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Aktuálně: Rušení vesnických
pošt nebude. Vláda nařídila
zachování 3200 poboček
Vláda ukončila neustávající hrozby ze
strany České pošty na redukci sítě provozoven tím, že vydala nařízení, kterým stanovuje minimální počet pošt pro výkon základních poštovních služeb na 3200. To je v zásadě současný stav. Na základě rozhodnutí
vlády si tak mohou oddechnout zejména občané malých obcí, kterých se hrozby omezování počtu pošt týkaly nejvíce. Akutní hrozba rušení pošt vyvstala na konci roku 2012,
kdy Český telekomunikační úřad vydal vyhlášku, v níž stanovuje parametry dostupnosti poštovních poboček tak, aby se povinnost poskytovat základní poštovní služby týkala zhruba 2100 pošt namísto dosavadních
3200. Tímto by ovšem došlo ke zvýšení „docházkové“ vzdálenosti na poštu z dnešních
průměrných 2,6 km na 10 km.

Více informací na straně 20
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Regiony: SPOV jednal
o zaměstnanosti na venkově,
práci krajských spolků
či výstavě Má vlast
O využití nezaměstnaných na venkově či
o projektu Má vlast cestami proměn debatovali představitelé SPOV na červnové schůzi tentokrát na pražském Vyšehradě. K tématu – Jak si poradit s nezaměstnanými lidmi na venkově promluvil náměstek MPSV
Jan Marek, který má na starosti úřady práce. Ujistil, že základním modelem spolupráce se starosty budou i nadále veřejně prospěšné práce. „VPP jsou časově omezené
pracovní příležitosti (nikoli trvalé pracovní
poměry), ale i snaha, aby se schopní pracovníci metodou prostupného zaměstnávání
dostali do hlavního poměru,“ uvedl náměstek, který zároveň vyjmenoval, že VPP mohou být nově poskytovány (v ojedinělých
případech) až na 24 měsíců, a že při výběru
na VPP je snaha, aby v odůvodněných případech mohli být lidé přijímání opakovaně.
Rozhovor začíná na straně 8
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Téma: Komunitně vedený místní
rozvoj lépe zacílí podporu
do venkovských oblastí
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
1. srpna výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Ten bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém
období Evropské unie 2014–2020 na venkovském území ČR pokrytém místními akčními skupinami. Jak vyplývá z evropských nařízení, MAS jsou také jedinými oprávněnými

Važme si pitné vody. Je cenná. Extrémní sucha srpnových dní způsobila, že řada obcí byla nucena vydat nařízení, aby lidé zbytečně neplýtvali vodou, nezalévali zahrady a nenapouštěli bazény. Vodáci, rybáři, zemědělci, všechny trápil nedostatek vody. Jedno americké přísloví praví – až když vyschne studna, pozná člověk, jakou cenu má voda.
Foto: Šum, Brusné
žadateli. „Již z minulosti máme pozitivní
zkušenosti s uplatněním principů komunitně vedeného místního rozvoje v rámci metody LEADER, která je založena na přístupu
„zdola nahoru“ a partnerském principu. Díky tomu tak přispějeme k lepšímu zacílení

podpory místních potřeb venkova a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. MAS mohou zpracovávat integrovanou
strategii financovatelnou z více programů
ESIF.
Více informací od strany 3
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Z činnosti SPOV
str. 8–10
• Spolek jednal o zaměstnanosti na venkově, práci
krajských spolků či výstavě Má vlast
• Předseda Spolku z Bělotína přál ke krajskému zlatu ve Vesnici roku sousednímu Černotínu
Z činnosti NS MAS
str. 11–17
• Zástupci MAS získávali nové podněty na seminářích
Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?
• Výbor NS MAS v červenci analyzoval novinky z operačních programů a řešil činnost odborných pracovních skupin
• Nová spolupráce: Gruzie i Černá Hora
• LeaderFest Delchevo, Makedonie: Zájem o spolupráci s českými a moravskými MAS
• Komunitně vedený místní rozvoj jako nový LEADER?
Kam jdeme…
• PREPARE v Rize: Připravuje se Evropský venkovský parlament
• MZe: Výtah z analýzy střednědobých hodnocení
Strategických plánů LEADER
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str. 18–23
• Obce rozšiřují vzájemnou spolupráci. Cílem je šetrnější nakládání s veřejnými prostředky
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• Rušení pošt. Rozum konečně zvítězil?
• Rozpočtovým určením daní se bude zabývat tým
ministerstva financí a SMO
• Počet žen ve vedení obcí roste. Téměř čtvrtinu tvoří ženy
• Kam zmizela voda? Prázdné studně, zničená úroda. Co dělat proti vysychání Česka.
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str. 23–26
• Výstava Má vlast cestami proměn putovala po celé zemi: „Léto budiž pochváleno“
• Rodina regionálních značek se rozrůstá. Sdružuje
již 1000 produktů z 26 regionů
• Ministryně pro místní rozvoj navštívila v o prázdninách pět krajů
Dotační programy
str. 27–29
• MZe rozdělí prvních 5 miliard z eurodotací
• OPŽP odstartoval. Na první ekologické projekty je
připraveno 12 miliard
• IROP vyhlásil první výzvy k podávání projektů na
silnice a územní plány
• MMR podpořilo drobné sakrální stavby v obcích
padesáti miliony
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Již 42. ročník výstavy Země živitelka se uskuteční od čtvrtka
27. srpna do úterý 1. září 2015 v Českých Budějovicích. Velký prostor nachází již řadu let téma rozvoje života na venkově. Každoroční motto výstavy „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ a tradiční prezentace Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě MAS a Spolku pro
obnovu venkova bude tvořena ve spolupráci s místními akčními skupinami z České a Slovenské republiky, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Národnej Siete slovenských MAS a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svoji činnost přestaví také ministerstvo pro místní rozvoj.
Celodenní program s lidovou muzikou a občerstvením je vítaným doprovodným programem, který je organizován Spolkem pro obnovu venkova za podpory MMR. Na pátek
28. srpna bude již posedmé připraven Večer venkova s hudbou a doprovodným programem. Letošní ročník se ponese ve znamení 20. výročí soutěže Vesnice roku s předáním
ocenění všem vítězným vesnicím za posledních 20 let.
PAVILON VENKOVA (pavilon Z) bude zahrnovat společnou prezentaci organizací zastupujících venkov, jako jsou místní akční skupiny, veřejná sféra a instituce (Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí), podnikatelé (Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků, Asociace soukromého zemědělství, Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, Kontrola ekologického hospodaření a Observatoř venkova)
včetně ukázek řemeslné výroby a regionálních produktů. Na venkovní ploše 507 bude formou dřevěné tržnice představena venkovská výroba a produkty regionálních značek.
Představení originálních výrobků, služeb a nově i zážitků je tvořeno ve spolupráci s Asociací regionálních značek.
Výběr z odborných seminářů a akcí:
Pátek 28. 8.
Den českého venkova v pavilonu Z
9–13: Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádá SPOV ve spolupráci s MMR
a MZe např. na téma: „Podpora venkova z národních zdrojů pro rok 2016, připravované legislativní změny v oblasti nakládání s majetkem“
13–14: Představení a křest publikace SMS „Jak se vám líbí náš venkov? Příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách.“, Věra Kovářová, poslankyně
PČR a Radim Sršeň, 1. místopředseda SMS ČR
13–15: Diskusní seminář za účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky na téma „Perspektiva českého potravinářství“, pořádá MZe, sekce potravinářských výrob – Úřad pro
potraviny
14–17: Seminář „Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014–2020“, pořádá MZe,
odbor Řídící orgán PRV-14110
Zdroj: NS MAS

Jednání výboru se bude konat v pondělí 31. srpna (pavilon Z – VIP salonek)
Program:
1. Zahájení – zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů
2. Doplnění a schválení programu
3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
4. Monitorování médií a statistiky
5. Partnerské smlouvy a dohody
6. Statut pracovních skupin – Vzdělávání, Program a vize
7. Venkovský parlament
8. Zprávy o činnosti za uplynulé období
9. Různé
Případné doplnění programu je možné na začátku jednání výboru.
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Komunitně vedený místní rozvoj lépe
zacílí podporu do venkovských oblastí
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 1. srpna výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD). Ten bude v souladu s Dohodou o partnerství využit
v programovém období Evropské unie 2014–2020 na venkovském
území České republiky pokrytém místními akčními skupinami. Jak
vyplývá z evropských nařízení, MAS jsou také jedinými oprávněnými žadateli.
„Česká republika má již z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů komunitně vedeného místního rozvoje v rámci metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“ a partnerském principu. Díky tomu tak přispějeme v České republice
k lepšímu zacílení podpory místních potřeb venkova a k rozvoji
spolupráce aktérů na místní úrovni,“ řekla ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová.
Místní akční skupiny mohou v programovém období 2014–2020
zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou
z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
nebo z jiných zdrojů.
Na základě schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje bude možné čerpat podporu pro realizaci tzv. integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) – řídicí orgán MMR, Operačního programu Zaměstnanost (OP ZAM) – řídicí orgán MPSV, Operačního programu
Životní prostředí (OPŽP) – řídicí orgán MŽP a Programu rozvoje venkova (PRV) – řídicí orgán MZe.
Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie komunitně
vedeného místního rozvoje je splnění standardů místních akčních
skupin definovaných metodikou pro standardizaci místních akč-

ních skupin a vydáním patřičného osvědčení ze strany ministerstva
zemědělství.
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin ČR, příslušnými řídicími orgány a dalšími subjekty uspořádalo dva velké informační semináře pro zástupce MAS,
které přispěly ke zdárnému procesu zpracování, předložení a následnému hodnocení strategií. První seminář se uskutečnil 29. července 2015 v Praze, druhý 5. srpna 2015 v Olomouci.
Zdroj: MMR
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/
Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-%281%29/Vyzva-SCLLD

Výzva na příjem SCLLD
Usnesením vlády č. 541 ze dne 8. července 2015, o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje, bylo ministryni pro místní rozvoj uloženo vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního
rozvoje.
Výzva je vyhlášena ke dni 1. 8. 2015 a příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude zahájen 1. 9. 2015.
Text výzvy CLLD_15_001
Metodické stanovisko k CLLD
Uživatelská příručka IS KP 14+: Žádost o podporu strategie CLLD
Zdroj: MMR
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Semináře pro MAS ke strategiím CLLD
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí MAS
pořádalo informační semináře pro MAS ke strategiím CLLD. Semináře byly zaměřeny na povinnosti CLLD v Metodickém pokynu pro
integrované nástroje (MPIN), hodnocení strategií a programových
rámců při výběru strategií k financování, podrobnosti k tvorbě implementační části a programových rámců ve vazbě na jejich hodnocení ze strany Řídících orgánů.
Semináře se uskutečnily 29. Července v Národním domě v Praze
na Vinohradech a 5. 8. 2015 v Regionálním centru Olomouc.
Prezentace:
01 - MPIN - struktura SCLLD297 kB
02-01 - Metodicka doporuceni pro pripravu SCLLD - Implementacni cást448 kB
02-02 - Metodicka doporuceni pro pripravu SCLLD - Strategicka cast420 kB
02-03 - Metodicka doporuceni pro pripravu SCLLD - analyticka
cast358 kB
03 - Standardizace MAS2 MB
04 - Vyzva k predkladani strategii SCLLD312 kB
05 - MS2014+4 MB
06 - Programove ramce210 kB
07 - IROP676 kB
08 - OP Z248 kB
09 - PRV355 kB
10 - OP ZP3 MB
Zdroj: http://nsmascr.cz/aktuality/2015/informacni-seminare-pro-mas-ke-strategiim-clld/

4
Dokumenty:
• Programový dokument IROP – schválen EK dne 4.6.2015 ,
přílohy k programovému dokumentu IROP ze dne 4.6.2015 (ZIP)
• Brožura-specifické cíle IROP_celkový přehled_aktualizace
4_6_2015
• Harmonogram výzev – zjednodušená verze je vyvěšena zde
a kompletní verze je vyvěšena zde.
• Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce k 2. 7. 2015
• Systém financování projektů v IROP

Kontakty na pobočky
Centra pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje kontakty na pobočky Centra pro regionální rozvoj (CRR). Tato státní příspěvková organizace řízená MMR bude pro programové období 2014–2020 zprostředkujícím
subjektem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Kontakty na CRR:
Sekce řízení administrace programů
Ing. Helena Miškovičová (ředitelka sekce), tel. 221 580 245,
miskovicova@crr.cz
Odbor řízení administrace programů
Ing. Petr Šústal (ředitel odboru), tel. 221 580 226, sustal@crr.cz
Odbor centrální administrace programů
Ing. Anna Kreutziger (ředitelka odboru), tel. 221 596 520,
kreutziger@crr.cz
Odbor územní administrace programů
Ing. Tomáš Roman (pověřen řízením odboru), tel. 221 580 236,
roman@crr.cz

Komunikace mezi IROP
a NS MAS

Odbor územní administrace programů zahrnuje
třináct krajských oddělení.
Kontaktní osoby pro IROP v jednotlivých krajích České republiky:
Komunikace mezi místními akčními skupinami a Řídicím orgánem Kraj (město)
Kontaktní osoba
Mobil
E-mailová adresa
IROP bude probíhat výhradně přes Národní síť MAS.
Jihočeský kraj
Ing. Pavla Bártíková
725 793 625   bartikova@crr.cz
•
(České Budějovice)
Jihomoravský kraj
Postup:
Ing. Jitka Ondrušková 735 158 118 ondruskova@crr.cz  
1. NS MAS shromažďuje dotazy místních akčních skupin a posílá (Brno)
Karlovarský kraj
je na kontaktní osobu ŘO IROP.
Ing. Ivan Palán
735 158 119 palan@crr.cz
2. ŘO po zpracování odpovědí zasílá soubor s odpověďmi na NS (Karlovy Vary)
Královéhradecký kraj
MAS.
Ing. Michaela Brožová 735 157 809 brozova@crr.cz
(Hradec Králové)
3. NS MAS informace poskytuje všem místním akčním skupinám Liberecký kraj
Ing. Romana Valentová 731 607 725 valentova@crr.cz
i nečlenům NS MAS, v co nejbližším termínu od obdržení odpo- (Liberec)
vědí z ŘO IROP.
Moravskoslezský kraj
PhDr. Marie Lichnovská   739 320 907 lichnovska@crr.cz
4. V případě, že ŘO IROP obdrží dotaz, který směřuje k venkovským (Ostrava)
oblastem, ŘO IROP zahrne i tyto odpovědi do odpovědí pro NS Olomoucký kraj
Ing. Veronika Škutová 731 604 727 skutova@crr.cz
(Olomouc)
MAS.
5. Dotazy a odpovědi budou rozděleny podle specifických cílů Pardubický kraj
Ing. Markéta Kupcová 735 157 810 kupcova@crr.cz
(Pardubice)
IROP.
Plzeňský kraj (Plzeň) Ing. Pavla Bártíková
725 793 625 bartikova@crr.cz
6. Stejnou cestou bude ŘO IROP odesílat finální dokumenty a podStředočeský kraj
Mgr. Jan Veselský
725 037 963 veselsky@crr.cz
klady, které mají význam pro vypracování strategií MAS a pří- (Praha)
pravu projektů.
Ústecký kraj
Kontaktní osoba pro sběr dotazů: Tajemnice NS MAS Veronika Foltýnová tel: 731 656 117 e-mail: v.foltynova@nsmascr.cz
Zdroj: http://nsmascr.cz/irop/
Zveřejněné dotazy a odpovědi:
• Souhrn odpovědí IROP k 17. 4. 2015
• Souhrn odpovědí IROP k 20. 5. 2015
• Souhrn odpovědí IROP k 8. 7. 2015
• Souhrn odpovědí IROP k míře spolufinancování 8.7.2015
• Souhrn odpovědí IROP k 4. 8. 2015

(Ústí nad Labem)
Kraj Vysočina
(Jihlava)
Zlínský kraj (Zlín)

Ing. Ivan Palán

735 158 119 palan@crr.cz

Ing. Kristýna Bidlová

735 158 117 bidlova@crr.cz

Ing. Lenka Kolářová

603 565 011 kolarova@crr.cz

Kompletní kontakty Centra pro regionální rozvoj jsou
zveřejněny na webové adrese http://www.crr.cz
Kontakty na Řídicí orgán IROP
Ing. Rostislav Mazal
ředitel Odboru řízení operačních programů
elektronické dotazy: e-mail: irop@mmr.cz
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Výzva MZe na doplnění údajů
o území MAS
Místní akční skupiny musí doplnit aktuální údaje o svém území
do Žádosti o standardizaci nejpozději do 31. 8. 2015. S ohledem
na nutnost stanovit předpokládanou alokaci pro Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jednotlivých místních akčních skupin vyzýváme všechny MAS, aby dořešily případné změny svého
území a nejpozději do 31. 8. 2015 doplnily aktuální údaje o území
do Žádosti o standardizaci. Zejména se jedná o dořešení překryvů
obcí a rozšíření území MAS.
Následně Státní zemědělský intervenční fond území jednotlivých
MAS uzavře a předá ministerstvu zemědělství informaci o obcích
v území MAS a jejich rozloze. Poté bude alokace přepočtena podle
stanoveného klíče (dle počtu obyvatel a rozlohy území) a předložena
ministrovi ke schválení a následnému zveřejnění. Po uzavření území
MAS nebude již možné změny území pro stanovení alokace provádět.
Dále informujeme MAS o postupu doplnění, které se týká zejména těch MAS, které nemají ze strany SZIF vydanou Žádost o doplnění: MAS, které chtějí upravit území a nemají zatím vydanou
Žádost o doplnění, mohou kontaktovat mailem zaměstnance SZIF

s žádostí, aby mohly doplnit území do Žádosti o standardizaci. Na
základě této žádosti bude MAS vydána žádost o doplnění území,
aby mohla být změna zapracována co nejdříve, ostatní připomínky budou vydány následně po prověření všech dat.
Kontaktní osoby SZIF:
MAS regionu BRNO, OLOMOUC, OPAVA –
Mgr. Alena Šoborová, e-mail: alena.soborova@szif.cz;
Ing. Tereza Hrubá, mail: tereza.hruba@szif.cz;
MAS regionu ČESKÉ BUDĚJOVICE, ÚSTÍ NAD LABEM –
Mgr. Jana Truněčková, mail: jana.truneckova@szif.cz;
Ing. Jan Kincl, mail: jan.kincl@szif.cz;
MAS regionu PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, HRADEC KRÁLOVÉ –
Ing. Ondřej Rybář, mail: ondrej.rybar@szif.cz
Za NS MAS upřesňujeme, že se jedná o interní (ze strany MZe
a SZIF) uzavření území MAS pro výpočet indikativní alokace pro
PRV, na základě které si MAS připraví své programové rámce.
Obecně je změna území MAS možná do získání standardů bez vlivu na indikativní alokaci.
Zdroj: MZe, NS MAS

Číslo
nazev_MAS
MAS
34
69
36
11
44
145
32
70
62
97
5
99
124
160
25
100
33
64
157
79
30
8
61
16
12
71
47
10
87
27
88
140
19
20
89
40
110
103
138
86
144

MAS Šluknovsko
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, z.s.
MAS Vladař o.p.s.
LAG Podralsko z. s.
MAS Český les, z. s.
SERVISO, o.p.s.
MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Regionu Poodří, z.s.
Místní akční skupina ORLICKO, z.s.
Posázaví o.p.s.
Havlíčkův kraj, o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
MAS Lašsko
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s.
MAS Moravský kras z.s.
Rakovnicko o.p.s.
MAS Světovina o.p.s.
MAS Pobeskydí, z. s.
MAS Česká Kanada o.p.s.
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Královská stezka o.p.s.
Místní akční skupina Opavsko z.s.
MAS 21, o.p.s.
Lípa pro venkov z.s.
Místní akční skupina Rožnovsko
Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
Kyjovské Slovácko v pohybu
MAS Šumavsko, z.s.
MAS Podlipansko, o.p.s.
MAS České středohoří, z.s.
MAS Slavkovské bojiště, z.s.
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
MAS Karlštejnsko, o.s.
Občanské sdružení Aktivios
MAS Železnohorský region, z.s.
MAS Vyhlídky, z.s.
Rozvoj Krnovska o.p.s.
MAS Krušné hory, o.p.s.
NAD ORLICÍ, o.p.s.
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

kraj

obcí

Předpokládaná alokace v rámci SCLLD pro jednotlivé MAS

Ústecký
Plzeňský
Karlovarský
Liberecký
Plzeňský
Ústecký
Karlovarský
Moravskoslezský
Pardubický
Středočeský
Vysočina
Středočeský
Moravskoslezský
Jihomoravský
Jihomoravský
Středočeský
Plzeňský
Moravskoslezský
Jihočeský
Jihočeský
Ústecký
Vysočina
Moravskoslezský
Karlovarský
Středočeský
Zlínský
Moravskoslezský
Jihomoravský
Jihočeský
Středočeský
Ústecký
Jihomoravský
Olomoucký
Středočeský
Plzeňský
Pardubický
Středočeský
Moravskoslezský
Karlovarský
Královéhradecký
Olomoucký

41
99
53
62
77
73
37
39
57
70
64
89
16
61
59
77
90
43
54
61
36
70
52
35
72
14
29
45
54
55
34
45
46
58
68
72
39
25
26
58
24

rozloha_
obyvatel
km2
73 112
84 468
82 519
72 196
61 576
77 017
90 563
68 575
86 779
78 747
59 256
85 487
85 596
79 896
72 111
54 471
55 895
67 544
53 327
42 462
53 863
58 639
59 055
55 935
54 559
64 393
67 680
62 229
43 878
56 937
45 697
59 212
49 804
53 558
52 258
44 977
43 787
41 370
48 159
51 284
39 910

653,740
1479,718
1381,385
1212,008
1499,103
796,179
750,625
615,521
778,748
1001,976
710,681
566,527
251,200
496,628
579,068
857,454
969,320
541,371
980,727
994,244
740,785
707,785
749,435
765,924
776,844
321,907
307,517
499,930
1113,813
484,360
378,485
389,637
671,993
385,568
560,038
506,914
448,542
574,409
498,968
473,358
719,083
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Alokace
Celkem
celkem
OP animace
OP
a admin.
(v mil. Kč)
224,27 4
21,77
197,76 3
24,30
195,05 3
24,13
189,36 4
23,38
183,75 4
23,15
182,30 4
21,53
181,46 3
20,90
181,23 4
20,15
172,80 3
22,33
168,19 3
20,78
165,32 4
19,44
161,79 3
19,58
154,60 3
17,43
149,64 3
19,37
148,32 4
19,82
144,42 4
19,64
139,01 4
19,05
132,91 4
19,06
131,17 3
17,89
131,14 4
17,93
129,00 3
16,42
127,82 3
17,15
127,13 3
17,69
126,17 3
17,23
125,25 3
16,88
124,35 4
16,55
122,96 3
16,07
121,81 3
17,16
120,92 4
19,08
115,01 3
15,76
112,91 4
15,23
112,32 3
16,56
111,93 3
17,29
111,56 4
16,50
109,23 3
15,68
109,17 4
15,79
107,61 4
15,54
105,06 3
14,54
104,79 3
14,68
104,65 3
15,30
104,00 4
16,54

T
92
156
28
129
22
162
73
54
50
155
17
53
72
115
3
48
183
55
14
66
101
106
159
109
168
126
42
21
38
146
41
158
91
111
104
134
102
170
113
77
7
131
6
132
67
84
172
24
78
93
117
167
23
118
31
90
59
57
107
169
180
153
148
112
143
136
9
128
94
68
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Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
MAS Nad Prahou o.p.s.
MAS Říčansko o.p.s.
MAS Zubří země, o.p.s.
MAS Litomyšlsko o.p.s.
Místní akční skupina Bohumínsko, z.s.
MAS Vyškovsko, z.s.
MAS Strakonicko, z.s.
MAS Hrubý Jeseník, z.s.
MAS Radbuza, z.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s.
Místní akční skupina Krkonoše, o.s.
MAS Sdružení Růže z.s.
Místní akční skupina Dolní Morava, z.s.
Český Západ - Místní partnerství, o.s.
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Místní akční skupina Podještědí, z.s.
Region HANÁ, z.s.
Sdružení SPLAV, z.s.
Místní akční skupina Stolové hory
Via rustica o.s.
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek
MOST Vysočiny, o.p.s.
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s.
MAS Labské skály z.s.
MAS Východní Slovácko, z.s.
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.
Místní akční skupina Podřipsko
MAS Rozkvět, z.s.
MAS Znojemské vinařství, z. s.
MAS Hranicko z. s.
MAS Naděje o.p.s.
Region Pošembeří o.p.s.
MAS Hustopečsko, z. s.
MAS Achát z.s.
Místní akční skupina Svitava z.s.
MAS Rokytná, o.p.s.
MAS - Střední Polabí, z.s.
Hradecký venkov o.p.s.
Místní akční skupina Mezilesí
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.
MAS Moravská cesta, z. s.
MAS Blaník, z. s.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
MAS Šumperský venkov, z. s.
Otevřené zahrady Jičínska z.s.
Brdy - Vltava o.p.s.
MAS Chrudimsko, z.s.
MAS Lužnice, z.s.
MAS Šternbersko o.p.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s.
MAS Krajina srdce, z.s.
MAS Mikulovsko o.p.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.
Společná CIDLINA, z.s.
MAS Polabí, o.p.s.
MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
MAS Jablunkovsko, z. s.
MAS Vodňanská ryba, z.s.
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko
Rozvoj Tanvaldska z.s.
MAS Kraj živých vod, z.s.
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.
Místní akční skupina Šipka, z. s.
Podhorácko, o.p.s.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

6
Královéhradecký
Středočeský
Středočeský
Vysočina
Pardubický
Moravskoslezský
Jihomoravský
Jihočeský
Moravskoslezský
Plzeňský
Královéhradecký
Královéhradecký
Jihočeský
Jihomoravský
Plzeňský
Zlínský
Jihomoravský
Královéhradecký
Olomoucký
Liberecký
Olomoucký
Královéhradecký
Královéhradecký
Vysočina
Jihomoravský
Vysočina
Jihomoravský
Ústecký
Zlínský
Zlínský
Jihočeský
Ústecký
Jihočeský
Jihomoravský
Olomoucký
Ústecký
Středočeský
Jihomoravský
Liberecký
Pardubický
Vysočina
Středočeský
Královéhradecký
Středočeský
Královéhradecký
Olomoucký
Středočeský
Pardubický
Olomoucký
Královéhradecký
Středočeský
Pardubický
Jihočeský
Olomoucký
Středočeský
Jihočeský
Jihomoravský
Liberecký
Královéhradecký
Středočeský
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Jihočeský
Jihomoravský
Liberecký
Karlovarský
Královéhradecký
Vysočina
Vysočina
Jihočeský

40
32
39
69
54
7
38
57
28
38
48
26
26
21
38
18
9
36
51
27
48
31
14
64
35
59
62
30
12
18
41
29
30
43
31
22
37
29
37
27
49
14
62
28
35
22
44
33
16
38
31
15
43
22
31
46
18
18
38
9
12
16
35
51
15
21
24
28
55
27

41 595
56 137
54 980
39 953
45 748
51 895
47 354
41 112
36 376
44 219
40 627
39 613
31 304
44 923
29 724
42 508
42 663
42 335
42 591
37 627
40 306
35 588
38 504
31 563
41 059
36 142
38 153
33 564
37 187
41 085
29 257
35 737
24 676
33 787
34 492
32 499
39 478
36 988
34 375
31 055
29 006
39 634
31 445
32 429
32 210
31 667
24 967
26 560
26 761
29 353
27 970
31 990
25 507
29 026
23 914
20 978
20 487
24 645
27 068
30 044
27 793
34 870
22 029
23 116
25 934
13 831
24 332
23 465
22 400
23 236

397,765
188,234
280,125
609,002
517,872
127,727
347,750
457,921
548,479
374,396
450,586
504,810
832,364
349,861
749,457
328,834
259,902
318,896
337,035
436,834
426,233
481,038
179,922
753,730
325,495
474,472
402,326
427,241
253,193
157,501
493,792
249,211
808,562
489,301
325,326
298,223
250,037
370,799
231,857
339,922
523,430
127,545
407,816
305,060
337,022
282,960
466,307
417,289
422,386
285,139
390,312
108,420
463,829
261,215
514,632
633,979
270,773
349,625
324,587
145,464
330,237
258,546
469,956
465,703
242,483
625,846
339,157
300,943
428,676
333,906
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103,35
102,01
100,76
100,47
98,68
98,43
95,28
94,16
92,89
90,01
89,26
88,97
88,71
88,66
88,35
88,14
87,10
86,55
85,80
85,54
84,50
84,16
84,04
84,01
82,34
82,16
81,74
80,76
80,22
78,67
78,37
78,28
77,73
77,42
76,79
76,53
76,33
76,32
74,98
73,67
73,23
73,10
71,08
70,89
70,56
70,06
68,69
67,48
66,51
66,23
66,16
65,94
64,82
64,71
64,31
64,09
63,51
62,74
62,58
62,14
62,14
61,75
61,68
60,51
60,25
59,25
58,47
57,69
57,62
56,66

4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
2
3
3
4
4
3
3
3
3

14,90
13,39
13,92
16,27
15,31
12,50
14,42
13,40
13,79
13,24
15,30
14,48
14,43
13,10
14,86
13,97
12,67
13,29
14,11
14,40
13,95
14,85
13,10
14,32
13,43
13,77
13,20
14,10
13,22
11,80
13,54
12,96
13,85
13,70
13,03
12,61
12,37
13,20
13,14
12,32
12,99
11,08
12,79
11,87
12,30
13,08
12,74
12,03
12,64
11,36
11,87
10,51
11,76
11,21
12,24
12,11
11,45
12,41
11,51
10,32
11,03
11,22
11,28
12,09
11,97
12,49
11,44
10,51
12,15
11,01

T
43
15
105
122
46
51
4
80
63
116
96
135
130
29
13
35
142
75
83
171
123
164
127
2
147
76
65
58
121
125
174
152
163
173
149
141
26
39
176
74
95
161
37
182
177
85
108
81
120
137
154
181
82
98
1
18
166
114
165
178
179
45
150
52
49
56
151
119
139
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MAS Broumovsko+, z.s.
MAS „Přiďte pobejt!”z.s.
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Ekoregion Úhlava, o.s.
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s.
MAS Ploština, z.s.
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.
MAS Podchlumí, z.s.
Místní akční skupina Střední Povltaví, z.s.
Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
MAS POLIČSKO z.s.
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
MAS Uničovsko, o.p.s.
MAS PODBRDSKO, z.s.
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
MAS Královédvorsko, z. s.
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s.
MAS Slezská brána, z. s.
MAS Region Kunětické hory, z.s.
Bystřička, o.p.s.
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.
MAS CÍNOVECKO o.p.s.
MAS Mohelnicko, o.s.
Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.
MAS Dolnobřežansko o.p.s.
Místní akční skupina Lanškrounsko
MAS Mezi Hrady, z.s.
Místní akční skupina Zálabí, z. s.
OSLAVKA o.p.s.
MAS Partnerství venkova, z. s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s.
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku
Podhůří Železných hor o.p.s.
MAS Jižní Haná o.p.s.
MAS VLTAVA, z.s.
MAS Boleslavsko z.ú.
MAS Jihozápad o.p.s.
MAS Na cestě k prosperitě, z.s.
Střední Haná, o.p.s.
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.
MAS Hanácké Království, z.s.
MAS Lužnicko o.p.s.
MAS Bobrava, z.s.
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Prostějov venkov o.p.s.
MAS Strážnicko, z.s.
MAS Holicko, o.p.s.
Místní akční skupina Brána Vysočiny o.s.
MAS Bojkovska, z.s.
MAS Staroměstsko, z.s.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
MAS Brdy z.ú.
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
MAS Hrušovansko, z. s.
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.
MAS Hornolidečska, z.s.
MAS Buchlov, z.s.
MAS Bohdanečsko, z.s.
MAS LEADER - Loucko, z.s.
MAS Střední Vsetínsko, z. s.
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Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Vysočina
Jihočeský
Vysočina
Plzeňský
Vysočina
Zlínský
Zlínský
Královéhradecký
Jihočeský
Pardubický
Pardubický
Zlínský
Olomoucký
Středočeský
Středočeský
Olomoucký
Královéhradecký
Pardubický
Moravskoslezský
Pardubický
Olomoucký
Vysočina
Jihočeský
Zlínský
Vysočina
Ústecký
Olomoucký
Středočeský
Středočeský
Pardubický
Středočeský
Středočeský
Vysočina
Jihomoravský
Plzeňský
Středočeský
Plzeňský
Vysočina
Zlínský
Jihočeský
Středočeský
Středočeský
Olomoucký
Olomoucký
Zlínský
Jihočeský
Olomoucký
Jihočeský
JIhomoravský
Zlínský
Olomoucký
Jihomoravský
Pardubický
Jihomoravský
Zlínský
Zlínský
Středočeský
Středočeský
Zlínský
Jihomoravský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Pardubický
Vysočina
Zlínský

14
22
14
35
21
47
13
39
17
33
42
26
18
21
24
9
37
32
32
12
21
9
27
15
25
32
17
51
8
14
39
11
15
23
28
34
25
7
16
27
13
9
14
15
20
28
13
8
26
18
9
12
20
27
11
16
17
15
8
5
24
17
12
11
15
14
26
8
12

16 568
23 751
17 426
20 414
22 761
17 477
13 827
20 303
22 165
21 758
22 098
18 486
18 841
20 278
25 981
22 413
17 968
19 467
21 776
21 352
21 261
25 175
22 031
20 651
17 430
16 177
18 616
15 145
19 621
18 592
16 902
26 910
18 318
17 571
17 449
15 896
17 714
14 760
24 545
13 197
12 879
18 855
14 104
18 955
21 459
17 682
15 888
16 209
10 781
17 260
15 609
22 494
19 736
19 378
16 693
17 438
13 550
12 856
13 014
13 085
16 031
15 141
12 165
13 495
12 301
12 685
12 496
11 779
11 855

259,463
299,243
413,872
377,753
328,790
531,278
624,424
376,505
236,917
329,315
278,565
385,192
206,253
284,484
247,593
201,408
349,789
317,695
189,980
112,041
220,384
76,876
192,386
201,487
227,832
342,008
215,743
342,735
117,593
188,274
290,719
96,103
186,645
230,363
234,289
259,043
191,543
178,240
108,583
343,319
138,993
102,993
262,431
123,638
101,433
153,795
141,005
288,058
360,613
143,702
123,658
103,555
176,128
180,973
147,298
224,461
106,216
201,139
62,465
71,831
124,964
134,652
218,373
155,875
170,763
153,926
144,398
167,124
154,941
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55,62
55,06
54,46
54,35
53,99
53,96
53,66
53,53
52,88
52,70
52,54
52,09
51,40
51,10
50,75
50,29
49,12
48,39
48,33
48,16
47,95
47,34
46,94
46,35
45,88
45,05
44,80
44,67
44,47
44,26
44,14
43,69
43,69
42,74
42,24
41,43
41,10
40,76
40,66
40,63
40,39
40,26
39,95
39,37
38,60
38,51
38,51
38,32
37,94
37,79
37,49
37,41
36,09
35,75
35,41
34,53
34,41
29,41
29,01
28,89
28,62
27,67
26,46
26,04
24,83
24,76
24,11
23,92
23,57

4
11,08
4
12,39
3
10,80
3
10,92
3
10,47
3
11,68
3
11,36
3
10,54
4
11,20
3
10,92
3
10,81
3
10,41
4
10,61
4
11,98
3
10,88
3
9,92
3
10,26
3
10,63
3
10,33
3
9,22
3
10,21
3
9,47
3
9,88
3
9,93
3
9,47
3
9,96
3
9,94
3
10,13
3
9,13
3
9,64
3
10,03
2
8,29
3
9,87
3
9,60
3
10,00
3
9,74
3
9,72
3
9,02
2
8,47
3
9,55
4
9,58
3
8,76
3
9,28
3
8,88
3
9,38
3
9,50
3
9,05
3
9,64
3
9,45
3
9,42
3
8,63
2
8,37
2
8,60
2
8,73
3
9,05
2
8,35
3
8,43
3
8,19
3
7,78
3
7,80
2
7,73
2
7,93
2
7,28
2
7,31
2
7,14
2
6,90
2
6,69
2
6,64
2
6,78
Zdroj: NS MAS
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Spolek jednal o zaměstnanosti na venkově,
práci krajských spolků či výstavě Má vlast
O využití nezaměstnaných na venkově či o projektu Má vlast
cestami proměn debatovali představitelé Spolku pro obnovu venkova na své červnové schůzi, která se konala 2. 6. – tentokrát na
pražském Vyšehradě.
Spolek o konání Národní
konference Venkov 2015
Spolek se uchází o konání Národní konference Venkov 2015.
V době schůze organizátoři vyjednávali o možnosti konání v Lázních Libverda ve dnech 26. – 27. listopadu. (Nyní je ve hře jiné
místo i termín – pozn. red.) Na programu konference by měla být
témata o ochraně půdy jako nejvyšší hodnoty, urbanismus, PRV,
ochrana půdního zemědělského fondu (sucho, mokro). Výstupem
by mohl být i diskutovaný venkovský parlament.

uvedl náměstek, který zároveň vyjmenoval, že VPP mohou být nově poskytovány (v ojedinělých případech) až na 24 měsíců. Dále
pak, že krajské pobočky mají stanoveny podmínky poskytování
VPP, z MPSV mají interval a krajské pobočky v dohodě s okresními
si stanovují příspěvky samy – bez výraznějších rozdílů. Nakonec, že
při výběru na VPP je snaha, aby v odůvodněných případech mohli
být lidé přijímání opakovaně.

Jak si poradit s nezaměstnanými
lidmi na venkově?
K tématu – Jak si poradit s nezaměstnanými lidmi na venkově
promluvil na schůzi náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Marek, do jehož resortu spadají úřady práce. Ujistil přítomné, že základním modelem spolupráce se starosty obcí budou i nadále veřejně prospěšné práce (VPP).
„VPP jsou časově omezené pracovní příležitosti (nikoli trvalé
pracovní poměry) ale i snaha, aby se schopní pracovníci metodou
prostupného zaměstnávání dostali do hlavního poměru. To vše je
možno podpořit prostředky aktivní politiky zaměstnanosti (APZ),“
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 205 • 8/2015
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ní konkretizace je na krajských pobočkách úřadů práce,“ upřesnil Marek.
Další otázka se týkala zaměstnávání pracovně znevýhodněných
1. stupně.
Marek vysvětlil, že §78 je součást komplexního pohledu na to,
jak s osobami zdravotně postiženými pracovat. „Snažíme se v této oblasti najít racionální řešení v souvislosti s náhradním plněním,
s obecnou podporou, s minimální mzdou osob se ZP. Ještě tento
týden bude vydán pokyn z ministerstva, jak postupovat. Nesouhlasili jsme s předloženým návrhem generálního ředitelství, které bylo přepracováno. Nadále budeme podporovat zaměstnávání osob
se ZP,“ slíbil náměstek.
V závěru se předseda Spolku Eduard Kavala dohodl na další
spolupráci s náměstkem Janem Markem, který uzavřel téma s tím,
že přivítá ze strany obcí podněty z praxe například na e-mailovou
adresu: jan.marek@mpsv.cz

Jak se činí krajské spolky?
Předsedové a představitelé krajských Spolků v druhé části schůze
představili činnost svých organizací. Z jejich prezentací vyplynulo, že
Zaznělo také, že návrh předsedy, aby potvrzení o bezdlužnosti se zpravidla zaměřují na přípravy regionálních akčních plánů (RAP),
byla nahrazena čestným prohlášením starosty, ministerstvo finan- semináře pro starosty, projekty obcí, otázky evropských zdrojů, soutěž Vesnice roku a další konkrétní pomoc obcím či organizacím jako
cí nepřijalo.
jsou
knihovny nebo například sociálně slabé skupiny obyvatel.
Jan Marek rovněž uvedl, že prodloužení délky platnosti těchto
potvrzení (ze stávajícího jednoho měsíce) je stále v intenzivním jedMá vlast cestami proměn
nání. MPSV chce kromě VPP podporovat i vznik klasických spole– výstava putuje po zemi
čensky-účelných pracovních míst v obcích a novinkou zaváděnou
Místo
konání
schůze
na pražském Vyšehradě souviselo s předstaod září 2015 je v rámci VPP v oblastech strukturálně postižených
vením
a
prohlídkou
putovní
výstavy Má vlast cestami proměn, jejíž
(zejm. MSK, ÚK, KVK) podpora asistenta pedagoga – lidé, kteří by
pracovali s obtížně umístitelnými osobami, především s romskou hlavní organizátorkou je Drahomíra Kolmanová z Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Ta také uvedla, že výstava Má vlast
komunitou.
vypovídá
o úctě k práci obcí, o prostředí, ve kterém chceme žít a vyJan Marek dále řekl, že v současnosti je APZ realizována ze dvou
chovávat
své děti. Připomněla, že projekt přináší svědectví o zvelezákladních zdrojů: evropských a národních. „Prioritu pro čerpání
mají ty evropské vzhledem k tlaku na dočerpávání OPLZZ, a vyčer- bování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách
chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlepání co nejvíce z nového OPZ – od letošního roku,“ zmínil.
ných náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněV dalších bodech náměstek shrnul:
– MPSV chce letos zahájit čerpání OPZ až v rozsahu 2 mld. Kč (ne- ných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě. Ústředním motivem výstavy zůstává srdce, které každý zúčastněný kraj dostává symjen na VPP)
– obnovení využití §120 zákona o zaměstnanosti – mohou být vy- bolicky vyhotovené z kamene. „Každým rokem se sadí potomek
tvářeny cílené programy k řešení (ne)zaměstnanosti (nad)regio- památného stromu a to již od roku 2009, kdy se konal první ročník,“
nálního charakteru (nadstandardní prostředky, zaměstnávání li- uvedla. Výstava byla zahájena 21. 6. 2015. Do dalšího ročníku mohou kraje, spolky a vystavovatelé zasílat přihlášky s fotografií před
dí v jiných programech nezaměstnatelných)
– aktivní politika zaměstnanosti úřadů práce prioritně financova- a po proměně a stručným textem do 31. 1. 2016 (registrační formulář je k dispozici na webu www.cestamipromen.cz). O nejlepší proná z evropských zdrojů
– podpora i dalších institucí externího charakteru, např. Fond dal- měnu budou mít lidé možnost hlasovat na internetu do 1. 5. 2016.
Dle průběhu schůze zapsala: Iva Svobodová, text zpracovala
šího vzdělávání aj.
šum
– teritoriální pakty zaměstnanosti (TPZ) – vznikly ve většině krajů,
hledání správné pozice TPZ ve vztahu k MPSV, MPSV nefinancuje vše, ale financovalo by např. projekty typu Observatoř trhu
práce – projekty mapující potřebu na regionálním trhu práce
– investiční pobídky: legislativní změna => zčtyřnásobení možnosti finanční podpory (na 200 000,– Kč) u vybraných oblastí,
vázáno vzorcem výpočtů
– výrazná podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením
– potřeba podpory osob nad 45 let
– pokračování v projektech „Záruka pro mládež“, „Stáže u zaměstnavatelů“ (pro absolventy – získání pracovních návyků)
– návrh prodloužení lhůty potvrzení o bezdlužnosti – při projednávání ve vládě se jevil jako diskriminační vůči ostatním formám
podnikání.
Pavel Hroch z jihočeského Spolku se v diskusi zeptal, zda
obce smí zaměstnat na VPP lidi do 25 let a nad 50 let, nebo zda
si může krajský úřad práce nastavit vlastní podmínky. Podle odpovědi náměstka MPSV vydává ministerstvo každým rokem pro
APZ směrnice, kde jsou nastaveny cílové skupiny, jež poté korespondují i s evropskými zdroji, kterou jsou k dispozici. „Tu směrnici máme nastavenu jednotně pro celou republiku s tím, že vlastZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 205 • 8/2015
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Předseda Spolku z Bělotína přál
ke krajskému zlatu ve Vesnici
roku sousednímu Černotínu

Předseda SPOV a starosta Bělotína Eduard Kavala popřál při slavnostním vyhlašování krajského kola soutěže Vesnice Olomouckého
kraje roku 2015 starostovi sousedního Černotína Jiřímu Andrýsovi.
Akce se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka, hejtman
Jiří Rozbořil, 1. Místopředseda SMS Radim Sršeň, starosta Vesnice
roku 2013 Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček či starosta Vesnice Olomouckého kraje roku 2014 Nové Hradečné Tomáš Muller.

Zdroj foto: SMS
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Zástupci MAS získávali nové podněty na seminářích
Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?
Národní síť MAS ve spolupráci s partnerskými organizacemi Zájmovou organizací Českého svazu ochránců přírody Veronica (ZO
ČSOP VERONICA), Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké
školy báňské z Ostravy a Místní akční skupinou Opavsko pořádala semináře s ekologickou tematikou Regiony a měnící se svět.
Hrozba nebo příležitost?, které byly financovány z fondu Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. Semináře se konaly koncem května a celý červen v jednotlivých krajích
a byly určeny zástupcům místních akčních skupin, představitelům
samospráv, učitelům škol a dalším aktivním lidem ve venkovských
regionech.
Přes 180 účastníků na seminářích pokaždé přivítal tým přednášejících v čele s ředitelkou ekologického institutu VERONICA Yvonnou Gaillyovou, Jiřím Kristem, místopředsedu NS MAS a hlavním
moderátorem seminářů.
V první části seminářů si mohli účastnící vyslechnout přednášku
hlavního experta projektu Pavla Danihelky s názvem „Co nás čeká
s klimatickými změnami a proč je dobré budovat resilienci“. Přednášející popsal základní mechanismy v oblasti klimatických změn jako
hrozeb i příležitostí v historických souvislostech i sekundární účinky
klimatických změn. Účastníci seminářů polemizovali s odborníky,
zda je dnešní moderní společnost odolnější nebo zranitelnější. Součástí byla také ukázka některých strategických dokumentů.
O další přednášku se postaral Jan Hollan, pracovník Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR, který prezentoval informace o globální klimatické změně a příklady, jak jí v budoucnu může lidstvo čelit.
Závěrečnou přednáškou na téma „Projevy změny klimatu v regionech Česka – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme“
v rámci dopolední části seminářů přispěl Jaroslav Rožnovský, ředitel
brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přednáška obsahovala důležité informace o podnebí v ČR, extrémech
počasí, odhadu budoucího klimatu a adaptačních opatřeních.
Po přestávce si vzal slovo opět profesor Pavel Danihelka s přednáškou „Adaptace na klimatickou změnu a resilience komunit“,
která popisovala, jaké jsou možné reakce společnosti na klimatickou změnu a jak je můžeme promítnout do regionálních strategií.
Danihelka také popsal nejrůznější způsoby, jak lidstvo čelilo katastrofám v minulosti a tím vysvětlil, jak se vlastně přišlo na pojem
resilience a jak může lidstvo resilience dosáhnout.

Na profesora Danihelku navázal Jiří Krist s přednáškou „Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS“, kde popsal a vysvětlil mechanismy
možného čerpání financí z jednotlivých operačních programů na
opatření týkající se klimatických změn, resilientních a adaptačních
opatření.
Po obědě byla prezentována mobilní výstava MAREK. Energeticky soběstačná mobilní expozice představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování. Šlo
o názornou ukázku technologií, pomocí kterých jsou vysvětleny
principy fungování vybavenosti a infrastruktury odolné proti krizím
a adaptované na podmínky probíhající klimatické změny. Hlavní pozornost byla věnována zajištění energií, vody a možnosti přípravy
stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.
Souběžně s mobilní výstavou byla vždy diskutována soutěž CO2
Liga, které se mohou zúčastnit žáci a studenti základních a středních škol a která hovoří o globální změně klimatu a také o změnách, které můžeme očekávat přímo v České republice.
Na semináře bude navazovat závěrečná konference, která se
uskuteční v březnu 2016 při příležitosti valné hromady NS MAS.
Konference bude zaměřena na shrnutí získaných poznatků, informací a zkušeností.
VF/NS MAS
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Výbor NS MAS v červenci analyzoval novinky z operačních
programů a řešil činnost odborných pracovních skupin
Výběr z usnesení jednání výboru – Olomouc, 14. 7. 2015
Výbor NS MAS schvaluje:
–	dokument Systém pro zapojování NS MAS do projektů
–	jmenuje vedoucího PS Mezinárodní spolupráce Gustava Charouzka
–	rozpočet Země Živitelky 2015
–	přijímá za svého člena MAS Svatováclavsko, z.s.
–	uzavření smlouvy mezi firmou SEAL, spol. s.r.o. a NS MAS a zaplacení částky 30 250 Kč s DPH ve dvou splátkách k 15. 9. a 15. 12.
2015
–	uzavřít smlouvu na evaluaci tvorby SCLLD s MMR a následně
uzavřít DPP s experty na hodnocení strategií CLLD
–	zaměstnat na projektu Gruzie Radima Sršně jako projektové koordinátora na 0,5 úvazku, Gustava Charouzka jako projektového manažera na 0,5 úvazku a Alenu Kolářovou jako projektovou asistentku na 0,5 úvazku
–	uzavření partnerské smlouvy s organizací Člověk v tísni, o.p.s.
a pověřuje předsedu NS MAS podepsáním smlouvy s organizací Člověk v tísni, o.p.s na projekt Gruzie.
–	nominaci Františka Wintera do komise Oranžová stuha 2015 jako zástupce za NS MAS.
–	rozpočet na Agrokomplex 2015.
Výbor NS MAS dává za úkol
členům výboru:
–	zjistit podrobnější informace o OP Přeshraniční spolupráce.
–	ověřit možnosti vytvoření nové pracovní skupiny ke tvorbě MAP,
kterou by mohla vést M. Pošíková
–	získat licenční smlouvu od společnosti Newton a bližší návrh
praktického využití monitoringu tisku a připravit podklad pro
další jednání výboru, kde budou uvedeny podrobné podmínky
spolupráce se společností Newton
–	projednat na krajské úrovni možnost využití monitoringu médií
a statistik.
–	dojednat s Markétou Dvořákovou a Markétou Pošíkovou celodenní konzultaci problematiky OP ZAM a MAP na Zemi Živitelce 2015
–	pozvat vedoucího PS Vzdělávání P. Hienla na jednání Výboru NS
MAS
–	zaslat Výboru anotaci k projektu UPOL – tematický atlas pro MAS

Podrobnosti k některým projednávaným tématům:
Směřování týmu Mezinárodní spolupráce
Gustav Charouzek představil obecné aktivity a pravomoci PS
Mezinárodní spolupráce, jež jsou:
Aktivity:
–	podpora ELARD, ERP, PREPARE;
–	přenášení metody LEADER na Balkán (Makedonie, BiH, Černá Hora, Chorvatsko);
–	zavádění metody LEADER do Gruzie (kompletní zajištění a realizace projektu s Člověkem v tísni);
–	získávání kontaktů na Ukrajině a po uklidnění situace, snaha aktivně se zde zapojit;
–	podpora ELARD při tvorbě brožury příkladů dobré praxe ze zemí EU;
–	skupina bude sledovat vývoj postupu v zavádění CLLD a multifondového financování v zemích EU;
–	provázení zástupců MAS z jiných států po ČR a příprava jejich
programů.
Předseda NS MAS Václav Pošmurný navrhl doplnit lobbing na
evropské úrovni do náplně práce PS.
Dále se jednalo o zapojení do OP Přeshraniční spolupráce. Pošmurný vysvětlil, že NS MAS má v každém OP delegované své zástupce, ale není zastoupena v MV OP přeshraničních spolupráce,
protože zaslaná nominace nebyla ze strany MMR přijata a byla doporučena spolupráce s Asociací nevládních neziskových organizací (ANNO) jako zástupce neziskových organizací. Místopředseda
Florian se dotazoval, zda by se dalo zjistit, jaké neziskové organizace jsou v MV OP přeshraniční spolupráce a přes ně se zapojit nebo jim nabídnout součinnost.
Charouzek uvedl, že dá podnět pro zástupce PS Mezinárodní
spolupráce, aby sledovali výzvy OP přeshraniční spolupráce.
Pošmurný informoval na možnost vytvoření stálého zástupce
NS MAS v Bruselu, který bude zastupovat český venkov, např. ve
spolupráci s Asociací krajů. Je třeba diskutovat zájem, na kolik se
to vyplatí, jaké zázemí je potřeba a jaká by byla ekonomická náročnost atd. a nechal téma otevřené pro další jednání výboru.

ostatním:
Návrhy činnosti PS Vzdělávání
–	zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro
další činnost do roku 2020
–	sběr a analýza požadavků členů a pracovníků MAS souvisejících
Zodpovědný: PS Program a vize
s problematikou vzdělávání na úrovni MAS;
–	upravit aktivity a pravomoci PS Mezinárodní spolupráce o návr–	
příprava podkladů pro přípravu vzdělávacích modulů pro členy
hy členů výboru do finální podoby
a pracovníky MAS;
Zodpovědný: PS Mezinárodní spolupráce
VF
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–	hledání vhodných partnerů – realizátorů vzdělávacích modulů
určených pro vzdělávání zaměstnanců a členů MAS;
–	spolupráce s partnery z oblasti vzdělávání, zejména s VŠ na přípravě vzdělávacích modulů pro zaměstnance a členy MAS;
–	sběr a vyhodnocování příčin problémů v oblasti vzdělávání na
venkově;
–	identifikace vzdělávacích potřeb venkovských území a hledání
možností jejich řešení ve spolupráci s partnery z oblasti státní
správy, samosprávy, VŠ atd.;
–	spolupráce s VŠ a dalšími relevantními partnery v oblasti transferu poznatků z oblasti vědy a výzkumu do venkovské praxe.
Členové výboru upozornili na nutnost řešení Místních akčních
plánů (MAP), které potřebují aktuálně všechny MAS. Florian navrhoval vytvořit novou pracovní skupinu k místním akčním plánům
pod vedením Pošíkové.
Krist informoval, že všechny navržené body činnosti vychází
z OP VVV. Navrhnul vytvoření podskupin k PS Vzdělávání. Pošmurný vysvětlil, že PS Vzdělávání měla původně vzdělávat manažery
MAS a předávat informace. Další témata jsou nadstavbová. Výbor
musí přesně definovat, co požaduje od pracovní skupiny. Upozornil, že působení v pracovních skupinách je dobrovolné.

Zprávy o činnosti za uplynulé období
Zpráva předsedy Pošmurného
17. 6. – jednání s Františkem Luklem – předsedou Svazu měst
a obcí ČR o spolupráci se SMO ČR a komorou obcí, společné aktivity směrem k venkovskému parlamentu.
29. 6. – Schůzka s Monikou Šikulovou – zástupce organizace
Člověk v tísni. Jednání o vzájemné spolupráci a upřesnění informací k projektu Gruzie – region Kazbegi. Diskuze nad zaměstnanci
v projektu za NS MAS společně s dalšími členy výboru.
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Zpráva členů řídících / monitorovacích výborů OP
• IROP – Václav Pošmurný
30. 6. – Monitorovací Výbor IROP, přítomen Florian jako člen
MV. Termíny vyhlašování výzev IROP, výzva na SCLLD bude vyhlášena 1. 8. 2015 s předkládáním od 1. 9. 2015. Výzva na 4.2 (režie
MAS) bude vyhlášena v září s předkládáním od října.
Florian vysvětlil systém hodnocení IROP, kdy v ŘO nechtějí kvalitativní kritéria, která by musela posuzovat speciální hodnotící komise. Pro většinu opatření se budou používat pouze kritéria přijatelnosti. Jedním z kritérii přijatelnosti bude ekonomická analýza
CBA, kde se bude počítat poměr nákladů vůči výstupům – efektivita a potřebnost. Krist upozornil, že v případě ekonomické analýzy CBA není jednoduché realizovat malé venkovské projekty. Pošmurný doplnil, že CBA analýzy budou požadovány u projektů nad
5 mil. Kč.
•	Platforma CLLD – pravidla implementace ve všech OP –
Jan Florian
Florian informoval o platformě CLLD, na které vznikl námět na
dotazník rozeslaný MAS (viz příloha č. 8. Výsledky dotazníku k 13. 7.
2015 (na webu je zveřejněna finální verze dotazníku). Na platformě
se jednalo o klíčových projektech, které MAS realizuje ze své vlastní
alokace.
Pošmurný informoval, že v nařízení je uvedeno, že MAS může
realizovat projekt v rámci své strategie CLLD a to pouze v případě,
že projekt má logiku, aby ho realizovala MAS (MAS je jediný subjekt, kdo je schopný projekt realizovat, přidaná hodnota pro MAS;
pilot, který je možný potom na další subjekt přenést). Jedná se
o klíčové projekty MAS, v rámci jejího programového rámce.
Krist uvedl příklad s regionální značkou na území MAS, kdy je
MAS logický a jediný možný žadatel. Pošmurný reagoval, že pokud to má MAS dostatečně popsáno v SCLLD, tak to lze považovat za klíčový projekt.
Florian popsal dotazník, kde zkoušel reakci MAS na podporu de
minimis. Pro MAS je nepřijatelné, aby hrazené náklady 4.2 byly
v de minimis, protože pak nemají další možnost čerpání projektů.

Zpráva místopředsedy Floriana
Florian informoval, že všechny zaslané připomínky byly zapracovány do MPIN a nyní se finalizují poslední aktualizace. Největší
problém v MPIN byl s definicí FICHE  (v budoucnu možný nový název v MPIN opatření CLLD). Harmonogram pro maximální hodnocení strategií CLLD vychází na 7 měsíců (131 pracovních dnů).
Schválená finální verze MPIN bude zaslána všem MAS a bude • OP Z – Markéta Dvořáková
Výběr MAS, které mohou implementovat OP Zaměstnanost je
zveřejněna na webu NS MAS, jakmile ji NS MAS obdrží.
nyní zaměřena více na plošné pokrytí ČR oproti koncentraci. Nová
tabulka MAS je rozdělena na MAS s alokací nad 10 milionů korun,
Zpráva místopředsedy Krista
Krist poděkoval za spolupráci při zajištění míst konání seminářů které implementují. Druhá část MAS může navýšit programový rámec, aby dosáhli na 10 milionů. A nakonec MAS, které mají dva
resilience a informoval, že už probíhají konzultace strategií MAS.
negativní jevy v území a ty mohou implementovat, i když nedosáhnout 10 milionů. MAS se mohou rozhodnout, jestli chtějí čerpat či
Zpráva prezidenta ELARD Sršně
Sršeň zaslal elektronickou zprávu s informacemi viz příloha: nikoliv. Alokace na nepodpořené bude použita na finanční rezervu pro ostatní MAS. Tabulka bude rozeslána MAS okamžitě po ob7 Zpráva prezidenta ELARD.
držení od MPSV.
MPSV připravuje indikativní výčet aktivit. Aktivity budou specifikovány zvlášť pro oblast sociálních služeb, zaměstnanosti, prorodinných opatření a sociálního podnikání. MAS budou moci podporovat pouze environmentální sociální podniky, které podporují
lokální zaměstnanost, nemusí zaměstnat osoby z cílových skupin
a měli by mít pozitivní vliv na životní prostředí. Upřesňující metodika bude zaslána.
Ve strategiích u klíčových projektů musí být definováno, proč
má mít projekt právě MAS, jakým způsobem je to potřebné. Bude
požadavek na odborné hodnocení projektů, kdy MAS bude muset
zajistit odborníka na danou problematiku (nezaměstnanost, sociální služby). Může předcházet jednání výběrové komise nebo může být uskutečněno přímo na výběrové komisi.
MPSV zadalo podmínku, že v SCLLD musí být definováno v případě koordinovaného přístupu sociálně vyloučených lokalit
(KPSVL) v území MAS rozdělení místně, prostřednictvím cílových
skupin a realizovaných aktivit.
Jednání výboru NS MAS na RO SZIF v Olomouci
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Milan Makovička

Zuzana Guthová

Např. na Jesenicku je problém, protože KPSVL má být realizováno na území celé MAS. Podle Agentury pro sociální začleňování (ASZ) se musejí MAS aktivitě ASZ přizpůsobit. V Koordinovaném
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je definováno 25
jasných lokalit, 45 není zatím určeno. ASZ má na rozdíl od MAS
v SCLLD neomezený rozpočet pro dané aktivity.
• OP ŽP – Jiří Krist
9. 6. – Jednání MV OP ŽP
Krist informoval, že bude povinnost mít ve výběrové komisi odborníka na danou problematiku. Budou platit standardy – technologické postupy na likvidaci dvou uznatelných druhů křídlatky a  olševníku. Budou platit technické a ekologické standardy na výsadbu
stromů. Odkaz na portál mapy/nature.cz jako tematický podklad
od agentury AOPK.
Klíčové projekty – samostatné výzvy na klíčové projekty MAS
v rámci CLLD v OP ŽP na projekty primárně mezi 1– 3 miliony korun, v rámci samostatné výzvy nebude soutěž, ale pouze věcné
hodnocení.
Petr Revenda informoval, že na jižní Moravě vzniká projekt 1 milion stromů pro jižní Moravu. Krist doplnil, že na území Moravskoslezského kraje vzniká projekt na likvidaci invazivních druhů na
kompletních povodích dvou řek. Projekt chtějí předložit z individuální výzvy 3 až 4 MAS.
Krist informoval, že na webu OP ŽP je schválena příručka a bodovací kritéria, která půjdou do prvních výzev. Je vymyšlen systém
na kotlíkové dotace, příjemcem grantového schématu jsou kraje.
Příručka obsahuje novinky např. stropy na typy opatření, které generují větší úsporu.
Hrušková se dotazovala, kdy budou technické a ekologické
standardy pro výsadbu stromů. Krist odkázal na příslušné krajské
pracoviště AOPK, kteří mají zároveň i výsledky mapování invazivních druhů.
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Markéta Dvořáková

Jana Kuthanová

Projekty spolupráce mají sporný bod, jestli se mají povolit investice MAS. Nechtějí, aby MAS spravovala jako v minulosti návsi obcí a dětská hřiště. MAS by ovšem mohla provozovat centrum v objektu, který patří obci (zemědělská poradna, informační centrum,
kulturní prostor, atd.)
SZIF – Standardizace
Místopředseda Jan Florian uvedl, že SZIF nestíhá termíny standardizace, nemá momentálně dostatečnou personální kapacitu na
zpracování žádostí o standardizaci MAS. Aktuálně bylo možné doplňovat žádosti do 31. 7. 2015. Nyní SZIF termín doplňování žádostí posunul do 30. 9. 2015. Pokud bude návrh schválen, bude možnost doplňování posunuta až do konce roku. Pokud některá z MAS
má termín do 31. 7. 2015 a chce prodloužit termín pro doplnění žádosti, musí poslat na SZIF požadavek o prodloužení termínu formou
doplnění žádosti o standardizaci, a to tak, že na Portálu farmáře do
„Jiné přílohy“ připojí žádost o posun (stačí word dokument). Na základě této žádosti bude MAS vydána nová Žádost o doplnění.
Pošmurný informoval, že nedodržování lhůt bylo konzultováno
s ŘO SZIF, MAS potřebují získat jakékoliv informace a proto tlačí sami
za sebe na SZIF. V případě dotazů, na standardizaci MAS do kanceláře NS MAS, zasílá Foltýnová kontaktní údaje na osoby, které mají kontrolu standardizace na starosti. Aktuální informace je, že cca 10 MAS
má neoficiálně pouze telefonicky potvrzenou standardizaci – „nultý“
chybník. Tyto MAS dostaly vyrozumění, že už jsou bez chyb.

• OP VVV
Jana Kuthanová předala informace za Markétu Pošíkovou. 19. 6.
se konal MV OP VVV, kde za NS MAS zazněly připomínky ke kritériím přijatelnosti a doplnění o podíl finančního plnění, které se může
rozdělit na případného partnera. Byl schválen harmonogram výzev.
Výzva má být vyhlášena 15. 7. Sběr žádostí bude probíhat v srpnu
a ukončení v listopadu 2016. U metodiky MAP bylo připomínkováno, že MAS nejsou partnery řídících výborů. Není nutné, aby ve všech
• PRV – Jan Florian
MAP byli i zástupci ITI a IPRU, když to není na jejich území.
Florian informoval o MV PRV, kdy při předkládání žádosti
Krist se dotazoval, jak dlouho se čeká na zpracování MAP. Kuthamusí být již znám dodavatel. V SC 3.3 Územní plány a studie nová reagovala, že to není závislé na čerpání finančních prostředků.
má být žadatel ORP. Na MV se schvalovala se preferenční kritéria Jakmile bude schválen žadatel na MAP, tak školy mohou začít čerpat.
pro většinu opatření PRV.
Proběhly pracovní schůzky se zástupci SZIF a MZe ohledně příZpráva z činnosti pracovních skupin
pravy metodiky pro tvorbu Fichí, která by měla pomoci implemen– Mezinárodní spolupráce
tovat nařízení do Fichí. Členové pracovní skupiny PRV (Jagriková,
Usvald, MAS Rokytná, Florian, Bitnerová, Zemanová) diskutují, co
Gustav Charouzek informoval o projektu Gruzie (viz příloha
lze nebo nelze v opatření.
9 Popis projektu Gruzie). V letošním roce se bude realizovat zakláŠpiková informovala, že byla zveřejněna tisková zpráva PGRLF, dání MAS, uskuteční se jednání s místními zástupci VS, SS, PO, akkterá může zahrnout obce v podpůrných aktivitách, což může po- tivní získávání partnerů, vytvoření funkční MAS. Celkový rozpočet
moci obcím při získávání úvěrů, doplnění dotací.
je 117 000 € na 2,5 roku. Projekt již začal 1. července, kdy zástupFlorian uvedl, že na základě článku 35 Spolupráce mezi žada- ci Člověka v tísni (PIN) už pracují v Gruzii. Výstupem projektu má
teli navzájem, se snaží vydiskutovat pojem krátké potravinové být založená funkční MAS, která vytvoří strategii. Dalším cílem je
řetězce. Ministerstvo je přístupné k ústupkům ve fázi obecné me- vytvoření sítě MAS v regionu Kazbegi.
todiky. Poté budou následovat workshopy a pravidla k finalizaci
Ze zápisu z výboru NS MAS od Veroniky Foltýnové
metodiky.
vybral a upravil TSu
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Schůzka zástupců k ustavení
Venkovského parlamentu ČR
Národní síť MAS si jako organizace zastřešující aktivity místních
partnerství vzala za úkol prvotní koordinaci aktivit vedoucích k vytvoření národního Venkovského parlamentu jako české části Evropského venkovského parlamentu, kdy jsme byli tímto uskupením
osloveni ke zrychlení kroků vedoucích k zapojení. Jde primárně o vytvoření platformy pro diskuzi všech organizací působící na venkově
o společných tématech. Navazujeme tím také mimo jiné na podepsaná memoranda mezi NS MAS ČR a dalšími organizacemi.
Přípravné setkání zástupců organizací hájících zájmy venkova se
uskuteční v pátek 28. srpna 2015 od 14 hodin ve VIP salonku na
výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.
NS MAS

Nová spolupráce: Gruzie i Černá Hora

V dalších dvou dnech se jednalo s představiteli místních MAS a samospráv a český příklad LEADERu jim přišel jako velmi inspirativní.
Situace v Makedonii je prozatím taková, že v zemi je 13 neformálních sdružení, které budou žádat o registraci jako MAS, dalším
krokem je tvorba strategie, se kterou již začali. Ministerstvo má
program IPARD, jež by měl pomoci cca 10 MAS se získáváním zkušeností, budováním kapacit, síťováním a také spoluprací. Jde však
o velmi omezené zdroje. Makedonské MAS by přivítaly obdobu Leaderu ČR, zde žádali českou delegaci, jestli by nebylo možné propojit obě ministerstva zemědělství a zavézt LEADER s tím, že by
vznikla bilaterální spolupráce mezi ministerstvy a sítěmi MAS. Dále makedonské MAS vznesly prosbu, jestli by se nenašlo 13 českých MAS (a časem i další), jež by pomáhaly formou dlouhodobého partnerství. Makedonské MAS také projevily zájem jet do ČR
na exkurzi do MAS, pokud by se sehnaly finance. Finance byly
identifikovány jako stěžejní k větší spolupráci.
NS MAS

V rámci Leaderfestu 18. června v Náchodě jednala pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce mj. o účasti na venkovském parlamentu v listopadu 2015 v Rakousku či projektu s organizací Člověk v tísni na podporu MAS v Gruzii. (Více na jiném místě ZV8)
Prezident ELARD Radim Sršeň informoval o aktuální situaci na
evropské úrovni:
–	Potenciální zájem o předsednictví v ELARD mají kromě Estonců
i Portugalci
–	Vyjednávání v EU: dotace pro venkov jsou pouze v IROP pouze
v ČR, vznikla neoficiální pracovní skupina, která se touto problematikou zabývá. MAS a Leader v ČR je na evropské úrovni
vnímán jako vlajková loď – vzor pro ostatní státy.
– Srbsko aktuálně čeká na předvstupní fondy
–	Připravuje se budování MAS a programu Leader v Černé Hoře
– možnost pro navázaní spolupráce s českými MAS
–	Následně se k budování MAS a programu Leader připojí i Arménie a Ukrajina – prostor pro další spolupráci
Komunitně vedený místní rozvoj
– Bosna má peníze na budování MAS
–	Mezinárodní spolupráci českých MAS bude možné hradit kro- jako nový LEADER? Kam jdeme…
mě PRV také z programu Interreg, Visegrad, Danube apod.
Ve dnech 22. – 24. června se v Bruselu na Stálém zastoupení ČR
(http://www.central2020.eu/; http://visegradfund.org/home/;
http://www.interregeurope.eu/; http://www.interreg4c.eu/ při EU uskutečnila prezentace ELARD – CLLD IMPLEMENTATION –
interregeurope/czechrepublic) Where we are going… Konference byla rozdělena na tři bloky:
NS MAS
1. Komunitně vedený místní rozvoj z perspektivy Evropské
unie
LeaderFest Delchevo, Makedonie:
V tomto bloku vystoupili zástupci jednotlivých generálních řeZájem o spolupráci s českými
ditelství.
Judit Torokne-Rozsa (GŘ Regionální a městská politika) přinesa moravskými MAS
la informace o možné podpoře CLLD z ESIF. Představila ukotvení
Ve dnech 2. – 6. července 2015 se v Makedonii za účasti zá- CLLD v politické rámci EU. Dále se věnovala multifondovému finanstupců NS MAS (Gustav Charouzek, Roman Haken a Ivana Kašpa- cování CLLD (je předpokladem, že v 17 členských státech bude vyrová) uskutečnil LeaderFest Delchevo. V rámci oficiálního progra- užit CLLD, celkem CLLD ve 40 operačních programech, celková alomu se uskutečnilo několik workshopů. Jeden z nich byl zaměřen kace pro CLLD je přibližně 2 miliardy EUR (rozděleno mezi fondy
na zavádění metody Leader do Makedonie. Byl především předsta- ERDF – 67%, ESF – 33%).
Marie-Anne Paraskevas (GŘ Zaměstnanost, sociální věci a rovvován Maltskou delegací a prezentace byla velmi obecná a pro
né příležitosti) představila implementaci CLLD v ESF (dobrovolné rozmístní účastníky velmi vzdálená.
Odpolední workshop byl zaměřen na české zkušenosti s uplat- hodnutí členského státu). Cílem je posílit teritoriální dimenzi v ESF,
ňováním metody Leader a s fungováním MAS. Postupně vystoupi- dále zdůraznila, že DG EMPL bude v novém programovém období
li Roman Haken, který představil Leader v ČR a přístup evropské 2014–2020 podporovat právě územní rozvoj. Celková alokace pro
úrovně k Leaderu, dále Barbora Zárubová (Spiralis), která předsta- CLLD je 601 milionů EUR, co je 0,81 % ESF.
Jean Pierre Vercruysse (GŘ Námořní záležitosti a rybolov) uvevila spolupráci neziskové organizace s MAS, Ivana Kašparová (MAS
Podlipansko) představila fungování MAS z pohledu člena a Gustav dl, že cílem CLLD v rybářských oblastech je začlenit rybářské koCharouzek představilLeader z pohledu managementu MAS a sítě munity a lokality jako součást integrovaného místního (teritoriálNS MAS. Výsledkem byl velký zájem o českou delegaci, která uká- ního) rozvoje. Dále představil budoucnost CLLD v Evropském názala konkrétní příklady dobré praxe a fungování MAS, které by rá- mořním a rybářském fondu a budoucnosti financování rybářských
di implementovali v Makedonii. V tom viděli velký rozdíl mezi de- místních akčních skupin (FLAGs) – 280 FLAGs v 20 členských státech, 2/3 FLAGs spolupracují s místními akčními skupinami.
legací z Malty a Polska, jež jim představila neuchopitelné teorie.
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María José Murciano (REDR – La Red Española de Desarrollo
Rural) ukázala způsob implementaci přístupu LEADER v Latinské
Americe prostřednictvím projektů, které vedla organizace REDR.

Předpokládané využití CLLD v členských státech a rozdělení alokace mezi ESF a ERDF
Urszula Budzich-Tabor (Evropská síť pro rozvoj venkova) představila výstupy z analýzy Programů rozvoje venkova jednotlivých
členských států a výstupy z analýzy Dohod o partnerství jednotlivých členských států (uvedená data se vztahovala k dubnu 2015)
– podrobné informace včetně grafu jsou uvedeny níže.

Členský stát plánuje podporovat multifondově financované strategie

3.	Příklady dobré praxe – pohled místních akčních skupin
Poslední sekce konference byla věnována příkladům dobré praxe místních akčních skupin.
Marion Eckardt (Švédsko) prezentovala vývoj CLLD ve Švédsku
a především pak fungování koordinační skupiny pro CLLD, což je
iniciativa založená ze zdola od manažerů a ředitelů místních akčních skupin. Následovalo představení finančních prostředků z jednotlivých fondů pro švédské MAS, a jaké kroky mají MAS v současné době udělat (příjem strategií je ve Švédsku plánován od
17. září do 30. prosince 2015). Následně mluvila o lokální úrovni
(LAG Lokalt Ledd Utveckling Halland).
Eileen Linehan (Irsko) představila historii a vývoj přístupu
LEADER a Společnou zemědělskou politiku (rozdělení do dvou
pilířů) v Irsku a následné problémy při implementaci CLLD v novém programovém období, kdy Irsko nepřijalo CLLD, jak zamýšlela EU. V Irsku nyní staví místní rozvoj výhradně na lokálních
autoritách jako nových místních akčních skupinách.
Kristina Garrido Holmová (Česká republika, MAS Sdružení
SPLAV) představila projekt Komunitní zahrady „U SPLAVU“, který
byl financován z ESF (mimo LEADER). Komunitní zahrada zavádí
léčbu prostřednictvím zahradničení jako způsob terapie pro nezaměstnané a nabízí sociální kontakt a pracovní příležitosti. Cílovou
skupinou projektu byli rodiče po rodičovské dovolené, rodiče s malými děti a nezaměstnaní starší 50-ti let. V rámci projektu se jednalo o 4 aktivity: aktivační kurzy, ustanovení komunitní zahrady,
vzdělávání a zaměstnávání.
Více o konferenci a jednotlivé prezentace řečníků naleznete na:
http://www.elard.eu/news/en_GB/2015/06/25/readabout/elard-organized-the-clld-implementation-conference-on-23rd-june-2015
Kateřina Boukalová, Jana Šmotková, Jiří Sládek

PREPARE v Rize: Připravuje se
Evropský venkovský parlament

Dále představila výstupy z průzkumu, který probíhal v průběhu
dubna a května 2015 a byl zaměřen na znalosti a schopnosti místních akčních skupin („staré“, „nové“ MAS, schopnost budovat kaVe dnech 5. a 6. června se uskutečnilo lepacity, v jakých oblastech jsou MAS silné a vyznají se.)
tošní první jednání PREPARE (Partnership for
Rural Europe) v Rize. Cílem tohoto dosud ne2.	Komunitně vedený místní rozvoj z ostatních hledisek
formálního sdružení národních sítí pro rozvoj
Roman Haken (Evropský hospodářský a sociální výbor) před- venkova je posilování občanské společnosti ve
stavil stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru venkovském prostoru, propagace spolupráce
k tématu „CLLD jakožto nástroj politiky soudržnosti na období na místní, národní i mezinárodní úrovni.
2014–2020 pro místní rozvoj venkovských, městských a příměstPREPARE vzniklo v roce 2000 a jeho prvním úkolem bylo podpořit
ských oblastí.
implementaci programu LEADER ve střední Evropě. Během následuJosé Enrique Garcilazo (Organizace pro hospodářskou spolu- jících šesti let vznikly s podporou PREPARE národní sítě rozvoje venpráci a rozvoj) informoval o sérii případových studií zabývajících se kova ve většině k EU přistupujících zemí. Od roku 2006 se PREPARE
regionální politikou a regionálním a územním dělením v jednotli- zaměřuje na podporu rozvoje venkovské občanské společnosti v jihových zemích světa. Dále představil výzkum zabývající se spolupra- východní Evropě, na Balkánu i v Turecku. Od roku 2014 se pozornost
cí a partnerstvím venkovských a městských oblastí. Zajímavé byly zaměřuje ještě dále, a to do zemí západního Balkánu (země bývalé
zejména faktory, které podporují a naopak brání navázání partner- Jugoslávie), zemí okolo Černého moře (Ukrajina, Moldávie, Bulharství mezi městy a venkovem včetně příkladů z jednotlivých měst/ sko, Rumunsko, Turecko, Gruzie) i severní Afriky.
zemí, které OECD zkoumala.
V těchto zemích PREPARE iniciuje a podporuje vznik národních síRuus Dijksterhuis (ERGO – Evropská romská grasrootová or- tí pro rozvoj venkova, podporuje vzdělávání místních stakeholderů
ganizace) zdůraznila, že CLLD je významným nástrojem pro začle- a přenos dobré praxe ze zemí, které již program LEADER realizují.
ňování romské populace a je výzvou využít CLLD za tímto účelem.
Spektrum činností i sféra vlivu se postupně rozšiřuje a proto se
V současné době se snaží aktivovat romské organizace, aby byly sdružení PREPARE rozhodlo pro institucionalizaci, která umožní zísaktivní ve strukturách MAS a aktivně se podílely na tvorbě strate- kávat finanční prostředky na činnost této sítě z evropských grantů
gií MAS.
podporujících rozvoj venkova. Sdružení bude založeno v Belgii poZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 205 • 8/2015
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dle místních právních norem. Projednání stanov sdružení bylo jedním z hlavních bodů jednání.
Dalším ústředním bodem byla organizace Evropského venkovského parlamentu, který se bude konat počátkem listopadu v Shardingu v Rakousku. PREPARE organizuje tuto akci ve spolupráci s ELARD
a ERCA (European Rural Communities Aliance) a sítí rakouských
MAS. Ve většině evropských zemí proběhly v průběhu roku národní
venkovské parlamenty, jejich výstupem je soubor požadavků a doporučení, které by měly být aplikovány na národní i evropské úrovni s cílem zvýšit kvalitu života na evropském venkově.
Společné jednání v Schardingu pak vyústí v přípravu společné
deklarace, která bude nástrojem pro vyjednávání lepších pozic venkova na evropské i národních úrovních jednotlivých zemí.
Zuzana Guthová

MZe: Výtah z analýzy
střednědobých hodnocení
Strategických plánů LEADER
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významu a účelu hodnocení. Střednědobé hodnocení SPL bylo
MAS vnímáno jako „další nepříjemná povinnost“ a orgány MAS
jej většinou neschválily a výsledek ani nebyl publikován.
Střednědobé hodnocení SPL byla příležitost pro intenzivní hodnotící práci uvnitř MAS, proto za nejlepší řešení považuje hodnotitel kombinaci zpracování Střednědobého hodnocení SPL vlastními silami a externím subjektem (alespoň v podobě supervize). Toto řešení zvolily ze vzorku pouze tři MAS.
Kvalita práce se odráží i v detailech. V řadě případů nebyla dodržena doporučená osnova, chybí celé části, materiál je nepřehledný, obsahuje nerelevantní tabulky a dlouhé citace ze SPL. Dílčí hodnocení (včetně odpovědí na hodnotící otázky) bývají velmi strohá
a stručná, nepodložená fakty a argumenty, obecně formulovaná
apod.
Otázka podloženosti dílčích závěrů a evaluačních zjištění má prvořadý význam pro celkovou hodnotu i důvěryhodnost Střednědobého hodnocení SPL. Bohužel v tomto kritériu MAS většinou nedosáhly očekávané úrovně, aby ve Střednědobém hodnocení SPL
uváděná tvrzení byla přiměřeně, avšak dostatečně podrobně podložena fakty, příp. výsledky více způsobů zjišťování.

Co chtějí MAS zlepšit?
Informace pro místní akční skupiny týkající se povinnosti proZpracovatelé se někdy opírali o zastaralé údaje nebo používali
vést ex post evaluaci Strategického plánu LEADER (dále „SPL“)
a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení SPL, kterou zpracoval nerelevantní pasáže. Ne vždy byl hodnotícím částem zprávy věnoexterní hodnotitel v rámci průběžného hodnocení Programu roz- ván patřičný rozsah – přednost měly běžně sledované a používané
statistiky o financování v rámci jednotlivých Fichí apod. Zpracovavoje venkova ČR na období 2007–2013.
telé většinou řádně neporovnali dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů s prioritami a cíli SPL a nedostatečně se zabývali míEx post evaluace SPL
Ex post evaluace rekapituluje a posuzuje SPL, se zaměřením na rou dosažení těchto cílů. Ve velké části Střednědobých hodnocení
jeho konečné výsledky a dopady. Jejím cílem je analyzovat použití SPL chybí potřebná doporučení k další realizaci SPL a ke zlepšení
zdrojů a podat zprávu o účinnosti a výkonnosti intervencí a rozsah práce MAS. Existence doporučení je ve Střednědobém hodnocení
naplnění očekávaných efektů. Snaží se vyvodit závěry, které bude SPL přirozeným požadavkem, v nich je totiž smysl celého hodnotícího procesu. V řadě případů část o doporučeních funguje spíše
možné generalizovat a aplikovat pro budoucí intervence.
Místní akční skupiny (dále jen „MAS“) mají povinnost provést jako shrnutí či zhodnocení činností MAS. Jde však také o to, k čeex post evaluaci SPL. Výsledky tohoto hodnocení je MAS povinna mu tato doporučení směřují. Často se doporučení týkají pouze
předat na RO SZIF nejpozději do 31. 12. 2015. (Pravidla IV.1.1 úprav stávajících Fichí SPL. Cenná jsou však doporučení, která se
Místní akční skupina, kap. 9, písm. x)). Pro zpracování zprávy lze týkají změn v postupech MAS, zlepšení financování, úprav SPL (mipoužít doporučenou osnovu pro ex post hodnocení SPL. Před zpra- mo Fichí) apod. Doporučení jsou často obecná a ne vždy vycházecováním ex post evaluace doporučujeme všem hodnotitelům in- jí z provedeného hodnocení. Někdy se v nich objevuje spíše hodspirovat se analýzou střednědobých hodnocení SPL a vyvarovat se nocení samotné MAS než doporučení pro její další činnost.
Na druhé straně je v hodnocených Střednědobých hodnocení
chyb při zpracování tohoto hodnocení.
SPL také mnoho pozitivních prvků např. využívání hromadného dotazování mezi žadateli či dotazování v jiných cílových skupinách,
Střednědobé hodnocení SPL
Všechny schválené MAS měly dle pravidel stanovenu povinnost stanovení dalších hodnotících otázek, mnoho užitečných doporuprovést také hodnocení v polovině období realizace SPL, tzv. Střed- čení apod.
Je však příliš mnoho Střednědobých hodnocení SPL, jejichž úronědobé hodnocení SPL. Řídící orgán PRV nastavil základní podmínky pro jejich zpracování, včetně stanovení doporučené osnovy. MAS veň je neuspokojivá. Nevynikají v žádném kritériu, sice se někdy přischválené v roce 2008 (tzv. skupina „48 MAS“) měly pro hodnoce- držují předepsané osnovy, avšak k hodnotícím otázkám přistupují
ní využít data k 31. 12. 2010, ostatní (tj. „32 MAS“ a „MAS 32+“) povrchně, jejich tvrzení jsou obecná, nedoložená fakty, neobsahují
další hodnotící otázky. Dle mínění hodnotitele pro velkou menšinu
k 30. 6. 2011.
Střednědobé hodnocení SPL však nemělo být chápáno jako nut- (cca 40%) MAS nepřineslo střednědobé hodnocení pro jejich další
ná povinnost, ale MAS mohly díky tomuto nástroji zjistit, jak jejich praxi žádné prokazatelné užitečné výsledky, anebo pouze opatření
SPL dosahuje vytčených cílů, a zároveň zhodnotit svojí dosavadní k přeskupení finančních prostředků mezi Fichemi nebo k větší pročinnost v rámci SPL. Na základě hodnocení měla být formulována pagaci Fichí. Ovšemže i toto je výsledek a tak jako tak mohlo Středdoporučení k další realizaci SPL a ke zlepšení práce MAS. Výsledek nědobé hodnocení SPL sloužit k hlubšímu sebepoznání MAS.
Pokud jde o celkový přístup ke Střednědobým hodnocením SPL,
mohl posloužit jak k úpravě směrování podpory ve 2. polovině období (formou případné aktualizace SPL), tak jako dílčí ex ante hod- MAS zaměňují hodnocení za monitoring realizace SPL. Nedokáží
formulovat otázky k zásadním skutečnostem realizace SPL (naplnocení pro tvorbu SPL na další programové období.
ňování cílů SPL, vnitřní rozvoj MAS apod.). Celkově se vyslovují spíš
k tomu, zda správně a jak realizují SPL, než aby vyhodnotily, do jaHodnocení vzorku 70 SPL
V rámci průběžného hodnocení PRV 2007–2013 provedl hod- ké míry plní cíle SPL a nakolik dobře slouží SPL jejich celkovým cínotitel analýzu střednědobých hodnocení SPL. Hodnotitel praco- lům vůči dotčenému území.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
val se vzorkem 70 Střednědobých hodnocení SPL, které hodnotil
Ex post hodnocení Strategického plánu Leader (doporučená
podle 12 dílčích kritérií kvality.
Jak vyplývá z analýzy, jsou mezi Střednědobými hodnoceními osnova) – k dispozici na www.szif.cz / SZIF POSKYTUJE / Program
rozvoje venkova 2007–2013 / OSA IV. Opatření IV.1.1 v záložce
SPL velké rozdíly, ale celkově není jejich úroveň hodnocena přízni„ke stažení“.
vě. Hodnotitel vytýká zejména povrchnost a především podcenění
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Obce rozšiřují vzájemnou spolupráci. Díky projektu SMS si MAS prohlubují
ve svých strategiích spolupráci obcí
Cílem je šetrnější nakládání
s veřejnými prostředky
Sdružení místních samospráv (SMS) přichází s novou iniciativou,
která výrazně rozšíří a usnadní spolupráci mezi obcemi. Základem
jsou strategie spolupráce obcí v místní akční skupině.
„Cílem naší iniciativy je nejen vznik společných projektů napříč
obcemi, ale především šetrnější nakládání s veřejnými prostředky,“
uvedl tajemník SMS ČR Tomáš Chmela a dodal, že dosavadní průběžné průzkumy ukazují, že oblast spolupráce mezi obcemi dříve
rozhodně nepatřila mezi jejich priority.
Autoři projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ financovaného z evropských zdrojů OP LZZ sledují posilování vztahů mezi obcemi. „Dosavadní zkušenosti jsou povzbuzující, obce mají o téma zájem. Do projektu se zapojilo již 72
regionálních partnerství z deseti krajů, které nyní finišují své strategie spolupráce,“ uvedl Tomáš Chmela ze SMS ČR.
Nová iniciativa zavádí budoucí spolupráci obcí na půdorysu
MAS především v pěti vybraných tématech – odpadech, školství,
dopravě, zaměstnanosti a protipovodňových opatřeních.
A jak si lze takovou efektivní spolupráci v praxi představit? Obce
si mohou ve svém regionu vybudovat například společnou kompostárnu, nebo lépe sdílet kapacity jednotlivých základních škol. Tomu všemu však musí předcházet vzájemná komunikace i strategická
a metodická příprava, to vše prostřednictvím tohoto evropského projektu, který využívá jako základ územní sdružení MAS. Právě MAS
totiž zapojují do rozvoje kromě starostů i podnikatele či spolky. Nápady, jak zefektivnit místní rozvoj jsou pak často velmi originální.
http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/957-obce-rozsiruji-vzajemnou-spolupraci

Místní akční skupiny, které v současné době dokončují své strategie pro nové plánovací období Evropské unie 2014–2020, si díky zapojení do projektu Sdružení místních samospráv prohlubují
ve svých strategiích oblast spolupráce obcí.
Do projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní
chod úřadů“ se zapojilo celkem 72 regionálních partnerství z deseti krajů celé země.
Z průběžných výstupů projektu vyplývá, že oblast spolupráce
obcí nebyla nikterak prioritní. To se však díky projektu SMS mění.
MAS totiž zpracovávají vedle strategií pro úspěšné čerpání dotací
z eurofondů také zcela nové „strategie spolupráce obcí“ (SSO).

Strategie MAS často neobsahovaly oblast spolupráce
V současné době se dokončují rešerše strategií jednotlivých MAS
pod vedením Středomoravské agentury rozvoje venkova, která pro
MAS navrhla metodiku pro zpracování strategií ke spolupráci obcí.
„Z analyzovaných strategií MAS vyplývá, že dokonce 15% MAS nemá
ve strategii vůbec zahrnutou oblast spolupráce. Dalších 25% MAS jí
řeší pouze velmi obecně nebo jen dílčí oblasti. To nás docela překvapilo,“ uvedla Hana Slováková ze SMARV. „Naopak spolupráci ve všech
v pěti tématech spolupráce obcí řeší 28% MAS,“ dodala analytička.
Projekt SMS předpokládá spolupráci obcí v pěti vybraných tématech – odpadech, školství, dopravě, zaměstnanosti a protipovodňových opatření. Pro oblast spolupráce obcí však existuje
v České republice velice málo metodických materiálů, např. Přístupy k posílení spolupráce a synergie ve venkovských mikroregionech (GaREP, 2012) nebo Metodika prohlubování meziobecní
spolupráce (SMOCŘ, 2014).
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„Projekt SMS se od nich liší zejména v tom, že se snaží aplikovat
poznatky získané v regionech, ať už při kulatých stolech nebo prostřednictvím anket a průzkumů mezi starosty, přímo do praxe. Každá MAS si připravuje vlastní dokument Strategie spolupráce obcí.
Chceme, aby to nebylo teoretizování, nebo soubory dat, ale souhrn
praktických poznatků při práci v regionech a návrhy na konkrétní
zlepšení,“ řekl Tomáš Šulák ze SMARV. „V průzkumech jsme oslovovali nejen starosty, ale také podnikatele a zástupce neziskových
organizací i další veřejnost, aby i oni zhodnotili, jak vnímají dosavadní spolupráci obcí a uvedli, kam ji chtějí posunout,“ dodal.
Mnoho problémů v regionu může být vyřešeno právě díky kvalitně nastavené spolupráci místních samospráv a jejích obecních úřadů navzájem k čemuž lze využít právě osvědčenou platformu MAS,
které začaly vznikat v tuzemsku ve velkém již před deseti lety.
Strategie spolupráce obcí v místních akčních skupinách je dokument, který doplňuje a upřesňuje integrovanou strategii rozvoje území MAS (dle nové terminologie Strategii komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD) o dimenzi spolupráce obcí.
„Smyslem strategie spolupráce obcí je popsat a stanovit tematické oblasti a formy spolupráce obcí tak, aby byl zajištěn efektivnější
výkon veřejné správy a samosprávy v daném území. K definici forem
spolupráce budou sloužit navržené tzv. „šablony spolupráce“, které
stanoví, jaké podoby může prakticky spolupráce nabývat,“ uvedl tajemník Sdružení místních samospráv Tomáš Chmela.
„Zaměřujeme se především na lokální problémy, u kterých je reálné, že budou v následujícím období řešeny. Není nutné „stavět
vzdušné zámky“ nebo složité konstrukce. Většina starostů již dokáže za léta svého působení vyhodnotit, do jaké míry se skutečně naplňují strategické plány,“ doplnil 1. místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň.
Území MAS ve vztahu k území ORP
Dalším okruhem mapování předpokladů spolupráce obcí byla
analýza území MAS ve vztahu k mikroregionům, resp. dobrovolným svazkům obcí (DSO) a zejména správním obvodům obcí s rozšířenou působností (ORP).
„Pomocí mapového programu byly vytvořeny mapky pro každou
MAS – v kontextu ORP a pro zájemce také mapky MAS v kontextu
DSO. Z hlediska územního vztahu MAS a ORP vyplynulo, že území
pouze 3 ze 72 MAS plně kopírují území jednoho ORP. Jedná se
o Společnost pro rozvoj Humpolecka, MAS Hranicko a MAS Střední Povltaví,“ uvedla Hana Slováková. Největší počet MAS zasahuje
do dvou území ORP. Velká skupina MAS ovšem náleží do tří a více
ORP. MAS Brána Brněnska dokonce zasahuje do území osmi ORP.
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Přehled počtu ORP na území MAS:
kategorie
počet Poznámka
MAS
MAS zasahující do 1 území ORP
15
MAS zasahující do 2 území ORP
24
MAS zasahující do 3 území ORP
14
MAS zasahující do 4 území ORP
11
MAS zasahující do 5 území ORP
6
MAS zasahující do více území ORP
2
MAS Brána Brněnska
– 8 ORP, MAS Nad
Orlicí – 7 ORP
SMARV také zjišťoval typologii MAS, zda zahrnují nebo nezahrnují obec (město) s rozšířenou působností. Dle této typologie
vznikly 3 kategorie MAS:
–	21 MAS na svém území nemá obec s rozšířenou působností –
„ryze venkovská MAS“
– 41 MAS s jednou obcí s rozšířenou působností – největší skupina
–	10 MAS s více obcemi s rozšířenou působností – nejmenší skupina
„Výše uvedená data potvrdila, že správní obvody ORP jsou umělými celky, zatímco skutečné partnerství veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru v místních akčních skupinách se vytvářelo díky metodě LEADER „zdola nahoru“ zcela napříč správními regiony,“ zhodnotil první výstupy z projektu Šulák.
Příprava studie a metodiky
k efektivnímu chodu úřadů
Kromě metodiky a konzultací Strategií spolupráce obcí, které
jsou jedním z odborných výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“, připravuje SMARV ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc také studii současného
výkonu veřejné správy a návrh jejího efektivnějšího výkonu, metodiku spolupráce obcí na platformě místních akčních skupin, shrnuje příklady dobré praxe a s odbornými právníky připraví i legislativní návrhy pro efektivnější chod úřadů s využitím konceptu MAS.
Přijetí Strategií spolupráce obcí doprovází uzavření tzv. paktu
spolupráce v jednotlivých zapojených MAS. Všechny dosavadní
poznatky budou shrnuty v srpnu a září na 72 kulatých stolech ve
všech zapojených MAS. Výstupy projektu budou rovněž prezentovány na podzim na devíti krajských konferencích organizovaných
Sdružením místních samospráv.
Projekt je podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
SMS/SMARV
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Rušení pošt. Rozum konečně zvítězil? Rozpočtovým určením daní se bude
zabývat tým ministerstva financí a SMO

Vláda 1. července ukončila neustávající hrozby ze strany České
pošty na redukci sítě provozoven tím, že vydala nařízení č. 657/15,
kterým stanovuje minimální počet pošt pro výkon základních poštovních služeb na 3200.
To je v zásadě současný stav. Vláda k tomuto významnému kroku přistoupila i přes to, že České poště v případném záměru redukovat síť svých poboček nestála v cestě ani vyhláška č. 464/2012,
která má garantovat kritéria minimální dostupnosti poštovních služeb v území. Ministerstvo vnitra v této věci dlouhodobě sdílí spíše
rezervovaný postoj, který soustřeďuje na podporu projektu Partner, kterým Česká pošta hodlá přesouvat část svých poboček pod
jiné provozovatele.
Více: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/954-ruseni-post-rozum-konecne-zvitezil

Šlechtová a Lukl: Chceme zjednodušit
systém a pravidla, aby se lidem lépe žilo
O možnostech čerpání z Evropské unie, o podpoře sociálního bydlení, o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek či
stavebním řízení jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou
Šlechtovou předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
František Lukl. Dohodli se, že se budou pravidelně scházet a společně pracovat na zjednodušení uvedených systémů a pravidel.
Tento nově nastavený systém by samospráva mohla efektivně
využívat tak, aby lidem usnadňoval život, nikoliv jim ho komplikoval. Šlo o první oficiální schůzku nového vedení Svazu s Karlou Šlechtovou.
„V zájmu měst a obcí samozřejmě je co nejlépe rozvíjet území,
a to i s využitím evropských dotací. Proto jsme rádi, že v kontextu
s eurofondy 2014–2020 existují regionální stálé konference, které
svaz inicioval a má v nich významné zastoupení. Mají mít koordinační a také iniciační roli, co se týče vyhlašování jednotlivých výzev,“ řekl předseda SMO Lukl. „Postupně by měly vzniknout jednotlivé regionální akční plány, které zmapují potřeby území, jehož
rozvoj by měl být financovaný z evropských i národních zdrojů.
Nutné přitom je, aby výzvy byly vyhlašovány cíleně a byl dostatečný prostor i pro středně velká města,“ dodal.
Více: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
slechtova-a-lukl-chceme-zjednodusit-system-a-pravidla-aby-se-lidem-lepe-zilo.aspx

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se na
ministerstvu financí sešel se zástupci Svazu měst a obcí v čele
s předsedou Františkem Luklem. Hlavním tématem bylo rozpočtové určení daní (RUD), podle kterého se rozdělují výnosy ze sdílených daní. Z jednání vyplynulo, že k RUD vznikne expertní pracovní skupina. Mimo jiné se bude zabývat motivačními prvky pro města a obce pro to, aby podpořily lepší výběr daní, řešit bude i
samotné rozdělení výnosů, příspěvek na přenesenou působnost a
další témata, které se týkají financování územních samospráv.
Obě strany se shodly na nutnosti důkladného vyhodnocení
změn, které v RUD provedly minulé vlády, zejména rozsáhlou novelou v roce 2013. „Shodli jsme se, že naším společným zájmem
je nastavení spravedlivého systému, který umožní městům, obcím,
krajům i státu jak řádné plnění nezbytné agendy, tak investice do
rozvoje,“ uvedl předseda SMO Lukl a dodal: „Dohoda panuje i
v tom, že je třeba otevřít debatu o rozpočtovém určení daní jako
takovém, podíl na daních se totiž samosprávám v minulosti významně snížil.“
Ministr financí zřídí odborný pracovní tým, v kterém budou i zástupci měst a obcí. „Na novém modelu rozdělení rozpočtového určení daní by měla existovat širší politická shoda, aby se předešlo
neustálým změnám, které nepřispívají ke stabilitě hospodaření
žádného rozpočtu,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.
Více: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
rozpoctovym-urcenim-dani-se-bude-zabyvat-expertni-tym-ministerstva-financi-a-svazu-mest-a-obci.aspx

Ministr zemědělství Jurečka prosadil
posílení PRV o 13 miliard korun
Vláda schválila návrh ministra zemědělství na zvýšení příspěvku
ze státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova z 25 % na 35 %.
Dotace tak budou do roku 2020 oproti původnímu plánu vyšší
o 13 miliard korun. Celkem dostanou zemědělci, potravináři a lesníci z PRV 2014–2020 přibližně 97 miliard korun.
Program rozvoje venkova zajistí, aby měli čeští zemědělci, potravináři a lesníci rovnovážné podmínky se svými kolegy z ostatních zemí EU. Například rakouská vláda přispívá do PRV pro své zemědělce dokonce 50 % z národního rozpočtu. V Polsku dostávají
příjemci z polských zdrojů 36 %. Evropská unie přispěje České republice ze svého rozpočtu do PRV 2014–2020 přibližně 63 miliardami korun, český rozpočet dodá 34 miliard. Celkem tak bude
v PRV téměř 97 miliard korun.
Zdroj: MZe
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Senát schválil odpadovou novelu, která Pomozte vytvořit aplikaci
definuje bezhotovostní výkup kovů na podporu regionální turistiky
K podpisu prezidenta míří technická novela zákona o odpadech
schválená Senátem. Ta uvádí do souladu evropskou a českou legislativu v oblasti odpadů. Novela zákona o odpadech zapracovává
změnu směrnice o bateriích a akumulátorech, ale i některé nové
evropské směrnice. Formou pozměňovacího návrhu do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy pro zpětný odběr pneumatik. Tzv. euronovela zpřesňuje i definici bezhotovostní
platby za kovový odpad. Tou bude nově výhradně převod z účtu na
účet nebo poštovní poukázka.
Více: http://www.mzp.cz/cz/news_1508012_senat_euronovela

Nová publikace NSZM: Udržitelné
finanční řízení obcí a regionů
Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi
aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., uznávaný teoretik a zkušený praktik v řadě oblastí veřejné správy. Cílem publikace je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého
finančního řízení, ve vztahu k principům udržitelného rozvoje.
Ke sledovaným oblastem patří teoretická východiska a zásady
zdravého finančního řízení, informace k rozpočtování včetně moderních metod rozpočtování, představení potřebných analýz a finančního benchmarkingu, výdaje obce a jejich vazba na potenciální úspory, příjmy obce, problematika řízení rizik, téma transparentnosti a boje s korupcí, hodnocení socioekonomického a environmentálního
přínosu projektů atd.
Zdroj: SMO

Chcete mít energeticky chytré
město? Dejte o tom vědět MŽP
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) plánuje, že vyhlásí výzvu
na podporu účasti měst a obcí v iniciativě Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors). A to v rámci Národního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí
ČR. Pakt starostů a primátorů vychází z iniciativy Evropské komise Smart Cities and Communities a má za cíl přispět k naplňování strategie Evropské unie 20-20-20, zejména ke snížení emisí CO2
o 20 % do roku 2020. Iniciativa je určena pro všechny typy municipalit. Signatáři Paktu starostů se zavazují připravit do jednoho
roku od vstupu do Paktu tzv. Akční plán pro udržitelnou energii
(plán), který bude obsahovat bilanci emisí skleníkových plynů
a přehled plánovaných opatření na jejich snížení. Právě příprava
plánu bude hlavní podporovanou aktivitou v rámci výše uvedené
výzvy MŽP. Podmínkou získání podpory bude přistoupení žadatele k Paktu starostů a primátorů.
Více: http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/
chcete-mit-energeticky-chytre-mesto-dejte-o-tom-vedet-mzp.aspx

Chcete zvýšit zájem o vaše město či obec? Aby se o nich víc vědělo, ukázaly se jejich krásy a navštívilo je co nejvíce lidí? Pokud jste
na všechny otázky odpověděli ano, zapojte se do tvorby webové
a mobilní aplikace na podporu regionální turistiky a rozvoje mikroregionů, která se právě připravuje. Její podstatou jsou QR kódy, po
jejichž načtení získáte více informací o zajímavých místech či akcích.
Aplikaci si bude možné zdarma nainstalovat na chytrém telefonu. Uživatel si bude na místech a akcích, které navštíví, fotit QR
kódy a v profilu v telefonu si tak vytvářet album, do kterého bude
sbírat odznaky za navštívená místa. Budou v sadách tak, aby cestovatelé, včetně těch zahraničních, byli motivování míst či akcí navštívit co nejvíce. Konat by se měly i různé soutěže opět s cílem
motivovat lidi, aby se zajímali o krásy ČR a regionální dění.
Více: http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/ostatni/pomozte-vytvorit-aplikaci-na-podporu-regionalni-turistiky-a-rozvoje-mikroregionu.aspx

Počet žen ve vedení obcí roste.
Téměř čtvrtinu tvoří ženy
Téměř čtvrtinu (23 %) všech starostů a starostek tvoří ženy. Nejvíce žen působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), nejméně jich naopak
najdeme na pozicích primátorek (11,5 %). V radách statutárních měst
působí průměrně 20 % žen. Výsledky analýzy zveřejnila organizace
Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice. Jedná se o vůbec první komplexní analýzu tohoto druhu.
Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými
zastupitelkami. Počet žen v komunální politice vzrostl od roku 1994
do roku 2014 více než 1,5 krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014
činí 27 %, na pozici starostky či primátorky 23 %. Fórum 50 % vytvořilo unikátní webovou databázi, kde lze všechny zvolené starostky dohledat a která je veřejně dostupná na tomto odkazu: http://
padesatprocent.cz/cz/politicky/databaze-politicek/starostky.
„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni
je určitě dobrou zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena
tzv. minimální 30% kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby
určitá menšina mohla efektivně hájit své potřeby a zájmy a nebyla ‚převálcována‘ většinou. Zároveň platí, že nejvíce žen najdeme
tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a jen symbolicky
finančně ohodnocená,“ komentuje výsledek analýzy ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková.
Více: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
pocet-zen-ve-vedeni-obci-roste-temer-ctvrtinu-vsech-starostu-a-starostek-tvori-zeny.aspx
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Cena naděje pro živý venkov 2015
Cena naděje pro živý venkov je ocenění, které je každoročně udělováno za živý spolkový a společenský život v obci, a to v rámci soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Sdružení místních
samospráv ČR je garantem tohoto ocenění. Odměna ve výši 100 tisíc korun je určena pro spolky, které v obci působí. O jejím rozdělení rozhoduje zastupitelstvo vítězné obce.
Krajští vítězové Ceny naděje pro živý venkov:
Středočeský kraj
Psáry
Jihočeský kraj
Drahonice
Jihomoravský kraj
Výrovice
Karlovarský kraj
Dolní Rychnov
Královéhradecký kraj
Konecchlumí
Liberecký kraj
Osečná
Moravskoslezský kraj
Štěbořice
Olomoucký kraj
Rapotín
Pardubický kraj
Morašice
Plzeňský kraj
Záchlumí
Ústecký kraj
Jetřichovice
Kraj Vysočina
Police
Zlínský kraj
Vítonice
Více: http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/943-cena-nadeje-pro-zivy-venkov-2015

Kam zmizela voda? Prázdné
studně, zničená úroda.
Co dělat proti vysychání Česka.
Česko vyschlo. Půda v lesích je jako troud, potoky a řeky odkrývají dno, scvrklé ovoce padá ze stromů, tráva žloutne, rostliny usychají... Na většině území spadlo letos až o třetinu méně srážek, než
je obvyklé, někde napršela dokonce jen polovina normálu. K tomu
se přidala mimořádná horka. Extrémně suchou půdu najdeme na
70 procentech území, a jestli se situace brzy nezlepší – a zatím se
nezdá, že by měla –, může se letošní sucho vyrovnat tomu z roku
1947, kdy usychaly i stromy v plné síle.
Klimatologové přitom varují, že letošní léto – zvlášť pokud se během něj dočkáme ještě pár ničivých krupobití a nějaké té povodně
– je ukázkou toho, co nás čeká do budoucna. Klima se mění stále
výrazněji a varování se naplňují dříve, než jsme očekávali. Například
už počátkem století vědci upozorňovali, že se na jižní Moravě někdy kolem roku 2025 přestane vyplácet jarní ječmen, protože po
vysetí potřebuje příliš mnoho deště, který bude čím dál větší vzácností. Ve skutečnosti od něj tamní zemědělci rychle upouštějí už
v současnosti.
Zdroj: Enviweb.cz
Více: http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/rostlinna-vyroba-puda/kam-zmizela-voda-prazdne-studne-znicena-uroda-co-delat-proti-vysychani-ceska.html
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MŽP dohání dluh klimatické
strategie a s partnery hledá
efektivní adaptační opatření
Intenzivnější a častější povodně, dlouhodobá sucha nebo vlny
horka. To všechno jsou projevy klimatických změn v ČR, které mohou ohrožovat běžný chod a ekonomiku státu, měst i firem. Doposud ale ČR nemá hotový žádný plán, jak na negativní dopady trvalých teplotních změn reagovat. Brzy se to má však změnit, Ministerstvo životního prostředí má dohnat svůj několikaletý dluh
a dokončit Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách
ČR. MŽP zároveň zaštítilo novu soutěž Adaptační opatření roku,
která má ocenit a podpořit rozvoj efektivních řešení, která vedou
ke snížení negativních dopadů klimatických změn v ČR.
Podle Vladimíra Dolejského, náměstka ministra životního prostředí pro ochranu přírody a krajiny, není už tak důležité, jestli jsou
klimatické změny způsobeny přirozeným vývojem nebo lidskou činností, ale jak na ně reagovat. Jak efektivně chránit majetek a šetřit
náklady na odstraňování negativních projevů změny klimatu i přírodu samotnou.
Zdroj: Ekolist.cz
Více: http://www.asz.cz/cs/zpravy-z-tisku/lesnictvi-ekologie-a-myslivost/mzp-dohani-dluh-klimaticke-strategie-a-s-partnery-hleda-efektivni-adaptacni-opatreni.html

Vodohospodářství by mělo spadat
pod jeden rezort, žádá sdružení
Péče o vodu a její šetření by měla spadat pod jedno ministerstvo. Tvrdí to zástupci Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
(SOVAK). Nyní je problematika povrchové vody v gesci ministerstva
zemědělství a podzemní zdroje v gesci ministerstva životního prostředí. Ministerstvo zemědělství ale o změnách neuvažuje. Podle
předsedy představenstva SOVAK Františka Baráka by se jediné zodpovědné ministerstvo mohlo problematice vody věnovat z různých
úhlů pohledu. „Správa vod by měla být sjednocená i kvůli tomu,
že srážky ovlivňují stav podzemních vod stejně jako vodu v řekách
a rybnících,“ uvedl. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Hynka Jordána je změna kompetencí ministerstev politickým rozhodnutím, změny by se nejdřív musely objevit v kompetenčním zákoně. „O tomto se zatím nediskutuje,“ uvedl mluvčí.
Plán boje proti suchu, který schválila vláda, se podle Baráka dostatečně nezabývá například změnami klimatických vlivů, které
v budoucnu v ČR nastanou. Česku také chybí dlouhodobá vodohospodářská koncepce, která by vytyčila cíle až na 40 let dopředu.
Většina navržených kroků podle něj spíše zohledňuje zadržení vody v krajině než zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Stát by se měl
podle Baráka například zaměřit na budování rybníků, které pomáhají udržování vody v krajině, ale také zvyšují úroveň podzemních
vod. Největší sucha nyní jsou na Moravě a ve východních Čechách,
kde v minulosti bývalo rybníků více, řekl Barák.
Zdroj: ZS ČR
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Výstava Má vlast cestami proměn
putovala po celé zemi:
„Léto budiž pochváleno“
V červenci začaly prázdniny a dovolené. V červenci začalo také
menší stěhování národů. Sever a střed Evropy cestuje na jih k teplým mořím a i notoričtí „peciválové“ si udělají alespoň výlet na nějaký ten hrad či zámek. 99 letošních proměn výstavy „Má vlast“ se
koncem června rozloučilo s pohostinným Vyšehradem. Pečlivě naloženy do nákladních vozů se výstavní panely rozjely všemi světovými směry.
Na východ se vydala část moravské kolekce a to již 17. června.
Cílová stanice – Lipník nad Bečvou – meditační park. Zde bylo k vidění 14 proměn z Olomouckého kraje do 3. července. Součástí této kolekce je zdařilá proměna zdejšího kulturního domu Echo. Hned
poté se o velmi žhavém letním víkendu 4. a 5. 7. představila olomoucká kolekce v malebné obci Veselíčko u Lipníku nad Bečvou,
která na výstavě představuje obdivuhodnou proměnu zámecké zahrady. Během hudebního festivalu „Mladí pro venkov“ bylo možné
si nejen prohlédnout opravdu vydařené proměny z Olomouckého
kraje, ale také si zasoutěžit na téma Má vlast. Soutěžily nejen děti,
ale i dospělí. „I když bylo zrovna hodně přes 30 stupňů do vědomostního kvízu na téma „Má vlast“ se zapojilo 34 dětí,“ říká Stanislava Čočková – jedna z organizátorek akce. „V malebném moravském Veselíčku byla výstava k vidění do 19. Července, kdy se nad
obcí uskutečnily Napoleonské slavnosti. Poté výstava poputovala do
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obce Javoříčko-Luká, jejichž panel představuje proměnu někdejší
školy se zahradou v multifunkční centrum a koncem července zakotvila v Litovli na jejímž panelu uvidíte zvelebující proměnu radniční věže.
Na severo-východ naší země se 11. července vydala i druhá moravská kolekce. Kam? Přímo do metropole severní Moravy a Mekky
kulturního moravského dění, do Ostravy – Vítkovic. Zde je k vidění
15 proměn z Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje. Výstava se v multifunkčním vítkovickém areálu představila také
účastníkům festivalu „Colours of Ostrava“. Jednou z vystavovaných
proměn je multifunkční hala Gong realizovaná podle projektu arch.
Josefa Pleskota. V industriálních Vítkovicích byla moravská kolekce
k vidění do 5. srpna.
A vydáme se na západ. Do Evropského hlavního města kultury
– Plzně dorazila již koncem června kolekce českých proměn. Byla
k vidění v areálu nově zrekonstruované „Městské plovárny“ v centru Plzně. Tento nádherný a nápaditě zrekonstruovaný prostor hostilo 33 proměn z krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého a Jihočeského. Během „Plovárenských dní“ byl zde k vidění opravdu zajímavý kulturní program s různými workshopy a také
soutěž na téma „Má vlast.“
Část výstavy „Má vlast“ putovala v červenci po městských i venkovských knihovnách. Národní putovní výstava „Má vlast cestami
proměn“ dělá čest svému přídomku putovní – nemyslíte? My jsme
o tom přesvědčeni.
www.cestamipromen.cz
Zdroj: https://www.facebook.com/CestamiPromen
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Ministr životního prostředí
otevřel Dům přírody,
tentokrát v Moravském krasu

Rodina regionálních značek se rozrůstá.
Sdružuje již 1000 produktů z 26 regionů
Během června schválily nezávislé
certifikační komise v Beskydech, Orlických horách a Poohří nové žádosti lokálních výrobců a poskytovatelů
služeb o regionální značku.
„Noví držitelé značky museli splnit důležitá kritéria, mezi které patří vazba na region, ale také kvalita
produktu či služby a šetrnost k životnímu prostředí,“ uvedla Kateřina Čadilová z Asociace regionálních
značek. Mezi novými držiteli značek
nechybí výrobci keramiky, moštů,
piva, mléčných výrobků či uzenin.
Smyslem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony
a jejich aktivní obyvatele, kteří svou podnikavostí utváří ducha místního kraje. Regionální značky mají rostoucí význam také pro lokální ekonomiku.
„Roste zájem o produkty a služby, které jsou lokální a kvalitní.
Pro spotřebitele je čím dál důležitější vědět, co kupují a také od koho. Každá z regionálních značek nabízí svůj neopakovatelný příběh,
který budete na regálu v supermarketu hledat jen těžko. Lokální výrobci a poskytovatelé služeb díky regionální značce získávají konkurenční výhodu a zázemí naší Asociace, “ dodává Čadilová.
Zájemci o značku, stejně jako zájemci o produkty a služby mohou získat potřebné informace na webu Asociace regionálních značek – www.regionalni-znacky.cz.
Více: http://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/10/
rodina-regionalnich-znacek-se-rozrusta-sdruzuje-jiz-vice-nez-1000-produktu-a-sluzeb-z-26-regionu

V pořadí již šesté návštěvnické středisko v síti Dům přírody, tentokrát v Moravském krasu, začalo sloužit veřejnosti. Pro návštěvníky jej otevřeli ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc a další hosté.
V moderní expozici se návštěvníci poutavou formou seznámí
s historií vzniku krasové krajiny, osídlením v pravěku a vlivem člověka na její podobu. Hravá koláž jim přiblíží zdejší přírodu, film Říše
zkamenělého času zachycuje v 3D formátu chráněnou krajinnou
oblast ve čtyřech ročních obdobích. Celou expozici doplňují interaktivní prvky, krátké filmy, kvízy a animace. Milovníky map a informací určitě zaujme dotykový stůl, na kterém si mohou návštěvníci
prohlížet základní a ortofoto mapy, historické mapy z 19. století,
fotografie a informace o zajímavých místech v Moravském krasu.
„Návštěvníci se konečně dočkali nejen moderní expozice, ale i kvalitního zázemí. Ročně zde projde na čtvrt milionu turistů, kteří nyní mohou nejen poznávat taje jeskyní, ale seznámí se se zdejší jedinečnou
přírodou a krajinou v mnohem širších souvislostech,“ řekl ministr.
Připraveny jsou ekoprogramy pro školy a rodiny s dětmi, tematické terénní exkurze či přednášky. Turistům zde také poradí, jaká
místa v krasu navštívit, jak si naplánovat výlet nebo kde se ubytovat. V malém obchůdku mohou nakoupit certifikované regionální
produkty, průvodce, mapy a další drobnosti.
„Cílem programu Dům přírody, který postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických
středisek. Značka chráněné krajinné oblasti přitahuje turisty, kteří napomáhají šetrnému rozvoji místních obcí. Domy přírody, stejně třeba
jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům
poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany,“
řekl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.
Dům přírody Moravského krasu je vybudován na Skalním mlýnu a je
tak přirozeným nástupištěm ke zdejším největším turistickým atrakcím
– jeskyním Punkevním, Kateřinské a propasti Macoše. Jeho součástí je
i informační středisko CHKO Moravský kras u propasti Macocha.
Otevřeno bylo již 5 domů přírody (Litovelské Pomoraví, Slavkovský les, Poodří, Třeboňsko, Blaník. V rámci programu Dům přírody
bylo otevřeno 6 informačních středisek CHKO (Křivoklátsko, Český
ráj, Bílé Karpaty, Beskydy, Litovelské Pomoraví, Blanský les).
Zdroj: MŽP/AOPK
Více: http://www.mzp.cz/cz/news_150819_Moravsky_kras
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Ministryně pro místní rozvoj navštívila v o prázdninách pět krajů

Ministryně pochválila vybrané
projekty v Pardubickém kraji

la Karla Šlechtová. Nechyběla ani návštěva plzeňské ZOO a prohlídka domova pro seniory s názvem „Senior Residency Terasy“.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Plzensky-kraj-byl-treti-v-poradiSetkání se zástupci regionu, jednání s hejtmanem, účast na Re-Karla-Slechtova-zavitala-do-Evropske
gionální stálé konferenci, návštěva vybraných projektů, které díky
evropským dotacím prošly rekonstrukcí a mnohé další akce. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Pardubickém kraji neztrácela čas. „Představila jsem témata, která momentálně řešíme
na ministerstvu. Největší zájem byl o nový zákon o zadávání veřejných zakázek, novelu stavebního zákona, pozornost byla věnována možnostem efektivnějšího čerpání z evropských peněz, ale také čerpání národních programů ministerstva,“ uvedla Šlechtová.
Vedle setkání se zástupci regionu, hejtmanem kraje a vedením
města Pardubic navštívila ministryně například Tyršové sady, absolvovala prohlídku Muzea barokních soch v Chrudimi a dále si také
prohlédla areál hřebčína ve Slatiňanech.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ministryne-Karla-Slechtova-pochvalila-vybrane-projekty-v-Pardubickem-k

Šéfka MMR ve Středočeském kraji
Setkání se zástupci regionu Středočeského kraje na krajském
úřadě v Praze, návštěva Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi,
či návštěva domova seniorů „U Anežky“ v Luštěnicích. Tak vypadal
den ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, který věnovala
Středočeskému kraji. Zbytek dne strávila v Poděbradech, kde představila a slavnostně otevřela další projekty podpořené z evropských
dotací. Jednalo se o projekt přemostění železniční trati v ulici Koutecká, a otevření rekonstruované ulice Za nádražím, kde proběhla
kompletní výměna stávající konstrukce vozovky a blízkého okolí.
Navečer byl čas na krátkou prohlídku okolí zámku, kde probíhalo
110. výročí objevení pramene Poděbradky.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Karla-Slechtova-Neni-to-ma-posledni-cesta-do-Stredoceskeho-kraje

Karla Šlechtová zavítala
do Evropského města kultury
Ministryně Karla Šlechtová v rámci svých pracovních cest zavítala do Plzeňského kraje. Na setkání s Radou Plzeňského kraje a starosty obcí převažovalo téma bytové problematiky, možnosti čerpání
národních programů MMR a možnosti financování z evropských dotací. „Během jednání padlo mnoho věcných dotazů na podporu výstavby komunitních domů seniorů. Zájem o tento nový podprogram
z oblasti politiky bydlení mne velice těší a mohu přislíbit, že nová výzva pro rok 2016 bude vyhlášena již během letošního podzimu,“ řekZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 205 • 8/2015
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Ministryně v Jihočeském kraji ocenila
přínos přeshraniční spolupráce
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová první srpnovou
středu navštívila Jihočeský kraj. Vyzdvihla především program přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Bavorsko, který se dlouhodobě řadí mezi nejúspěšnější z celé Evropské unie.
Dopoledne se ministryně setkala se zástupci regionu, včetně
hejtmana Jihočeského kraje a představitelů města České Budějovice. Po věcných rozhovorech si účastníci setkání prohlédli Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích, který slouží
k podpoře průmyslového výzkumu a vývoje, a poté jejich cesta pokračovala do Českého Krumlova. Zde si ministryně Šlechtová prohlédla unikátní sbírku fotografií a především dobových snímků
v Muzeu Fotoatelier Seidel, které je nevšední pro svoji autentičnost, a dostalo se i na prohlídku areálu kláštera v Českém Krumgramy potřebám regionu. Příští rok chci například vyhlásit národlově. Oba tyto projekty byly podpořeny z evropských dotací.
ní program, který bude poskytovat dotace na modernizaci místVíce: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
ních komunikací,“ uvedla ministryně.
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/inistryne-Karla-Slechtova-v-JihoDopoledne navštívila Evropský dům, kde žadatelé mohou naceskem-kraji-ocenila-prinos-preshranic
lézt na jednom místě zástupce všech resortů, spojených s využíváním evropských fondů. Během poledne navštívila hasičskou zbrojnici Krásná Studánka. Po pracovním obědě se přesunula do obce
Heřmanice, která byla před pěti lety těžce postižena povodněmi.
V srpnu 2010 zde došlo k celkovému odplavení komunikace včetně podkladních vrstev. Díky národním dotacím MMR se opravila.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ministryne-Slechtova-a-predseda-Svazu-mest-a-obci-Lukl-Chceme-zjednod
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Zajímavý projekt

Rozhledna s kovářským muzeem,
Slapsko
Nová rozhledna Kovářka vznikla na území obce Moraveč – Slapsko u Mladé Vožice. V interiéru rozhledny je instalována expozice
kovářství, slouží totiž rovněž jako kovářské muzeum. Pan Dobeš léta shromažďoval po celém kraji staré tovaryšské a výuční listy, staré
fotografie z místních (již zaniklých) kováren a kovářská nářadí. Sbírka pana Dobeše, umístěná ve věži i venku na malém nádvoří, je velmi obsáhlá a pestrá. Věž, postavená z kamene, je vysoká 13 metrů
s ocelovým točitým schodištěm – po kterém vyjdete-li 50 schodů,
ocitnete se v dřevěné vyhlídce, ze které se skýtá nádherný výhled do
celého kraje. Krajina v okolí Slapska je velmi malebná a nepoškozená a zvolené stanoviště pro stavbu umožňuje dobrou vyhlídku do
krajiny. Expozice byla vytvořena z již existující sbírky předsedy sdružení Venkov a kovárny o. s., pana Dobeše, který provozuje v místě
kovářskou dílnu.

Šlechtová na Liberecku: Příští rok
podpoříme místní komunikace
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v Libereckém kraji
jednala se zástupci kraje o podpoře kulturních památek, cestovního ruchu, sociálního bydlení a představila také možnosti využití evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a národních programů MMR.
„Jsem zde, abych viděla výstupy projektů financovaných z evropských dotací, ale i projektů podpořených z národních zdrojů
MMR, a abych měla zpětnou vazbu, zda jsou tyto finance správně
směrovány a využívány. Na základě toho přizpůsobuji národní proZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 205 • 8/2015
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Ministerstvo rozdělí podnikatelům
v zemědělství, lesnictví
a potravinářství 5 miliard z eurodotací
Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020. Ministerstvo
vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásilo opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských
podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní
technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.
„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora
sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl
v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci
chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost
dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální
technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na
operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových
produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015
do 13 hodin.
Více informací: www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – PRV ČR na
období 2014 – 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách
SZIF www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 – 2020.
Zdroj: MZe
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Operace / alokace PRV:
Investice do zemědělských podniků / 3,28 mld. Kč
1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.1.1 Investice
do zemědělských podniků
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů / 973 mil. Kč
1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Lesnická infrastruktura / 345 mil. Kč
1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura
Technika a technologie pro lesní hospodářství / 190 mil. Kč
1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 8.6.1 Technika
a technologie pro lesní hospodářství
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh / 603 mil. Kč
1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 16.2.2 Podpora
vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Programy Evropské územní spolupráce
postupně vyhlašují výzvy
Po schválení většiny programů Evropské územní spolupráce pro
programové období 2014–2020 Evropskou komisí v průběhu června 2015 se očekávané termíny výzev k předkládání prvních projektových žádostí staly středem zájmu projektových žadatelů. Zejména pak v programech přeshraniční spolupráce. Neschválené zatím
zůstávají pouze programy Interreg DANUBE a INTERACT III, který
ovšem svým zaměřením není určen pro realizaci konkrétních projektů. Jejich schválení se předpokládá na podzim 2015.
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Program
		
Interreg V-A ČR-Polsko
ČR – Svobodný stát Bavorsko
Svobodný stát Sasko – ČR
Interreg V-A Rakousko – ČR
Interreg V-A Slovensko – ČR
Interreg Central Europe
Interreg DANUBE
Interreg EUROPE
ESPON 2020

Termín vyhlášení
výzvy
září 2015
září 2015
31. 7. 2015
září/říjen 2015
listopad 2015
12. 2. 2015
září 2015
22. 6. 2015
podzim 2015

28
Zdroj podrobnějších informací
www.cz-pl.eu
www.by-cz.eu
www.sn-cz2020.cz
www.at-cz.eu
www.sk-cz.e
www.dotaceeu.cz
www.dotaceeu.cz
www.dotaceeu.cz
www.dotaceeu.cz

Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP
jsou zveřejněna Specifická pravidla výzvy
pro žadatele a příjemce a také Obecná
pravidla pro žadatele a příjemce, závazná
pro celý Integrovaný regionální operační program.
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě
v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz. Monitorovací
systém evropských dotací běží zhruba dva měsíce. Nyní je v něm založeno přes 6 500 žádostí o dotace v celkové hodnotě 63,4 mld. Kč.
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2015 je k dispozici na http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty.
Zdroj: MMR
Zdroj: http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2015/Programy-Evropske-uzemni-spoluprace-postupne-vyhlasuji-vyzvy

Operační program Životní prostředí
odstartoval. Na první ekologické
projekty je připraveno 12 miliard
Ministerstvo životní prostředí prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí zahájilo příjem žádostí o podporu v OP Životní
prostředí pro roky 2014 až 2020. Od 14. srpna mohou žadatelé
o dotaci podávat plné žádosti o podporu na realizaci projektů
v rámci 16-ti výzev vyhlášených v červnu letošního roku. Na žadatele čeká v první vlně přes 12 miliard korun. Během následujících
sedmi let bude z OPŽP přerozděleno více než 70 miliard korun. Prioritně nejvyšší prostředky půjdou na zlepšení kvality ovzduší, čištění vod a opatřením proti povodním a suchu. Znění aktuálně vyhlášených výzev MŽP zveřejnilo již v červnu, aby žadatelé o dotaci
měli dostatek času na kvalitní přípravu svých projektů.
Alokace pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní je 1,3 miliardy korun, pro zlepšování kvality ovzduší
v lidských sídlech 5,5 miliardy korun, pro oblast odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik 2,4 miliardy korun a na
ochranu a péči o přírodu a krajinu 2, 9 miliardy korun.
Více informací: www.opzp.cz
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/
operacni-program-zivotni-prostredi-2014-2020-odstartoval-zahajen-prijem-zadosti-na-ekologicke-projekty-za-vice-nez-12-miliard-korun.aspx

IROP vyhlásil první výzvy k podávání
projektů na silnice a územní plány
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první dvě výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu
(IROP). Týkají se zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních
plánů u obcí s rozšířenou působností. „První výzvy v IROP přicházejí necelé dva měsíce od schválení programu Evropskou komisí. Do
konce roku plánujeme vyhlásit 19 výzev v celkové hodnotě více jak
37 miliard korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. K dispozici jsou pravidla a příručky pro příslušné výzvy včetně
možnosti zadávat data o projektu do monitorovacího systému. Projekty je možné konzultovat s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR v jednotlivých krajích.
Kontakty na tyto pracovníky jsou k dispozici na stránkách http://
www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/.

Pro rozvoj česko-saského příhraničí
je připraveno 186 milionů EUR

Jako první program přeshraniční spolupráce byl  spuštěn Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko 2014–2020. Žadatelé mohou již nyní podávat své projektové žádosti ve 4 tematických osách:
•	přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
•	ochrana životního prostředí a využití přírodního kulturního dědictví
•	investice do vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení
•	podpora institucionální a občanské spolupráce včetně Fondu
malých projektů
Pro celé programové období disponuje Program spolupráce dohromady 186 miliony EUR, z nichž téměř 158 milionů pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podobně jako v minulém období je programové území na české straně vymezeno Karlovarským,
Ústeckým a Libereckým krajem, na německé  straně saskými okresy
Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko
a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz včetně samostatných svobodných měst Drážďany a Chemnitz a dvou durynských okresů Greiz
a Saale-Orla.
Více informací: http://www.sn-cz2020.eu/media/cz/Informace.pdf.
On-line portál pro podávání žádostí je k dispozici na adrese
www.sn-cz2020.cz.

MMR podpořilo drobné sakrální
stavby v obcích padesáti miliony
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila finanční
prostředky určené k poskytnutí dotací v roce 2015 v rámci dotačního titulu na podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obcích.
Alokovanou částku 50 milionů korun MMR rozdělí mezi 273 projektů. Těšit se na rekonstrukci kapličky mohou například obyvatelé
v obci Hrnčíře na Táborsku či obyvatelé v Horních Radslavicích na Vysočině. Kaplička v Nové Kyselce se bude moci brzy pyšnit novým zvonem. Seznam vyhodnocených žádostí naleznete zde.
Zdroj: MMR
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MMR přispěje na výstavbu
dvanácti komunitních domů seniorů
105 milionů
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová rozhodla o schválených a zamítnutých žádostech o poskytnutí dotace na výstavbu
Komunitních domů seniorů, vyhlášeného v rámci podprogramu
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015. Schváleno
bylo uvolnění dotací v celkové výši 105 milionů korun pro 12 projektů.
„Tato pilotní výzva, kterou jsme vyhlásili poprvé v historii MMR,
přinesla nové poznatky, které budou zapracovány do programové
dokumentace Programu podpora bydlení pro období 2016–2021
tak, aby podmínky lépe odpovídaly praxi a umožňovaly vznik ještě kvalitnějších projektů odpovídajících potřebám našich starších
spoluobčanů,“ uvedla ministryně.
Výzva k podávání žádostí o dotaci na výstavbu Komunitních domů seniorů byla vyhlášena 20. 5. 2015 a žádosti bylo možné předkládat do 30. 6. 2015. Žadatelé podali 28 projektů ve výši 284 milionů korun. Další výzva na Komunitní domy seniorů pro rok 2016,
bude vyhlášena ve 4. čtvrtletí roku 2015. Seznam schválených akcí financovaných ze státního rozpočtu naleznete zde.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/MMR-podpori-vystavbu-komunitnich-domu-pro-seniory-105-miliony-korun

MPSV podpoří zřizování
školních klubů
Sladit rodinný a profesní život bývá pro rodiče oříšek. V době,
kdy jsou v práci a děti nemají školní vyučování, pro ně často nemohou zajistit hlídání. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
chce stávající situaci zlepšit prostřednictvím tzv. dětských klubů zajišťujících mimoškolní aktivity. Projekty finančně zaštítí Operační
program Zaměstnanost (OPZ), který na jejich realizaci uvolní celkem 200 milionů korun.
Zaměstnanost matek ve věku 25–49 let s dětmi mladšími 15 let
je v ČR pouze 52 % oproti 74 % zaměstnaných žen ve věku 25–49
let bez dětí stejného věku. K této situaci mohou přispívat i nedostatečné služby pro děti mladšího školního věku. Zároveň podle aktuálních přehledů demografického vývoje děti ze silných ročníků přecházejí ze školek do škol, takže lze očekávat další růst poptávky po těchto službách.
„Na mnoha školách družiny fungují v režimu, který se značně liší
od pracovní doby většiny rodičů, dítě je třeba vyzvednout často již
brzo odpoledne. Podpoříme proto vznik školních klubů, školních autobusů nebo příměstských táborů v době školních prázdnin,“ vysvětlila náměstkyně ministryně pro rodinnou a sociální politiku Zuzana
Jentschke Stőcklová.
Na začátku srpna zveřejnilo MPSV výzvy na podporu služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování.
V nich mohou neziskové organizace, školy, obce a další předkládat své návrhy na založení a provozování zařízení, která doplní
chybějící kapacitu stávajících školních družin, zájmových kroužků
či klubů. Mezi podpořené aktivity patří i skupinová doprava do/ze
školy zejména ve venkovských či příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností, zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity nebo příměstské tábory v době školních
prázdnin.
Zájemci mohou své projektové žádosti zasílat do 16. 10. 2015.
Podmínky výzvy jsou k dispozici na www.esfcr.cz.
Oproti minulému programovému období má OPZ od Evropské
unie k dispozici zhruba o 12 miliard korun více, celkem přibližně
70 miliard korun.
Zdroj: MPSV
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MPSV vyhlásilo výzvu pro sociální
podniky. Je připraveno 100 milionů
Pro zájemce o realizaci dobrých nápadů v oblasti sociálního
podnikání z řad podnikatelských subjektů nebo OSVČ a pro všechny, kteří v hlavě nosí projekt, jak pomoci sobě a zároveň lidem na
okraji společnosti – především těm je určena nejnovější výzva Ministerstva práce a sociálních věcí, podpořená v rámci OP Zaměstnanost směřovaná na podporu sociálního podnikání, sociálního
začleňování a boje s chudobou.
Projekty zaměřené na sociální podnikání mají různou podobu.
Společná je snaha začlenit do běžných podnikatelských aktivit společensky nebo zdravotně handicapované osoby. Cílem je zajistit
jim rovné příležitosti, zlepšit jejich sociální postavení ve společnosti a zvýšit jejich životní úroveň i sebevědomí.
Předkladatelům projektů bude k dispozici celkem 100 milionů
korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu s konkrétními podmínkami 17. srpna a projekty bude možné předkládat do 30. listopadu 2015.
Podrobné informace o výzvě:
http://www.esfcr.cz/vyzva-015-opz

MZe poskytne na podporu sociálního
zemědělství 50 milionů korun
Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu
minimálně 5 let a vytvoří pro ně pracovní místa. „Chceme podporovat zodpovědné zaměstnavatele i lidi, kteří jsou na trhu práce
nějakým způsobem znevýhodněni a zároveň pomůžeme udržet
zaměstnanost v zemědělství a na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zemědělec, který zaměstná znevýhodněné
osoby, může na jeden projekt získat zvýhodněnou půjčku až 5 milionů korun prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu (PGRLF). Práce v oblasti sociálního zemědělství
vychází z potřeb zaměstnavatele a možnosti zdravotně postižených se na této činnosti podílet.
Více: http://cmszp.cz/nezarazene/2015/ministerstvo-zemedelstvi-poskytne-jeste-letos-na-podporu-socialniho-zemedelstvi-50-milionu-korun/

MMR: Posun v čerpání dotací
je pozitivní
Na konci srpna představila na jednání vlády ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová nové pokroky ve stavu čerpání za
první pololetí v roce 2015. Pesimistickou variantu odhadu se oproti začátku roku podařilo snížit na rozmezí 36 až 50 miliard korun.
Na účty příjemců bylo od začátku roku proplaceno 44,7 miliardy korun, což představuje nárůst o 9 %. Maximální výše nedočerpání by se tedy měla pohybovat kolem 50 miliard korun, ale
pouze v případě, že budou schváleny velké dopravní projekty dotčené přezkumem vlivu na životní prostředí. „Naše původní odhady ze začátku roku předpovídaly výši nedočerpání v rozmezí
41 až 85 miliard korun, dnes pracujeme s variantou výrazně nižší,“ uvedla ministryně.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/
Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ministryne-Slechtova-Posun-v-cerpani-dotaci-je-pozitivni
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