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) Aktuálně
Národní konference VENKOV
2016: Podpora obcí a spolků
v PRV, dobrá škola a RUD
Na základě diskuse u kulatých stolů přijali účastníci Národní konference Venkov 2016 v Litoměřicích v jejím závěru 21. října 2016 13 prioritních doporučení. Jsou mezi nimi:
1. Rozšířit podporu obcí a spolků v Programu rozvoje venkova; 2. Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie; 3. Podpora tradiční přirozené rodiny; 4. Všemi
možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině,
v sídlech, v podzemí i na povrchu; 5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo
žijí a podnikají.
Více informací na str. 2
) Regiony
Národní síť MAS intenzivně
řeší zpoždění hodnocení SCLLD,
stanovy a novou propagaci
Problém zpoždění hodnocení strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Schváleno je pouze 5 strategií místních akčních skupin ze 180 možných. Potíže jsou s věcným
hodnocením. Za pochodu se vylaďuje proces hodnocení.
Aktuální úkol Národní sítě MAS: Vyjednat s MMR možnosti
alternativního financování MAS v krizovém období, které
vzniklo zpožděním hodnocení SCLLD.
Více informací na str. 9

Krajina našeho domova.

Foto: Michal Němejc

) Téma
Krajské volby 2016 vyhrálo
ANO. Do vedení krajů lidé
zvolili 675 zastupitelů
Hnutí ANO zvítězilo ve volbách v devíti krajích. ČSSD většinově uspěla ve dvou krajských zastupitelstvech. Starostové pro Liberecký kraj získali nejvíce hlasů v Libereckém kraji a KDU-ČSL ve Zlínském kraji. Volební účast v krajských volbách byla 34,6 %, což je méně než v roce 2012. Nejrychleji
byly hlasy sečteny v Čečovicích na Domažlicku, kde však
k volebním urnám přišli jen tři voliči. Naopak nejpozději, ve
22:25 byly výsledky k dispozici za Bernartice na Benešovsku.
Voliči vybrali 675 zastupitelů z 11 803 kandidátů. Do 20,3 %
křesel v krajských zastupitelstvech usednou ženy. Průměrný
věk zvolených zastupitelů je 50 let.
Více informací na str. 3
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Národní konference VENKOV 2016: Největší zájem byl o podporu
obcí a spolků v PRV, dobrou školu, tradiční přirozenou rodina a RUD
Na základě diskuse u kulatých stolů přijali
účastníci konference v jejím závěru 21. října 2016
tato doporučení:
1. Rozšířit podporu obcí a spolků v Programu
rozvoje venkova.
2.	Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.
3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
4.	Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině,
v sídlech, v podzemí i na povrchu.
5.	Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova přímo žijí a podnikají.
6.	Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova příkladem, dobrovolnictví).
7.	Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.
8.	Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě,
které vedou k zlepšení její kvality.
9.	Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
10. Posílit prestiž venkova.
11.	Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.
12.	Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly
mezi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech největších měst + hazard).
13. Posílení respektování demokratických hodnot.

Přednášky
• Plenární zasedání
Ing. Pavel Sekáč: Politika rozvoje venkova, Program rozvoje venkova
Ing. Josef Stehlík: Rodinné farmy
Jiří Netík st.: Sociální zemědělství
• Workshop č. 1, Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech
Mgr. Ondřej Krutílek: Pohled EU na problematiku rodinných farem
Ing. Jiří Hrbek: Statistické zjišťování v oblasti rodinných farem
Bc. Eva Svobodová, MBA: Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR
Ing. Jan Vopravil, Ph.D.: Stav zemědělských půd v ČR a jejich ochrana v kontextu vlastnicko-uživatelských vztahů
• Workshop č. 2, Svoboda – duchovní oblast
Jaroslav Vlasák: Rodina – základ pospolitosti a úspěchů venkovské obce
Ing. Markéta Pošíková: Místní akční plán vzdělávání
• Workshop č. 3, Právo a politika
Ing. Klára Dostálová: Uznání významu venkovských oblastí a malých měst
Karel Rejchrt: Spolupráce obce s rozšířenou působností a místní akční skupiny v rámci projektu místních akčních skupin
Ing. Věra Kameníčková, CSc.: Rozpočtové určení daní
• Workshop č. 4, Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb
Doc. Mgr.Pavel Šaradín, Ph.D.: Delokalizace, transformace a inovace lokální ekonomiky
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.: Neviditelné venkovské ekonomiky
PhDr. Kateřina Čadilová: Regionální značky
Ing. Daniel Marko: EKO banka – cesta ke zdravé ekonomice
Ing. Josef Ryšavý: Regionální rozměr podpory zemědělství
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.: Zpátky ke kořenům LEADERu: IRD
DUHALLOW – MASka MASek
• Workshop č. 5, Životní prostředí a kulturní dědictví
Ing. Pavel Gryndler: Energeticky soběstačné obce
Ing. Martin Vrba: Realizace komplexních pozemkových úprav
zeleň pro klimatickou změnu
Ing. Otakar Šašek: Zeleň pro klimatickou změnu
Ing. Petr Liška: Bioodpady
PhDr. Anna Matoušková: Možnosti podpory regenerace památkových rezervací a památkových zón včetně využití CLLD
Zdroj: SPOV
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Krajské volby 2016 vyhrálo ANO. Do vedení krajů lidé zvolili 675 zastupitelů
Hnutí ANO zvítězilo ve volbách v devíti krajích. ČSSD většinově
uspěla ve dvou krajských zastupitelstvech. Starostové pro Liberecký kraj získali nejvíce hlasů v Libereckém kraji a KDU-ČSL ve Zlínském kraji. „Volební účast v krajských volbách byla 34,6 %, což je
méně než v roce 2012. Nejrychleji byly hlasy sečteny v Čečovicích
na Domažlicku, kde však k volebním urnám přišli jen tři voliči. Naopak nejpozději, ve 22:25 byly výsledky k dispozici za Bernartice
na Benešovsku,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Voliči
vybrali 675 zastupitelů z 11 803 kandidátů. Do 20,3 % křesel v krajských zastupitelstvech usednou ženy. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 50 let. Nejstarším zvoleným zastupitelem je 73letý Jan
Kůrka z Plzně, nejmladším pak 21letá Tereza Hyťhová z Krupky.
Ve Středočeském kraji ve volbách zvítězilo ANO 2011 se 16 mandáty, STAN se 15 mandáty, ČSSD s 11 mandáty, ODS s 10 mandáty,
KSČM s 8 mandáty a TOP 09 s 5 mandáty. Počet zastupitelů v kraji se
odvíjí od počtu obyvatel, v daném případě jde o 65 mandátů. Volební účast byla 34,8 %.
Krajské volby v Jihočeském kraji vyhrála ČSSD se ziskem 15 mandátů. Druhé ANO 2011 obdrželo 12 mandátů. ODS získala 8 mandátů, KSČM 7, koalice PRO JIŽNÍ ČECHY (Starostové, HOPB a TOP 09) 5,
KDU-ČSL 4 a zbývající část mandátů z celkových 55 připadne uskupení JIHOČEŠI 2012. Volební účast v kraji byla 36,3 %.
V Plzeňském kraji uspělo ANO 2011, které získalo 11 mandátů.
ČSSD připadne 9 mandátů, ODS 8, KSČM 6, Starostům a Patriotům
s podporou Svobodných a Soukromníků 4 mandáty a TOP 09 3 manVýsledky
krajských
voleb 2016
Výsledky
krajských
voleb
Středočeský

Jihočeský

2016

Plzeňský

Karlovarský

ANO

72795 20,76 16

32348 17,67 12

34506 21,52 11

16078 22,91 13

ČSSD

48226 13,75 11

41299 22,55 15

27829 17,35 9

9761 13,91 8

KSČM

35534 10,13 8

18317

10 7

18567 11,58 6

8072

ODS

45759 13,05 10

23210 12,67 8

23461 14,63 8

5328

SPD/SPO

17397

5,33 2

3877

4,96

8041

4,39

8559

dáty. Shodně po 2 křeslech v celkem 45místném krajském zastupitelstvu připadnou Koalici pro Plzeňský kraj a Koalici SPD a SPO. Hlasovací lístek vhodilo 35,7 % voličů.
V Karlovarském kraji přišlo k volbám 30,2 % voličů. Nejvíce hlasů získalo ANO 2011, které obsadí 13 mandátů. ČSSD získala 8 mandátů, KSČM 6 a STAN s podporou KOA, KDU-ČSL, TOP 09 5 mandátů a ODS 4 mandáty. HNHRM, Koalice SPD a SPO a Pirátům připadne shodně po 3 křeslech z celkem 45.
20 mandátů v 55členném zastupitelstvu Ústeckého kraje připadlo ANO 2011, 13 mandátů KSČM, 10 ČSSD, 7 ODS a 5 Koalici SPD a SPO.
Volební účast zde byla nejnižší ze všech krajů a rovnala se 28,9 %.
V 45členném zastupitelstvu Libereckého kraje zasedne 18 zastupitelů z SLK, 9 z ANO 2011, shodně po 4 pak z KSČM, ČSSD, ODS
a také Změny pro Liberecký kraj. 2 mandáty získala Koalice SPD a SPO.
O tomto výsledku rozhodlo 35,9 % voličů.
13 z celkem 45 křesel v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje obsadí ANO 2011, 6 ČSSD, 5 ODS a 5 Koalice pro KHK. Shodně po
4 mandátech získali KSČM, Starostové a Východočeši a TOP 09, shodně po 2 mandátech pak Koalice SPD a SPO a Koalice Piráti a SZ pro
KHK. K volbám přišlo v tomto kraji 37,3 % voličů.
V Pardubickém kraji, kde je zastupitelstvo 45místné, bude mít
ANO 2011 12 mandátů, ČSSD 11, Koalice pro Pardubický kraj 9, ODS
5, KSČM také 5 a STAN 3. Do hlasování se zapojilo 36,8 % voličů.
Voliči, kterých do volebních místností v Kraji Vysočina přišlo
37,3 %, rozhodli o tom, že 11 z 45 mandátů bude mít ČSSD, 9 ANO
Ústecký
43308 23,24 20

Liberecký

Královéhradecký

22928

6,54 5

KDU-ČSL/+

12326

3,51

STAN/+

64621 18,43 15

Piráti/+

12208

3,48

6390

3,49

SaS (V)

7601

2,16

2796

1,52

Jihočeši

14658

10629

Jihomoravský

Olomoucký

25875 17,04 9

71797 20,84 15

40218 23,77 16

28525 15,68 8

76768

8,04 4

21346 13,08 6

26882 18,01 11

29407 19,37 11

53352 15,49 11

23480 13,88 9

22677 12,46 6

49752 16,66 14

9961

11,5 6

29480 15,82 13

10039

8,1 4

15319

9,39 4

12488

8,36 5

17311

11,4 6

33393

9,69 7

19565 11,56 7

14961

8,22 4

34001 11,38 9

7,59 4

15909

8,54 7

9803

7,91 4

16207

9,93 5

13430

8,99 5

13819

9,1 5

27796

8,07 6

12770

7,54 5

11625

6,39 3

20719

6,93 6

5,52 3

11325

6,07 5

6448

5,2 2

9041

5,54 2

7058

4,72

9728

6,4 3

19525

5,66 4

12414

7,33 5

9672

5,31 2

20973

7,02 6

4691

3,14

6915

4,63

10261

3,43

7,09 3

STAN

7298

3,91

4236

3,42

12628

7,74 4

5,11 2

STAN

9 048

4,85

3612

2,91

15912

9,75 5

8 5

13066

8,15 4

7082 10,09 5

7535

4,04

14649

8,98 4

8388

5,62 3

6,84 4

21386

6,21 4

16376

3,82

3835

5,46 3

8198

4,4

4048

3,26

8602

5,27 2

5776

3,87

2697

1,77

17624

5,11 3

6004

3,54

1,23

2714

1,45

2380

1,92

2652

1,62

3651

2,44

1657

1,09

7421

2,15

2250

1,33

8744

7,06 4

868

25,7 22

11,9 10

22178

8196

STAN

Moravskoslezský

28612 19,17 12

11369

6125

Zlínský

41075 25,18 13

6,63 4

STAN
12147

Vysočina

21156 17,08 9

SPO (ZK, Pa)
TOP 09

Pardubický

2011, 7 KDU-ČSL, 6 KSČM, 5 ODS, 4 Starostové pro Vysočinu a 3 Koa
lice SPD a SPO.
Krajské volby v Jihomoravském kraji, kde je zastupitelstvo
65členné, vyhrálo ANO 2011 s 15 mandáty, KDU-ČSL a ČSSD shodně s 11 mandáty, KSČM se 7, ODS se 6, TOP 09 s podporou starostů
a „Žít Brno“, Starostové pro Jižní Moravu a dále Koalice SPD a SPO
shodně se 4 a koalice Zelení a Piráti se 3 mandáty. Do volebních
místností přišlo 36,8 % voličů.
V Olomouckém kraji získalo z celkových 55 mandátů 16 ANO
2011, 9 ČSSD, 7 KSČM, 7 Koalice pro OlK, 6 Starostové ProOlomoucký kraj, shodně po 5 pak ODS a Koalice SPD a SPO. K volbám přišlo
33,2 % voličů.
Ve Zlínském kraji je velikost zastupitelstva 45. Nejvíce, 12 mandátů obdržela KDU-ČSL. 8 mandátů získalo ANO 2011, 6 ČSSD a také STAN, 4 KSČM a shodně i Svobodní a Soukromníci, 3 ODS a 2 SPD.
V tomto kraji byla zaznamenána nejvyšší volební účast, a to 38,5%.
V Moravskoslezském kraji, kde je zastupitelstvo 65místné, zvítězilo ANO 2011 s 22 mandáty, ČSSD se 14, KSČM s 9, KDU-ČSL s 8, shodně po 6 pak získaly ODS a Koalice SPD a SPO. Hlasovalo 30,6 % voličů.
Voliči mohli v krajském hlasování udělovat i přednostní hlasy. Nejvíce jich v rámci zvolených zastupitelů získali dva kandidáti KDU-ČSL,
a to Jiří Čunek (14 468) ve Zlínském kraji a Stanislav Juránek (14 269)
v Jihomoravském kraji. Třetí nejvyšší počet přednostních hlasů obdržela Dana Drábová (11 592) ve Středočeském kraji.
ČSÚ
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/do-vedeni-kraju-bylo-zvoleno-675-zastupitelu
Další informace zde: https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2016

40058 32,35 18

23421 15,69 9

7531

4,96

20368 13,41 7
10390

22997

6,67 4

54914 15,94 11

6867
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K prvnímu kolu senátních voleb přišlo
34% voličů
V čase 20:39 byly zpracovány konečné výsledky prvního kola senátních voleb. Lidé volili v 27 obvodech. Vybírali z 233 kandidátů. Žádný z nich nezískal nadpoloviční většinu hlasů potřebnou ke zvolení. Výsledky jsou dostupné na serveru volby.cz.
K volbám přišlo 33,5 % voličů, nejvíce v Brně-město, nejméně
v Mostě. První výsledky byly sečteny v čase 14:21 v Praze-Benicích.
„Jak jsme předpokládali, první výsledky přišly ze samostatně probíhajících senátních voleb v Praze. Do krajského zastupitelstva se v hlavním městě nevolilo, takže tam okrskové volební komise měly snazší
práci,“ uvedla předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Posledním sečteným okrskem byl Ohrobec v okrese Praha-západ.
Nejvyšší podíl hlasů blížící se 50% hranici získali Jiří Cieńciała ve
volebním obvodu Frýdek-Místek, Michael Canov v Liberci a Jiří Růžička v Praze 6. Nejtěsnější rozdíl mezi druhým postupujícím a třetím nepostupujícím kandidátem byl v Jičíně a ve Frýdku-Místku.
Ve všech volebních obvodech se konalo druhé kolo voleb, do
něhož postoupili dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na
prvních dvou místech. Jejich jména jsou k dispozici na serveru
www.volby.cz
ČSÚ

Je zvoleno 27 nových senátorů.
Volební účast 15%.

didátů, a to Jan Horník v Karlových Varech, Alena Dernerová v Mostě, Tomáš Jirsa v Českém Krumlově, Jiří Oberfalzer v Berouně, Jaroslav Doubrava v Ústí nad Labem, Jaromír Strnad v Kutné Hoře, Miluše Horská v Pardubicích, Petr Šilar v Ústí nad Orlicí, Miloš Vystrčil
v Jihlavě a Jan Žaloudík v Brně-městě.
V Plzni-městě pak zvítězil Václav Chaloupek, v Blansku Jaromíra
Vítková, v Táboře uspěl Jaroslav Větrovský, v Praze 11 byl nejúspěšnější Ladislav Kos, v Praze 10 Renata Chmelová, v Mělníku uspěl Petr Holeček, v Jičíně získal nejvíce hlasů Tomáš Czernin. V Olomouci
dali voliči důvěru Lumíru Kantorovi, v Bruntále Ladislavu Václavcovi, v Novém Jičíně Petru Orlovi. Ve Frýdku-Místku měl nejlepší volební výsledek Jiří Cieńciała, v Kroměříži Šárka Jelínková a v Hodoníně Anna Hubáčková.
Nejvyšší volební účast byla v Praze 6 (23,23 %). Nejméně voličů
přišlo k volebním urnám v Mostě (10,73 %).
Zdroj:
https://www.czso.cz/csu/czso/je-zvoleno-27-novych-senatoru

46. Den malých obcí – tradičně
v Prostějově, v Praze na novém místě

Den malých obcí je odborná konference s doprovodnou výstavou určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří chtějí získat od představitelů ministerstev a státní správy akČeský statistický úřad 15. října v čase 16:24 zveřejnil na tuální informace zejména z oblasti financování, dopravní obslužserveru www.volby.cz kompletní výsledky druhého kola se- nosti, dotační politiky a dalších. Koná se dvakrát ročně vždy na dvou
nátních voleb. Zúčastnilo se ho 15,38 % voličů. Prvním sečte- místech – v Čechách a na Moravě.
ným okrskem byl Rýmařov na Bruntálsku, a to ve 14:09. Poslední výsledky byly hlášeny z Mikulčic na Hodonínsku.
Místa konání:
„Z celkem 54 kandidátů bylo ve druhém kole zvoleno 27 senátorů, 3. 11. 2016, Společenský dům, Komenského 4142/6, Prostějov
z toho 6 žen. Průměrný věk nově zvolených senátorů je 57 let,“ uvedla (mapa)
Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.
Absolutně nejvyšší počet hlasů (16 579, resp. 80,19 %) získal Mi- 8. 11. 2016, PVA Expo Praha, Kongresový sál, Beranových 667, Prachael Canov v Liberci. Nejméně (6 058, resp. 51,81 %) Zdeněk Nyt- ha 9-Letňany (více)
ra v Ostravě-městě. V těchto obvodech byl zaznamenán i nejtěsněj- Pozor – změna místa konání pražského DMO!
ší (424), resp. největší rozdíl (12 483) v počtu hlasů mezi zvoleným Dopravní spojení Praha
senátorem a neúspěšným druhým kandidátem.
METRO: stanice Letňany, trasa C
Nejstaršími zvolenými senátory jsou 68letí Jaroslav Doubrava BUS: zastávka na znamení „Výstaviště Letňany“, linky 110, 140, 158,
v Ústí nad Labem a Jiří Růžička v Praze 6. Naopak nejmladším je 195, 201, 269, 295
44letý Jiří Dušek v Brně-městě. Senátorský mandát obhájilo 10 kan- Aktuální spojení si prosím ověřte na www.dpp.cz.
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Hlavní témata 46. DMO
– Zákon o veřejných zakázkách (MMR)
– Projekty obcí v rámci národních i evropských programů (MMR)
– Podpora rozvoje venkova (MZem)
– Nové výzvy v OP Životní prostředí (MŽP)
– Financování obcí a rozpočtové určení daní (MF)
– Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly (MV)
–	Účast na konferenci v Praze přislíbila ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová.
Podrobný program 46. DMO Prostějov
Zahájení (9.00)
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Národní programy a dotační tituly pro rok 2017
Nové výzvy v rámci IROP
Zadávání veřejných zakázek
Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.45)
Program rozvoje a aktuální problematika venkova
Ing. Lucie Chlupáčová, odbor Řídicí orgán PRV
Vystoupení generálního partnera – Česká spořitelna, a. s. (10.05)
Elektronické skartační řízení (10.20)
Ing. Barbora Mertová, odborná konzultantka, Triada, spol. s r. o.
Přestávka (10.30)
Vystoupení hlavního partnera – E.on (11.15)
(první část)
Blok Ministerstva vnitra ČR (11.25)
Aktuální problémy veřejné správy, poznatky kontroly a dozoru
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Blok Ministerstva financí (12.05)
Financování územních rozpočtů v roce 2017, novela RUD
Ing. Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů
Finanční hospodaření obcí a daňové příjmy
Ing. Luděk Tesař, CityFinance
Blok Ministerstva životního prostředí ČR (12.55)
Projekty obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Vystoupení hlavního partnera – E.on (13.15)
(druhá část)
Závěr (13.25)
Po ukončení programu je připraven oběd.
V rámci programu vystoupí zástupci spoluorganizátorů:
• Svaz měst a obcí ČR
• Sdružení místních samospráv ČR
• Spolek pro obnovu venkova ČR
Konferenci moderuje Marcela Vandrová.
DMO

)

A k t u á l n í i n f o r m a c e S P O V / N S M A S 5

V Senátu udělena Oranžová stuha pro Větřkovice
a Zelená stuha pro Kostelní Lhotu

13 krajských vítězů
Ceny naděje pro živý venkov

Spolkový život a fungující občanská pospolitost. Tato dvě kritéV Senátu PČR byl vyhlášen vítěz Oranžové stuhy ČR roku 2016. Vítězem je obec Větřkovice z Moravskoslezského kraje. Na druhém
ria rozhodují o nositelích Ceny naděje pro živý venkov z řad obcí
místě se umístila obec Rudimov ze Zlínského kraje a třetí misto obsadila obec Dolní Újezd z Pardubického kraje.
Zelenou stuhu ČR roku 2016 získala obec Kostelní Lhota ze Středočeského kraje. Na druhém místě se umístilo město Skalná z Kar- v rámci soutěže Vesnice roku.
Sdružení místních samospráv uděluje tuto cenu již od roku 2009
lovarského kraje a třetí místo získala obec Osíčko ze Zlínského kraje.
Zdroj: fcb SVR
a jeho nositeli jsou desítky obcí, které zpravidla slaví úspěchy i v jiných soutěžích, mnohdy navíc opakovaně.
Hodnocení našeho ocenění je dvousložkové, tedy jak bodové,
tak založené na osobním hodnocení jednotlivých členů krajské komise. Hlavními kritérii je počet spolků a neformálních sdružení působících v obci, zapojení spolků do aktivit obce, vzájemná spolupráce a koordinace spolků, otevřenost spolků pro veřejnost (zapojení do činnosti spolků) a hodnotí se také nejvýznamnější akce.
Členové komise oceňují také to, jak konkrétní lidé mnohdy s minimem prostředků, ale s dostatkem nadšení ovlivňují svým aktivním
postojem život v obcích, jak pracují s dětmi, ale i se seniory. Posuzuje se také to, jaké podmínky pro takového spolkové a občanské
aktivity vytváří vedení obcí.
Celostátní vítěznou obec a budoucího nositele Ceny naděje pro
živý venkov vybírá hodnotitelská komise složená zejména ze členů
předsednictva SMS ČR. Odměna celkovému vítězi plynoucí z Ceny
naděje pro živý venkov činí 100 000 korun a je určena pro spolky,
které v obci působí. O jejím rozdělení rozhoduje zastupitelstvo vítězné obce.
Letošním vítězem Ceny naděje pro živý venkov je obec
http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1150-zname-13-krajskych-vitezu-ceny-nadeje-pro-zivy-venkov
Zlatá
Modrá
Bílá
Zelená
Oranžová
Cena
stuha
stuha
stuha
stuha
stuha
Naděje pro živý venkov
Jihočeský kraj
Cehnice
Nišovice
Čejetice
Albrechtice nad Vltavou
Popelín
Zvíkov
Jihomoravský kraj
Kozojídky
Výrovice
x
Ratíškovice
Drnovice
Hrušky
Karlovarský kraj
Valy
Poustka
Sadov
Skalná
Hazlov
Smolné Pece
Kraj Vysočina
Lípa
Heřmanov
Nová Ves
Šebkovice
Sobíňov
Vepříkov
u Nového Města na Moravě
Královéhradecký kraj
Rudník
Petrovice
Podbřezí
Dobrá Voda u Hořic
Kratonohy
Stěžery
Liberecký kraj
Prysk
Kruh
Dlouhý Most
Tatobity
Svijany
Chuchelna
Moravskoslezský kraj
Velké Hoštice
Žabeň
Větřkovice
Zbyslavice
Olomoucký kraj
Hněvotín
Skalka
Troubky
Dub nad Moravou
Bělá pod Pradědem
Vrbátky
Pardubický kraj
Sebranice
x
Leštinka
x
Dolní Újezd
Horní Ředice
Plzeňský kraj
Konstantinovy Lázně
Příchovice
Druztová
Nevřeň
Zvíkovec
Mladý Smolivec
Středočeský kraj
Úholičky
Kácov
Cítov
Kostelní Lhota
x
Zlonice
Ústecký kraj
Nové Sedlo
Kytlice
Vědomice
Jiřetín pod Jedlovou
Nová Ves v Horách
Libochovany
Zlínský kraj
Kašava
Hošťálková
Jalubí
Osíčko
Rudimov
Ratiboř
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„Venkov v hlavě” je motto Národní konference venkov v Litoměřicích 20. – 21. října 2016
Každý z nás si pamatuje – má „v hlavě“ několik stovek nebo i tisíc lidí, která zná z rodiny, ze školy, z práce nebo je jen tak prostě potkává ve své obci či městě a zná je jen podle obličeje nebo postavy. Jsou to jeho potenciální kamarádi, partneři, dodavatelé, řemeslníci... Ve velkém městě je mnohdy ani nedokáže najít, kdyby je potřeboval. Na venkově jsou tito lidé „z hlavy“ daleko blíž, lze je snadno a rychle najít a spolupracovat s nimi.

Manifest Evropského venkovského parlamentu
je výstupem druhého Evropského venkovského parlamentu, konaného ve dnech 4. – 6. listopadu 2015 v rakouském Schärdingu za přítomnosti 240 účastníků ze 40 evropských zemí.
* Tučně jsou vytištěny body, k nimž jsou navrženy kulaté
stoly ve workshopech Národní konference VENKOV 2016,
ostatní body jsou kurzívou.
1.	My, zástupci mnoha lidí a organizací pocházejících z venkovské
Evropy, jsme přijali tento Manifest jako vyjádření tužeb, závazků a
požadavků venkovského obyvatelstva, které byly navrženy během
několika setkání v mnoha zemích v rámci kampaně Evropského
venkovského parlamentu 2015.
2.	
Rozmanitost venkovských oblastí. Hluboce si ceníme různorodosti evropské krajiny a jejich obyvatel, které vyplývají z geomorfologie, klimatu a biodiverzity pevniny a moří, stejně jako dlouhé historie lidského působení na celém kontinentu. Tuto pestrost v kultuře a přírodních zdrojích vidíme jako obrovskou příležitost pro
budoucí blahobyt všech lidí v Evropě.
3.	
Společné hodnoty. Uznáváme společné hodnoty, které spojují evropské obyvatele – demokracii, rovnost, právní pořádek, uznání lidských práv, ducha spolupráce. Jsme ohromeni společnými tématy,
které byly výsledkem kampaně Evropského venkovského parlamentu napříč Evropou, od Atlantiku po Černé moře a od Skandinávie po Středomoří.
4. Kvalita života. Lidé žijící ve venkovských oblastech Evropy
si velmi váží kvality života, kterou jim venkov, farmy, vesnice a malá města, pobřežní oblasti a ostrovy, hory, lesy,
volně žijící zvěř, krajina, zdravé životní prostředí a kulturní
dědictví nabízejí.
5.	
Obavy z podmínek na venkově. Navzdory veškerým pozitivům jsme
velmi znepokojeni omezeností venkovské ekonomiky, nedostatkem
uspokojující a dobře placené práce, ztrátou obyvatelstva odchodem
mladých lidí, který způsobuje demografickou nerovnováhu, poklesem služeb, chudobou a sociálním vyloučením znevýhodněných lidí
nebo etnických menšin a zhoršováním kvality životního prostředí.
6.	
Potřeba konat. Jsme přesvědčeni, že tyto výzvy je potřebné řešit
nejen pro prospěch venkovských komunit, ale také pro prospěch

celé evropské populace. Všichni jsme závislí na potravě, energii,
vodě a nerostech vyprodukovaných ve venkovských oblastech.
Farmáři, podniky a další venkovští aktéři vytvářejí společné bohatství pro celou Evropu. Venkovské oblasti významně přispívají ke
zmírnění klimatických změn, rekreaci, veřejnému zdraví, sociálnímu, ekonomickému a duchovnímu bohatství.
7.	
Práva. Prosazujeme právo k plnému uznání důležitosti venkovských oblastí a komunit všemi lidmi a institucemi v Evrovenkovského parlamentu k tomu, aby byly venkovské komunity
pě, a to právo na kvalitu života a životní úrovně stejnou jako
schopné ovlivnit přípravu strategií rozvoje po roce 2020. Žádáme
ve městech a právo na plnou účast v politických procesech.
Radu EU, aby zvážila přezkoumání stavu a potřeb venkovských obŽádáme vlády na všech úrovních k uznání těchto práv. Muži
lastí ve všech členských státech.
a ženy by měli mít stejná práva ve veškerých politických as11.	Odvrácení klesající spirály. Životnost mnoha regionů je ovlivpektech a opatřeních týkajících se venkovských komunit.
něna tzv. „klesající křivkou”. Ztráta populace (zejména mla8.	
Vize. Naše vize o budoucnosti venkovské Evropy je plná energicdých lidí) vede ke snížení životaschopnosti a kvality venkovkých, inkluzivních a udržitelných venkovských komunit, doplněná
ských služeb a zapříčiňuje oslabení místní ekonomiky, které
rozličnou venkovskou ekonomikou a kvalitním životním prostřepodněcuje ještě vyšší ztrátu populace. Pro zvrat této křivky
dím a kulturním dědictvím. Věříme, že venkovské komunity, předvyzýváme k soustředěnému úsilí zúčastněných venkovských
stavené v této vizi, mohou být dlouhodobými významnými přispěpartnerů, organizací a vlád a zároveň k uvědomění si hodnot
vateli k prosperující, mírumilovné, spravedlivé Evropě, stejně tak
života na venkově (na rozdíl od měst), posílit kvalitu venkovjako pro udržitelnost globální společnosti.
ských služeb, diverzifikovat venkovské ekonomiky a umožnit
9.	
Partnerství. Snaha o naší vizi vyžaduje v každém státě svěží a spramladým lidem na venkově zůstat nebo se tam vrátit.
vedlivé partnerství mezi lidmi a vládami. My, venkovské obyvatelstvo a organizace víme, že máme odpovědnost poskytovat vedení 12.	Mladí. Mnoho mladých lidí je připraveno zůstat, nebo se na
venkov přestěhovat a převzít zodpovědnost jako zeměděla různé akce na podporu všeobecné spokojenosti. Zároveň však
ci, podnikatelé nebo běžní občané. Mladí lidé potřebují zajípožadujeme, aby vlády na všech úrovních (a také evropské institumavé zaměstnání, účelně zaměřený systém vzdělávání a odce) pracovaly na tom, aby toto klíčové partnerství bylo efektivní.
bornou přípravu vycházející z místních potřeb, přístup k po10. Z
 práva o stavu venkovských oblastí. Vyzýváme Evropskou unii, aby
zemkům, bydlení a úvěrům, společenské a kulturní aktivity
zorganizovala rozsáhlý průzkum stavu venkovských oblastí napříč
určené pro mladé lidi, stejně tak jako konkrétní podporu pro
EU a jejich přínos pro blaho EU, který mají v současnosti a mohou
mladé podnikatele a zemědělce. Vyzýváme vlády a občanmít i do budoucnosti. Zpráva o tomto průzkumu by měla být pubskou společnost, aby plnily tyto požadavky a umožnily mlalikována do roku 2017, k příležitosti 30. výročí publikace „Budoucdým lidem aktivně se podílet na politických procesech. Podnost venkovské společnosti”. Její výsledky by se měly promítnout
porujeme požadavky mladých lidí na potřebu vytváření parv lepším cílení na venkovské oblasti v rámci všech relevantních evlamentu pro mládež, a to na národní i evropské úrovni.
ropských programů a fondů. Přejeme si využít postupy Evropského
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016
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13.	Uprchlíci. Příchod zoufalých lidí z oblastí zasažených konfliktem či
ru do místních akčních skupin, rozšířily jejich financování,
lesnictví, rybolovu, výrobě energie, výroba včetně podnijinými problémy, kteří hledají útočiště a nové životy v Evropě, vypřizpůsobily svá pravidla a postupy pro potřeby venkovků s přidanou hodnotou, dodavatelských řetězcích, cesvolává potřebu jednat i v našich sítích. Vyzýváme vlády a ostatní
ských komunit, a aby zajistily skutečně integrovaný přístup
tovním ruchu a v odvětví služeb; také v podnicích založeorganizace k co nejrychlejšímu vyřešení příčin této krize, a to dobk místnímu rozvoji a k využití multi-fondového financování.
ných na IT. Velký prostor je otevřen i pro sociální podniky.
rosrdečným způsobem na základě solidarity mezi lidmi. Věříme, že
Naléhavě žádáme všechny sektory v zemích západního BalVelmi důležité je zajištění všestranného poradenství, podpříchod a následná integrace nově příchozích lidí může být přílekánu a Černého moře, aby položily základy partnerství mepory podnikání a úvěrových služeb, stejně tak odborného
žitostí pro venkovské oblasti, zvláště pro ty s ubývající populací.
zi všemi odvětvími pro použití LEADER a CLLD.
vzdělávání a odborné přípravy přesně zaměřené na exisProces integrace musí zahrnovat nezbytnosti jako je vytváření no- 16.	Venkovské služby a infrastruktura. Základní venkovské
tující a potenciální pracovní příležitosti.
vých pracovních míst, investice do bydlení, služeb a infrastruktury.
služby jako jsou obchody, poštovní služby, školy, základní 19. Malé a rodinné farmy. Uznáváme, že komerční farmy výÚspěšná snaha/úsilí o integraci by měla být oslavována.
zdravotní péče a veřejné doprava, stejně tak jako sociální
znamně přispívají k evropskému hospodářství. Jsme však
14. Chudoba a vyloučení. V boji s chudobou a sociálním vylouinfrastruktura, jsou životně důležitými pro kvalitu života
vážně znepokojeni s úbytkem pracovních sil v zemědělství
čením už byl Evropě zaznamenán posun a zlepšení. Nicméve venkovských oblastech. Odpovídající fyzická infrastruka milionů malých a rodinných farem v rámci EU a v jihovýně milióny lidí jsou stále vystavovány chudobě a různým
tura – vodovody, kanalizace a elektřina, dodávky energie,
chodní Evropě a černomořském regionu, zvláště pak v oddruhům sociálního vyloučení. Sociální a teritoriální koheze
dopravní systémy – je také nezbytná. Nicméně v mnoha
lehlých oblastech, v horských oblastech a na ostrovech. Tyto
jsou nedílnou součástí naší evropské vize. Požadujeme trvenkovských oblastech jsou venkovské služby dostupné
farmy poskytují obživu milionům rodin, dodávají potraviny
valé úsilí, které bude vyvinuto na podporu začlenění a plzřídka či úplně vymizely. Nedostatečná infrastruktura pak
na místní trhy, tvoří společenství tisíců komunit a udržují
né zapojení do společnosti. Zvláště pokud jde o potřeby
může přispívat k „začarovanému kruhu” úpadku venkovtradiční způsob života, na němž závisí zdraví země, krajiny,
romských komunit v mnoha evropských zemích, které patských oblastí. Vyzýváme vlády a poskytovatele služeb, aby
ekosystémů a kulturní dědictví. Mohou si zachovat životaří mezi nejchudší a nejvíce vyloučené z celé evropské venuznaly právo venkovských lidí na odpovídající infrastrukschopnost vytvářením družstev a společenských zemědělkovské populace. Romská populace by měla být uznána za
turu a přiměřený přístup ke všem základním službám,
ských podniků, kolektivní přidanou hodnotou pro své výosoby se stejnými právy na vhodná pracovní místa, stejně
a umožnily účast venkovských společenství na rozhodovárobky, diverzifikací příjmů a místních ekonomik; a postuptak jako právo na vzdělání jejich dětí. Všichni lidé mají taní a příjmu opatření k zajištění odpovídajících služeb a inně vytvářet větší pozemní jednotky. Naléhavě žádáme
lent a schopnosti, které mohou nabídnout.
frastruktury pro naše potřeby.
vlády, dárce, organizace občanské společnosti a venkovské
15.	LEADER a CLLD. Jsme zastánci územního, integrovaného 17.	Širokopásmové připojení a mobilní komunikace. Přístup k velkokomunity, aby uznaly a podporovaly rodinné zemědělství
a partnerského přístupu „zdola-nahoru” uplatňovaném
kapacitním telekomunikacím je zásadní pro sociální, kulturní
jako životaschopný evropský model.
v rozvoji venkova. Přejeme si široké uplatnění principu
a ekonomický život všech Evropanů, stejně jako pro poskytování 20.	Malá města. Malá města, kterých jsou v Evropě tisíce, mají
LEADER i v jeho širším pojetí Komunitně vedeného místního
služeb. Venkovské oblasti mají, vzhledem k jejich vzdálenosti a řídzásadní význam jako sociální, hospodářská a kulturní cenrozvoje (CLLD), a to jak v rámci EU, tak i mimo ni. Jsme velmi
kému osídlení, zvláštní potřeby pro efektivní telekomunikace. Nictra pro venkovské komunity. Jsou centry obchodu, veřejznepokojeni nedostatečnou integrovaností procesů regioméně mnoho venkovských oblastí, zejména ve střední a východní
ných a sociálních služeb, středních škol a zdravotní péče;
nálního rozvoje a rozvoje venkova v mnoha zemích. NaléhaEvropě a okrajových regionech EU, je v současné době vážně znenabízejí velké příležitosti pro cestovní ruch; a společně vývě vyzýváme instituce a vlády v rámci EU, aby vložily důvěvýhodněno nedostatkem telekomunikačních systémů. Vyzýváme
znamným způsobem přispívají k regionální a národní ekovlády, nadnárodní investory a poskytovatele telekomunikačních
nomice. Nicméně nejsou uznány jako hlavní cíl národních
služeb, aby naléhavě pracovaly na umožnění přístupu k vysokonebo evropských politik a programů a často nejsou vnímárychlostním širokopásmovým připojením a mobilních služeb pro
na ani jako venkov, ani jako město. Doporučujeme proto
venkovskou populaci – a v případě potřeby povolit venkovským
zaměření hlavního proudu Evropské unie na malá města,
komunitám potřebné kroky k zajištění této služby.
na uznání jejich významné společenské a ekonomické role
18.	Místní a sub-regionální ekonomiky. Venkovské oblasti v Evpro venkovské oblasti a jejich životaschopnost; a také větropě zahrnují tisíce místních a subregionálních ekonomik,
ší zaměření na potřeby malých měst v rámci národních pokteré zahrnují mikro podniky, malé a střední podniky, ktelitik. Vyzýváme k posílení spolupráce mezi komunitami, orré jsou zásadním zdrojem obživy komunit a významně přiganizacemi a veřejnými orgány ve venkovských a městspívají k rozšíření ekonomik evropských národů. Prosazuských oblastech za účelem získání prospěchu v sociálních,
jeme posílení vitality a životaschopnosti těchto místních
kulturních a hospodářských vztazích, které takováto spoa sub-regionálních ekonomik v celé venkovské Evropě.
lupráce může přinést; a posílení intenzivní výměny názorů
Provedení se bude v jednotlivých oblastech lišit, ale může
a osvědčených postupů mezi zúčastněnými subjekty ve
zahrnovat iniciativy v různých odvětvích – v zemědělství,
venkovských a městských oblastech.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016
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21.	Změna klimatu a přírodní zdroje. V průběhu příprav konference Organizace spojených národů O změně klimatu prosazujeme významnou roli venkovských oblastí v Evropě,
kterou mohou hrát v boji proti změně klimatu a zachování
přírodních zdrojů; a také uznáváme potřebu pomoci venkovským oblastem, aby se dokázaly klimatické změně přizpůsobit. Více než 40 % povrchu Evropy zaujímají lesy, které mohou zachytit a přeměnit uhlík a které významně přispívají k využití obnovitelných zdrojů surovin a energie.
Venkovské oblasti jsou výhodně umístěné tak, aby uspokojily rostoucí poptávku po obnovitelných zdrojích energie z větru, vody, moře, slunce, geotermálních a dřevěných
zdrojů, a to takovým způsobem, který respektuje nedotčenou přírodu a životní prostředí a který přináší přímý prospěch a zaměstnanost do venkovských komunit. Vyzýváme
k zvýšení využití agro-lesnictví, agro-ekologie a bio-ekonomických přístupů. Rovněž vyzýváme, aby byly vzaty v potaz
podmínky související se změnou klimatu při definování
znevýhodněných regionů při přidělování finanční podpory.
22.	Západní Balkán a jihovýchodní Evropa. Venkovské komunity a ekonomiky v zemích západního Balkánu a zemích jihovýchodní Evropy jsou hluboce ovlivněny politickou nestabilitou v regionu. Proces
přistoupení k EU je v pořadí. To zpomaluje proces politických reforem. Rozvoj venkova vlády vidí jako nízkou prioritu. Naléhavě žádáme, aby EU oživila proces vyjednávání o vstupu, včetně mnohem
účinnější podpory rozvoje venkova.
23.	Vedení (leadership) v oblasti rozvoje venkova. Uznáváme důležitou
roli vedení na všech úrovních i mezi úrovněmi. Jsme si vědomi, že prvotní odpovědnost za identifikaci potřeb a poskytování řešení spočívá na nás, venkovských subjektech. Nicméně vedení v oblasti rozvoje venkova zahrnuje kolektivní činnost místní, regionální, národní
a evropské úrovně a je charakterizována povinnostmi, komunikací,
spoluprací a budováním důvěry. Vyzýváme občanskou společnost,
vlády a soukromý sektor, aby pracovaly v partnerství, nabízely budování kapacit, zdroje a podporu k posílení prostředí, které podněcuje
inovativní, udržitelné a odpovědné vedení pro budoucí lídry.
24. Sítě občanské společnosti. Evropské a národní sítě, které
vedly tuto kampaň Evropského venkovského parlamentu,
jsou zakořeněny na místní úrovni a v participativní demokracii. Základem jsou lokálně založené iniciativy, tisíce vesnic, akční skupiny, místní sdružení, družstva a další struktury, které poskytují základní služby a podporují spolupráci mezi subjekty na venkově. Vyzýváme vlády a Evropské
instituce, aby respektovaly nezávislost nevládních organizací a jejich sítí a podporovaly jejich činnost.

25.	Partnerství mezi občany a vládou. Jsme přesvědčeni, že
efektivní rozvoj venkova požaduje otevřenou mysl a inovativní partnerství mezi lidmi a vládami bok po boku, jako rovný s rovným. Vyzýváme zúčastněné strany z venkova, aby
pozitivně pracovaly s vládami; a vlády, mezinárodní instituce a příslušné orgány, aby stanovily smysluplné systémy
konzultací a spolupráce s cílem umožnit zúčastněným stranám z venkova účast na vytváření a provádění politik; a položily pevné základy pro plodnou spolupráci mezi zúčastněnými stranami z venkova a vládami na všech úrovních.
26.	Podpůrné prostředí. Vyzýváme vlády, aby vnímaly spolupráci s venkovskými komunitami důvěryhodně a otevřeně,
uznávaly jejich právo na sebeurčení a poskytovaly podpůrné prostředí v oblasti práva, regulace, administrace a financí. Toto podpůrné prostředí by zahrnovalo pevný závazek
k demokracii a právnímu státu; soudržnost mezi různými
aspekty a geografickými úrovněmi politiky v rámci působnosti týkající se venkovských oblastí; zahrnutí venkova do
všech relevantních politik a programů; zjednodušený design, citlivé a flexibilní využití regulačních, daňových a finančních systémů k podpoře iniciativ jednotlivců, mikro-podniků, malých a středních podniků, sociálních podniků,
družstev a dalších; respektování práv venkovských komunit při tvorbě mezinárodních zákonů a smluv.
27.	Vzdělání. Lidé potřebují neustále zvyšovat své schopnosti,
přizpůsobit se a zdokonalovat se v oblasti sociálních a ekonomických aktivit v dnešním měnícím se světě. Z tohoto důvodu vzdělávání a celoživotní učení – které začíná již v raném
dětství – zaujímá zásadní místo umožňující venkovským komunitám vzkvétat (společně se spoluprací a vytvářením sítí)
a plně se zapojovat do rozvojových procesů. Vzdělání a celoživotní učení mají zásadní význam umožnit mladým lidem
pochopit příležitosti bohatého a životaschopného života na
venkově, dosáhnout a neustále obnovovat nezbytné dovednosti. Naléháme na vzdělávací instituce, aby zajistily přístup
ke vzdělání pro venkovské komunity, a to včetně dálkového
vzdělávání a odborné přípravy odpovídající na reálné požadavky života na venkově.
28.	Mezinárodní výměny. Věříme, že dosažení udržitelného rozvoje venkova v Evropě může být uskutečněno pomocí výměny osvědčených
postupů mezi zúčastněnými stranami z venkovských oblastí a vlád
ve všech evropských zemích i mimo ni. Vyzýváme k vytvoření evropského přístupu výměnných programů, a to prostřednictvím spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi, mezinárodními dárci a dalšími v rámci EU i mimo ni. Hlavní podíl na tomto procesu by
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016

měl být proveden Evropskou sítí pro rozvoj venkova (ENRD) a Celostátními sítěmi pro venkov financovanými z EU fondů.
29.	Hájení zájmů, aktivity. Žádáme sítě evropských nevládních organizací, které spolufinancovaly druhý Evropský venkovský parlament,
aby jednaly a v úzké spolupráci se svými národními členy a všemi
ochotnými partnery hájily v rámci svých aktivit výstupy tohoto EVP
(manifestu).
30.	Náš závazek. Slibujeme vlastní trvalý závazek k dosažení vizí a opatření uvedených v tomto Manifestu. Věříme, že venkovské komunity,
vlády a nadnárodní instituce, které spolupracují společně, mohou
dosáhnout obnovy venkovských regionů Evropy. S tímto přesvědčením prohlašujeme, že celá Evropa má/bude žít!

Vysvětlivka:
Kampaň Evropského venkovského parlamentu 2015 byla spolufinancována třemi celoevropskými nevládními organizacemi – ERCA,
European Rural Community Alliance, PREPARE, Partnership for Rural
Europe, and ELARD, European LEADER Association for Rural Development. Evropskému venkovskému parlamentu předcházelo 36 národních kampaní, v rámci kterých byly postupně z regionálních úrovní shromažďovány názory a myšlenky venkovských komunit; tyto
výsledky pak byly přeneseny a konzultovány na národní úrovně
a konzultovány během národních konferencí nebo národních venkovských parlamentů a následně přeneseny na úroveň Evropského
parlamentu. Tato kaskáda sběru informací byla završena třídenním
zasedáním Evropského venkovského parlamentu, jehož se zúčastnily tzv. delegace ze 40 zemí. Více než 200 stakeholderů se spolu se zástupci vlád a mezinárodních institucí sešli, aby diskutovali závěrečný
Manifest. Tento dokument má tvořit základ pro další kampaň zakládajících organizací a pro jejich národní a regionální partnery.
Dokument byl přeložen organizací ELARD s cílem zpřístupnit
dokument široké české veřejnosti. Překlad nebyl postoupen profesionální jazykové korektuře.
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Výbor NS MAS řešil zpoždění hodnocení SCLLD, vzdělávací projekt „MASky v obraze”,
stanovy a propagaci na novém webu
Ostatním
–	Na základě zaslaných připomínek zaslat do konce prvního týdne v říjnu finální návrh Stanov NS MAS.
–	Najít adekvátního uchazeče na pozici administrátora a animátoVýbor NS MAS schvaluje:
ra projektu OPZ s názvem Masky v obraze.
–	návrhy částek na zajištění workshopů v jednotlivých krajích –	Posbírat a zpracovat podněty z krajů směrem k Národní stálé
v rámci projektu MMR s názvem Zvýšení kvality strategického
konferenci, která se bude konat 5. – 6. 10. 2016.
plánování ve venkovském prostoru, kdy bude použit výpočet
Zapsala: FV
pro kraj paušál 12 000 Kč + počet MAS v kraji
–	podání žádosti o projekt s názvem Masky v obraze do OPZ
–	nominaci Miroslava Makovičky do pracovní skupiny v rámci Výběr z témat jednání
Memoranda o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy
a rozvoje venkovské krajiny
Úkol: Vyjednat s MMR možnosti alternativního financování
moval, že v těchto případech mají MAS kontaktovat NS MAS (H. Flo–	nominaci Jiřího Krista do pracovní skupiny pro Smart Cities pod
MAS v krizovém období, které vzniklo zpožděním hodnoceriana, B. Zemanovou), kteří toto řeší s ŘO CRR a ŘO IROP. CRR má
Výborem pro udržitelné municipality RVUR
ní SCLLD
snahu projít co nejdříve všechny Žádosti 4.2, aby MAS mohly čerDává za úkol:
Předseda NS MAS Václav Pošmurný informoval, že na základě pat finance.
Členům Výboru
jednání zástupců NS MAS s vedením MMR a ŘO IROP byla provedePotíže s věcným hodnocením
–	Vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak na revize Specifických pravidel IROP 4.2 (dále jen Žádost 4.2), která
Florian informoval, že se může stát, že MAS dostane ve 2. kole VH
členské základně, odborné veřejnosti tak také laické veřejnosti. umožňuje vydání Rozhodnutí k Žádosti o podporu v IROP 4.2 již po
–	Předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru ná- ukončení první fáze věcného hodnocení Strategie CLLD, tj. poté, co hodnocení NE z jednoho OP. V tom případě jsou režijní náklady způhradníkům pro zastupování ve Výboru.
MAS obdrží výsledek z tzv. velké komise, jehož závěr bude „ANO” sobilé u těch OP, které má schválené hodnocení ANO nebo ANO s výhradou. Z toho vyplývá, že se sníží celková suma režijních výdajů.
–	Přepracovat dle současného rozpočtu NS MAS strukturu rozpoč- nebo „ANO S VÝHRADOU”.
Dále připomenul, na co už upozorňoval IROP, že v 1. kole VH pítu tak, aby závazky, pohledávky apod. se odvíjely v části způsob
V okamžiku kdy MAS podá Žádost 4.2, CRR provede hodnocení
financování rozpočtu a ne v samotném rozpočtu.
formálních náležitostí a přijatelnosti projektu a předá výsledek hod- še všem ANO s Výhradou a píše všem připomínky. V případě, že ne–	Nastavit standardy pro pořádání akcí NS MAS.
nocení na Řídicí orgán IROP. Řídicí orgán IROP vydá Rozhodnutí ní MAS schopná vypořádat „pokorně” připomínky IROP, tak poté
–	Projednat na úrovni CSV možnost vytvoření profesionálního we- o poskytnutí dotace, pokud Velká komise ŘO odsouhlasila hodno- může dostat ve 2. kole hodnocení NE. IROP má na to vlastní přepobu s pracovním názvem Venkov a možnosti jeho financování cení strategie alespoň s výsledkem „ANO” nebo „ANO s výhradou”. čet kritérií, kdy pokud je více, jak polovina nevyhověl, tak poté do(tvorba, správa a personální zajištění).
Dále informoval, že proběhla schůzka k současné situaci s vede- stane MAS hodnocení NE. Pošmurný doplnil, že to, na co si má dát
–	Ověřit možnost použití části členského příspěvku na Public re- ním České spořitelny, která nyní připravuje revolvingové úvěry pro MAS pozor, je uvedeno ve Specifických pravidlech pro žadatele.
Dále informovali, že se na CRR zapojili metodiky CLLD a může
lations (PR) MAS prostřednictvím webu NS MAS jako uznatelný ty, kteří dostanou Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Kdyby náhovýdaj MAS.
dou došlo k delší časové prodlevě, potom je Česká spořitelna docházet k odchylkám. Proto pokud bude docházet k nesrovnalos–	Projednat na úrovni krajů návrh Strategie rozvoje NS MAS do ochotná vydávat úvěry na základě protokolů věcného hodnocení tem, měla by MAS kontaktovat NS MAS, která toto předá ŘO CRR.
Pošmurný vyzval zástupce KS, aby MAS v případě nesrovnalosroku 2030 a poslat připomínky na e-mail krist@masopavsko.cz (vzor jim bude poskytnut ze strany NS MAS).
tí, kontaktovali hodnotitele CRR. Telefonní seznam a hodnotitele
a v kopii na v.foltynova@nsmascr.cz do 31. 10. 2016.
Problém zpoždění hodnocení SCLLD
–	Poslat drobné formulační připomínky návrhu Stanov NS MAS do
Saifrtová se dotazovala, co se stane, když ve 2. kole věcného CRR je uveden na jejich stránkách.
konce týdne tzv. 16. 9. 2016 pracovní skupině Stanovy
hodnocení SCLLD hodnotitelé zamítnou. Pošmurný uvedl, že by
Vylaďování procesu hodnocení
Tajemnici
dle ŘO IROP nemělo docházet k zamítání SCLLD ve 2. kole.
Makovička upozornil na netransparentnost celého procesu.
–	Rozeslat členské základně upravený návrh Stanov NS MAS s vyDále Saifrtová informovala, že jí chodí datovou schránkou časopořádacím formulářem.
vě nesourodé informace a doplnění Žádosti 4.2. Pošmurný infor- Pošmurný vysvětlil, že NS MAS toto ví a snaží se vyjednávat a disUsnesení z jednání výboru
Praha, 13. září 2016
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kutovat se zástupci ŘO CRR i ŘO IROP a postupně se to snaží společnými silami odlaďovat. Pošmurný s panem Makovičkou souhlasí, uvědomuje si problémy, ale v současné době není, kam výš
jít, technické problémy jsou kompletně předávány a řešeny, pravidla jsou připomínkována.
Krist a Doubnerová konstatovali, že dle nich hodnotí hodnotitelé SCLLD jako projekt nebo akční plán a navíc, že MAS je realizátor
projektu, což může způsobovat problémy.
Pošmurný požádal KS zástupce o přenos aktuálních informací
z výboru směrem do území k MAS a zase připomínky a chyby směrem k vedení NS MAS, aby to mohla řešit.
Aktuální stav hodnocení CLLD
Pošmurný informoval, že každý pátek je na webu NS MAS zveřejňován aktuální stav hodnocení SCLLD formou přehledové tabulky.
Dále informoval, že NS MAS na základě dat vyplněných v dotazníku k hodnocení SCLLD vytvořila grafy, jakým způsobem probíhá
hodnocení SCLLD. Na jednom z grafů jsou uvedeny časové osy, jak
trvají jednotlivé fáze hodnocení u jednotlivých MAS, a také jsou
tam zaznačeny změny pravidel a příruček OP (viz příloha č. 1 http://
nsmascr.cz/content/uploads/2016/09/1.-Průběh-hodnocení-SCLLD-s-pravidly.pdf). Druhý graf (viz příloha č. 2 http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/09/2.-Podrobný-průběh-hodnocení-SCLLD.pdf ),
ukazuje délku prodlení, že kterého vyplývá, že se tempo hodnocení pomalu zvyšuje. Na závěr je uveden proces hodnocení SCLLD
Stav administrace SCLLD

pomocí koláčového a sloupcového grafu (viz příloha č. 3 http://
nsmascr.cz/content/uploads/2016/09/3.-Stav-hodnocení-SCLLD.pdf).
Tyto grafy půjdou společně se stanoviskem předsedy NS MAS ministryni MMR jako vysvětlení reálného stavu.
Pošmurný opět vyzval KS zástupce, aby zaurgovaly ty MAS, které ještě neodevzdaly data do dotazníku.
Krist se dotazoval, jestli je možné vyhlásit výzvy, když nefunguje CSSF. Florian informoval, že nyní je možné vyhlásit výzvu v PRV,
ostatní výzvy až po školení systému CSSF, což bude v říjnu.
Novák poděkoval vedení NS MAS, že se podařilo vyjednat aktualizaci 4.2, a také dodal, že by NS MAS měla mít profesionální
PR, které bude sloužit na obranu a obhajobu MAS v rámci hodnocení SCLLD.

Procesy hodnocení SCLLD
Ve fázi hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti:
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení:
Vráceno do 2. kola VH (po kontrole FN+P po
připomínkách z velké komise):
Vráceno do 3. kola VH (po kontrole FN+P po
připomínkách z velké komise):
Ukončena administrace z důvodu
nesplnění podmínek kontroly formálních
náležitostí a přijatelnosti:
Zdroj: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/09/3.-Stav-hodnocení-SCLLD.pdf )

Ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti:
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení:
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti:

Vráceno do 2. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):
Vráceno do 3. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):
Splnění podmínek věcného hodnocení
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Pošmurný na závěr shrnul, že týdně je překlopeno 5–7 SCLLD do
věcného hodnocení, a má dle MMR dojít ke zrychlení. Proces je
zpomalen tím, že SCLLD musí jít znovu do formálního hodnocení
a přijatelnosti a absolvovat tak celý proces znovu. Všechny formální hodnocení a přijatelnosti mají být do konce října. Už jsou vypsané termíny pro školitele CSSF, kteří budou dále školit MAS v rámci
projektu OPTP, který je již schválen.
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tý vysvětlil, že chtěli silného statutární zástupce, který má pravomoc a odpovědnost.
Ve výboru budou dle návrhu Stanov NS MAS předsedové za jednotlivé krajské sítě.
Makovička měl několik připomínek, např. že ve Stanovách chybí délka funkčního období, v jaké pozici bude předseda, členství
v pobočných spolcích není opět vyřešeno, buď musí být, že členství vzniká prostřednictvím pobočného spolku nebo člen NS MAS
je povinen členem KS MAS. Chybí vymyslet přechodné období, nejsou tam informace o místopředsedovi.
Florian vznesl několik námitek, např. jak to bude s těmi KS, které nechtějí IČ. Člen ve Výboru jako zvolená osoba z krajského sdružení nebo předseda krajského sdružení, a také nevidí funkce místopředsedy nebo předsedů KS.
Kopecký popsal další postup, kdy by měl být návrh Stanov poskytnut k dispozici všem MAS k připomínkám pomoci googleforms
s komentáři.

Zprávy o činnosti za uplynulé období
Zpráva předsedy Pošmurného
25. – 30. 8. Země živitelka v Českých Budějovicích
Jako každý rok se uskutečnila Země živitelka, tentokrát v novém
konceptu v pavilonu T pod MZe a CSV společně s dalšími partnerskými organizacemi. Pošmurný poděkoval jihočeskými MAS za pomoc při organizaci ZŽ a Večera venkova.

Zpráva místopředsedy Floriana
17. 8. Platforma CLLD v Praze
Florian na platformě opět upozorňoval na zpoždění v hodnocení SCLLD, dále byly řešeny změny SCLLD (finanční plány, indikátory, atd.), bude více do hloubky řešeno na dalším jednání platformy
16. 9. 2016. Řešilo se také 3. kolo věcného hodnocení, které využívá většinou jen IROP, zbytek OP jen připojí čestné prohlášení, že
souhlasí s SCLLD.
Ondráčková se dotazovala, jak je to se změnami SCLLD nyní. FloOmbudsman
rian odpověděl, že pokud MAS udělá nějakou změnu nad rámec
připomínek a je to opodstatněná změna, tak připojí ke změně průRoman Haken přednesl prezentaci. Podle něj by měla vzniknout
vodní dopis s vysvětlením.
menší skupina nejlépe z členů výboru, která by na tomto začala
Pošíková se dotazovala na Interní postupy MAS. Florian inforpracovat.
moval,
že pracovníci krajských CRR, kteří by rádi MAS s tvorbou
V prezentaci zaznělo 5 důležitých otázek, nad kterými je nutné
a
kontrolou
pomohli, ale bohužel čekají na proškolení. Florian inse zamyslet a to:
formoval,
že
je snaha NS MAS o vytvoření jednoho Interního postu–	Zda bude jednat o osobu nebo platformu
pu pro všechny OP, který bude mít jeden základ, a k tomu budou
–	Jaký bude okruh problémů, které má řešit
doplněny odchylky v rámci jednotlivých OP.
–	Kým má být iniciována a kým uznána
Florian upozornil, že další nervozita vzniká u milníků, PRV tepr–	Způsob práce
ve
připravuje
metodiku na střednědobé hodnocení. Dle IROP mil–	Financování činnosti
níky zásadně platí, dokud Evropská komise neřekne něco jiného.
–	Doba vzniku
–	Projednání návrhu s institucemi

Stanovy NS MAS
Předseda Pošmurný informoval, že návrh Stanov byl dodán
v podkladech jednání výboru. Vedoucí PS Stanovy Jindřich Hlavatý informoval, že byly zapracovány podněty dotazníku a v návrhu
Stanov je uvedeno, že předseda je 14 člen výboru a je volen členskou základnou.
Aleš Lahoda se dotazoval, že v dotazníku byl kolektivní statutární orgán. Kopecký vysvětlil, že z dotazníku vyšlo, že má být přímá volba předsedy a zachován kolektivní statutární orgán. Hlava-

10. 8. Jednání mezi MMR a NS MAS
Jednání se účastnil společně se členem Výboru p. Novákem a tajemnicí Foltýnovou. Za MMR se jednání zúčastnil náměstek ministryně Zdeněk Semorád (IROP), náměstkyně Klára Dostálová (regionální rozvoj) a ředitel odboru regionální politiky Ing. David Koppitz. Jednání se týkalo zpoždění hodnocení SCLLD, proběhla diskuse
ohledně režijních nákladů MAS a souvisejících problémech MAS
s jejich předfinancováním.

Haken vidí postup zaměřit se na problémy ŘO OP vůči MAS a později na připomínkování pravidel.
Dle Floriana by daná osoba nebo platforma měla pomáhat i ŘO
OP při řešení otázek napříč ministerstvy. Měla by vznikat v nadcházejícím čtvrtletí, jak začíná docházet ke schvalování SCLLD a zapojil by i územní partnery. Haken budoucí uskupení přirovnal k antibyrokratické komisi na MZe, ale tentokrát by se to týkalo CLLD. Má
se jednat o smírčí platformu, kterou by ministerstva přijala a re5. 9. Setkání územních partnerů v Pardubicích
spektovala. Čarková doplnila, že by mělo jít i o vztah k veřejnosti
Setkání se účastnil společně s Pošmurným a Kristem. Proběhla
a mělo by to ulehčit výboru.
Florian uzavřel téma s tím, že by měla vzniknout mála skupina, kte- řada diskuzí, z toho se hlavně řešila aktualizace 4.2. Dále na záklará na tomto bude pracovat. Zapojí se Charouzek, Dufková a Hlavatý. dě setkání byla iniciována schůzka s vedením CRR.
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OP VVV
Florian dále informoval, že budou proškolení školitelé na CSSF,
Markéta Pošíková informovala, že se konaly monitorovací výkteří budou dále školit zaměstnance MAS. Školení budou probíhat
tak, že školitelé si pozvou účastníky a ti se budou za pomoci osob- bory, kde byly schvalovány šablony pro střední školy. MAS jsou bez
ních notebooků školit. Z každé MAS budou proškoleni 2 lidé (musí peněz, ale mají pomáhat školám. Proběhla koordinační schůzka
KAP, MAP a MŠMT. Rozjíždí se projekt SRP, který půjde metodicky
mít úvodní školení do CSSF+).
pod NIDV.
Členů řídících / monitorovacích výborů OP
Dále byla řešena koordinace mezi MMR a MŠMT ve vztahu
IROP
k Inkluzi. V rámci projektu mohou dávat individuální žadatelé
Jan Florian vysvětlil, proč MAS chodí najednou datovou schrán- nebo přes MAS v rámci komplexního projektu školské poradenkou rozhodnutí o schválení a neschválení žádosti o 4.2 a to proto, ské zařízení, ale nejde je mít samostatně. O samostatnosti se jedže na CRR se spustil systém vydávání rozhodnutí, proto přišli najed- ná mezi MMR a MŠMT. Pošíková odrazuje od školních excelentnou i ta rozhodnutí se starým datem. Rozhodnutí vydává MMR ních center.
a přichází datovou schránkou.
Bohuslava Zemanová doplnila, že nově dojde před zahájením
Dále informoval, že CRR zveřejnilo excelovou tabulku, kde je příjmu žádosti k úpravě výzvy, že postačí, pokud bude hlavní souuveden stav hodnocení projektových žádostí viz odkaz http:// částí projektu stavba.
Pošíková na závěr informovala o schůzce na generálním ředitelwww.crr.cz/cs/irop/stav-zadosti/. Na uvedeném odkazu naleznete informace o aktuálním stavu procesu hodnocení projekto- ství Úřadu práce. MAS by si mohly samostatně požádat o speciální
vých žádostí po zadání hash codu Vaší žádosti. Informace jsou kurzy přes Úřad práce, např. jazykové. Do memoranda s Úřadem
práce se chtěl zapojil Radan Večerka (Observatoř venkova), který se
aktualizovány jednou týdně.
zaměřuje svým projektem do OP Z na evaluaci práce MAS a vytváření speciálních akreditovaných kurzů pro MAS. PS Vzdělávání toOP Zaměstnanost
Markéta Dvořáková informovala, že byla na semináři k OPZ na mu nebyla úplně nakloněna.
téma jakým způsobem školit příjemce. OP Z má velké očekávání,
Zástupců PS skupin
a to že se podaří 80% účastníků projektů realizovaných v rámci výPS Mezinárodní spolupráce
zev MAS umístit na trh práce. Jednotlivé kraje se různým způsoPošmurný informoval, že v podkladech k jednání je zápis z jedbem staví k možnosti vypisování výzev na sociální služby. Jedná se
konkrétně o vydání přílohy č. 10 – vyjádření kraje/obce k projektu nání PS Mezinárodní spolupráce ze dne 11. 8. v Pardubicích a zpráv rámci předkládání žádostí do výzev MAS. Středočeský kraj napří- va z pracovní cesty v Gruzii ze dne 27.8. – 1. 9. 2016.
Gustav Charouzek informoval, Radim Sršeň byl také v Corku s Joklad podmiňuje vydání přílohy č. 10 ještě souhlasem obce s rozšířenou působností se záměrem žadatele. Dvořáková se dotazova- sefem Taberym, ředitelem odboru PRV a dozvěděli se, že ministerla, jestli už mají KS vyjednáno s kraji, jakým způsobem bude přílo- stva zemědělství v evropských zemích dostávají z PRV na MAS na
ha č. 10 žadatelům do výzev MAS na sociální služby vydávána. podporu NNO formou klíčového projektu.
O vydání či nevydání přílohy žadateli rozhoduje rada kraje, resp.
PS Vzdělávání
zastupitelstvo, jedná se o úkon samosprávy, tzn. žadatel souhlas
Jitka Doubnerová informovala, že se provedl dotazník ke vzděs předložením projektu do výzvy MAS může nebo nemusí získat.
Je potřeba zajistit transparentní postup vydávání přílohy č. 10, ide- lávání. Je snaha o to, aby se MAS staly dobrými a dobře fungujícími neziskovými organizacemi, které přestanou být závislé na Eválně sjednocený pro všechny kraje.
Dvořáková dále informovala, že byla požádána Martinem Martín- ropské unii. Koncept projektu je rozdělen na 3 skupiny dle zaměřekem, vedoucím kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, ní. Účastnici si budou pravděpodobně muset hradit cestovné,
jestli se podařilo navázat spolupráci mezi MAS a Romy. Dvořáková ubytování a stravování.
Pošíková doplnila, že projekt vychází z de minimis a rozpočet
obešle členy výboru, aby zjistila zpětnou vazbu.
Na Závěr informovala, že se připravuje změna zákona o sociál- bude ve výši cca 5 milionů korun. Pošíková dále informovala, že už
ních službách a je možné, že sociální služby budou zase převedeny 2x proběhla konzultace záměru projektu na MPSV. Pošmurný informoval, že v rámci projektu by měl být přijat nový zaměstnanec.
zpět z krajů na MPSV.
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Prezentace projektu „Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí”
Pošmurný představil prezentaci projektu „Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí” a přivítal zástupce MPSV Michala Šípa a jeho kolegyně Terezu Komárkovou a Kláru
Joklovou. Komárková představila projekt a jeho hlavní aktivity, což
je lokálního síťování, podpora celoživotního vzdělávání sociálních
pracovníků, monitorování systému kvality SPO a náhradní rodinnou péčí. Všechny informace jsou navíc dostupné na webových
stránkách http://www.pravonadetstvi.cz/.
Dále uvedla, že kraje podepsali s MPSV v rámci tohoto projektu
memoranda ohledně síťování až na 3 kraje Plzeňský, Jihočeský a Liberecký, které mají buď své vlastní projekty, nebo se nedomluvili
na spolupráci.
Joklová vysvětlila, co znamená podpora služeb na lokální úrovni.
Cílem je meziresortní propojení služeb pro ohrožené rodiny s dětmi,
zprůchodnění sítě služeb sociálních, zdravotnických, školních, komunitních atd. Existuje lokální sítař, který by měl oslovit všechny aktéry v území.
Pošíková se dotazovala, jaké je propojení projektu s místními
akčními plány? Zástupci mají domluvené schůzky s Agenturou pro
sociální začleňování, se zástupci MAP a zatím hledají způsoby propojení, jak to bude fungovat. Lokální sítař by měl oslovit zpracovatele MAP.
Z podkladů VF upravil TSu
Celý zápis a přílohy jsou k dispozici zde:
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/09/zapis_13092016.pdf
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Zástupci polských MAS navštívili
NS MAS v Praze
Ve čtvrtek 13. října se sešli zástupci polských MAS a NS MAS. Za
Národní síť se setkání účastnil předseda NS MAS Václav Pošmurný,
místopředseda NS MAS Jiří Krist, tajemnice NS MAS Veronika Foltýnová a Eva Hamplová, ředitelka MAS Český sever.
Z řad polských zástupců se setkání účastnili: Stanislaw Tomczyszyn, vicemaršál vojvodství Lubuskie, Joanna Pilecká a Agnieszka
Pękacka z krajského úřadu sítě pro venkov, Arkadiusz Dabrowski, viceředitel Programu rozvoje venkova a 6 regionálních výrobců.
Předseda NS MAS představil místní akční skupiny, zkušenosti s metodou LEADER v ČR, komunitně vedený místní rozvoj a současné nastavené čerpání a možnosti MAS v novém období 2014–2020.
Polské zástupce nejvíce zajímala problematika strategií komunitně vedeného místního rozvoje a jejich hodnocení, milníky, vzájemná spolupráce s ministerstvy a příklady dobré praxe. NA setkání bylo předběžně dohodnuto setkání zástupců NS MAS v Polsku.
VF

Začíná spolupráce českých
a slovinských MAS – konferencí
k projektům mezinárodní spolupráce
V pátek a sobotu 9. a 10. září se zástupci MAS Podlipansko, MAS
Svatojiřský les a MAS Přiďte pobejt spolu s Romanem Hakenem,
který má v zahraniční pracovní skupině NS MAS na starosti kontakty se zeměmi bývalé Jugoslávie, zúčastnili konference – Festivalu
slovinských MAS. Ta se konala ve slovinském přístavním městě Ko-

peru a blízkém Marezige. Na konferenci jsme byli přizvání v rámci Metodické dny MPSV v Praze a Olomouci
začínající plánované spolupráce mezi českými a slovinskými MAS –
projektů spolupráce (Operace 19.3.1. Programu rozvoje venkova).
V rámci Metodických dnů pro MAS, které se konaly 12. 9. v PraČlen Evropského hospodářského a sociálního výboru Roman ze a 20. 9. v Olomouci byly k dispozici pro účastníky seminářů tyto
Haken představil stanovisko EHSV k CLLD jako nástroji politiky sou- podklady:
držnosti na období 2014–2020 pro místní, venkovský, městský a příObecný příklad projektu na podporu zaměstnanosti
městský rozvoj a dále společně s Kateřinou Pospíšilovou, zástupkyní
Prezentace projektu MAS Vladař
MAS Podlipansko, představili MAS a provádění CLLD v ČR. Druhý
Příprava projektu na zaměstnanost - MAS Sdružení Západní
den měli slovinští kolegové i veřejnost možnost seznámit se s inforKrušnohoří
mačními a propagačními materiály o činnosti zúčastněných česRegionální projekty ÚP ČR
kých MAS a s ukázkou regionálních výrobků.
Výzva ŘO - podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
Základy spolupráce českých a slovinských MAS budou položeZdroj: http://nsmascr.cz/aktuality/2016/podklady-z-metodicny na společné česko-slovinské konferenci 13. října 2016 na Monínkych-dnu-12-a-20-9-praha-olomouc/
ci a bude zaměřena na výměnu zkušeností a přípravu projektů mezinárodní spolupráce v rámci implementace CLLD. Akce je organizována MAS Krajinou srdce a MAS Podlipansko – koordinátory
Workshop k projektu MEDUIN II.
spolupráce na národní úrovni.

Vzdělávací projekt: MASky v obraze
Národní síť MAS připravuje pro své členy první komplexní vzdělávací program, který nachystala pracovní skupina Vzdělávání. Na jeho realizaci požádala NS MAS o dotaci v 60. výzvě OP Zaměstnanost.
Program vzdělávání je založen na 3 modulech: Manažerské dovednosti, Ekonomika, účetnictví a právo a obecné IT. Každý modul
obsahuje dva typy kurzů pro výkonný a vedoucí management MAS
v rozsahu 56 – 88 hodin. Půjde tedy o dlouhodobé kurzy pořádané
v půlročních cyklech s vyššími nároky na kapacity MAS, které do
nich vyšlou své zaměstnance. Pro lepší dostupnost se kurzy budou
pořádat v regionech NUTS2 jako série jednodenních školení. Výjimkou budou kurzy manažerských dovedností, které jsou připravovány jako národní a vícedenní. Jejich přidanou hodnotou bude totiž
hlavně sdílení zkušeností a síťování, což respektuje principy metody LEADER. V případě podpory bude program zahájen v září 2017
a bude pokračovat do srpna 2020.
Obsah jednotlivých kurzů je navržen na základě dvou dotazníkových šetření, které se uskutečnily v létě, a podle podmínek výzvy.
Zpracovatelé projektu děkují všem respondentům dotazníků a doufají, že popsané potřeby se podaří naplnit nabídkou vzdělávacích
kurzů. Podrobněji program představíme v případě, že bude podpořen: tuto informaci budeme mít začátkem roku 2017.
Zdroj: PS Vzdělávání
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Zveřejňujeme prezentace (včetně vzorů čestných prohlášení)
z workshopu se zástupci KS MAS, který se uskutečnil 20. 9. 2016
v rámci projektu MEDUIN II. Dále zveřejňujeme odpovědi na dotazy z Olomouckého a Královéhradeckého kraje.

Prodloužení výzvy CLLD_16_002
Odbor regionální politiky MMR prodlužuje lhůtu pro předkládání žádostí o podporu SCLLD do 31. prosince 2016. V souladu s podmínkami Výzvy pro předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 2 (CLLD_16_002) bude prodlouženo období pro příjem žádostí o podporu v monitorovacím
systému strukturálních fondů MS2014+. Původně stanovený termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu strategií 31. října 2016
je změněn na 31. prosince 2016 ve 12:00.
Prodloužení termínu reaguje na dosavadní průběh procesu
hodnocení strategií. Výzva č. 2 je určena jednak MAS, které nepodaly žádost v první výzvě, a také žadatelům, kteří v první výzvě neuspěli a s ohledem k nastavení procesu hodnocení integrovaných
strategií budou žádost o podporu SCLLD podávat podruhé.
Vzhledem k tomu, že poslední den běhu lhůty není pracovním
dnem, nebude možno spoléhat na technickou podporu v případě potíží vzniklých při podání žádosti. Doporučujeme proto podání žádosti
neodkládat na poslední den otevření výzvy.
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/
Aktuality/Prodlouzeni-vyzvy-CLLD_16_002_

)
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Financování sociálních služeb
v rámci výzev MAS
Termín: 24. listopadu 2016 od 9 do 14:30 hodin
Místo konání: Konferenční sál Residence ROSA, Střelničná 1680,
Praha 8-Kobylisy (www.rezidencerosa.cz)
Seminář je určen zejména pro zájemce z řad obcí, měst a zástupců MAS. Je zaměřen na aktuální problematiku systému plánování
a financování sociálních služeb pro potenciální žadatele o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Hlavní témata semináře:
• Podpora aktivit v oblasti sociálního začleňování (Výzva č. 47 OPZ)
• Právní rámec plánování a financování sociálních služeb
• Dopady pravidel veřejné podpory
• Problematika Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a režim vyrovnávací platby
• Systém vytváření sítí sociálních služeb
Zdroj: http://www.zklub.cz/seminare/financovani-socialnich-sluzeb-a-dalsich-cinnosti-v-ramci-vyzev-mas

Pozvánka na konferenci
Sociální podnikání
MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. a sociální podnik
PTL, s.r.o. zvou na konferenci Sociální podnikání, kterou zaštítili
Kraj Vysočina a město Humpolec. Uskuteční se 3. 11. 2016 od 9 do
14 hodin v Hotelu Kotyza v Humpolci.
Cílem konference je představit filosofii a možnosti sociálního
podnikání. Na konferenci se dozvíte jaké výhody pro vás má využívání produktů a služeb od sociálních firem a co již v současné době sociální podniky na Vysočině nabízejí. Dozvíte se také o různých
formách podpory sociálních podniků, které využijete např. pro zahájení vlastního sociálního podnikání.
V programovém období 2014–2020 jsou na podporu vzniku či
rozšíření činnosti sociálních podniků vyčleněny stovky miliónů Kč
z OP Zaměstnanost a IROP. Prostředky jsou žadatelům rozdělovány
buď přímo z těchto operačních programů, a/nebo prostřednictvím
jednotlivých Místních akčních skupin (MAS).
Konference je určena starostům, radním a zastupitelům obcí, vedoucím pracovníkům neziskových organizací, představitelům církví,
majitelům a manažerům firem, zástupcům existujících sociálních
podniků a dalším, kteří by se rádi o této problematice dozvěděli více.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.
a sociální podnik PTL, s.r.o.
zvou na konferenci

Sociální podnikání,
kterou zaštítili Kraj Vysočina a město Humpolec.
Knference se uskuteční dne 3. 11. 2016 od 9 do 14 hodin
v Hotelu Kotyza v Humpolci.
Program konference (změny programu vyhrazeny):
1. Blok: Principy a podpora sociálního podnikání v ČR
–	Co je to sociální podnikání a jeho rozvoj v ČR
(Petra Francová, P3 – People, Planet, Profit, o.p.s.)
–	Příprava zákona o sociálním podnikání
(Aleš Ziegler, Úřad vlády ČR)
–	Podpora integračních sociálních podniků z OPZ
(Mgr. Linda Janatová, Mgr. Markéta Kousková, MPSV)
–	Podpora environmentálních sociálních podniků z OPZ
(Mgr. Karel Gregor, MPSV)
–	Podpora sociálního podnikání z IROP (v jednání)
–	Podpora sociálního podnikání v MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka (Mgr. Pavel Hrala, MAS Společnost pro rozvoj
Humpolecka, z. s.)
2. Blok: Představení některých sociálních podniků
–	PTL, s.r.o. – sociální podnik s vysokou přidanou hodnotou
(PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D., majitel společnosti)
–	Semitam, s.r.o. – i lidé z tzv. „okraje společnosti” mohou být
prospěšní (Mgr. Martina Kadlecová, vedoucí sociální firmy)
–	Další sociální podniky na Vysočině
–	TESSEA ČR, z.s. – co to je a jak může sociálním podnikům pomoci? (Petra Francová, expertka na sociální podnikání)
–	Závěrečná diskuse
Zdroj: Pavel Hrala, MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka,
www.humpolecko.cz
Organizační pokyny:
1.	
Pro účast na konferenci, která se koná 3. 11. 2016 v Humpolci, se přihlašujte na e-mail: info@humpolecko.cz nebo telefon 739 426 320.
2.	Vložné na konferenci ve výši 200 Kč uhraďte na účet MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s. nejpozději do 26. 10. 2016
na účet č: 3624490339/0800. Po přihlášení na konferenci Vám
bude přidělen variabilní symbol, který uveďte při platbě. Jednou
platbou můžete platit vložné i za více osob z vaší organizace.
3.	V ceně vložného je účast na konferenci, občerstvení během přestávky, teplý oběd a konferenční materiály.
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„Kyjovské Slovácko inspiruje”
Ve dnech 22. a 23. října 2016 se uskuteční exkurze, zaměřená na
úspěšné projekty zrealizované na území Kyjovského Slovácka z dotačních prostředků PRV.
Hlavním cílem exkurze je představit dotační možnosti Programu rozvoje venkova 2014–2020 a dalších nástrojů EU a ukázat jejich přínos v oblasti materiálního, komunitního a sociálního rozvoje venkova. Účastníci exkurze budou mít možnost diskutovat
o Společné zemědělské politice EU, metodě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se inspirovat úspěšně realizovanými projekty (nejen MAS).
Doprava, ubytování a prohlídky projektů jsou hrazeny Celostátní sítí pro venkov (CSV).
Program exkurze
sobota 22. října
11:00	odjezd autobusu: Praha – autobusová zastávka OPATOV
(směr k dálnici D1)
12:00 odjezd autobusu: Vlašim – autobusové nádraží
15:30	obec Ždánice: návštěva provozovny v rámci projektu „Bezpečná kosmetika paní Švábíkové”
		návštěva projektu Ždánický plenér – rekonstrukce výstavních prostor v zámecké vile
17:00	obec Ratíškovice: projekt Kompostárna a sběrný dvůr, Operační program Životní prostředí, obec oceněná Oranžovou
stuhou v rámci soutěže Vesnice roku JMK 2013, prohlídka
kompostárny
18:00 odjezd na ubytování: Hotel Junior, Bzenec
neděle 23. října
9:30	obec Skalka u Ježova: představení místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu a jejích projektů
		projekt: Modernizace technologií vinného sklepu Skalák,
projekt: Vzděláváním ke kvalitnějšímu životu na vesnici
11:30 oběd v restauraci Skalák
13:00	obec Vlkoš: projekt: Opatření v krajině po realizaci Komplexních pozemkových úprav
14:00 odjezd autobusem do Vlašimi
Zdroj: Mgr. Renata Vondráková, MAS Blaník
Rezervace místa na exkurzi prostřednictvím elektronického
formuláře na adrese: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfDWI_SS41XCTcGjA0dgM5T4Z3-Fv86dTkUSsMIAQqJimNTjg/viewform
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navýšení. „Autorské právo má být předvídatelné, jasné, vymahatelné. Ani jedna z těchto věcí dnes neplatí,“ uvedl Gazdík. Řekl, že OSA
má zdražit své poplatky od příštího roku až o padesát procent. „To je
částka ničím neodůvodnitelná. Nic, co by opravňovalo k takovému
zvýšení, se nestalo,“ řekl. Dodal, že jeho snahou je zastropovat autorské poplatky na výši maximálně trojnásobku inflace v posledních
třech letech. Na tom se dříve dohodl i s ministrem kultury Danielem
Hermanem (KDU-ČSL), ale výbor pro školství, vzdělání a kulturu jeho
pozměňovací návrh na středečním jednání i tak zamítl.

Starostové ze SMS protestovali proti
OSA v ulicích i ve sněmovně
Několik desítek lidí demonstrovalo před sídlem Ochranného
svazu autorského (OSA) v pražských Dejvicích proti skokovému navýšení autorských poplatků. Protest organizovalo Sdružení místních samospráv ČR a Pirátská strana. Na demonstraci navázal seminář v Poslanecké sněmovně.
Protestu před budovou OSA se zúčastnilo i několik starostů. Jeden z nich, starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada si přinesl keramické prasátko, do kterého od účastníků vybíral „autorský poplatek“ v podobě jedné koruny, které pak přinesl do budovy OSA.
Miliardář a senátor za Soukromníky Ivo Valenta na demonstraci
hovořil o tom, že je třeba rozbít monopol OSA.„Několik lidí v této
budově si rozděluje miliardové zisky. Nikdo nechce autorům upírat
právo na spravedlivou odměnu, ale OSA funguje naprosto neprůhledně a účtuje si poplatky, na které nemá právo,“ hřímal Valenta,
který už dříve do Senátu předložil návrh zákona, který by od autorských poplatků osvobodil folklórní soubory.
K ministerstvu a do sněmovny
Demonstranti se asi po půl hodině přesunuli k budově ministerstva kultury, kde protest ukončili. „Ministerstvo nevzalo naši stížnost ohledně skokového navýšení poplatků na vědomí,“ uvedl jeden z organizátorů demonstrace.
Někteří protestující se sešli i na sněmovním semináři. Na něm vystoupil místopředseda dolní komory Petr Gazdík (TOP 09/STAN), který bojuje za zastropování autorských plateb a proti jejich skokovému

OSA: Jsme transparentní
Do Sněmovny dorazil i předseda představenstva OSA Roman
Strejček. „Jsme jedna z nejtransparentnějších institucí v ČR. Cokoliv si chcete o nás zjistit, hospodářské výsledky, výroční zprávy,
všechno je na našich internetových stránkách,“ hájil se Strejček.
„O tom, jakým způsobem se rozdělují autorské odměny, rozhodují
sami autoři,“ dodal.
Zdroj: Právo, foto: facebook SMS ČR

Města a obce podporují vládní
novelu autorského zákona
Až o 50 % by se od příštího roku měly zvýšit autorské poplatky
u reprodukované hudby. Oznámil to Ochranný svaz autorský (OSA).
Podle předsedy Svazu měst a obcí ČR a starosty Kyjova Františka
Lukla je takový návrh arogantní a znamená další facku do tváře obcím. Samosprávy s vyššími poplatky nesouhlasí a volají po změně.
Tu by mohla přinést vládní novela autorského zákona, která je nyní v legislativním procesu.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-podporuji-vladni-novelu-autorskeho-zakona-ma-pomoci-regulovat-poplatky-za-reprodukovanou-hudbu.aspx

Ministerstvo spravedlnosti tuto argumentaci v procesu vypořádávání přijalo a připomínku SMS akceptovalo. Místní akční skupiny by tak byly vloženy do právního řadu České republiky. Z této změny pro MAS vyplývá větší důvěryhodnost, jakož i větší
atraktivnost. Status veřejné prospěšnosti by mel sloužit jako veřejně seznatelná záruka, že právnická osoba splňuje podmínky
ohledně své činnosti, osob ji ovlivňujících a svého hospodaření.
Status veřejné prospěšnosti vytváří značku kvality, odznak prestiže. Ve většině evropských zemí je status veřejné prospěšnosti
spojen i s možnosti ucházet se o podporu z veřejných zdrojů a požíváním určitých výhod. Tyto výhody, zejména daňové, budou pojmenovány v následujících předpisech, které budou přijímány na
základě zákona o statusu veřejné prospěšnosti, a které důvodová
zpráva předpokládá.
Na straně MAS je nyní kontaktovat místně příslušné poslance
a senátory, aby tento zákon podpořili při jeho projednávání.
) http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/zakon-o-statutu-verejne-prospesnosti/

Rodinných oslav se změna
ohledně nočního klidu netýká

Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22 hodině. Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22 do 6 hodin)
povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít
nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce
uvedené v obecně závazné vyhlášce (OZV). Jak situaci řešit? Potřebnou metodiku připravilo Ministerstvo vnitra (MV). To také říká,
že rodinných oslav se daná věc nikdy netýkala a týkat nebude. Metodika a související vzor Ministerstva vnitra má lépe popsat akce,
které bude potřeba v obecně závazné vyhlášce v kontextu s výjimkami z nočního klidu uvádět. Tedy události předvídatelné i nahodilejšího charakteru – například koncerty apod. Termín konání nahoDíky SMS získají MAS v novém zákonu
dilejších akcí by se měl podle resortu nově oznamovat 5 dnů dopředu (dříve se jednalo o 15 dnů), a to na úřední desce a internetu
status veřejné prospěšnosti
obce či města.
Sdružení místních samospráv jako povinné připomínkové mís- ) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/rodinnychto využilo jako jediný subjekt z celé řady oprávněných svého práva -oslav-se-zmena-ohledne-nocniho-klidu-netyka.aspx
a podalo připomínku k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšMetodický materiál č. 26 k vydání obecně závazné vyhlášky obce
nosti. Touto připomínkou, vztaženou k Hlavě II. §4 (2) c, návrhu záo nočním klidu, kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž
kona, jsme požádali zařadit „komunitní nebo lokální rozvoj a komuje doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
nitně vedený místní rozvoj realizovaný místními akčními skupinami“ mezi činnosti přispívající k dosahování obecného blaha.
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)

Aktuálně o venkovu 1 6

Díky novele stavebního zákona
by mělo být řízení rychlejší
Vláda schválila návrh novely stavebního zákona předložený ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Novela pomůže jak drobným stavebníkům, tak velkým investorům. Uleví se i přetíženým stavebním úřadům. Kdo si chce dnes postavit rodinný dům, chatu, bazén
nebo obyčejný plot, musí projít úmorným a zdlouhavým vyřizováním.
Například na stavbu rodinného domu bude místo stavebního povolení nově stačit jednodušší ohlášení stavby. Ohláška i stavební povolení sice vyžadují téměř stejné množství dokumentů, u ohlášky ale
úřady rozhodují rychleji. Zatímco na povolení se často čeká i několik
měsíců, jednodušší ohlášení musí být hotové do 30 dnů. Navíc se za
něj platí nižší poplatky a nikdo ho nemůže napadnout odvoláním.
Zcela by pak měla odpadnout povinnost hlásit úřadům stavbu
plotu do výšky 2 metrů. Nyní majitelé potřebují buď územní rozhodnutí, nebo souhlas sousedů. Nově je navrhováno, že pokud
plot nebude vyšší než dva metry, nebude zapotřebí jeho projednání se stavebním úřadem.
Bude existovat i možnost vynechat u stavby na ohlášku stavební úřad a najmout si autorizovaného inspektora. Za jeho služby se
sice platí, stavba se tím ale urychlí. Novela také zjednoduší povolovací řízení tak, že bude možné sloučit nyní oddělené uzemní řízení,
stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Novela-stavebniho-zakona-schvalena-vladou

MMR publikovalo metodiky
k novému zákonu o zakázkách
Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
od 1. října 2016 vytvořilo a uveřejnilo soubor metodik, jejichž účelem
je usnadnění aplikování nové právní úpravy v této oblasti.
Metodiky jsou rozděleny na procesní, popisující vlastní postupy
v zadávacích řízeních, dále metodiky formální, jejichž účelem je zadavatelům pomoci s formálními aspekty pomocí vzorů a metodiky
speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k ZZVZ. Dále jsou uveřejňovány oborové metodiky.
Metodiky jsou uveřejněny zde: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek (navigační lišta vlevo).
MMR

Asociace malých a středních podniků
a MZe zahajují ofenzivu na podporu
podnikatelů v malých obcích

Regionální provozovatelé i samosprávy
chtějí národní zpravodajský pořad
Svaz měst a obcí ČR a Asociace regionálních a lokálních televizí
(ARLT) podepsaly v Kyjově memorandum o spolupráci a podpoře společných aktivit. Jde především o dlouhodobou snahu ARLT připravovat a vysílat národní zpravodajský pořad z příspěvků regionálních provozovatelů. Podle slov předsedy SMO ČR Františka Lukla je přirozeným
zájmem svazu mít kvalitní partnery ve všech regionech, kteří budou
schopní reálně, věcně a profesionálně zpracovávat komunální témata. Občané mají právo na přístup nejen ke kvalitnímu zpravodajskému
servisu z globálního světa, ale také na informace a souvislosti, které se
týkají každodenního života v kterékoliv části republiky.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/regionalni-provozovatele-i-samospravy-chteji-narodni-zpravodajsky-porad.aspx

Ministr Jurečka: Chceme podpořit
život a podnikání v malých obcích
Ministr zemědělství Marian Jurečka připravuje balíček opatření, který má pomoci lidem žijícím v nejmenších obcích ve znevýhodněných
oblastech. Zaměstnanci ve zhruba dvou tisícovkách obcí by mohli získat slevu 500 korun na sociálním pojištění, místní podnikatelé až dvoumilionový zvýhodněný úvěr. Důvody pro odchod lidí do větších měst
jsou především problémy s hledáním práce či podstatně větší riziko
ohrožení chudobou. Mladí lidé se navíc bojí zakládat vlastní firmy a raději se nechají zaměstnat u nadnárodních firem ve velkých městech.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_ministr-jurecka-chceme-podporit-zivot-a.html
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Vylidňování malých obcí je vážný problém a nechceme-li, aby
se z nich staly skanzeny, je nezbytné udržet jejich základní obslužnost. Ta je do značené míry činěna drobnými podnikateli, kteří
v obcích provozují koloniál, hospodu, řemeslo, farmu nebo třeba
malý penzion. Proto AMSP ČR vyhlásila příští rok jako Rok venkova,
ve kterém proběhne doposud největší tuzemská ofenziva na podporu podnikání v obcích. Jedním z prvních kroků je dohoda s ministerstvem zemědělství, které připravuje balíček opatření, který má pomoci malým firmám a lidem žijících ve znevýhodněných oblastech.
) http://www.amsp.cz/amsp-cr-a-ministerstvo-zemedelstvi-zahajujeme-ofenzivu-na

Nová publikace Jak uchopit řízení
změn v malé a střední firmě?
Nikoliv na bázi teorie chaosu. Ta
je založena na tom, že prostředí kolem nás se mění natolik dynamicky,
že nic nelze předvídat, a že chceme-li ve firmě něco změnit, musíme nastolit nejistotu a chaos, neboť lze
předpokládat, že v takovém prostředí se chystané změny provádějí nejlépe. A přesně takové teorii autoři
publikace nejenže nevěří, ale snaží
se dlouhodobě prokazovat, že řízení
procesů bez systematického přístupu, založeném na důsledném plánování a controllingu, vede zvláště malé a střední firmy k jejich rychlému konci. Právě vychází dlouho očekávaný titul autorů Pavly Břečkové a Karla Havlíčka: „Inovace a jejich
financování v malé a střední firmě.“ Publikace vyšla v nakladatelství
Eupress ve spolupráci AMSP ČR a Vysoké školy finanční a správní,
za podpory České spořitelny. Publikace je k volnému stažení:
http://www.amsp.cz/jak-uchopit-a-porozumet-rizeni-zmen-v-male-a-stredni-firme.
) http://www.amsp.cz/nova-publikace-amsp-cr-a-eupress-jak-uchopit-rizeni-zmen-v

)
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Lokální producenti a pěstitelé
dobývají spotřebitele

Ženy válcují muže v počtu
nově založených živností

Třetina spotřebitelů již nakupuje v malých, specializovaných obchodech. Dvě třetiny zákazníků preferují české potraviny kvůli kvalitě. Tři pětiny rodin pěstují vlastní plodiny a více jak 50 % populace
je dokonce zpracovává do vlastních výrobků. Zákazníky maloobchodů čím dále více zajímá původ potravin, v restauracích se ale na
zdroj surovin stydí zeptat. Roste nebývalý zájem populace podpořit
lokální výrobce, jejichž počet se zvyšuje. Většina obyvatel si myslí,
že by větší státní podpora přispěla k udržení podnikání a mladých
lidí na venkově. Asociace malých a středních podniků a živnostníků
ČR (AMSP ČR) představuje společně s Komerční bankou a agenturou Ipsos průzkum ke stavu lokálních producentů a pěstitelů.
) http://www.amsp.cz/lokalni-producenti-a-pestitele-dobyvaji-spotrebitele

Rostoucí trend počtu žen podnikatelek dále pokračuje a již dvanáctinásobně převyšuje počet podnikatelských subjektů, nově založených muži. Největší bariéru při zahájení podnikání vidí ženy
v nedostatku financí, nepřehledné byrokracii, ale i v obavě o zabezpečení rodiny. I přesto jsou tři čtvrtiny podnikatelek spokojeny se svojí pracovní volbou, zatímco běžně zaměstnané ženy pouze z jedné třetiny. Trendem začíná být dosažení nezávislosti. Vyplývá to z výsledků průzkumu a analýzy Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), společnosti ŽENY s.r.o. a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
) http://www.amsp.cz/zeny-valcuji-muze-v-poctu-nove-zalozenych-zivnosti

Zákazníci zvyšují nároky na řemeslníky
Zákazníci mají s vyučenými řemeslníky dobrou zkušenost, jsou ale
stále náročnější a začínají od nich vyžadovat propojení s novými technologiemi, např. na bázi chytré domácnosti. Řemeslníci sází na doporučení více než na prezentaci na webu, vadí jim ale nekalá konkurence nekvalifikovaných dodavatelů a podporují mistrovskou zkoušku.
I když je poptávka po řemeslnících velká, mladí lidé se na učňovské
obory nehrnou, chybí jim pozitivní motivace a vyhledávají pohodlnější profese. Studenti odborných škol si stěžují, jak probíhá na učilištích
výuka praxe. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) představuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) výroční průzkum o vnímání řemesla ve společnosti.
) http://www.amsp.cz/zakaznici-zvysuji-naroky-na-remeslniky

Kde vzít peníze na vyšší platy
zaměstnanců měst a obcí?
Zaměstnancům veřejné správy, tedy i měst a obcí, se mají od
letošního listopadu zvýšit o 4 % platové tarify. V září o tom rozhodla vláda. Nevzala však v potaz, co to způsobí v rozpočtech samospráv. Čerpání finančních prostředků v roce 2016 mají totiž
obce dávno naplánované a mohou tak mít problém, kde peníze
na vyšší mzdy pracovníků vzít. Opakuje se tak nepříliš šťastná situace, kdy povinnost zvýšit platy úředníkům neprovází navýšení
prostředků pro obce. Dlouhá léta stagnující příspěvek na přenesenou působnost přitom stát valorizoval jen o 1%. Platové tarify
se ale mají zvýšit o 4 %.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/kde-vzit-penize-na-vyssi-platy-zamestnancu-mest-a-obci-nejen-v-teto-souvislosti-samospravy-pozaduji-zmenu-ustavy.aspx

Sklizeň obilí je o tři procenta
vyšší než loni, vyšší je i úroda řepky
Letošní sklizeň obilovin je o tři procenta vyšší než loni, kdy byla
nadprůměrná úroda. Zemědělci letos sklidili 8,422 milionu tun obilí,
vyplývá z odhadu, který podle stavu k 15. září zveřejnil Český statistický úřad. Podle něj je to tak čtvrtá nejvyšší úroda obilovin od roku
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1920, více obilovin se z polí sklidilo jen v letech 1990, 2004 a 2014.
Meziročně vyšší úroda je i u řepky a brambor.
V porovnání s loňským rokem bude lepší i úroda kukuřice na
zrno. Podle odhadu bude činit 642.000 tun, což je o 45,1 procenta více než loni, kdy byla sklizeň výrazně nízká. Řepky pěstitelé
podle odhadu sklidili 1,362 milionu tun, loni jí dostali pod střechu
o 8,4 procenta méně. Letošní úrodu brambor očekávají statistici ve
výši 689.000 tun, proti loňské velmi nízké sklizni je to o 36,5 procenta více. Cukrovky zemědělci meziročně sklidí o 12,5 procenta
více, tedy 3,847 milionu tun.
) http://www.agris.cz/clanek/193215

Ministr zemědělství schválil hlavní
platby zemědělcům pro letošní rok
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2016 sazbu
jednotné platby na plochu (SAPS), platby na greening a platby pro
mladé zemědělce. Zálohy na SAPS budou vyplaceny ve výši 70 %.
Sazby jsou ve zhruba stejné výši jako loni. Sazba jednotné platby
na plochu zemědělské půdy (SAPS) bude ve výši 3 514 korun na
hektar (loni 3 543 korun), sazba platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1 928 korun
na hektar (loni 1 943 korun) a sazba platby pro mladé zemědělce
ve výši 878 korun na hektar (loni 885 korun).
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_ministr-zemedelstvi-jurecka-schvalil.html

)
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Zemědělci mohou začít žádat
o úvěry na podnikání

Nejlepší městskou knihovnu
mají v Sedlčanech

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) ministerstva zemědělství začne od 17. října přijímat žádosti o investiční
a provozní úvěry. Podzimní kolo zavádí několik novinek. Podpora
je například zacílená do potřebných oblastí, dostanou ji tedy chovatelé skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže nebo pěstitelé ovoce, vína,
chmele, zeleniny, brambor a cukrové řepy.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_zemedelci-mohou-zacit-zadat-o-investicni.html

Městskou knihovnou roku 2016 se stala Městská knihovna Sedlčany. Vyhrála tak soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku, kterou
již po sedmé vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR (SKIP). Do soutěže se přihlásilo 30 městských knihoven.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/nejlepsi-mestskou-knihovnu-maji-v-sedlcanech.aspx

MZe bude mít vyšší rozpočet
Plán na rozpočet Ministerstva zemědělství pro rok 2017 je připravený. Na výdaje, jejichž klíčovou část tvoří podpory pro zemědělce, bude mít MZe 51,9 miliardy korun. V letošním roce to
bylo 51,2 miliardy. Z toho letos představovaly národní zdroje
18,8 miliardy, v příštím roce se budou pohybovat kolem 20,2 miliardy korun.
„V příštím roce posílíme rozpočet na podpůrné programy do zemědělství o více než 1,1 miliardy korun, které zacílíme především
do živočišné výroby včetně mléčného sektoru. Zvýší se také podpora neziskovým organizacím, a to o 60 milionů korun na celkem
140 milionů korun,“ uvedl Jurečka.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_ministr-jurecka-rozpocet-ministerstva.html

Česká a čínská města a obce chtějí
spolupracovat v Nové Hedvábné stezce
Prohlubování česko-čínských vztahů v hospodářské, akademické, vědecko-výzkumné, společenské i kulturní oblasti. To jsou důvody, proč vzniklo Memorandum o spolupráci při podpoře česko-čínských vztahů. V Praze ho podepsaly Svaz měst a obcí ČR s New
Silk Road Institute Prague. Má jít o konkrétní aktivity, které pomohou šířit myšlenku spolupráce mezi zeměmi Evropy a Asie a hledat
nové cesty a způsob komunikace v rámci konceptu Nové Hedvábné stezky (New Silk Road).
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ceska-a-cinska-mesta-a-obce-chteji-spolupracovat.aspx

Dřevěná stavba roku
– začíná anketa do 7. ročníku
Česko-americké fórum k vínu
Dne 12. října se na ministerstvu zemědělství uskutečnilo Česko-americké fórum k vínu, které resort připravil ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Cílem akce bylo rozšířit povědomí o kvalitě českých a moravských vín v USA, a tím i zintenzivnit obchodní
spolupráci mezi tuzemskými vinaři a americkými nákupčími vína.
Obchod s vínem v budoucnu ovlivní případné uzavření Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) mezi EU a USA.
Současný obchod brzdí například složitá registrace nových výrobků
u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv i komplikovaný dovozní systém do USA. MZe plánuje v příštím roce zřídit novou pozici
agrárního diplomata.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/cesko-americke-forum-k-vinu-nasi-vinari.html

Institut turismu vydal best practices
na téma veřejné podpory
Manuál práce s veřejnou podporou pracuje s modelovými příklady
a praktickými ukázkami. Příklady osvědčených postupů při řešení problematiky veřejné podpory v rámci marketingových kampaní v oblasti cestovního ruchu připravil Institut turismu. Veřejná podpora byla
hlavním tématem Fóra cestovního ruchu 2015. Všem zájemcům o tuto
problematiku nyní přinášíme další materiál, který shrnuje nejen poznatky loňského ročníku konference, ale i poznatky přímo z regionů ČR.
) http://www.czechtourism.cz/institut-turismu/forum-cestovniho-ruchu/forum-cestovniho-ruchu-2016/institut-turismu-vydal-best-practices-na-tema-vere/
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Nadace dřevo pro život otevřela přihlašování do nového
ročníku soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2017! Hlasování
a vyhlášení vítězů proběhne jako obvykle v únoru a březnu 2017. SMO ČR je partnerem kategorie
Dřevěné hřiště. Přijímání přihlášek končí 15. února 2017.
) www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku
) http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/souteze/nominujte-drevene-stavby.aspx

Kam se starou pneumatikou?
Vzniká kolektivní systém
V letošním roce vznikl nový kolektivní systém v oblasti zpětného odběru odpadů ve formě vysloužilých pneumatik. Jedná se
o kolektivní systém na zpětný odběr pneumatik provozovaný
neziskovou společností s ručením omezeným ELT Management
Company Czech Republic (Eltma), který získal oprávnění od MŽP
a je prvním kolektivním systémem na zpětný odběr pneumatik
v zemi.
V rámci kolektivního systému jsou veřejná sběrná místa, která
vycházejí z míst zpětného odběru, kde probíhá shromažďování
použitých pneumatik a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, tedy běžného zákazníka.
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1176-kam-se-starou-pneumatikou-vznika-kolektivni-system

)

Akce v regionech 1 9
problémy v území, ve kterém žijí, vnímat různě. Je třeba si uvědomit, že nevhodným narušením urbanistické kompozice z jakéhokoliv důvodu, může dojít k nenávratnému poškození vzhledu a atraktivity území našich vesnic a měst.
Naděžda Rozmanovám Zuzana Gajdíková, ÚUR
rozmanova@uur.cz, gajdikova@uur.cz
Pokud by Vás zajímaly aktuální novinky z oblasti územního plánování, naleznete je na webových stránkách – Ústav územního rozvoje
http://www.uur.cz/, nebo na Portálu územního plánování http://portal.uur.cz/. Zde také pravidelně využíváme informace z Vašeho zpravodaje pro další odbornou veřejnost.

Železniční Oskar již po desáté!
Principy a zásady urbanistické
kompozice v příkladech
Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech je nová
internetová publikace, kterou připravil řešitelský kolektiv Ústavu
územního rozvoje (ÚÚR). Publikace představuje základní principy
pro zvyšování atraktivity a zlepšování vzhledu obcí, měst a krajiny.
Je možné si zdarma stáhnout její on-line verzi na stránkách
Ústavu územního rozvoje v sekci Územní plánování a stavební řád:
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4911. Vzhledem k jejímu velkému ohlasu vyšla tato publikace také v tištěné verzi jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 2/2016. Zájemci si mohou
publikaci objednat na adrese publikace@uur.cz.
Cílem publikace bylo vytvořit jasnou a přehlednou pomůcku,
která usnadní komunikaci mezi projektantem (architektem urbanistou), zástupci obce a laickou veřejností, zejména při územně plánovací činnosti, tj. při zpracování územního plánu, regulačního plánu, územních studií, případně při územním rozhodování.
Publikace seznamuje čtenáře s vybranými pojmy urbanistické
kompozice – jako je dominanta, urbanistická osa, panorama, pohledový horizont, silueta, pohledově exponované místo, průhled,
veduta, cíl pohledu, měřítko, proporce, gradace a další. Poté na názorných příkladech představuje důležité principy a zásady urbanistické kompozice v územním plánování. Nabízí čtenáři také možnost hlouběji proniknout do problematiky pořizování územního
plánu a ovlivnit tak urbanistickou kompozici sídla.
Zapojení obyvatel do veřejného života v obci a do procesu pořizování územně plánovací dokumentace by mělo být vítanou součástí každé věcné diskuze, protože občané mohou hodnoty nebo

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR dospěla k jubilejnímu
10. ročníku. Do 10. října mohla veřejnost hlasovat, který z 10-ti finalistů si odnese tento čestný titul. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny v Senátu 11. 11., za přítomnosti zaměstnanců ze stanic – finalistů, a lidí spojených s vítěznými nádražími za celých 10 let.
„Soutěž nekritizuje, ale chválí. Oceňuje lidi, kteří se o nádraží příkladně starají, a tak pomáhá našim stanicím, aby vzkvétaly a bylo

tam cestujícím dobře. A hezké prostředí dělá naší zemi i nám, jejím
obyvatelům, výbornou reklamu v zahraničí,” komentuje smysl soutěže Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace Entente Florale CZ,
která soutěž pořádá.
Asociace Entente Florale CZ Souznění, z.s., info@aefcz.eu

Konference PROPAMÁTKY
Konference PROPAMÁTKY je letos zaměřena na obnovu a využívání historických sýpek. Setkání se uskuteční 9. až 11. listopadu
v nově opraveném Panském dvoře Telč. V programu vystoupí řada
předních odborníků. Například architekt Jan Pešta pohovoří o důležitosti a možnostech stavebně-historických průzkumů historických
sýpek, profesor Václav Girsa z Fakulty architektury ČVUT představí
příklady konverzí, včetně prací jeho studentů. Stejně jako každý rok
bude konference doplněna o řadu konkrétních příkladů obnovy
a nového využití v praxi. 
Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
www.instituteu.cz
www.propamatky.info

Soutěž Architekt obci 2016 má své vítěze
Město Litomyšl a architektka Zdeňka Vydrová s projektem„Regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice“. To jsou
vítězové soutěže Architekt obci 2016 pořádané Svazem měst a obcí ČR.
Pomyslnou stříbrnou medaili získala obec Líbeznice a Atelier M1 architekti za projekt „Obecní úřad, Dům služeb, Zdravotní středisko – Tři věže“. Třetí se umístila obec Trojanovice a architekt Kamil Mrva s projektem „Revitalizace v území Horečky v Trojanovicích“. Kategorii „Klikař”,
v níž hlasovala veřejnost, vyhrál projekt obce Lužná a architekta Václava Dvořáka s kolektivem nazvaný „Bydlení pro seniory Lužná“.
• Město Litomyšl a Zdeňka Vydrová: Regulační plán
Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice
• Líbeznice a Atelier M1 architekti:
Obecní úřad, Dům služeb, Zdravotní středisko - Tři věže
• Obec Trojanovice a Kamil Mrva:
Revitalizace v území Horečky v Trojanovicích
• Obec Lužná a Václav Dvořák s kolektivem:
Bydlení pro seniory Lužná
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/soutez-architekt-obci-2016-ma-sve-viteze.aspx
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Vyberte si z rekordní nabídky
akcí Podzimního festivalu ŽIVO!

Noviny Doma v REGIONECH 2016
jsou na světě!

1. září začal Národní festival venkovské turistiky a regionálních
produktů podzimní ŽIVO 2016, na kterém spolupracuje také Asociace regionálních značek. V letošním roce se do festivalu zařadilo téměř 300 akcí. V pestré nabídce jubilejního desátého ročníku najdeme slámové hopsárium, pobyt v kraji Žítkovských bohyní, návštěvu špičkové sušenkárny, den se středověkou kaší nebo nahlédnutí
do živé dílny uměleckého knihaře. Festival se koná po celé České
republice od 1. 9. – 13. 11. 2016. Více informací a především seznam jednotlivých akcí najdete na webu Prázdnin na venkově.

Na konci července vyšlo již šesté číslo novin Doma v REGIONECH.
Jsou plné zajímavých článků, úvah,
rozhovorů a tipů pro návštěvníky
jednotlivých regionů. Noviny jsou
k dispozici u jednotlivých regionálních koordinátorů, v řadě infocenter po celé ČR i veřejných knihovnách. V elektronické verzi si je můžete stáhnout třeba hned zde.
) http://www.regionalni-znacky.
cz/arz/cs/aktuality/

Festival lokální ekonomiky se zabýval
sociálním podnikáním a zemědělstvím
Město Chřibská se v sobotu 24. září stalo dějištěm čtvrtého ročníku
Festivalu lokální ekonomiky. Místo konání festivalu se sice každý rok
obměňuje, avšak tradičně je jím obec, ležící na území MAS Český sever.
Smyslem festivalu je snaha o oživení místní ekonomiky formou
obnovy místní produkce a různých dalších aspektů společenského
života. „Snažíme se pomáhat tam, kde je k tomu největší potenciál,
a proto jsme za hlavní letošní téma zvolili sociální zemědělství a sociální podnikání,“ uvedla Eva Hamplová za MAS Český sever.
Festival každoročně doprovází farmářský trh regionálních produktů, určený veřejnosti a doprovázený kulturním programem. Letošní farmářský trh finančně podpořil Ústecký kraj.
www.masceskysever.cz

Registrace proměn na další ročník
výstavy Má vlast zahájena
Přihlašte svou proměnu do 9. ročníku výstavy, který bude zahájen 20. 5. 2017 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně
měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích na putování do všech
krajů naší vlasti.
Vystavovatelům nabízíme:
–	Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů
	
(včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
–	
Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě
a v krajských kolekcích po celý rok
–	Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
–	VIP pozvánku na slavností Vyhlášení na Vyšehradě
–	Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz
a facebooku www.facebook.com/CestamiPromen
• Publicitu v klasických médiích
(naše výstava má až 100 mediálních výstupů ročně)
• Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci!
Proměny můžete registrovat do 28. 2. 2017.
Anna Pavlíková Kutějová, pavlikova@aefcz.eu

V Hrabové se představí regionální značky.
Ochutnávkou i zážitkově
Výstavu, která představí dvě regionální značky Olomouckého
kraje JESENÍKY originální produkt® a HANÁ regionální produkt® chystá obec Hrabová s MAS Horní Pomoraví na poslední říjnové dny. Informace a ukázky o místní produkci na území obou značek naleznou návštěvníci v hrabovské sokolovně od 27. do 30. října. Výstava
nese název Křížem krážem krajem Jeseníků a Hané aneb šikovní lidé
v horách a úrodném kraji. Po celou dobu průběhu zdejší expozice budou vystavené ukázky výrobků řemeslníků a informace o regionální
výrobě a systému celorepublikového značení pod Asociací regionálních značek. Navíc v sobotu 29. a v neděli 30. října mohou návštěvníci zhlédnout některé způsoby výroby či ochutnat místní produkty.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016
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II. ročník konference
Výměna know-how a zkušeností
mezi mladými lidmi na venkově
Společnost mladých agrárníků ČR zve
zájemce již na II. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností
mezi mladými lidmi na venkově konané
11. a 12. listopadu 2016 v prostorách
Zámku Křtiny (okres Blansko).
Konference opět s podtitulem „Sdílejme zkušenosti, ne kraviny“ je určena pro
zemědělce, zástupce a členy MAS a nevládních organizací z venkova, dále zástupce státní správy a samosprávy. Na programu jsou prezentace
příkladů zaměření mladých farmářů z České a Slovenské republiky,
Maďarska, Francie, Itálie či Polska a předání zkušeností s dotačním
programem Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ) v minulém programovém období (2008–2013) a v aktuálním období (PRV
2014–2020). K dalším probíraným bodům bude patřit zkušenosti
s převodem farmy ze „starého“ farmáře na mladého, možnosti financování s podpůrným fondem PGRLF, či přímo tvorba pravidel
PRV. Součástí konference bude společenský večer a druhý den i exkurze na farmy. Přijďte diskutovat o možnostech současného zemědělského podnikání mladých farmářů, pochlubit se svými úspěchy a načerpat inspiraci pro své podnikatelské záměry.
Z kapacitních důvodů je nutné, aby se přednášející, ale i účastníci zaregistrovali:
https://goo.gl/forms/AP70RtCEqzYdz67i1
Aktuální informace o konferenci a podmínky přihlášení najdete
na webových stránkách www.smacr.cz, nebo na FB Společnosti
mladých agrárníků České republiky. http://www.smacr.cz/zpravy/
ii-rocnik-konference-vymena-know-how-a-zkusenosti-mezi-mladymi-lidmi-na-venkove/
SMA

Z programu:
Ekologické volnočasové centrum Švýcárna Adamov
Nová Zelená úsporám
Přístup k životnímu prostředí v Haňovicích
Přednosti a rizika odpojování od CZT
IROP – dotace na zateplování budov
Hospodaření s dešťovou vodou
Kotlíkové dotace
Obnova nevyužívaných vodních zdrojů
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději do 3. listopadu 2016 na
pokorna.masmk@centrum.cz

a stala se tak absolutním vítězem soutěže. V kategorii Po stopách
Karla IV. nejvíce hlasů získalo královské město Kadaň. Mezi trendy
a novinkami uspěly Termály Velké Losiny.
Více o soutěži na www.soutezdestinacze.cz
) http://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/vitezem-destinacze-2016-se-stala-dolni-morava-se-s/

Vítězem DestinaCze 2016 se stala
Dolní Morava se svou Stezkou v oblacích

Prestižní degustační soutěž Vinař roku, kterou pořádá Český archiv vín ve spolupráci s členskou organizací ASZ ČR – Vinařskou
asociací ČR, zná svého letošního vítěze. Z osmi finalistů, mezi nimiž
nechyběla ani tři rodinná vinařství, ho vybrala porota složená z deseti odborníků, z nichž šest patří k mezinárodní degustátorské špičce a může se pochlubit titulem Master of Wine. Výsledky tohoto klání, do kterého vinaři letos vyslali celkem 604 vzorků, byly vyhlášeny 18. srpna v průběhu slavnostního galavečera ve velkém sále
paláce Žofín na pražském Slovanském ostrově.
Titul Vinař roku putoval do Zámeckého vinařství Bzenec. Stříbro
vybojovala rodina Volaříkových z Mikulovska, jež ve vinohradnickém a vinařském umění pokračuje po vzoru zakladatele rodinné
tradice Leopolda Volaříka, který se ho učil od německých starousedlíků. Bronzová příčka náleží Vinným sklepům Valtice.
) http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/rodinna-tradice-bodovala-v-soutezi-vinar-roku-i-letos.html

Absolutním vítězem soutěže o nejoblíbenější destinaci v ČR, kterou již čtvrtým rokem vyhlašuje agentura CzechTourism, se stala
Stezka v oblacích na Dolní Moravě. Výsledky soutěže byly vyhlášeny
na slavnostním večeru v rámci festivalu Tourfilm v Karlových Varech.
Agentura CzechTourism pořádala soutěž DestinaCZe již čtvrtým
rokem. Rozdáno bylo přes 82 000 hlasů. Památky, které prošly obnovou či rekonstrukcí a nyní znovu lákají návštěvníky, soutěžily
v kategorii Fénix – znovuzrozený projekt. Právě v této kategorii
uspěl hospic Kuks. Kategorie Kudyznudy – zážitek pro celou rodinu
inspirovala ke strávení rodinné dovolené. Zde zvítězila Květná zahrada Kroměříž. Stezka v oblacích na Dolní Moravě vyhrála kategorii Nejlepší zážitek na českých horách. Nadchla nejvíce hlasujících

Energetické úspory a podpora
obnovitelných zdrojů
MAS Moravský kras zve na podzimní seminář věnovaný dosahování energetických úspor a podpoře obnovitelných zdrojů energie
na území Moravského krasu Uskuteční se 10. listopadu 2016 od
8.30 do 14.35 hodin ve Fotbalové hospůdce v Blansku.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016

Rodinná tradice bodovala
v soutěži Vinař roku i letos
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MMR: Evropské fondy čerpáme
obdobně jako ostatní země
Česká republika nevybočuje v čerpání evropských fondů z průměru východoevropských zemí. Podle aktuálních statistik MMR je
ČR na druhém místě v čerpání Evropského sociálního fondu z osmi
nově přistoupivších zemí Unie, v Kohezním fondu je na šestém místě. „Hůře než Česká republika je na tom v čerpání sociálního fondu
Chorvatsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Slovinsko, v kohezním fondu naopak vítězně vede Maďarsko,“ říká ministryně Šlechtová. Celkově vyčerpalo ČR z peněz Evropské unie pro sociální účely 25,3% z možné částky, Bulharsko 30,5%, ale Slovinsko jen 6%
a Rumunsko 2%.
MMR

MS2014+:
překážka čerpání evropských dotací?
V novém programovém období 2014–2020 nastala zásadní změna v přípravě a podávání žádostí o dotace z EU. Dochází ke sjednocenému administrativnímu procesu, využívající jednotné rozhraní.
Na konci roku 2014 byl spuštěn nový centrální monitorovací systém MS2014+ který již od svého vzniku „přitahoval problémy“. Již
před jeho spuštěním Ministerstvo financí i Evropská komise zjistila
vážné chyby v tendru na vytvoření tohoto systému, který nakonec
vyhrála firma TESCO SW a.s.
Po ostrém spuštění systému pro řídící orgány ministerstev nastaly první problémy při vyhlašování jednotlivých výzev a postupně se start nového programového období posunoval. Nyní již systém překonal počáteční obtíže a využívají ho také žadatelé o dotaci ze všech operačních programů vyjma Programu rozvoje venkova
a přeshraniční spolupráce.
Dle četných informací žadatelů a příjemců dotací nového programovacího období, optimální stav fungování tohoto systému
stále nenastal. Problémy s elektronickým podpisem, přikládání příloh, nebo podávání odvolání jsou pouze velmi malým výčtem každodenních problémů starostů obcí a měst, kteří připravují své projekty k podání. Nejen žadatelé o dotaci to mají se systémem těžké.
Ministerstva i místní akční skupiny, které by měly evropské prostředky rozdělovat, se teprve učí jak se systémem z pozice poskytovatele dotace správně pracovat. Na tuto špatnou situaci již několik měsíců opakovaně upozorňuje SMS ČR společně se svými partnery z NS MAS ČR. Aktuálně se situace řešila ve dnech 5. a 6. října
na jednání Národní stálé konference.

V současné době řídící orgány jednotlivých operačních programů řeší s MMR, které má v gesci fungování systému, své jednotlivé
požadavky na aktualizaci systému. Od začátku používání systému
MMR evidovalo již více než 10 tisíc požadavků, aktuálně řeší cca 2 tisíce požadavků na opravy vad či doplnění systému. Základní problémem je nedostatečná kapacita oddělení OSMS, které zodpovídá
za funkčnost systému, a také špatné nastavení základního konceptu a smlouvy s dodavatelem, která nepočítala s tak masivním počtem systémových požadavků. Jednotlivá ministerstva mají pocit,
že jsou tlačena dodavatelem systému k podpisu nových smluv mezi ministerstvy a firmou TESCO SW a.s., která by stanovila nové podmínky pro navýšení kapacity pracovníků dodavatelské firmy pracuZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016

jících na opravách a vylepšení monitorovacího systému. V měsících
říjen a listopad proběhnou další jednání MMR, MŠMT a MPSV se zástupci dodavatele.
Věříme, že i přes výše popsané problémy, se obcím a městům
podařilo začít čerpat evropské peníze na své projekty, které napomohu k rozvoji venkova jako celku. V příštím roce mohou obce začít žádat také finanční prostředky prostřednictvím místních akčních skupin, které v současné době čekají na vyhodnocení svých
strategií.
Ondřej Štach, SMS ČR
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1183-ms2014-prekazka-pro-cerpani-evropskych
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MMR opět podpoří rozvoj regionů.
Do krajů půjde přes miliardu korun
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo národní programy s výrazným předstihem. Příjem žádostí byl odstartován vyhlášením výzev 17. a 18. 10. a ukončen bude k 30. 12. 2016. Do konce dubna
2017 by pak žadatelé ve všech programech měli vědět, zda se svojí žádostí uspěli.
Národní programy a podprogramy/dotační tituly:
Podpora bydlení:
Podpora je zaměřena na zvyšování dostupnosti bydlení a také
jeho kvality. Výzvy budou vyhlášeny na regeneraci sídlišť, podporované byty (pečovatelské byty, vstupní byty, komunitní byty pro
seniory), výměnu olověných rozvodů a na bytové domy bez bariér.
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017
Podpora rozvoje regionů
Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu
Obnova a rozvoj venkovských obcí je jednou z priorit ministera
rozvoj
venkovských obcí. Podprogram předpokládá participastva. Podpora je zaměřena na odměnu vítězům soutěže Vesnice roci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově
ku, zapojení generací do komunitního života v obci, spolupráci objejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou
cí na obnově a rozvoji venkova, obnovu drobných sakrálních stavymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť.
veb v obci a na obnovu místních komunikací.
Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Podpora územně plánovacích činností obcí
Program zaměřený na poskytnutí dotace na zpracování územPodprogram je členěn na pět dotačních titulů (DT):
ních plánů obcí. Dotace může být poskytnuta obcím, které nemají
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
žádný územní plán, nebo mají územní plán, který končí 31. 12. 2020.
DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
Podpora revitalizace území (demolice zdevastovaných by2A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního
tových domů)
odpočinku
Dotaci může získat obec, která má ve svém katastru území, kte2B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské
ré je možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu nebo která
vybavenosti
se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, kteDT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
rá má ve svém katastru tuto lokalitu. Jedná se o dotaci na demolici
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
zdevastovaných budov. Cílem programu je připravit území k dalšíDT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
mu rozvoji obce.
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/
Podpora regionů (po živelních pohromách)
Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoPodpora je zaměřena pro obce a kraje na rekonstrukci nebo
je-venkova-v-roce-2017
opravu obecního a krajského majetku, který byl zasažen živelní, nebo jinou pohromou.
V tomto roce pak budou ještě vyhlášeny výzvy v programech:
Podpora pro odstraňování bariér v budovách a Národní program SZIF startuje příjem žádostí 3. kola
podpory cestovního ruchu v regionech, kde jsou pro žadatele Programu rozvoje venkova
připraveny další stovky milionů korun. Nově připravený Národní
program podpory cestovního ruchu v regionech, který je dělen na
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) od 12. října přijímá žádva podprogramy – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury dosti k 3. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020. Podpořeny buCR a Marketingové aktivity v CR – bude v letošním roce vyhlášen dou investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podnipoprvé.
MMR ků, na inovace a projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun.
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Operace
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
4.3.2 Lesnická infrastruktura
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

alokace (tis. Kč)
2 548 400
756 200
268 600
221 300
131 400
546 800
74 900
46 300
19 900

Zájemci o dotace mohou do konce října žádat na své projekty v rámci devíti operací. Příjem žádostí bude probíhat do 31. října 2016 13:00
hodin, a to pouze prostřednictvím Portálu farmáře.
SZIF

V integrovaných nástrojích ITI
byly v IROP vyhlášeny první výzvy
V průběhu října 2016 byly vyhlášeny první výzvy pro Integrované teritoriální investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace v celkové alokaci 134 mil. Kč.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/V-integrovanych-nastrojich-ITI-byly-v-IROP-vyhlaseny-prvni-vyzvy

Šlechtová: Výzva z IROP
přispěje k zatraktivnění našich
památek, muzeí a knihoven
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podporu projektů Komunitně vedeného místního rozvoje v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) zaměřenou na posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. K dispozici je 427,5 mil. korun. Žádosti lze podávat po vyhlášení výzvy místními akčními skupinami
(MAS), nejdříve od 19. 10. 2016.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Slechtova-Vyzva-z-IROP-prispeje-k-zatraktivneni-nasich-pamatek,-muzei

)
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Říjnové vydání newsletteru
Společného Sekretariátu
Česká republika – Polsko

především OPŽP a Nová zelená úsporám. NPŽP obsahuje celkem
6 tematických oblastí: Voda; Ovzduší; Odpady, staré zátěže, environmentální rizika; Příroda a krajina; Životní prostředí ve městech
a obcích; Environmentální prevence. Bližší informace o programu
na https://www.sfzp.cz/sekce/800/o-programu/.
Podrobnější informace a pravidla výzvy naleznete na
https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/.

Vyšlo říjnové vydání newsletteru Společného Sekretariátu programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Věnuje se statistice vybraných dosavadních výzev a příjmů žádostí, přehledu nejčastějších pochybení v projektových žádostech a jejich přílohách či informaci o proběhnuvším zasedání Monitorovacího výboru. Newsletter
je k dispozici zde.
) http://www.crr.cz/Files/Docs/NEWSLETTER%20WS_1016.pdf

MŽP napomůže
k likvidaci nebezpečných skládek
Nové výzvy na odpady

NEWSLETTER

Společného Sekretariátu / Wspólnego Sekretariatu
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Interreg V-A CZ-PL
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Statistika z vybraných dosavadních výzev a příjmů žádostí

Statystyki z wybranych dotychczasowych naborów wniosków

- Příjem žádostí na vlajkové projekty – do 30. 9. 2015 bylo v první výzvě předloženo
6 žádostí na více než 17,16 mil. eur z EFRR, z toho 2 projekty v hodnotě 9,03 mil. eur
z EFRR byly Monitorovacím výborem dne 4. 12. 2015 doporučeny k financování. V rámci
druhé výzvy na koncepce vlajkových projektů vyhlášené do 18. 8. 2016 byly předloženy
4 koncepce na částku cca 3,6 mil. eur z EFRR. Všechny koncepce Monitorovací výbor na
svém zasedání 29. 6. 2016 doporučil k dalšímu dopracování.
- Příjem žádostí do PO 3 – do 29. 2. 2016 bylo v rámci první výzvy předloženo 23 projektů na cca 8,60 mil. eur z EFRR. Monitorovací výbor 29. 6. 2016 schválil k financování
2 projekty ve výši cca 500 tis. eur z EFRR (alokace na tuto výzvu: 2,55 mil. eur).
- Příjem žádostí do PO 4 – do 7. 3. 2016. bylo v rámci první výzvy předloženo 71 projektů (na cca 30,36 mil. eur z EFRR). Na Společný panel expertů se pak dostalo 44 projektů
v celkové výši cca 14,7 mil. eur z EFRR (alokace na tuto výzvu: 7,38 mil. eur). Monitorovací výbor na svém letošním prosincovém zasedání schválí seznam projektů k financování.
- Příjem žádostí do PO 2 – do 31. 5. 2016 bylo v rámci první výzvy předloženo
80 projektů na cca 127 mil. eur z EFRR (alokace na tuto výzvu: cca 22,19 mil. eur).
Společný panel expertů bude zasedat v polovině listopadu letošního roku. Monitorovací výbor na svém letošním prosincovém zasedání schválí seznam projektů
k financování.

- Nabór wniosków dla projektów flagowych - do 30.09.2015 r. w pierwszym naborze
złożonych zostało 6 wniosków na ponad 17,16 mln Euro z EFRR, z tego 2 projekty na kwotę
9,03 mln Euro z EFRR zostały rekomendowane przez Komitet Monitorujący 4.12.2015 r. do
dofinansownia. W drugim naborze do 18.08.2016 r. na koncepcje projektów flagowych
złożone zostały 4 koncepcje na kwotę ok. 3,6 mln Euro z EFRR. Wszystkie koncepcje zostały
przez Komitet Monitorujący 29.06.2016 r. rekomendowane do dopracowania.
- Nabór wniosków do Osi 3 – do 29.02.2016 r. w pierwszym naborze złożono 23 projekty na ok. 8,60 mln Euro z EFRR. Komitet Monitorujący 29.06.2016 r. zatwierdził do
dofinansowania 2 projekty na kwotę ok. 500 tys. Euro z EFRR (alokacja dla tego naboru:
2,55 mln Euro).
- Nabór wniosków do Osi 4 - do 7.03.2016 r. w pierwszym naborze złożono 71 projektów (na ok. 30,36 mln Euro z EFRR). Na Wspólny Panel Ekpsertów przedłożonych
zostało 44 projekty na kwotę ok. 14,70 mln Euro z EFRR (alokacja dla tego naboru:
7,38 mln Euro). Komitet Monitorujący na posiedzeniu w grudniu br. rekomenduje listę
projektów do dofinansowania.
- Nabór wniosków do Osi 2 do 31.05.2016 r. w pierwszym naborze złożono 80 projektów (na ok. 127 mln Euro z EFRR, przy alokacji dla tego naboru Osi 2 ok. 22,19 mln
Euro). Wspólny Panel Ekspertów odbędzie się w połowie listopada br. Komitet Monitorujący na posiedzeniu w grudniu br. rekomenduje listę projektów do dofinansowania.
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S ohledem na velké množství nedostatků, které vedou k vyřazení žádostí po kontrole přijatelnosti, upozorňujeme na nejčastěji se opakující problémy

Z uwagi na dużą skalę błędów, które powodują dyskalifikację wniosków po kontroli kwalifikowalności, szczególnie zwracamy Państwa
uwagę na najczęściej pojawiające się problemy

Nejčastější chyby v projektové žádosti:
- nesoulad údajů v žádosti a přílohách
- nesoulad jazykových verzí
- nesprávně zvolené, respektive nekvantifikované výsledkové indikátory
- nesprávně zvolené, respektive nekvantifikované výstupové indikátory
- nesprávně zvolené umístění (lokalizace): místo fyzické realizace nebo území dopadu
- nesprávné označení plátce/neplátce DPH

Najczęstsze błędy we wniosku projektowym:
- niezgodność między danymi we wniosku i załącznikach,
- niezgodność wersji językowych,
- niepoprawnie wybrane lub nieskwantyfikowane wskaźniki rezultatu,
- niepoprawnie wybrane lub nieskwantyfikowane wskaźniki produktu,
- niepoprawnie wybrana lokalizacja: miejsce rzeczowej realizacji lub obszar oddziaływania,
- niepoprawnie oznaczony VAT.

Nejčastější chyby v přílohách žádosti:
- nesoulad údajů v Podrobném rozpočtu projektu s projektovou žádostí
- nepřiložené, neúplně vyplněné nebo chybně vyplněné Prohlášení VP/PP
- chybně vyplněné přílohy týkající se příjmů
- nepřiložené, neúplně vyplněné nebo chybně vyplněné přílohy související se stavebními
pracemi
- nesoulad přílohy č. 33 Specifikace nákupů a služeb – příloha povinná POUZE pro polské
partnery předkládána k Podrobnému rozpočtu polských partnerů

Najczęstsze błędy w załącznikach do wniosku
- niezgodność danych ze Szczegółowego budżetu projektu z wnioskiem projetowym,
- nie załączone, niekompletnie wypełnione lub błędnie wypełnione Oświadczenie PW/PP,
- błędnie wypełnione załączniki dotyczące przychodów,
- nie załączone, niekompletnie wypełnione lub błędnie wypełnione załączniki dotyczące
prac budowalnych,
- niezgodność załącznika nr 33 Specyfikacja zakupów i usług (obligatoryjny załącznik
TYLKO dla polskich partnerów) z Budżetem szczegółowym u polskich partnerów.
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Dne 5. 10. 2016 se konalo zasedání Monitorovacího výboru Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko, na kterém byl schválen harmonogram a podmínky výzev do konce roku 2017. Byly také schváleny
navrhované úpravy Programového dokumentu, Příručky pro žadatele
a Metodiky kontroly a hodnocení pro silniční projekty a pro standardní projekty.

Dnia 5.10.2016 r. miał miejsce Komitet Monitorujący Programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska, podczas którego przyjęto
Harmonogram i warunki naboru wniosków do końca roku 2017.
Zatwierdzono również propozycję zmian w Dokumencie Programowym i w Podręczniku wnioskodawcy oraz Metodyce kontroli i oceny
dla projektów drogowych oraz dla projektów standardowych.

Dotace z Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty, které pomohou předcházet vzniku biologicky rozložitelných
odpadů prostřednictvím domácích kompostérů. Více než 1,8 miliardy korun je určeno na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr,
třídění, úpravu a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic. Příjem
žádostí startuje 1. září a potrvá až do 30. listopadu 2016.
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/nove-vyzvy-na-odpady.aspx

Prostředky pro zdroje pitné vody
v obcích
Potýká-li se vaše obec s nedostatkem kvalitní pitné vody, využijte nový dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Cílem je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele České republiky.
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/prostredky-pro-zdroje-pitne-vody-v-obcich.aspx

Národní program Životní prostředí
vyhlásil nové výzvy

Obce na venkově mají možnost vyřešit problémy s nelegálními
sklady odpadů a s ekologickými zátěžemi na svém katastru. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP vyhlásilo výzvu č.
6/2016 s celkovou alokací 100 mil. Kč, která bude rozdělena na projekty řešící sanace havarijních stavů a odstraňování nelegálních
skladů odpadů či závadných látek a zajištění řešení ekologických
zátěží. Oprávněnými příjemci této výzvy jsou kraje, obce s rozšířenou působností a obce. Výše dotace na projekt může dosáhnout až
100% z celkových způsobilých výdajů – 80% formou dotace a 20%
formou bezúročné půjčky. Své projektové náměty mohou žadatelé zasílat prostřednictvím IS KP 14+ od 1. 6. do 16. 12. 2016, nebo
do vyčerpání alokace. Podpořené aktivity musí být realizovány do
konce roku 2019.
Pravidla výzvy a formuláře pro žadatele naleznete na
) https://www.sfzp.cz/sekce/836/k-vyzve-6-2016/
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1151-narodni-program-z-ivotni-prostredi-vyhlasil-nove-vyzvy
) http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/08/Zpravodaj-IROP_
číslo-2.pdf

Cestovat veřejnou dopravou lze i komfortněji. MMR podpoří 8,5 miliardami
korun udržitelné formy dopravy

Nové přestupní terminály, záchytná parkoviště nebo například
pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Nejen to nabízejí nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním prograNárodní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje aktivity mu Jsou zaměřené na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
a projekty přispívající k ochraně životního prostředí v České repub- v nejvýznamnějších městských aglomeracích v České republice.
lice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, Příjem žádostí bude zahájen 15. září 2016.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 215 • 9/2016
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První výzva je určena pro projekty, které spadají pod integrované územní investice (ITI), a je pro ni připraveno téměř 6 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Na druhou výzvu pro projekty Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) je vyhrazeno více než 2,5 miliard Kč z EFRR.
Jednotlivé podporované aktivity a přehled příjemců jsou podrobně popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Podrobné informace o výzvě č. 50 pro ITI jsou zveřejněny zde,
o výzvě č. 51 pro IPRÚ zde.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Cestovat-verejnou-dopravou-lze-i-komfortneji-MMR-podpori-8,5-miliarda

Program MZe na obnovu
kulturního dědictví má úspěch

Přes 2,1 miliardy korun z EU na ochranu ČR více využívá fondy EU
proti povodním a na lepší využití odpadů
Ministerstvo životního prostředí schválilo 393 projektů zaměřených na vybudování či zlepšení zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů, na odstranění starých ekologických zátěží a protipovodňová opatření. Žadatelé z řad obcí, měst, dobrovolných svazků obcí, ale i krajů, správců toků či podnikatelských subjektů si tak rozdělí z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
dotaci 2,1 miliardy korun.
Seznam schválených projektů je k dispozici na této internetové
adrese.
MŽP

Přes 83 milionů půjde z MMR
na rozvoj cestovního ruchu

Ministerstvo zemědělství podpoří ze svého programu na udržoMinistryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová schválila na podpování a obnovu kulturního dědictví venkova 866 projektů. Program
ru
rozvoje cestovního ruchu návrh dotací ze státního rozpočtu.
vypsalo Ministerstvo letos poprvé, žadatelům z něj vyplatí přibližPřes
83 milionů korun bude rozděleno mezi 58 projektů.
ně 250 milionů korun.
Více
informací naleznete zde.
Celkem přišlo 920 žádostí o příspěvek z programu Udržování
a obnova kulturního dědictví venkova. Zamítnuto bylo 51 žádostí,
které nesplňovaly podmínky pro získání dotace.
) http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturniho-dedictvi/prehled-zadatelu-na-dotacni-program-16

Česká republika využívá stále více peněz z fondů Evropské unie.
V minulém programovém období se do konce roku 2015 podařilo
vyčerpat přes 95 % nabídnutých peněz, ve stávajícím období do roku 2020 je již připraveno k čerpání skoro 10 procent nabídnutých
prostředků. „Zatímco ještě v roce 2013 byla ČR jednou ze zemí s nejhorším čerpáním fondů ze všech států Evropské unie, nyní se řadí mezi ty úspěšnější,“ sdělila náměstkyně sekce koordinace evropských
fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková. V uplynulém programovém období 2007 – 2013 se nakonec díky mimořádnému úsilí
posledních let podařilo vyčerpat maximum možného, a to přes to, že
šlo o zhruba 70 tisíc projektů. V aktuálním programovém období
2014 až 2020 je již v těchto dnech smluvně zajištěno přesně 8,3 %
z celkových 609, 9 miliard korun. Konkrétně tedy jde o skoro 51 miliard korun. V systému MS2014+ je v tuto chvíli zaregistrováno skoro 35 tisíc uživatelů. Je zde vyhlášeno 313 výzev o celkovém objemu 365 miliard korun a žadatelé dosud podali 20 675 žádostí
o podporu v celkové výši 257,4 miliardy Kč. Zatím schválených projektů je 1 519, většina z nich se týká investic do regionů, do výzkumu a vzdělávání a do podpory zaměstnanosti v ČR.
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/CESKA-REPUBLIKA-VICE-VYUZIVA-FONDY-EU

4 miliardy na zlepšení vodohospodářské
infrastruktury a zajištění pitné vody
Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu úspěšným
projektům ze čtyř výzev Operačního programu Životní prostředí.
Většina peněz půjde na vodohospodářské projekty, které zlepší
kvalitu vodohospodářské infrastruktury v ČR, zamezí nedostatku
pitné vody v období sucha a zlepší úroveň čištění odpadních vod.
Podpořeny budou i projekty sanací a rekultivací skládek odpadu
i bioplynové stanice. Úspěšní žadatelé si mezi sebe rozdělí více než
5,5 miliardy korun.
Výsledky 18., 21., 22., 23. a 24. výzvy najdete na stránkách OPŽP.
) http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu
Zdroj: MMR
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