadatelů odvolala. Žadatelů kvůli krizi celkově ubylo a na peníze
tak nikdo reálně nedosáhl.
Nižší počet operačních programů
Zatímco v předchozím programovém období se museli žadatelé o unijní dotace poprat s robustní strukturou operačních programů, nyní se počítá s jejím zúžením – z 26 programů na dvacet. Výraznou změnou oproti období 2007–2013 bude sloučení regionálních operačních programů do jednoho integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), který bude řídit ministerstvo pro
místní rozvoj.

Lepší kontrola
Na závažná pochybení v přerozdělování dotací v minulosti opakovaně upozorňovala Evropská komise. Nelíbila se jí především
nedostatečná kontrola. Česká republika proto souhlasila se změZjednodušení a sjednocení postupů
nami v kontrolních mechanismech a soustředila kontrolní úřad na
České úřady slibují v příštích sedmi letech sjednocení pravidel Ministerstvu financí. Zároveň se dokončují změny ve služebním
pro čerpání v rámci jednotlivých operačních programů. Měla by se zákoně.
používat jednotná terminologie a měly by být sjednoceny postupy
Větší využití vratných finančních nástrojů
pro vyhlašování, hodnocení, výběr projektů a lhůty pro plnění. JedVratné
finanční nástroje jsou alternativou k běžným dotacím
notný bude i způsob kontrol. Dojde k přesnějšímu vymezení praa
udílí
se
formou
splatných úvěrů, garancí nebo přímých kapitálovomoci a působnosti jednotlivých úřadů. Centralizovat se bude tavých investic. V novém programovém období je bude možné vyuké elektronický systém, který bude sloužit k administraci dotací.
žívat šíř pro všechny fondy a umožní lepší kombinování finančních
nástrojů a dotací. Asi 10 % z celkové dotační částky by se mělo inJiné veřejné zadávání
Česká republika se bude muset vypořádat s problémy veřejné- vestovat právě pomocí vratných finančních nástrojů.
Zdroj: http://www.euractiv.cz/regionalni-rozvoj/clanek/
ho zadávání, na něž narazila v období 2007–2013. Předkladatelé
pet-zmen-v-cerpani-evropskych-fondu-pro-obdoprojektů se v uplynulých sedmi letech často setkávali s nevhodně
bi-2014-2020-012310
nastavenými pravidly pro zadávací řízení. Někteří uchazeči o zakázZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 199 • 12/2014
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MMR: Žádat o evropské dotace
bude mnohem jednodušší
Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšně otestovalo jednodušší
a plně elektronický monitorovací systém pro podávání projektových žádostí v novém programovém období 2014–2020. Žadatelům o evropské dotace tak odpadnou mnohé zbytečné úkony,
především papírování. Od září proběhlo již 36 školících cyklů pro
úředníky jednotlivých ministerstev a bylo proškoleno více než 690
uživatelů. Možnost seznámit se v předstihu s novým prostředím
nyní MMR nabízí i budoucím žadatelům.
Jednou ze zásadních novinek při čerpání evropských dotací
v novém programovém období 2014–2020 je softwarová Aplikace MS2014+, jejíž součástí je i nástroj pro podávání žádostí o dotaci. Oproti minulému období, kdy ministerstva využívala rozdílné
a ne plně kompatibilní systémy, je nyní pro žadatele připraveno
jednotné prostředí. „Žadatelé, kteří
předkládají své projekty do různých
operačních programů, se tak nebudou
muset učit orientovat v rozdílných aplikacích. Současně odpadá časově náročné manuální vpisování údajů, které
si nový systém ověří v registrech státní
správy a vyplní je automaticky, aniž by
je žadatel musel předkládat. Celý proces podání žádosti a monitorování realizace projektu se tím elektronizuje
a zjednodušuje,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
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Ministryně Šlechtová na Žofínském
fóru 2014: Chceme, aby si každý
mohl napsat žádost o dotaci sám
Ministryně pro místní rozvoj přijala pozvání organizátorů 172.
Žofínského fóra na téma Evropské fondy 2014–2020. Příležitost,
které (konečně) dokážeme využít?
Ve velkém sále paláce Žofína z úst ministryně, která fórum
26. listopadu svou prezentací otevírala, mimo jiné zaznělo: „Jako
Ministerstvo pro místní rozvoj jsme zavedli jednotné metodické
prostředí, které by mělo být přívětivější pro žadatele a pro příjemce, chceme vše elektronizovat. Na naše stránky v blízké budoucnosti budeme dávat webovou aplikaci, aby všichni měli představu,
jak funguje monitorovací systém, který je nyní plně připraven na
vkládání dat ze strany ministerstev a dalších institucí.“
Ministryně ve své prezentaci také dále zmínila: „Chceme, aby žadatelé nemuseli dávat 14 příloh ke každé žádosti. Doufáme, že to
žadatelům ulehčí práci, čas a také doufáme, že jsme zjednodušili
podmínky tak, že i obec bude schopna si tu žádost napsat sama.“
Zdroj: MMR

Evropské fondy 2014–2020:
Jednoduše pro lidi. Série konferencí
k možnostem čerpání z fondů EU

18. listopadu se v Praze uskutečnila konference Evropské fondy
2014–2020: Jednoduše pro lidi, na které Ministerstvo pro místní
rozvoj představilo základní rámec pro čerpání fondů EU v novém
Školení je v plném proudu
programovém období 2014–2020. Na tuto zahajovací konferenci
Ministerstvo pro místní rozvoj od října realizuje úvodní školení
postupně naváží regionální setkání v osmi krajských městech. Akce
pro řídící orgány operačních programů, certifikační a auditní orgájsou určeny zejména podnikatelům a zástupcům krajů, měst a obcí.
ny a další relevantní organizace. Školení již úspěšně absolvovalo více než 690 úředníků. Nejvíce účastníků je z Ministerstva životního
prostředí včetně zástupců Státního fondu životního prostředí
(280), dalších 240 úředníků bylo proškoleno na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Připravena jsou i speciální navazující školení,
která uživatele seznámí s dílčími funkcionalitami a jejich procesním
řešením v Aplikaci MS2014+.
Pro informování budoucích žadatelů o podporu / příjemců připravilo ministerstvo sérii konzultačních dní, které představí proces podání elektronické žádosti prostřednictvím nové Aplikace MS2014+
a další související operace, jako je například užití elektronického podpisu, připojení příloh žádosti, nebo automatická elektronická komunikace. Školení je zcela zdarma. Pro usnadnění orientace připravuje
ministerstvo také sérii edukačních videí, která zájemce provedou základními procesy při tvorbě elektronické žádosti.
Zdroj: MMR
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„Společným cílem všech konferencí je představit programové období 2014–2020, jeho programy a možnosti, jak v letech 2014–2020
dosáhnout na podporu z fondů EU. Účastníci se zároveň seznámí
s hlavními změnami oproti programovému období 2007–2013, které v příštím roce končí,“ popsala hlavní cíl akce Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
Dalším samostatným okruhem bude prezentace Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) a rovněž problematiky
veřejných zakázek, která s tematikou evropských fondů úzce souvisí. Na zahajovací konferenci v Praze postupně naváže osm regionálních setkání, a to v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové.
Město
Praha
Ústí nad Labem
Plzeň
České Budějovice
Jihlava
Brno
Olomouc
Ostrava
Hradec Králové

Datum
18. listopadu 2014
20. listopadu 2014
24. listopadu 2014
26. listopadu 2014
2. prosince 2014
4. prosince 2014
9. prosince 2014
11. prosince 2014
15. prosince 2014

K účasti na regionálních setkání MMR srdečně zve zejména zástupce krajů, měst a obcí a také podnikatele, především z řad malých a středních podniků. Pro obě skupiny organizátoři připravili
dva paralelní semináře, které se v rámci odpoledního programu
postupně uskuteční ve všech místech konání konference.
Na akcích vystoupí představitelé Ministerstva pro místní rozvoj,
zástupci jednotlivých operačních programů a dále partnerů konferencí, kterými jsou Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Unie malých
a středních podniků, Hospodářská komory ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podrobné informace k programu a pokyny k registraci na
jednotlivé akce naleznete na stránkách www.dotaceeu.cz.

Z prezentace ministryně:
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Ministryně Šlechtová: Těší nás
zájem o naše konference a semináře
Série konferencí „Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro
lidi“ se přesouvá do moravských měst. Volná místa zbývají již pouze v Jihlavě 2.12. Zájemci z Brna, Olomouce i Ostravy zaplnili již
jednou navýšenou kapacitu a registrace byla pozastavena. Ministerstvo v průběhu prosince vyhlásí další termíny i pro školení, která představí nový monitorovací systém pro žadatele a příjemce
v programovém období 2014–2020.
„Těší nás zájem o tématiku evropských fondů a dotací na našich regionálních konferencích. Úspěšný start čerpání prostředků
nového programového období je zákonitě podmíněn přípravou
kvalitních projektů. Věřím, že informace o nových pravidlech, jednodušším způsobu podávání žádostí o dotace a představení stěžejních témat podpory v nových operačních programech povedou
ke kvalitním projektům již v prvních výzvách. Jejich vyhlášení očekáváme v prvním čtvrtletí příštího roku, přestože nás ještě čeká náročná práce při vyjednávání s Evropskou komisí při schvalování programů,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
Naplnění kapacit hlásí i semináře představující nový a jednodušší monitorovací systém Evropských strukturálních a investičních
fondů (Aplikace MS2014+). „První dvě školení byla zaplněna již
první den po vyhlášení termínů. Zatím probíhají školení především
pro úředníky jednotlivých ministerstev, ale připravíme i další pravidelná školení pro všechny zájemce z řad žadatelů o podporu fondů EU,“ dodala Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Nové termíny půldenních školení naleznete na stránkách
ministerstva nebo www.dotaceEU.cz v průběhu prosince.
Zdroj: MMR

MMR ocenilo kreativní návrhy
Ministerstvo pro místní rozvoj ocenilo tři nejlepší kreativní návrhy na kampaň s tématikou fondů EU. Více jak čtyři desítky návrhů
jejich tvůrci zasílali prostřednictvím crowdsourcingového portálu
Future Bakery, se kterým ministerstvo na tomto projektu spolupracovalo. Cílem je připravit zadání pro kampaň představující přínosy
fondů EU a možnosti nového programového období 2014–2020.
Jeden z úkolů Ministerstva pro místní rozvoj v agendě evropských fondů je i srozumitelně informovat veřejnost o problematice
fondů a jejich přínosech pro rozvoj České republiky. Vstupem do
nového programového období a spuštěním prvních výzev na jaře
2015 nastává příležitost k připomenutí přínosů, které politika soudržnosti České republice přinesla a upozornit na nové příležitosti.
Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo do příprav kampaně
vnést nový impuls a trendy a rozhodlo se oslovit širší veřejnost ke
spolupráci. Zvoleným nástrojem se stal crowdsourcingový portál
Future Bakery, díky němuž oslovilo kreativní tvůrce z řad veřejnos-

Změny / Poučení
Široce nastavené priority

►

Užší vymezení strategií, nižší počet aktivit
Nastavení intervenční logiky

Komplikovaná koordinace a chybějící
řízení z úrovně NSRR

►

Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství
- řízení na úrovni Dohody o partnerství

Komplikovaný systém implementace

►

Koncepce jednotného metodického prostředí –
nastavení metodických pokynů závazných pro ŘO

Fluktuace administrativní kapacity

►

Metodický pokyn pro rozvoj lidských zdrojů
Služební zákon

Nenávaznost na strategické
dokumenty

►

Návaznost na strategické dokumenty ČR i EU
Databáze strategií

Důraz na objem, rychlost a formální
správnost čerpání

►

Důraz na společenský přínos projektů a efektivitu
vynaložených investic
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ti. Cílem bylo nalézt neotřené úhly pohledu na koncept komunikace evropských fondů. „Byli jsme velice mile překvapeni, že se nám
sešlo více jak čtyřicet kreativních návrhů, přičemž některé z nich byly opravdu velmi propracované. Ve spolupráci s týmem Future Bakery a dalšími marketingovými odborníky jsme vybrali tři nejlepší návrhy, které jsme ocenili hodnotnými cenami,“ uvedla k projektu Olga
Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj pro Národní orgán pro koordinaci, která vítězům osobně poděkovala a předala ceny v podobě tabletu, mobilního telefonu a notebooku.
Na třetím místě se umístil návrh „Díky EU“, který zaslala Radka
Vavroušková. Odborníky návrh oslovil nejen velmi dobrým sloganem, ale i regionálností pojetí a celkovou tonalitou navržené komunikace. Na druhém místě skončil návrh „Evropa staví Česko“,
autorky Lenky Pinterové. Komisi se líbila interaktivita návrhu, který umožňoval do komunikace vtáhnout veřejnost. Vítězným návrhem se pak stal koncept „Nestyděl jsem se požádat“ Zuzany Dobšíčkové. Návrh zaujal velmi podrobně zpracovanou koncepcí, která si dala za úkol vyvrátit mýty o fondech EU mezi potenciálními
žadateli a představuje evropské fondy jako prostředek k růstu.
Zdroj: MMR

Náměstkyně MMR Olga Letáčková:
V čerpání nesmíme polevit!
Ve Slovanském domě v Praze se 12. listopadu sešli členové Řídícího a koordinačního výboru v čele s Olgou Letáčkovou, náměstkyní ministryně pro místní rozvoj. Hlavním projednávaným bodem
byl stav čerpání prostředků z fondů EU v končícím programovém
období 2007–2013 a analýza přijatých opatření navržených Ministerstvem pro místní rozvoj vládě v březnu tohoto roku.
„Cílem našeho společného úsilí je efektivně dočerpat prostředky fondů EU v současném programovém období, byť už nyní je jasné, že ne všechny prostředky stihneme využít. Z aktuálních analýz
nicméně vyplývá, že přijatá opatření zafungovala a začínají se projevovat na zrychlení čerpání. V tomto úsilí ale nesmíme polevit, což
je naše hlavní výzva k řídícím orgánům jednotlivých programů,“
řekla Olga Letáčková.
Na Řídícím a koordinačním výboru byl podrobně prezentován
aktuální stav čerpání prostředků fondů EU v programovém období 2007–2013. Pozornost byla věnována zejména posunu v čerpání a realizaci operačních programů od března 2014, kdy byla zpracována a Vládou ČR schválena podrobná analýza čerpání vč. opatření k eliminaci rizik.
Pozornost byla věnována také oblasti administrativní kapacity
implementační struktury fondů EU a nastavení kritérií pro vyhlášení výzev v programovém období 2014–2020 před schválením programů ze strany Evropské komise.
Zdroj: MMR
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Úspěch politiky soudržnosti
je především v přípravě
kvalitních projektů
Konference „Evropské vize České republiky“, která se konala
13. listopadu v Lichtenštejnském paláci v Praze, zahájila Národní
konvent o Evropské unii. Jeho cílem je řešit klíčové otázky vztahu České republiky a Evropské unie.
Konferenci zahájil předseda vlády Bohuslav Sobotka. V dopoledním panelu věnovaném kohezní politice vystoupila také Olga
Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, s příspěvkem
o kohezní politice a její roli v rozvoji České republiky. Ve své prezentaci se zaměřila zejména na představení Dohody o partnerství,
která je klíčovým dokumentem pro čerpání evropských fondů v letech 2014–2020. „Dohoda o partnerství je navázána na celoevropskou strategii Evropa 2020 a evropské fondy jsou jedním z klíčových nástrojů k dosažení cílů této strategie,“ uvedla Letáčková.
Představila roli evropských fondů včetně jejich sociálního rozměru.
„V čele s paní ministryní jsme vyjednali téměř 24 miliard euro a připravili jsme pravidla pro čerpání v novém programovém období.
Úspěch politiky soudržnosti tak vidím především v přípravě kvalitních projektů,“ dodala náměstkyně.
Součástí konference byla mimo kohezní politiky také témata
udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti, srozumitelné
a fungující EU a její postavení v globální ekonomice.
Konferenci „Evropské vize České republiky“ pořádal Úřad vlády ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a Ministerstvem pro místní rozvoj.
Na zahajovací konferenci v prosinci navážou diskuze odborníků u kulatých stolů, jedním z probíraných témat bude i kohezní
politika.
Zdroj: MMR

Národní konvent o Evropské unii
Cílem projektu je řešit klíčové otázky vztahu České republiky a Evropské unie a aktivně se podílet na členství v tomto společenství. Národní konvent bude formulovat svá doporučení pro
Vládu ČR a aktivně se tak podílet na vytváření české politiky
v EU. Činnost Národního konventu o EU zajišťuje Úřad vlády ČR
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími resorty, zástupci státní správy, nestátními neziskovými organizacemi, sociálními partnery a partnery z akademické sféry.
http://www.narodnikonvent.eu

Česká republika loni z fondů EU
nedočerpala 12 miliard korun
Česko loni nedočerpalo z evropských fondů 12 miliard korun. Řekla to na Žofínském fóru ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Výsledek je o dvě miliardy vyšší, než byly původní odhady z poloviny
letošního roku. O další desítky miliard korun může Česko přijít letos.
„Za loňský rok jsme nedočerpali 12 miliard korun, to je definitivní,“ řekla ministryně. O tom, jaká ztráta Česku hrozí letos, bude prý
jasno po analýze v lednu. „Chci vyhodnotit, zda to bude pod 20 miliard korun, nebo to bude 23 miliard, nebo těch 30 miliard, co říkáme my jako ministerstvo pro místní rozvoj. Ale já si myslím, že se
možná vejdeme i pod těch 20 miliard korun,“ dodala ministryně.
O kolik peněz z evropských fondů Česko přijde letos, bude záležet hlavně na řídicích orgánech jednotlivých operačních programů. Těm vláda nařídila, aby hrozící nedočerpání různými opatřeními včetně rychlejšího vypisování nových výzev výrazně snížily. Za
několik týdnů by tak mělo být jasné, kolik peněz se letos podaří reálně vyčerpat.
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„Na začátku příštího roku plánujeme revizi stanovených opatření s cílem efektivně dočerpat maximum prostředků evropských
fondů v programovém období 2007–2013,“ řekla ministryně. Predikce ministerstev prý mluví o pěti miliardách korun, které se nepodaří vyčerpat v příštím roce. „Zde ale musím upozornit, že odhady ministerstva jsou opět o něco pesimističtější a budeme vyvíjet maximální úsilí v koordinaci efektivního dočerpání jednotlivých
operačních programů,“ řekla před časem Šlechtová.
Česko je z pohledu čerpání evropských peněz nejhorší z celé
EU. Loni nedočerpalo 12 miliard korun, v celé EU to bylo 16 miliard korun. MMR odhaduje, že celkem za končící programové období ČR nedokáže vyčerpat až 40 miliard korun z celkových více
než 700 miliard korun, které mělo Česko k dispozici. Poslední možnost čerpat tyto peníze bude v příštím roce.
http://zemedelec.cz/cr-loni-z-fondu-eu-nedocerpala-12-mili- žít“. Spalovny odpadů tedy evropské peníze získat nemohou. Proard-korun/ to byly vyřazeny ze seznamu projektů navržených na podporu i dosud plánované spalovny v Karviné a Mostě.
Dokument však nepočítá s tím, že by ČR zvýšila recyklaci alespoň na úroveň průměru EU, natož aby se vyrovnala zemím, jako je
Česko chce prodloužit lhůtu
Německo nebo Rakousko.
na dočerpání evropských dotací
Odeslaný dokument však plánuje do roku 2020 zvýšit míru recyklace komunálních odpadů ze současných 31 % na směšně nízČeská republika spolu s dalšími zeměmi EU by od Evropské ko- kých cca 35 %. Do konce roku 2014 přitom platí Plán odpadovémise ráda získala více času na dočerpání unijních prostředků, kte- ho hospodářství ČR schválený v roce 2003, který obsahuje cíl reré měly být využity v rámci období 2007–2013. Požadavek na pro- cyklovat 50 % komunálních odpadů. Průměr recyklace v Evropské
dloužení lhůty o jeden rok (tedy do roku 2016), vznesly státy na unii již nyní přesahuje 40 % a Evropská komise navrhuje do roku
zasedání ministrů EU, kteří mají na starosti kohezní politiku.
2030 recyklovat dokonce 70 % komunálních odpadů.
Některé členské země EU, k nimž se řadí i Česká republika, poZatímco v Německu či Rakousku jsou dvě třetiny komunálního
žádaly Evropskou komisi, aby jim dala více na času na dočerpání odpadu recyklovány a kompostovány, u nás se vyhazují na skládky
prostředků z fondů EU na již rozběhnuté projekty. Ministryně pro nebo končí ve spalovnách. Cenné suroviny, které často musíme námístní rozvoj Karla Šlechtová, která se účastnila 20. listopadu jed- kladně dovážet, jsou tak nenávratně zničeny. Ministr Brabec na tom
nání v Bruselu, uvedla, že žádost se týká projektů, jež nebude do roku 2020 podle svých dosavadních kroků nemíní nic změnit.
snadné dokončit v roce 2015.
Nedůležitost recyklace pro současné vedení MŽP ilustruje taŠlechtová dodala, že zatím není jisté, o jak velkou částku se bude ké následující příklad. Zatímco OPŽP plánuje vybudovat zařízení
jednat. Konečná cifra by měla být známá za několik dní až týdnů.
na energetické využití odpadů s celkovou kapacitou 400 tis. tun,
Prodloužení lhůty na dočerpání by podle ministryně mělo po- což zvyšuje tuto kapacitu o celých 7 procentních bodů. Recyklamoct především k dokončení velkých dopravních či energetických ce komunálních odpadů se má však zvýšit pouze o již zmiňovaprojektů. Pokud by se totiž projekty nepodařilo uzavřít do konce né asi 4 procentní body.
Zvýšení podílu energetického využití odpadů o 400 tis. tun má
roku 2015, znamenaly by dodatečný nárok na státní rozpočet.
MŽP podloženo „prognózou produkce a nakládání s komunálníJe to poprvé, co o tom mluvíme
mi odpady mezi lety 2014–2024“. Ve stejné prognóze však stojí,
Již dříve se některé země pokusily o změnu pravidla n+2/n+3, že míra recyklace a kompostování se zvýší do roku 2020 na 50 %
aby měly delší čas na dočerpání alokace 2007–2013. Evropská ko- a do roku 2024 dokonce na 60 %.
Přesto ministr Brabec odmítl s těmito recyklačními cíli počítat.
mise tuto výjimku udělila pouze Slovensku a Rumunsku. DodatečMinistr Brabec v novém odpadovém zákonu výrazně omezil
né připojení dalších zemí ale zarazil Evropský parlament.
Tentokrát o podobnou změnu pravidla nejde, zdůraznila Šlech- skládkování, když prosadil nad rámec evropské legislativy zákaz
tová. „Je to poprvé, kdy jsme to oficiálně otevřeli na úrovni mini- skládkování komunálních odpadů od roku 2024. Recyklaci však
zvyšuje jen o minimum požadované evropskými předpisy. Naopak
strů,“ citovala ji ČTK.
Určitou naději může pro žádající státy přinášet fakt, že v první energetické využití komunálních odpadů včetně spaloven podpopolovině příštího roku bude Radě EU předsedat Lotyšsko. To podle roval v zákonu a nyní i v Operačním programu životní prostředí velmi výrazně.
Šlechtové již nyní vyjádřilo zájem problém řešit.
Směšně nízké recyklační cíle pro rok 2020 kontrastují s prograPodle posledních odhadů Ministerstva pro místní rozvoj Česká republika v příštím roce nezvládne využít minimálně necelých 20 mili- movým prohlášením vlády, jež požaduje: „snížit podíl skládkovaných odpadů a naopak zvýšit úroveň recyklace odpadů“. O výrazard korun. Nejčernější scénáře nicméně hovoří i o 30 miliardách.
Zdroj: EURACTIV ném zvýšení pálení nebo energetického využití odpadů v programovém prohlášení vlády nestojí nic.
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Právě odeslaná finální verze nového Operačního programu žiNový OP Životní prostředí:
votního prostředí už nepočítá s podporou českých spaloven z evropských fondů. Ministerstvo konečně pochopilo, že evropskou hiŽádné spalovny, ale recyklace
erarchii hospodaření s odpady neobrátí vzhůru nohama a nepřidál pod evropským průměrem
měje Evropskou komisi, aby financovala pálení recyklovatelných
odpadů v ČR. Ze seznamu projektů navržených Českou republikou
Ministerstvo životního prostředí poslalo Evropské komisi konečk evropské podpoře tak vypadly projekty megaspaloven v Karviné
nou verzi Operačního programu životní prostředí. Ministr Richard
a Mostě. Takovou změnu k lepšímu vítáme.“
Brabec (ANO) v dokumentu požaduje, aby projekty energetického
„Ministr Brabec však v novém programu navrhuje směšně nízvyužití bylo možné podpořit z EU fondů pouze v případě, že zpra- ký cíl pro recyklaci komunálních odpadů, pouze 35%, tedy menší
covávají „odpady, které již nelze dále adekvátně materiálově vyu- cíl, než u nás platí nyní, i nižší, než je reálný průměr recyklace
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v Unii. Těžko tak přesvědčuje Evropskou komisi a českou veřejnost,
že to se zvýšením recyklace podle programového prohlášení vlády
myslí vážně. Do konce roku to ale může napravit. Vláda bude
schvalovat Plán odpadového hospodářství ČR do roku 2024. Jakou
recyklaci ministr Brabec navrhne? Takovou, kterou zatím v plánu
nezávazně předpokládá, tedy 60%, nebo téměř poloviční, kterou
nyní posílá do Bruselu?“
Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu uvedl:
„Stejně jako jeho předchůdci i ministr Brabec dosud podporoval zvýšení recyklace na úroveň našich sousedů. Obrat, který nyní
oznámil v novém Operačním programu životní prostředí Evropské
unii, je překvapivý a nepochopitelný.“
Jindřich Petrlík z Arniky dodal:
„Už dnes v míře recyklace dramaticky zaostáváme za vyspělou
Evropou a kroky ministra Brabce nasvědčují, že nechce tristní stav
řešit, ale zachovat. Dokonce ani exministři Chalupa nebo Podivínský si nedovolili z Plánu odpadového hospodářství vyškrtnout cíl
na 50% recyklaci. Cesta do budoucna vede přes motivační systémy a spravedlivé poplatky, které ušetří peníze rodinám tím víc, čím
méně budou vyhazovat směsných odpadků a čím více budou třídit a kompostovat.“
Ivo Kropáček, Hnutí DUHA; Vratislav Vozník, Arnika;
Daniel Vondrouš, Zelený kruh
Zdroj: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=2418314

MŽP dá 20 milionů na vzdělávací
projekty zaměřené na životní
prostředí
Začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí. MŽP
vyhradilo na projekty v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 milionů Kč z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti mohou podávat
školy, školská zařízení, kraje či obce až do 27. února 2015, a to
osobně nebo poštou na Státní fond životního prostředí ČR.
„Tento program jsme obnovili po tříleté pauze. Od roku 2011
žádná podobná výzva vyhlášena nebyla. Těší nás tedy, že můžeme
po této citelné mezeře právě otevřenou výzvou opět navázat a obnovit přerušenou podporu osvěty a vzdělávání v oblasti životního
prostředí. Budovat a pěstovat správné povědomí veřejnosti a její
pozitivní vztah k životnímu prostředí je stejně důležité jako podpora opatření vedoucích k jeho zlepšování. Jedině tak se nám podaří v budoucích generacích vytvořit či rozvinout zájem o stav a kvalitu životního prostředí, v němž žijeme,“ prozrazuje ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.
Cílem vypsané výzvy je zkvalitnění služeb v oblasti ekologického vzdělávání, osvěty a poradenství. Na to ministerstvo vyhradilo
8 milionů, které jsou určené zejména na pořízení technického vybavení do škol, didaktických a interaktivních modelů či pomůcek
pro výuku. Jde např. o budování přírodních učeben, didaktické pomůcky, jako jsou meteostanice pro pozorování počasí nebo multi-
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mediální pomůcky pro výuku. Žadatelé z řad škol, školských zařízení, krajů či obcí mohou žádat o dotaci 50 000–500 000 Kč.
Dalších 12 milionů Kč vyčlenilo MŽP z prostředků SFŽP ČR na
osvětové kampaně pro veřejnost, ekovýchovné projekty pro školy
atp. u již plně zavedených programů a projektů s celorepublikovým významem, které dlouhodobě zlepšují povědomí veřejnosti
o otázkách životního prostředí a udržitelného rozvoje. Žadatelé
musí doložit minimálně tříletou existenci své organizace a stejně
jako v případě vybavení učeben i účelnost a hospodárnost navržených opatření. Na zkvalitnění vzdělávacích environmentálních projektů je možné žádat o podporu od 500 tisíc do 2 milionů Kč.
„Důležité ovšem je, aby zájemci žádosti podali včas. Učinit tak
můžou prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetu, a to buď osobně na podatelnu Státního fondu životního prostředí ČR, nebo poštou,“ upozorňuje ředitel fondu Petr Valdman.
Podávání žádostí končí 27. února 2015 ve 12 hodin, rozhodující
bude datum doručení na Fond, nikoliv na poštovním razítku.
Zdroj: MŽP

Téměř dvojnásobek oproti plánu.
Druhá výzva Fondu pro NNO
navýšena na 116 milionů korun
Celkem 116 miliónů korun nakonec rozdělí Nadace Partnerství
a Nadace rozvoje občanské společnosti ve druhé výzvě Fondu pro
nestátní neziskové organizace. Jedná se tak o skoro dvojnásobek
oproti původně avizované částce. „Původní výše rozdělované částky byla stanovena na necelých 65 milion korun. Díky slabší koruně
a přesunu 1,5 milionu eur, které nebyly vyčerpány v Programu CZ04
Ohrožené děti a mládež, jsme do Fondu pro NNO získali na granty
dalších více jak 50 milionů korun,“ říká ředitel Nadace Partnerství
Miroslav Kundrata. Uzávěrka 2. výzvy zůstává stejná – 2. prosince
2014 a všechny informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.fondnno.cz.
Prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace mohou české neziskové organizace čerpat prostředky z fondů Evropského hospodářského prostoru. Původně mělo být ve dvou výzvách rozděleno celkem 205 milionů korun. Díky nynějšímu navýšení půjde nakonec celkem o 255 milionů korun, které jsou
rozdělovány ve čtyřech prioritních oblastech: Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory (ochrana lidských práv a multikulturalismus,
genderová rovnost a posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti), Děti a mládež v ohrožení, Sociální inkluze a Ochrana životního prostředí a klimatické změny.
„Prostředky jsou převáděny z programu CZ04, který byl určen
na podporu ohrožených dětí a mládeže. Právě proto chceme finančně posílit priority 2 a 3, které jsou v programu FNNO určeny
na podporu dětí a mládeže v ohrožení a projekty týkající se tématu sociální inkluze,“ vysvětluje ředitelka Nadace rozvoje občanské
společnosti Hana Šilhánová. O zbývající část peněz bude navýšena
částka na projekty z oblasti Ochrany životního prostředí. „Neziskový sektor zabývající se oblastí životního prostředí je dlouhodobě
podfinancován. I proto jsme rádi, že budeme v rámci 2. výzvy na
environmentální projekty rozdělovat o 8 milionů korun více oproti původnímu plánu,“ doplňuje Miroslav Kundrata.
Norské fondy (Fond pro NNO) navazují na svého předchůdce
Blokový grant, jehož prostřednictvím bylo v letech 2006–2010 neziskovým organizacím přerozděleno 230 miliónů korun. Bez podpory Blokového grantu by nebyly realizovány projekty jako například Společně pro rodinu (Sdružení pěstounských rodin), Férová
nemocnice (Liga lidských práv) či Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech (Hnutí Duha Olomouc).
Podrobné informace o Fondu pro nestátní neziskové organizace naleznete na www.fondnno.cz
Martin Gillár, Nadace Partnerství;
Alexandra McGehee, NROS
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VÝVOJ ALOKOVANÝCH FINANCÍ VE 2. VÝZVĚ FONDU PRO NNO
(tučně zvýrazněny výsledné částky v oblastech).

Alokace původní
v Kč

Prioritní oblast

I.a
I.b
I.c
II.
III.
IV.

Ochrana lidských práv a multikulturalismus
Genderová rovnost
Posilování občanské společnosti, mechanismů
demokracie a transparentnosti
Děti a mládež v ohrožení
Sociální inkluze
Ochrana životního prostředí a klimatické změny

Alokace po
1. navýšení v Kč
(díky výhodnějšímu
kurzu koruny)

14.666.324
7.962.666

18.001.724
9.630.366

15.575.079

18.910.479

8.262.474
4.572.709
13.382.432

10.101.194
5.593.269
16.241.251

Alokace po
2. navýšení v Kč
(realokace financí
z Programu CZO4
pro Ohrožené děti
a mládež)

25 mil.
20 mil.
24 mil.

Výsledky první výzvy Fondu pro NNO: www.fondnno.cz/novinky/novinky/vysledky-1-vyzvy-fnno/

M

Monitoring médií

Vladimir Bartovic:
České desetiletí v EU
Deset let členství České republiky v EU lze ohodnotit jako vcelku
úspěšné. Země se plně integrovala do vnitřního trhu EU, postupně se
naučila, jak fungují rozhodovací procesy v EU a úspěšně zvládla své
první předsednictví v Radě EU. Posledním krokem před plnou integrací do EU zůstává přijetí společné evropské měny – eura, stejně jak
učinily jiné země, které do Unie vstoupily spolu s Českou republikou.
Česká republika se ne vždy chovala jako celkem čitelný a zodpovědný společník. Ať již šlo o odklad schválení Lisabonské smlouvy
nebo odmítnutí podepsat tzv. fiskální pakt, tyto kroky nedokázala
země svým unijním partnerům důvěryhodně vysvětlit, což mělo za
následek odsunutí České republiky do pozice outsidera. Z pohledu
hospodářských a politických zájmů by měla Česká republika patřit
do jádra EU a být jedním z motorů evropské integrace. Zůstávat na
okraji není z pohledu zájmů České republiky obhájitelné.
Pokud jde o vliv v EU jako takový, s výjimkou předsednictví a několika iniciativ v oblasti zahraniční politiky země neprokázala schopnost otevírat nová témata a protlačovat své zájmy. S ohledem na
svojí velikost Česká republika nikdy nebude, pochopitelně, lídrem ve
všech oblastech evropských politik. Navzdory tomu by si měla vybrat
několik témat, které bude protlačovat, a v jejichž rámci bude přicházet s novými snahami. Zároveň by měla dbát na podporu svých občanů v kariérním růstu v evropských institucích. Musí být proaktivní
ve vytváření, v účasti a ve využívání různých stálých nebo ad hoc
utvořených zájmových koalic včetně Visegrádské skupiny.
České republice také chybí platforma pro diskuzi a definování
strategických zájmů v EU. Dlouhé roky jí chyběla i všeobecná strategie působení v EU. Současná strategie, přijatá v roce 2013, však
nedává odpověď na otázku, jakou EU by Česká republika chtěla
a kde uvnitř ní vidí své místo.
Extrémně nízká účast ve volbách do Evropského parlamentu,
slabý zájem o Evropskou občanskou iniciativu a mnohé průzkumy
veřejného mínění ukazují, že Češi se o EU příliš nezajímají, nedůvěřují jí a jsou všeobecně vůči členství České republiky v EU skeptičtí. Hlavní důvod tohoto trendu v uplynulých letech vyplývá z ne-

pochopení EU a nedostatku veřejného povědomí. Vláda by proto
měla obnovit informování obyvatel o evropských otázkách se stejnou intenzitou, s jakou to dělala před vstupem do EU a během prvních pěti let členství.
Vladimír Bartovic je ředitelem českého think-tanku Europeum –
Institut pro evropskou politiku, se sídlem v Praze. Text vychází jako součást projektu EuroPolicy, o.z., podporovaného Heinrich Böll
Stiftung (Praha) a Zastoupením Evropské komise na Slovensku.
Předchází semináři „Ten Years in the EU: Visegrad Perspective and
Beyond“ a uvedení publikace „Deset let v Unii: Slovenská a česká
cesta“.
Zdroj: EURACTIV
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Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

Kontakty
na předsednictvo SPOV
(aktualizace k 1. 1. 2014)
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
1. místopředsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4,
118 01 Praha 1
tel. 602 229 394, 603 489 898 (asistent)
veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje  
nám. Dr. Milady Horákové č. 2,
360 01 Karlovy Vary  
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
Výkonný tajemník
Stanislav Rampas
Ejpovice 61, 337 01
tel. 724 022 313  
strampas@quick.cz
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
Miroslav Kovařík
687 06 Modrá 170
tel. 603 251 539
modra@uh.cz
Petr Martiňák
739 53 Horní Tošanovice 129
tel. 608 751 120
starosta@hornitosanovice.cz
Jiří Řezníček
751 16 Tučín 127
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
Členové předsednictva
volení orgány krajských
organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):

Královéhradecký kraj
Ing. Dušan Šustr
50 363 Nepolisy 75
tel. 734 616 990, 495 497 018
starosta.nepolisy@volny.cz
Ústecký kraj
Ing. Václav Bešta
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
tel. 416 861 268, 724 155 310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
Středočeský kraj
Viktor Liška
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel.  776 580 584
spov.sk@seznam.cz
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516 463 296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
Jihočeský kraj
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
starosta@tranovice.cz
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20
tel. 724 368 166
obec.chodouny@worldonline.cz
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Jindřich Šolc
Liberecký kraj
LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
Výbor NS MAS ČR
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj
MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 774 499 396
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
krist@masopavsko.cz
+420 724 790 088
Prezident ELARD
Ing. Radim Sršeň, PhD.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský kraj
MAS Sokolovsko
m.makovicka@email.cz
+420 603 322 411
Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
Jihomoravský kraj
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Jihočeský kraj
Chance in Nature
jaromirpolasek@centrum.cz
+420 607 955 600
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Romana Zemanová
Liberecký kraj
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
ondrackova@mashlinecko.cz
+420 777 111 078

Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Mgr. Petr Kulíšek
MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Bohumír Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Ing. Petr Vomáčka
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružená Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Mgr. Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Ing. Josef Smetana
MAS Dolní Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz
+420 777 328 052
Mgr. František Kopecký
Rozvojové partnerství regionu Hranicko
f.kopecky@regionhranicko.cz
+420 773 583 020
Bc. Ivana Metelková
MAS Hrubý Jeseník
mashj@seznam.cz
+420 739 202 539
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
MÍSTOPŘEDSEDA
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
Sekretariát organizace
NS MAS ČR, o.s.
Hlavní 137
788 33 Hanušovice
IČ: 28554272
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz

www.nsmascr.cz

