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Prázdniny u vody. Děti na snímku si užívaly prázdniny u vody. Letošní teplý, místy až velmi horký červenec i srpen jen občas pokropil déšť.
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Aktuálně:
Podepsáno memorandum
„Venkov jako místo
pro rozvoj podnikání“
Předseda Národní sítě MAS ČR František Winter, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich Danda a předseda Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR Karel Havlíček podepsali
memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání. Jeho cílem je zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda je nutné,
aby na rozvoj obcí zejména v oblasti občanské vybavenosti, podpory služeb a rozvoje podnikatelských aktivit zemědělského
či nezemědělského charakteru na venkově
směřovalo nejméně 50 procent prostředků
z budoucího Programu rozvoje venkova
(2014–2020).
Více informací na straně 3

R

Rozhovor:
Národní konference
Venkov 2012 „na hranici“:
Pojede se i do Rakouska
Rozhovor se Zuzanou Guthovou, organizátorkou Národní konference Venkov 2012
a manažerkou MAS Sdružení Růže. Účastníci konference se mají na co těšit. Od pondělí 1. do středy 3. října se budou setkávat
v nádherné oblasti Nových Hradů poblíž rakouských hranic. Budou mít možnost vybrat si z několika workshopů, exkurzí a seminářů na aktuální témata, na zkušenou se
podívají také do Rakouska, ochutnají místní produkty. Pořadatelé, jimiž jsou tentokrát místní akční skupiny Jihočeského kraje, pro ně připravují program, který právě
s hraničním místem konání souvisí. Také
proto podtitul konference nese název Venkov na hranici.
Rozhovor začíná na straně 13
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TÉMA:
MAS na Agrokomplexu.
Na Zemi živitelce se venkov
prezentoval v pavilonu „Z“
Prohloubení česko-slovenské spolupráce na venkově přinesl letošní Agrokomplex
v Nitře, kde se prezentovala řada místních
akčních skupin se svými partnery v čele
s Národní sítí MAS ČR a s podporou Celostátní sítě pro venkov. O týden později se
slovenští partneři zaštítění Národní sítí rozvoje venkova a Národní sítí slovenských
MAS pro změnu prezentovali na 39. ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých
Budějovicích. Zde se aktéři leaderovských
regionů společně se Spolkem pro obnovu
venkova a ministerstvem zemědělství prezentovali nově v pavilonu „Z“. Páteční večer venkova a všechny stánky MAS navštívil i ministr zemědělství Petr Bendl.
Více informací od strany 4
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Obsah (číslo 9/2012):
Aktuální informace SPOV / NS MAS
str. 2–3
• Vítěze soutěže Vesnice roku 2012 vyhlásí ministr opět
v Luhačovicích
• Národní síť MAS podepsala memorandum Venkov jako
místo pro rozvoj podnikání
Téma
str. 4–12
• Na Zemi živitelce 2012 se aktéři venkova a MAS pre
zentovali nově v pavilonu „Z“. SPOV a NS MAS v Čes
kých Budějovicích společně s MZe. MAS se slovenský
mi partnery na Agrokomplexu v Nitře
• Ministr zemědělství na agrosalonu Země živitelka oce
nil mladé vědce a předal certifikáty KLASA
• Agrární komora: Letošní sklizeň obilí bude nižší o 29
procent
Rozhovor
str. 13–15
• Konference Venkov 2012 bude „na hranici“ států i ob
dobí. Pojede se také do Rakouska. Rozhovor se Zuza
nou Guthovou, organizátorkou konference a manažer
kou MAS Sdružení Růže
Z činnosti SPOV
str. 16–19
• Pracovní skupina Spolku vydala pro starosty malých obcí
manuál k Programu obnovy rodiny
• Jihočeský Spolek a Svaz knihovníků o prázdninách deba
tovali na společném semináři o využití knihoven v obcích
• Rozvíjení spolupráce mezi českým a slovenským venkovem
Z činnosti NS MAS
str. 20–27
• Výbor v srpnu jednal v Praze o certifikaci MAS, přípra
vě strategií, hodnocení i osvojování
• Seminář „Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vede
ný místní rozvoj”
• MZe a SZIF hodnotily všech 112 MAS, výsledky budou
známy do konce září
• Komunitně vedený místní rozvoj v praxi velšské strate
gie PLANED
• MAS Sdružení Růže představila zahraničním partne
rům využití místního dědictví v cestovním ruchu
Aktuálně o venkovu
str. 28–29
• Ministerstvo zemědělství a obchodníci chtějí posílit vztah
spotřebitelů k potravinám z jejich regionu
• Prezident Klaus podepsal zákon o rozpočtovém urče
ní daní
• MMR navrhuje působnosti nového Úřadu pro veřejné
investování
• Letošní ročník Měsíce biopotravin vyzývá „Držte se bio
kvality“
Akce v regionech
str. 30–33
• Lesní víkendovka pod Blaníkem a Lesní poklady bla
nických rytířů
• Kampský krajáč 2012 – tradiční výrobky i bohatý kul
turní program
• V Plzeňském kraji mají soutěž O nejúspěšnější školu
• Koordinaci značky Vyrobeno v BESKYDECH® převzalo
sdružení Hájenka
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Vítěze soutěže Vesnice roku 2012
vyhlásí ministr opět v Luhačovicích
Výsledky soutěže a nositele titulu „Vesnice roku 2012“ vyhlásí ministr pro místní rozvoj v sobotu 15. září v Luhačovicích v rámci
Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Vítěze krajských kol soutěže navštívila v prvních zářijových dnech celostátní komise.
Výherce celostátního kola získá příslib
dotace v celkové výši dva miliony korun.
Osmnáctého ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se zúčastni-

lo celkem 278 obcí ze třinácti krajů České
republiky, a to v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, společenský život,
aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň
v obci, péče o krajinu, připravované záměry
a informační technologie obce.
šum
(Tématu soutěže Vesnice roku 2012 budeme věnovat příští číslo Zpravodaje venkova)

Jubilejní XX. ročník festivalu Písní a tancem
14. – 16. září 2012 Luhačovice, Zlínský kraj
Od roku 1992, kdy oslavily dětské soubory 400. výročí narození Jana Ámose Komenského folklorním festivalem, trvá v Luhačovicích nádherná tradice setkávání dětí z národopisných souborů z různých míst republiky s dětmi z folklorních souborů jiných zemí.
V polovině září přijedou do lázeňské perly Moravy opět děti a mladí lidé na XX. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem Luhačovice.
„Letošní jubilejní ročník připravujeme s přáním, aby se opět stal oslavou základní myšlenky, kterou festival dostal do vínku před dvaceti lety – písní a tancem uctít pedagogický
odkaz velkého učitele národů,“ říká prezidentka festivalu Radka Ehrenbergerová. Písně
a tance svých domovských regionů a zemí předvedou na Lázeňském náměstí, kolonádě
a v pátek v Pozlovicích soubory z Bulharska, Indie, Lotyšska, Arménie a České republiky.
Akce, která je jedním z vrcholů festivalového kalendáře Folklorního sdružení ČR, bývá
„ozdobena“ účastí čelných představitelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Spolku pro
obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, kteří vyhlásí z festivalového pódia vítěze 18. ročníku
soutěže Vesnice roku 2012. Soutěž, která má povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, je přirozeným partnerem folklorního festivalu, neboť právě venkov
má největší zásluhu na uchovávání i rozvíjení všech složek naší lidové kultury.
K tradiční náplni luhačovického festivalu patří také lidový
jarmark na Lázeňském náměstí, krojový průvod a večerní zábava dětí v domě Elektra, kde se vzájemně učí svým tancům
a písním bez ohledu na původ a rozdílnosti jazyků. Do Luhačovic jsou také po léta pravidelně zváni finalisté dětské ankety o nejoblíbenějšího učitele „Ámos“.
Jedna z nejkrásnějších přehlídek dětských folklorních souborů začíná v pátek 14. září a vyvrcholí v neděli 16. září.
Program festivalu a další informace na http://www.folklornisdruzeni.cz/20-mdff-pisni-a-tancem

Dotační programy
str. 34–35
• Vyhlášeno 17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvo
je venkova
• Ministerstvo zemědělství: Jak mají zemědělci postiže
ní suchem postupovat při žádosti o pomoc
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Národní síť MAS podepsala memorandum
Venkov jako místo pro rozvoj podnikání
Na rozvoj občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit směřovat nejméně 50 z budoucího PRV
Předseda Národní sítě Místních akčních
skupin ČR František Winter, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřich Danda a předseda představenstva Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR Karel Havlíček podepsali
memorandum Venkov jako místo pro rozvoj
podnikání. Jeho cílem je zajistit vyvážený
a udržitelný rozvoj venkovského prostoru.
Podle signatářů memoranda je proto nutné,
aby na rozvoj obcí zejména v oblasti občanské
vybavenosti, podpory služeb a rozvoje podnikatelských aktivit zemědělského či nezemědělského charakteru na venkově směřovalo
nejméně 50 procent prostředků z budoucího
Programu rozvoje venkova (2014–2020).
Současně požadují, aby se sjednotily
a zjednodušily žádosti o finanční prostředky z fondů EU a aby bylo DPH uznatelným
nákladem při jakémkoli čerpání prostředků
z fondů EU pro všechny subjekty, které nemají nárok na odpočet DPH.
Propagovat úspěchy řemeslníků,
zlepšit propagaci cechů
a provázat je s činností MAS
„Z pohledu rozvoje aktivit drobných podnikatelů je třeba podpořit v následujícím plánovacím období evropské projekty, které by
umožnily obnovit a zmodernizovat technické zařízení ve školách vyučujících odborné
předměty a řemesla. V současné době se pro
výuku používají staré metody a mnohdy i velmi zastaralé stroje nebo stroje úplně chybí.
Bez těchto návyků a zkušeností s novými
stroji se absolvent nemůže uplatnit na trhu
práce,“ řekl předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček. „Nezapomínejme, že
řemeslníci a drobní zemědělci jsou velmi důležití z pohledu rozvoje infrastruktury a udržení sociálního prostředí v mikroregionech.
Ve venkovském prostoru je třeba více propagovat úspěchy drobných řemeslníků a živnostníků, kteří mají být vzorem pro začínající podnikatele, pro mladé lidi i rodiče. K tomu je třeba zlepšit propagaci cechů, která je
ve srovnání s okolními zeměmi žalostná,
a provázat je s aktivitami místních akčních
skupin,“ deklaroval stanovisko asociace.
Více peněz na podporu
drobného podnikání,
služeb i učňovského školství
„V rámci přípravy programovacího období 2014–2020 je třeba vyčlenit větší prostředky na podporu drobného podnikání,
služeb, cestovního ruchu a vzdělávacích akcí sloužících k propagaci regionů, tradičních
řemesel a výrobků, a to i z ostatních programů, které v uplynulém období provázely

problémy s účelností a transparentností vynaložených prostředků,“ řekl Bedřich Danda, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. „Jsme si společně
vědomi potřeby partnerství a spolupráce
s ohledem na nezbytnost vymezení priorit pro
příští programovací období. Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR vítá iniciativy pro vytvoření dalšího rozvoje řemesel a učňovského školství na našem venkově, a proto jsme
přistoupili k podepsání Memoranda. Úroveň
učňovského školství se dostala za posledních
dvacet let na kritický bod, který může mít fatální důsledky pro naši ekonomiku v současném globálním světě, a může dojít k nevratnému stavu, kdy se mladí lidé v blízkém budoucnu nedostanou k základním informacím
a zkušenostem v řemeslech,“ pokračoval.
Užší propojení podnikatelů
a MAS – rychlejší informace
Podle předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Františka Wintera by měli o rozvoji venkovských regionů rozhodovat hlavně
ti, kteří tam žijí. „Právě proto se snažíme diskutovat se všemi zájmovými skupinami, které na venkově pracují. Podpis memoranda je

stvrzením spolupráce s organizacemi zastupujícími podnikatelský sektor. Slibujeme si od
toho užší propojení našich pracovních týmů
a rychlejší předávání informací, což povede
ke společnému cíli, jímž je rozvoj venkova,“
dodal František Winter. „Budeme také rádi,
pokud se k tomuto Memorandu, a potažmo
také ke spolupráci, přidají další podnikatelské
asociace, svazy a komory, uzavřel.
Předfinancování projektů
– snadnější přístup podnikatelů
Podle signatářů memoranda prokázala
v minulosti svou akceschopnost a adresnost
metoda LEADER. Na rozdíl od ostatních programů není zmítána skandály z neprůhledného hospodaření, či neúčelného nebo nadhodnoceného čerpání finančních prostředků. Podporuje partnerství a spolupráci mezi
podnikateli, samosprávou a dalšími subjekty,
jak je to běžné při distribuci prostředků pro
rozvoj venkova metodou LEADER. Jednotlivé organizace při tom vzájemně konzultují
své postoje a hledají stanoviska, která pak
společně prosazují. Pro podporu metody
LEADER je třeba ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou vytvořit
zdroje pro předfinancování schválených projektů a tím umožnit podnikatelům snadnější
přístup k financování projektů a usnadnit tak
čerpání finančních zdrojů z EU.
– Národní síť Místních akčních skupin ČR (koordinátor podpisu memoranda), Václav Pošmurný – 604 890 190 – posmurny@email.cz
– Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR, Miroslava Pilařová – sekretariát – 602 458 032 –
pilarova@spzcr.cz
– Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Eva Svobodová – generální ředitelka – 733 722 512 – svobodova@amsp.cz
Dokumenty jsou zveřejněny také zde:
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2012/
v-praze-bylo-podepsano-memorandum-venkov-jako-misto-pro-rozvoj-podnikani/
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Pavilon „Z“ obsadily na Zemi živitelce 2012 místní akční skupiny

Na Zemi živitelce 2012 se aktéři venkova
a MAS prezentovali nově v pavilonu „Z“
SPOV a NS MAS v Českých Budějovicích společně s MZe.
MAS se slovenskými partnery na Agrokomplexu v Nitře
Prohloubení česko-slovenské spolupráce na venkově přinesl letošní Agrokomplex v Nitře, kde se prezentovala řada místních akčních skupin se svými partnery v čele s Národní sítí MAS ČR a s podporou Celostátní sítě pro venkov (23. – 26. srpna). O týden později (30. srpna – 4. září) se slovenští partneři zaštítění Národní sítí
rozvoje vidieka a Národní sítí slovenských MAS pro změnu prezentovali na 39. ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Zde se aktéři leaderovských regionů společně se Spolkem
pro obnovu venkova a ministerstvem zemědělství představili nově

v pavilonu „Z“. Obou veletrhů se zúčastnili český i slovenský ministr zemědělství.
Rekordních 90 MAS na Živitelce
Národní síť MAS se ukázala na Zemi živitelce již počtvrté. Letos
poprvé využila prostor v pavilonu „Z“, který umožnil prezentaci rekordnímu počtu 90 MAS. V průběhu výstavy expozici navštívil také
prezident ČR Václav Klaus a kardinál Dominik Duka. Nedílnou součástí programu byl Večer venkova, na kterém navštívil všechny stán-

Přivítání ministra zemědělství na večeru venkova

Prezentace NS MAS
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Eduard Kavala a Václav Pošmurný na semináři k podpoře venkova

Ministr Kamil Jankovský a náměstek MMR Michal Janeba

Prezentace SPOV
ky MAS ministr zemědělství Petr Bendl. Na večeru byla slavnostně
vyhlášena soutěž „Nejkrásnější fotografie z území MAS“.
Ministr zemědělství Petr Bendl se zúčastnil i výstavy Agrokomplex v Nitře a navštívil i expozici Národní sítě MAS ČR za podpory
Celostátní sítě pro venkov. Expozice slovenských a moravských
MAS byla situována do pavilonu M1 pod patronací Národní sítě
rozvoje vidieka SR. Rovněž na Agrokomplexu byly slavnostně vyhlášeny výsledky fotografické soutěže.

Josef Postránecký

Aktéři semináře SPOV

Semináře Spolku a Sítě
Spolek pro obnova venkova uspořádal dva bohatě navštívené
semináře – ve čtvrtek „Pozemkové úpravy – šance venkova v období od roku 2014“ a v pátek „Podpora rozvoje venkova v ČR“,
kterého se zúčastnili zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj a NS MAS. Národní síť zase uspořádala
v pondělí 3. září seminář „Venkov po roce 2014 – aneb Komunitně vedený místní rozvoj“ a po něm následovalo jednání celostátního výboru sítě leaderovských regionů.
Aktéři venkova z vesnic
a regionů vs. agrární lobby?
Atmosféra seminářů Země živitelky byla v pavilonu venkova
v mnohém ovlivněna kritickým vyjádřením prezidenta Agrární komory Jana Veleby při slavnostním zahájení agrosalonu v pivovarské
zahradě na adresu venkovských organizací zastupujících obce a regiony a jejich společné memorandum „Venkov jako důstojné místo
pro život“. To podepsali na jaře letošního roku předsedové Spolku
pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Národní sítě MAS a požadují v něm, aby na rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských aktivit na venkově směřovalo nejméně
50 procent z budoucího Programu rozvoje venkova (2014–2020).
Například předseda Spolku Eduard Kavala v úvodu pátečního
semináře Velebovu kritiku odmítl a zdůraznil, že venkovské profesZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 174 • 09/2012
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Účastníci semináře SPOV

Josef Tabery

ní organizace daly svým memorandem najevo, že nejsou součástí
agrární lobby, konstatovaly, co požadují a na řadě budou další jednání i se zástupci zemědělských organizací. „Rádi bychom participovali na penězích z Programu rozvoje venkova daleko více než
v minulém období,“ řekl Kavala.

V souvislosti s novým zákonem o rozpočtovém určení daní ministr konstatoval, že jsou ohroženy národní dotační programy. „Stěží
se obce z posílení svého RUD domluví například na revitalizaci vojenských areálů,“ uvedl příklad ministr. „Posílení RUD na úkor omezení
některých cílených národních dotačních programů by bylo „Pyrrhovo vítězství“, uvedl ministr. „Také podpora vítězů soutěže Vesnice roku by byla o jiných penězích z MMR než dosud,“ dodal.
Předseda SPOV Eduard Kavala zdůraznil, že na rozdíl od státu
nikdo nic nebere krajům. „Krajské POV musejí zůstat. Zde jsou slova o posílení RUD na úkor krajských rozpočtů falešná,“ varoval šéf
Spolku před návrhy „krajánků“ na snížení podpory obcím z tohoto zdroje.

Snížení operačních programů
a „Pyrrhovo vítězství RUD“
Zejména o plánování budoucího období EU 2014–2020 se točila debata na semináři SPOV „Podpora rozvoje venkova v ČR“.
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský na úvod konstatoval,
že v budoucnu dojde k dramatickému snížení operačních programů a jeho rezort bude nejspíše řídit Integrovaný regionální
operační program (IROP), který nahradí nynější ROPy. Návrh implementační struktury budoucích 5–6 operačních programů se
však bude teprve vytvářet a k naplánování Společného strategického rámce (SSR) se vláda vrátí až po krajských volbách. Podle
ministra by však nebylo vhodné, aby vznikla nová vládní agentura na zelené louce, ale stávající orgány pro operační programy
se evolučně upravily a využilo se dobrých zkušeností z nynějších
institucí.

Křest publikace „Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova“

Budoucí stabilizace venkova:
důraz na podporu práce a služeb
Náměstek ministra Michal Janeba v souvislosti s přípravou Společného strategického rámce informoval, že ve vnitřním řízení bylo vypořádáno 111 připomínek a zvnějšku přišlo 302 připomínek.
Z nynějších analýz podle něj také vyplývá, že disparity z pohledů
krajů nejsou vidět, ale disparity z pohledů ORP /obcí s rozšířenou
působností (malých okresů)/ již ano. Okolnosti, které je nutno vní-

Jiří Hladík (Ústav meliorací a ochrany půdy)
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MAS mezi MMR a MZe: Využít dobrou praxi
Ředitel odboru ŘO PRV na MZe Josef Tabery informoval, že
v současném Programu rozvoje venkova je již 80% alokace závazkováno a 63% proplaceno. „I když zatím chybí oficiální vymezení
operačních programů, projednáváme rozdělení budoucích podpor
z PRV nanečisto,“ uvedl k nově připravované strategii Tabery. Každopadádně bude podle něj v budoucích programech kladen větší důraz na životní prostředí a jasnou koncepčnost podpor. K tomu
bude sloužit v rámce strategie Evropa 2020 i tzv. výkonnostní rezerva pro žadatele za plnění tzv. milníků za určité období.
V závěru semináře vystoupil koordinátor vyjednávacího týmu
Václav Pošmurný, který připomněl, že NS MAS si právě sjednocuje
pohled na to, co je v dosavadní praxi činnosti MAS správné a transparentní. „Je potřeba mít v jednotlivých regionech MAS dobrý systém na rozdělování finančních prostředků nejen z PRV, ale i operačních programů,“ uzavřel na semináři Pošmurný.

Místopředseda SPOV Radan Večerka zahajuje seminář k pozemkovým úpravám
mat pro přípravu budoucích operačních programů jsou vnitřní periferie na hranicích krajů.
Předseda Spolku komentoval, že v budoucnu je potřeba klást
důraz na práci a služby. „Doteď jsme se soustředili spíše na pozlátko a zkrášlovali vesnice, ale podnikatelé se stále více bojí o budoucnost, a to si vyžaduje zásadní řešení. Budoucí strategie musejí být
nastaveny ke stabilizaci ekonomiky venkova,“ navrhuje Kavala.
O aktuálních otázkách rozvoje venkova v evropském kontextu hovořil na semináři ředitel Josef Postránecký. Ten mimo jiné uvedl, že
venkov může přispět ke konkurenceschopnosti například prostřednictvím hobby průmyslu. „Menší firmy bývají špičkami ve svém oboru, a mají šanci působit resp. zaměstnávat lidi i na venkově,“ nastínil. Zdůraznil, že právě MMR a MZe hodlají v rámci strategie Evropa
2020 podporovat podnikání a inovační potenciál, a to i na venkově.
Důležitá je podle něj i dostupnost veřejných služeb na venkově, kde
musejí obce daleko více spolupracovat se státními institucemi a podílet se na financování školství, pošt, skládkování apod. Prostřednictvím připravovaných strategií místního rozvoje s využitím metody
LEADER je nutné větší propojení měst a venkova. „Důležitá bude vazba nejen na evropské zdroje, ale nutné bude i větší využívání
vlastních zdrojů a kombinace různých podpor,“ řekl Postránecký.

Živá diskuse ke standardům
v leaderovských regionech
Mezi vystavovateli z řad MAS v pavilonu venkova proudila po
celou dobu živá diskuse a výměna názorů k nedávno představenému návrhu standardů činnosti MAS. Kritizoval se zejména fakt,
že jde o idealistický dokument, protože navržené standardy nesplňuje v současné době ani jediná MAS, a řada návrhů je extrémních. Naopak standardy by měly reflektovat v co největší míře dobou zkušenost MAS, aby si i méně dobré nebo nově vznikající
MAS mohly brát dobré příklady. Na základě řady písemných připomínek MAS a po projednání v pracovní skupině a ve výboru sítě 3. září 2012 v prostorách výstaviště se návrh standardů rozsahem ztenčil a MAS budou mít možnost připomínkovat dokument
ve druhém kole.
***
Na českobudějovickém výstavišti prezentovalo své výrobky a služby celkem 539 vystavovatelů z 21 zemí. Země živitelka tradičně prezentuje celý zemědělsko-potravinářský sektor a několik let věnuje
pozornost rozvoji venkova. Výstava je rozdělena do jednotlivých
oborových dnů, provázejí jí tematické semináře, konference a besedy. Denně jsou prezentovány plemenná zvířata a zemědělské stroje.
V posledních letech nabývá na agrosalonu stále většího významu
potravinářská výroba. Prioritou byly i letos prezentace regionálních
produktů s ochutnávkami.
TSu

Radan Večerka, František Winter a Jaroslav Vítek (vrchní ředitel Ústředního pozemkového úřadu) na semináři k pozemkovým úpravám
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Země živitelka 2012: Prezentace regionů a místních produktů
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Země živitelka 2012: Diskuse, semináře, návštěvy politiků
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Ministr zemědělství na agrosalonu Země živitelka
ocenil mladé vědce a předal certifikáty KLASA
Agrární komora:
Letošní sklizeň obilí
bude nižší o 29 procent

Slavnostní zahájení Země živitelky v pivovarské zahradě
Ministr zemědělství Petr Bendl při zahájení 39. ročníku mezinárodní výstavy Země
živitelka v Českých Budějovicích ocenil mladé vědecké pracovníky za mimořádné výsledky výzkumu a experimentálního vývoje.
Propůjčil také zástupcům výrobců potravin
certifikáty národní značky KLASA.
Zahájení jedné z nejoblíbenějších výstav
v Česku, jejíž návštěvnost v posledních letech
překračuje stotisícovou hranici, se zúčastnil
i slovenský ministr zemědělství a rozvoje venkova Ľubomír Jahnátek. Ministr Bendl s ním
jednal přesně před týdnem na výstavě Agrokomplex v Nitře. „Při jednáních jsme dospěli
k řadě společných zájmů a cílů, na jejichž naplnění budeme při bruselských jednáních
spolupracovat a společně postupovat především v otázkách týkajících se dozoru nad trhem s potravinami,“ řekl ministr Petr Bendl.
S činností MZe se mohli lidé na výstavě
seznámit v jeho stánku v pavilonu „T“. Tradičně se v něm představily odborné útvary,
ale spolu s nimi byly tentokrát pod jednou
střechou i resortní instituce, jako třeba Státní rostlinolékařská správa, Ústav zemědělské
ekonomiky a informací, Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský a Pozemkový
fond ČR. Letos byl stánek nově propojen
s expozicí národní značky KLASA a projektem Regionální potravina.
Zájemci měli také možnost na agrosalonu navštívit semináře, které připravilo ministerstvo zemědělství. Jedním z nich byl seminář „Pozemkové úpravy – šance venkova
v období od roku 2014“, který se konal ve
spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova
(SPOV). Druhým byl „Podpora rozvoje venkova v ČR“ pořádaný opět se SPOV a Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Agrární výstavy a veletrhy mají velký význam při propagaci zemědělského a potravinářského sektoru, ať už jde o výstavy tuzemské nebo zahraniční. Českobudějovický
agrosalon považuji za stěžejní. Za předchozích 38 ročníků se díky svému zaměření
a struktuře vystavovatelů i návštěvníků stal
místem setkávání všech, kteří svou činnost
spojují s českým a moravským venkovem,
zemědělstvím a potravinářstvím. Tedy těch,
kterým na těchto důležitých odvětvích záleží,“ uvedl ministr Bendl.
Ministr Petr Bendl po zahájení předal
ocenění mladým vědeckým pracovníkům.
Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2012 dostala Helena
Fulková z Výzkumného ústavu živočišné výroby za vědecký článek popisující novou metodu derivace embryonálních kmenových
buněk z oocytů v metafázi. Další dvě ceny
obdrželi Petr Králík z Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství (VÚVL) a Tomáš Erban z Výzkumného ústavu rostlinné výroby
(VÚRV). Uznání ministra zemědělství a předsedy České akademie zemědělských věd za
kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji dostali Josef Mašek
a rovněž Petra Vašíčková, oba z VÚVL. Cenu
ministra zemědělství za nejlepší realizovaný
výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2012 obdrželi Jan Mikulka z VÚRV
a Antonín Jelínek z Výzkumného ústavu zemědělské techniky (podrobnosti k oceněným v příloze tiskové zprávy).
V sobotu 1. září se ministr zemědělství Petr Bendl zúčastnil Národních dožínek za přítomnosti prezidenta Václava Klause a kardinála Dominika Duky.
Kateřina Böhmová, MZe

Letošní zemědělský rok bude podle
prezidenta Agrární komory Jana Veleby
sotva průměrný. Sklizeň většiny polních
plodin bude nižší, u hlavní tržní plodiny
– obilí, to bude o překvapivých 29 procent. Řekl to při zahájení 39. ročníku
Země živitelky v Českých Budějovicích.
„Budou výrazně nižší tržby, budou ale
i regiony, které jsou zasaženy přírodní
katastrofou, kde budou tržby 30 procent normálu a kde jde do tuhého,“
konstatoval Veleba. Ministr Petr Bendl
připomněl, že rezort pomůže s předčasnou výplatou záloh.
K pomoci nejpostiženějším oblastem
by se ale zainteresované strany podle
Veleby měly vrátit. „Je třeba udržet tam
výrobu a zaměstnanost, a je třeba jasně
deklarovat podporu živočišné výroby,“
zdůraznil. Zapotřebí je podle něj se také
věnovat potravinové bezpečnosti a pracovat na reformě Společné zemědělské
politiky, kde nyní nastává důležitá fáze
souboje v Evropském parlamentu. Přivítal fakt, že ministerstvo připravuje koncepci dalšího směřování agrární politiky,
protože je poslední příležitost revitalizovat živočišnou výrobu a pěstování technických plodin. „Další příležitost už nebude,“ uvedl.
Ministr Bendl připomněl, že rezort
přijal opatření, která mají pomoci zemědělcům v oblastech, které postihlo sucho a mrazy. „Našli jsme nějaká řešení,
snažíme se pomoci zejména s cash flaw,
pomoci tam, kde je živočišná výroba,
kde jsou zemědělci navázání na to, že
svůj dobytek potřebují živit tím, co sami
vypěstují,“ řekl. „Je třeba jim nějak pomoci, nikoliv tím, že jim všechno zadotujeme, ale pomoci tím, aby vůbec přežili a nemuseli vybít celá stáda, aby zachovali živočišnou výrobu, protože ta je
pro rezort zemědělství významná priorita,“ dodal.
Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík míní, že podpora zemědělství v letech 2014–2020 by
se měla zaměřit jednak na chov hospodářských zvířat, které zlepšují poměry
v krajině, a na snížení rizik, která způsobují klimatické změny, investovat by se
mělo do změn vláhových a půdních poměrů, míní.
Zdroj: www.agris.cz
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Agrokomplex v Nitře: spolupráce partnerů, folklor, místní produkty
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Agrokomplex v Nitře: tradiční řemesla, regionální značky, fotosoutěž
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Konference Venkov 2012 bude „na hranici“
států i období. Pojede se také do Rakouska
Rozhovor se Zuzanou Guthovou, organizátorkou konference a manažerkou MAS Sdružení Růže

Účastníci Národní konference Venkov
2012 se mají na co těšit. Od pondělí 1. do
středy 3. října se budou setkávat v nádherné oblasti Nových Hradů poblíž rakouských hranic. Budou mít možnost
vybrat si z několika workshopů, exkurzí
a seminářů na aktuální témata, na zkušenou se podívají také do Rakouska,
ochutnají místní produkty. Pořadatelé, jimiž jsou tentokrát místní akční skupiny
Jihočeského kraje, pro ně připravují program, který právě s hraničním místem
konání souvisí. Také proto podtitul konference nese název Venkov na hranici.
Konference Venkov 2012 se letos
uskuteční v Jihočeském kraji. Jaká bude? Co připravujete?
Po zkušenostech s loňskou konferencí,
kdy byli účastníci ubytovaní na více místech
a nám to nepřišlo úplně šťastné, jsme hledali místo, kde by mohli být na jednom místě.
A navrhli jsme Nové Hrady v Novohradských
horách poblíž rakouských hranic, které jsou
krásnou, ale dosud nepříliš navštěvovanou
turistickou destinací. Po dohodě s ministerstvem se nám podařilo vybrat termín, který
nekoliduje s volbami.
Organizace takovéto konference je
jistě náročná. Kolik a které MAS se na
tom podílí? Kolik je to lidí?
Hlavní organizační výbor tvoří asi osm lidí
ze čtyř až pěti MAS, ale spolupracují všechny MASky Jihočeského kraje, kterých je celkem patnáct. Všechny budou pomáhat při
dodání materiální podpory, poskytnutí místních produktů k občerstvení atd.
RNDr. Zuzana Guthová (53) působí klidným ale zároveň rozhodným dojmem. Už její život
svědčí o tom, že si umí vybrat. Zaměstnání i místo k bydlení. A že se nebojí změn. Rodilá
Nové Hrady jsou na území vaší MAS Pražačka a ekoložka po studiích přesídlila nejprve do Českých Budějovic, odkud se po deSdružení Růže, takže jste hlavním orga- seti letech strávených na Akademii věd odstěhovala do pohraniční vísky, která i s její pětinizátorem konference vy, respektive Vy? člennou rodinou čítala osm obyvatel. „Tam jsem poznala, co je to venkovský život a jak
Věděla jsem, že konference se uskuteční snadné je v Praze vybírat lékaře, školu či obchod,“ říká. Nyní žije s rodinou v malém měsna území našeho kraje a slíbila jsem členům tečku Borovany. Stála při zrodu MAS Sdružení Růže, je její manažerkou a nyní i hlavní ornaší MAS, že se do toho nebudu příliš „na- ganizátorkou konference Venkov 2012.
máčet“ J, neboť teď musíme pracovat na
Vzhledem k tomu, že budeme u rakousnové strategii apod. Ale když se začalo vyjednávat o místě konání a dlouho všichni kých hranic, zvolili jsme podtitul konferenmlčeli, navrhla jsem Nové Hrady – a na to ce Venkov na hranici. Což je trochu symbovšichni reagovali „No vidíš, to je u vás, tak lické jednak proto, že budeme na hranici
budeš dělat vedoucí organizačního výbo- mezi bývalým socialistickým a kapitalisticru.“ To jsem si trochu naběhla. Ale na dru- kým světem a i po více než dvaceti letech
hou stranu je to velká příležitost k propaga- jsou tam znát velké rozdíly. Zároveň ale
ci, protože Nové Hrady jsou opravdu zají- končí jedno období a připravujeme se na ké k našim rakouským sousedům. Zajímamavé městečko i pro dovolenou, je tam další – takže i zde ta symbolika hranic či vým bodem programu bude ve středu nákonferenční centrum – myslím, že se to bu- rozhraní patří. V rámci konference se bude vštěva zástupce MAS PLANED z Walesu, kde
hodně diskutovat o zaměření operačních již více než deset let spolupracují s místními
de líbit. Doufám.
programů, co by MAS k jednotlivým ope- komunitami a mají zájem přijet a představit
Na co se mohou účastníci konferen- račním programům mohly administrovat, nám svou metodu, ukázat jak funguje v prace těšit? Jaké budou semináře a jaký jaké aktivity naplňovat, připravíme exkurze xi. Pozveme také zástupce MAS z Rakouska,
ke každému tématu, většina z nich bude ta- jež v prvním bloku představí i rakouské zkudoprovodný program?
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šenosti s podporou rozvoje venkova. A lidé a od nich pak můžeme odvodit metodu, jak
se samozřejmě mohou těšit na ochutnávky se k těmto výstupům dostat. Bude to zřejmístních produktů.
mě formou panelové diskuse, poté zazní
nějaké podněty z pléna. Stejně tak každou
Takže to bude konference se zahra- exkurzi zakončí menší kulatý stůl. Lidé se
niční účastí. Stále citujeme Rakousko zajedou podívat na dva, tři zajímavé projekv mnoha směrech jako náš vzor. Myslí- ty a po obědě bude následovat diskuse.
te, že i naše MASky mohou být v něčem
vzorem pro ty rakouské? Můžeme jim
Povídáme si na agrosalonu Země žitaké nějaké zkušenosti předat?
vitelka, je začátek září a do konference
Mám dojem, že jsou dál v programu ode dneška zbývá přesně měsíc. Kolik
LEADER, mají větší zkušenosti, měli těch už jste měli pracovních schůzek a kolik
programů víc než my. Na druhou stranu my se jich ještě uskuteční?
jsme hodně aktivní na celoevropské úrovni,
Pracovních schůzek bylo zatím asi šest,
národní síť nabízí materiály, které jsou ak- kromě toho se setkáváme i v užším kruhu
ceptované na evropské úrovni. Jsme tedy dál a komunikujeme samozřejmě přes e-mail.
v rozpracovanosti toho, jak se chtějí MAS Dnes máme schůzku i se zástupci ministerkonkrétně na politice rozdělování peněz stva, kteří jsou zvědaví, jak jsme daleko a zípodílet. A v tom zase můžeme být inspirací tra se pojedou podívat do Nových Hradů. Do
rakouským kolegům.
konference se určitě sejdeme každý týden
a budeme projednávat technické záležitosti.
Konference je tedy opět třídenní stejně jako vloni…
Představovala jste si, že organizováPrvní den bude plenární zasedání, uvede- ní konference bude tak náročné? Byla
ní do problému, workshopy, večery jsou dů- jste na to připravená?
ležité pro setkávání, takže na programu je
Je to náročné a jsem skoro překvapená,
společenský večer. Druhý den se uskuteční že nejsem možná až tak dobrý organizátor
exkurze, které budou trochu zkrácené, ne- (smích), mám problémy s delegováním úkolů,
boť máme v plánu i valnou hromadu MAS, ale snažíme se a i my se jistě poučíme. V Jihokde by se měla projednávat teď hodně dis- českém kraji jsme měli docela dost dlouho
kutovaná standardizace práce MAS. Třetí den problém ve vzájemné komunikaci a myslím, že
se prezentují výstupy konference, ale záro- organizování konference nás i trochu stmelí,
veň budou i samostatné bloky.
také proto, že se scházíme častěji a méně formálně. Což je určitě z tohoto hlediska dobré.
Budou se lidé zase přihlašovat do jedCo by se mělo zopakovat po vzoru
notlivých workshopů?
Ano. Mají možnost přes webové stránky. předešlých ročníků konference, co by
Workshopy jsou ale vždy omezeny kapacitou se naopak opakovat nemělo?
a na jeden se vejde asi 40 až 50 lidí, takže
Určitě je dobré mít dostatek neorganizokdo se přihlásí pozdě, bude mít třeba smůlu. vaného prostoru kde mohou lidé konzultovat a probrat různé záležitosti se svými partBudou některé v sále, jiné zase venku? nery z jiných MAS – třeba společenské veMetodologii ještě nemáme vymyšlenou. čery, exkurzi. Také si myslíme, že účastníci
Stále říkám svým kolegům, že chci vědět, co by měli být ubytovaní na jednom místě – samá být výstupem jednotlivých workshopů mozřejmě málokterý venkovský region má

takovou kapacitu, aby pojal všechny účastníky. A také úroveň ubytování bude různá –
od ubytovny, přes penziony až po hotely
a luxusní rezidence pro VIP hosty.
Každému podle zásluh J. Jste nějakým způsobem i ve spojení s loňskými
organizátory konference, kteří vám radí, jakých chyb se vyvarovat, nač nezapomenout?
Ano. Máme velkou výhodu, že jedním
z hlavních loňských organizátorů středočeské konference byla MAS Krajina srdce z území Středočeského, ale také Jihočeského kraje Monika Hienlová. Ta nás na spoustu „záludností“ už připravila, a protože počítala
s tím, že konference bude v Jihočeském kraji, uchovala pro nás různé propagační materiály a vybavení a my je teď rádi využijeme.
Představte nám prosím nyní vaši místní akční skupinu MAS Sdružení Růže. Na
jakém a na jak velkém území se rozkládá a kolik čeho má?
Naše MAS zaujímá území o velikosti asi
792 km2, tvoří ji třiadvacet obcí a žije zde
zhruba 26 tisíc obyvatel. Nejsme úplně homogenní MAS, protože máme obce, které
sousedí s krajským městem Českými Budějovicemi až po obce hraničící s Rakouskem.
A jsou mezi nimi velké rozdíly co do počtu
obyvatel obcí, v sociální skladbě apod.
Tak to je velmi pestré území. Projevuje se to i v projektových žádostech?
Ano. Obce blízko Budějovic moc nežádají, možná proto, že naše malé projekty pro
ně nejsou tak atraktivní jako pro ty chudší
obce a neziskové organizace, pro něž jsou
naopak významnou podporou.
Na jaké projekty se především zaměřujete?
Naše strategie byla postavena na tom,
že jsme chtěli podpořit soběstačnost regionu, abychom v příštím období nebyli tolik
závislí na dotacích. Máme tak opatření zaměřená na vzdělávání lidí, na podporu
podnikání a na rozvoj infrastruktury pro
různé služby – sociální, zdravotní, ale i kulturní dědictví, volný čas, atd.
Jaký projekt se Vám nejvíce líbí, který máte nejraději?
Máme v regionu neziskovou organizaci
Nazaret, která sídlí v Borovanech. Do rekonstrukce a vybavení prostor, které využívá, šlo
několik drobnějších dotací. Podařilo se tak
vytvořit zázemí pro neziskovou organizaci,
která zde má chráněnou dílnou pro handicapované, ale dělá i řadu kreativních kurzů,
přednášek a koncertů pro veřejnost a v současné době zaměstnává na různé úvazky asi
sedmnáct lidí.

Co jste dělala před tím, než jste se
stala manažerkou MAS?
Profesí jsem ekolog, deset let jsem pracoZuzana Guthová vede pracovní skupinu k přípravě konference Venkov 2012 na výstavišti v Českých Budějovicích
vala na Akademii věd v Českých BudějoviZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 174 • 09/2012
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cích, ale tato práce mě přišla příliš teoretická
a chtěla jsem dělat něco praktičtějšího. A tak
jsem se dostala do neziskové organizace Rosa v Českých Budějovicích, kde jsem se několik let věnovala ekologickému poradenství. Stále více mě ale zajímalo zapojování veřejnosti, komunitní projekty…
A pak už nebylo daleko k místní akční skupině, že?
Přesně tak. Když se rozhodovalo o novém
období 2007–2013, zapojila jsem se do vytvoření strategie a z Rosy přešla do MASky.
Takže z Rosy do Růže. Byla jste při zrodu této místní akční skupiny, nebo to už
existovala?
Právě vznikala. V roce 2004 jsme ji zakládali.
Vy jste měli LEADER ČR hned od začátku a LEADER PLUS evropský jako jedna z prvních MAS, teď máte Strategický
plán LEADER. Jak pozorujete vývoj hnutí LEADER u nás prostřednictvím vašeho
vývoje?
Skutečně jsme byli jednou z prvních MAS
ek podpořených hned v prvním LEADERu+
a měli jsme i všechny české Leadery a byli takovou TOP MAS, mnozí k nám jezdili na zkušenou. A zřejmě jsme jim dobře předali naše
know-how J, protože dnes už mezi MASkami velké rozdíly nevidím. A těch, které jsou
na špičkové úrovni, už je tolik, že se v tom
začínám ztrácet a nedokážu ani říct, která je
lepší a která horší. To hnutí nabralo drive.
Můžete nějak posoudit například
personální vývoj ve vaší MAS?
Jsem tam od počátku, ale k nějakým
personálním změnám průběžně dochází.
A co mě potěšilo v poslední době: Byla jsem
na nějaké kovářské slavnosti abavila nahlas
s někým o tom, že přijede exkurze 30 starostů a já je přece neubytuji v Budějovicích,
ale někde na ubytovně v Lipnici – aby nám
peníze zůstaly v regionu – tak jeden stán-

Zpravodaj

Ve
n

ko

v

20

12

Místní akční skupina Sdružení Růže

Nové Hrady letos hostí Národní konferenci
Venkov 2012
Letošní již tradiční celonárodní konference o venkovu se koná v našem
regionu, v Nových Hradech. Poloha
městečka jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice předurčila název
konference „Venkov na Hranici“.

Ale nejen to, vždyť letošní konfe-

REGION PŮSOBNOSTI
MAS SR

rozvoje venkova na venkově, získaly
cenné zkušenosti, venkovské regiony
prokázaly, že jsou schopné spolupracovat, nacházet inovativní a originální
řešení problémů na místní úrovni, že
dokážou být důvěryhodným a spoleh-

livým partnerem.

sklárny udržující staletou tradici zpra-

covánínedokážou
skla v regionu. Seznámí
také
„Získané
zkušenosti
chceme maxikonáposlouchal,
v období, kdy jedno
kař, rence
kterýsenás
řekl: „To
se mně
a prodají,
ale ještě
splnitsevšechno,
programové období (2007 – 2013) málně zúročit ve prospěch venkova. s netradičním využitím bývalé vojenlíbí na
těch
místních
akčních
že budeme
co je ktedy
tomu
nemají
to, aby
ské rotyanebo
celnice,na
ochutnají
„životsi taV rámci konference
dis- třeba
končí
a druhé
(2014 – 2020)
se tepr-skupinách,
ve připravuje. Konference se koná se kutovat o tom, jaká konkrétní téma- na buquoiském zámku“ či v novohradpodporují
ty regiony.“ A to jsem zírala, že kové zařízení koupili. Je to takové podnikání
v místech, kde sousedí dva stále odliš- ta jednotlivých operačních progra- ské historické kovárně.
Celostátní konference Venkov je
můpodporumohou rozpracovat
integrované
světy, MASky
v čase, kdya se
mezi jak
ví, conéjsou
žerozdíly
vnímá,
na zkoušku.
městem a venkovem stírají do té míry, strategie venkovských mikroregionů nejen významným místem k diskusi
jí činnost
v
regionu.
že máme problémy venkov vůbec defi- a implementovat místní akční skupi- odborníků a venkovských aktérů, ale
tradičněJihočeška?
také osvědčeným prostorem
předsedkynovat, kdy venkov, kde žije většina ny,“ říká Jiřina Karasová,Vy
jste rodilá
z nás, potřebuje hledat vlastní identitu ně jihočeského Krajského sdružení pro sdílení zkušeností a navazování
Ne,
jsem
Pražačka.
Po vysoké
škole jsme
Myslíte
si,
že
už
veřejnost
více
ví,
co
z celé republiky
Národní sítě MAS, které letošní kon- spolupráce regionů
a svébytnou cestu k udržitelnosti.
k rostoucímu zájmu
ferenci organizačně
“pro- a vzhledem
V době, kdy akční
se tvoří nové
strategic- když
ale s manželem
přestěhovali
dozahraBudějojsou místní
skupiny,
ještě sezajišťuje,
ké dokumenty krajů, kdy se připravují to jsme k diskusi přizvali nejen lidi ničních účastníků také ze zahraničí.
vic, pracovníky
kde jsme Národní
pracovali
na Akademii
nedávno
je pletli
s mikroregiony
nekonferenci
Venkov 2012 věd
i odpovědné
operační si
programy
pro příští
progra- z regionů, ale
období, budou zástupci míst- i politiky z jednotlivých ministerstev, pořádá Spolek pro obnovu venkova
a hlavně jsme k práci dostali i byt.
bo imovací
kraji?
ních akčních skupin z celé republiky která budou jednotlivé operační pro- ČR v rámci Celostátní sítě pro venkov,
zřízené Ministerstvem zemědělství ČR
diskutovat že
o tom,
kde a jak
mohou gramy
Myslím,
osvěta
je dobrá.
Ale administrovat.“
ze své
Diskuse budou probíhat v pěti tema- v součinnosti s Krajským sdružením
rozvoji venkova pomoci. Od roku
Ale vás to jako správnou ekoložku
zkušenosti
vím, že dokud něco nepotřebu2004, kdy se místní akční skupiny tických workshopech, které budou NS MAS Jihočeského kraje. Konference naváže
jednání, která se uskudoplněny
exkurzemitáhlo
po úspěšných
zapojily
do implementace
programu
do přírody
nanavenkov…
ji, tak
to ani
nevnímám.
Léta jsem
pracoprojektech. Vzhledem k poloze Nových tečnila v roce 2009 v Holešově, v roce
To
také.
S
druhým
manželem
se převala v Budějovicích v Rose a denně
chodi2010
v
Lázních
Bělohrad jsme
a v roce
Hradů, místa konání konference,
2011 v Sedlčanech.
zamíří
exkurzí
také do blízkéstěhovali
na hodně
malinkou vesnici Desky
la na oběd kolem sídla Charity.
A každá
pak zse
Zuzana Guthová
ho Rakouska. Účastníci se tak mohou
Novohradských hor. Žilo tam i s naší pěmě někdo ptal, jestli nevím, kdetěšit
je vnaBuděnávštěvu do
zpracovatelského
centra Waldland nebo třeba rodinné
jovicích Charita a já jsem to nevěděla. Pro- tičlennou rodinou osm lidí. Tam jsem na
tože jsem ji sama v životě zatím nepotře- vlastní kůži poznala co je to venkovský život.
bovala. Stejně tak je to s MASkami. Dokud Tam si člověk teprve uvědomí, jak snadné je
je lidé nepotřebují, nevnímají jejich exis- v Praze vybrat si lékaře, školu, obchod, kde
tenci. My jsme ale od začátku své činnosti budu nakupovat. Tam byl jeden lékař daleko
podpořili přes stovku projektů a to už se sedmnáct a druhý čtyřicet kilometrů.
dotklo mnoha lidí.
Jak dlouho jste tam vydrželi?
Co připravuje vaše MAS do budoucna?
Sedm let. A protože jsme s manželem
Například projekt na vybudování tréninko- oba z Prahy, poznali jsme, že jsme to převého zpracovatelského zařízení, které by by- hnali a že je to na nás trochu moc. V Praze
lo vybaveno jako komunitní kuchyně splňují- mně nikdy nechyběli lidi, ale tam už ano.
cí všechny normy a požadavky na hygienu A to mě také přivedlo k většímu vnímání koapod. Tyto prostory by si lidé mohli pronají- munitního života a potřebě podpory setkámat a zkoušet v nich třeba vyrábět marmelá- vání apod. Přestěhovali jsme se do městečdu nebo jam, sušit ovoce v certifikovaných ka Borovany, které už má 3 tisíce obyvatel.
podmínkách, apod. A viděli by, jak je tato
práce baví, jak jim jde od ruky a jaký je o jeV Deskách jste nechali jen ty tři obyjich výrobky zájem. Když zjistí, že je to jejich vatele?
cesta, mohou se udělat pro sebe a zařízení si
Co vím, tak se tam přistěhovaly další dvě
pořídit. Není jednoduché se například roz- rodiny s dětmi a ti, co od nás koupili domehodnout pro sušení ovoce ve velkém, když ček, už také mají děti. Takže je to tam už
sušárna stojí 50 – 100 tisíc korun a nevíte, lepší.
zda o vaše produkty bude zájem. Takto si to
nanečisto vyzkoušíte a uvidíte. Toto zařízení
Rozhovor vedla Marie Šuláková
by mělo být jakýmsi podnikatelským inkubátorem, který pomůže těmto lidem přejít přes
Více o MAS Sdružení růže na:
období šedé ekonomiky, kdy něco vyrobí
http://mas.sdruzeniruze.cz
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Rodina zpívá aneb jak příjemně trávit společný čas v kruhu rodinném a poté se i prezentovat na veřejnosti a potěšit druhé – rodina
vystupuje pod názvem Petrášovci

Pracovní skupina Spolku vydala pro starosty
malých obcí manuál k Programu obnovy rodiny
Pracovní skupina Spolku pro obnovu venkova ČR vydala manuál pro starosty, jehož cílem je přiblížit jim Program obnovy rodiny,
jenž Spolek schválil vloni v červnu. Materiál má obcím poskytnout
několik doporučení a návodů, jak program postupně uvést v život.
„Slovo postupně zdůrazňujeme, protože jsme si vědomi toho, že
v každé obci či lokalitě jsou jiné výchozí podmínky, odlišná mentalita občanů, rozdílné přístupy a priority místních samospráv apod.
Chápejte, prosím, tento manuál pouze jako doporučující či motivující návod,“ nabádají autoři hned v úvodu. Obnova rodiny a jejich
tradičních hodnot, kterou si Program obnovy rodiny (dále jen POR)
klade za cíl, není jednoduchou záležitostí. V materiálu se například

dočtete, že je proto třeba začít postupnými kroky. Jsou zde doporučení, jak a proč zřídit v obci samostatný orgán zabývající se rodinnou problematikou, jak zmapovat situaci rodin v obci a současný
stav podpory rodiny, jak zpracovat místní Program obnovy rodiny,
vyčlenit finanční prostředky na vlastní realizaci POR v rozpočtu obce a hledat další zdroje financování. Projekt dále počítá s vlastní realizací POR v obcích, které jej zveřejní na svých webových stránkách
a seznámí s ním také školská zařízení, místní neziskové organizace,
podnikatele či církve a požádá je o spolupráci a partnerství při realizaci cílů programu a organizování „prorodinných“ aktivit. „Vhodné je rovněž při propagaci POR spolupracovat s médií.
Místní Program obnovy rodiny by se měl stát „otevřeným a pružným“ materiálem, který budou obce průběžně vyhodnocovat a postupně doplňovat o další cíle a aktivity dle konkrétních potřeb a finančních možností,“ uvádí se v závěru manuálu.
Zdroj: Manuál pro starosty malých obcí
aneb „Jaké si to uděláme, takové to máme
http://spov.org/obnova-rodiny/diskuse--mistni-program-obnovy-rodiny---navrh-manualu-pro-starosty-malych-obci.aspx

Čím a jak tedy začít?
1. krok: Z
 řídit v obci samostatný orgán zabývající se
rodinnou problematikou
Zastupitelstvo obce může dle § 117 zákona o obcích zřídit jako
svůj iniciativní a kontrolní orgán např. výbor pro rodinu, rada obce může dle § 122 zákona o obcích jako svůj iniciativní a poradní
orgán zřídit komisi pro rodinu. V řadě obcí se rodinnou problematikou také částečně zabývají různé kulturní, sportovní, školské a jiné komise. Ve výboru či komisi pro rodinu by kromě zastupitele
obce, který stojí v čele tohoto orgánu, měli být zastoupeni i další
aktéři rodinné politiky (např. zástupci školských zařízení, místních
neziskových organizací, aktivní občané z řad zdravotníků, sociálních či pedagogických pracovníků, zástupci větších zaměstnavatelů v obci, církve a podobně a to dle Vašich zkušeností a uvážení).
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 174 • 09/2012
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2. krok: Z
 mapovat situaci rodin v obci a současný stav
podpory rodiny
Kromě výše uvedeného orgánu můžete k této aktivitě využít
např. i pomoci studentů vysokých škol, kteří mohou sběr a analýzu dat provést např. v rámci své bakalářské či diplomové práce. Zapojit můžete rovněž např. místní mateřská centra, kluby maminek
či seniorů nebo aktivní občany zajímající se o rodinnou problematiku a mající v obci přirozenou autoritu.
Doporučujeme zaměřit se především na:
– rodiny s malými dětmi
–	rodiny se specifickými potřebami (neúplné rodiny, rodiny sociálně slabé, s rodiny s více jak 3 dětmi, rodiny s členem se zdravotním postižením…)
– mládež
– seniory
Výstupem by mělo být získání alespoň základního přehledu o počtu výše uvedených kategorií obyvatel, jejich potřebách a stavu současné obecní, případně soukromé infrastruktury pro rodiny (bydlení, školská a zdravotnická zařízení, zařízení pro volný čas, pobytová
zařízení pro seniory apod.). Zjištění výchozího stavu Vám pomůže při
následné tvorbě rodinné koncepce v obci.
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Vždy si však v jednotlivých oblastech stanovte věcné a jednoznačné cíle, kterých chcete dosáhnout a k tomu opatření, prostřednictvím kterých bude cílů dosaženo. Jednoduchý příklad místního POR tvoří přílohu manuálu.

4. krok: V
 yčlenit finanční prostředky na vlastní realizaci POR
v rozpočtu obce a hledat další zdroje financování
a)	Dle možností můžete v rozpočtu obce vyčlenit finanční prostředky na:
–	přímou podporu rodin (např. při narození dítěte, uzavření sňatku, menší bezúročné nebo zvýhodněné půjčky na bydlení – půdní vestavby, rekonstrukce apod.)
–	přímou podporu občanských sdružení působících v oblasti podpory rodin
–	financování infrastruktury pro rodiny, např. dětská a sportovní
hřiště, dětské koutky, relaxační zařízení pro seniory, vzdělávací
zařízení apod.
–	financování „prorodinných“aktivit a služeb, např. kulturní, sportovní a vzdělávací akce, osvětové aktivity zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí, služby volnočasových a vzdělávacích zařízení…
b)	Při financování POR využít i grantových programů nadací a na3. krok: Zpracovat místní Program obnovy rodiny
dačních fondů (Nadační fond Hyundai, Nadace VIA, Nadace O2,
Před započetím zpracování doporučujeme:
Nadace Vodafone, Nadace OKD, Nadace ČEZ apod.)
a) informovat občany o záměru zpracovat místní POR, který bude za- c)	K financování aktivit formou sponzorských příspěvků motivovat
i podnikatelské subjekty.
měřen na podporu rodin a vytvoření podmínek pro jejich fungování a motivovat je ke spolupráci na přípravě tohoto dokumentu. (Veřejnost se může do přípravy POR zapojit jednak aktivní účastí buď 5. krok: Vlastní realizace POR
Po schválení POR v zastupitelstvu obce doporučujeme jeho zvev pracovních skupinách, na plánovacích setkáních nebo může své
potřeby a požadavky vyjádřit prostřednictvím anket a dotazníků). řejnění na webových stránkách obce, v obecních zpravodajích, na
b) v yzvat místní školská zařízení, neziskové organizace, zástupce informačních tabulích apod. S obsahem POR je vhodné seznámit
větších zaměstnavatelů, zástupce církve, případně místní odbor- a také školská zařízení, místní neziskové organizace, podnikatelé,
nou veřejnost i podnikatelské subjekty ke spolupráci při tvorbě církve apod. a požádat je o spolupráci a partnerství při realizaci cílů
programu a organizování „prorodinných“ aktivit. Vhodné je rovněž
tohoto koncepčního materiálu.
při propagaci POR spolupracovat s médií. Místní Program obnovy roJak budete vlastní Program obnovy rodiny koncipovat, záleží jen na diny by se měl stát „otevřeným a pružným“ materiálem, který buVás, na Vašich místních poměrech, potřebách a prioritách. Například: dete průběžně vyhodnocovat a postupně doplňovat o další cíle a aka)	Můžete jej rozčlenit do deseti níže uvedených oblastí jako celo- tivity dle konkrétních potřeb a finančních možností Vaší obce.
státní POR, nebo se zprvu zabývat pouze těmi oblastmi, které
Na závěr ještě malé doporučení: Při naplňování cílů POR a uskupovažujete za stěžejní:
tečňování Vašich představ v oblasti rodinné politiky se nesnažte ře1. Rodina a Veřejná správa
šit a realizovat vše najednou. Postupujte opět po malých krocích,
2. Rodina a Legislativa
vycházejte z daných možností, stanovte si priority, časové posloup3. Rodina a Škola
nosti a nenechte se odradit, když se vše nebude dařit tak, jak jste
4. Rodina a Zdravotnictví + Sociální péče
si naplánovali.
5. Rodina a Média
6. Rodina a Vzory
V případě potřeby se můžete obrátit o radu či konzultaci na ní7. Rodina a Bioetika + Psychologie
že uvedené členy pracovní skupiny:
8. Rodina a Práce
9. Rodina a Prostředí pro život
Bc. Jan Tomiczek (předseda pr. skupiny); tomstar@email.cz;
10. Rodina a trvalé hodnoty
602 857 528
Ing. arch. Jan Florian; ing.florian@gmail.com; 733 607 513
b)	Můžete jej orientovat na jednotlivé vývojové fáze rodin a jejich
Ing. Mojmír Kovář; mojmir.kovar@gmail.com; +421 949 053 966
potřeby:
Aleš Hodina; mail@hodina.cz; 605 551 551
1.	Děti a mládež (vzdělávání, volnočasové aktivity, patologické jeRut Kolínská (prezidentka sítě MC);
vy…)
rut.kolinska@materska-centra.cz; 603 271 561
2.	Rodiny s dětmi (s malými dětmi, s více dětmi, v nepříznivé žiIng. Vojtěch Ryza; lidecko@centrum.cz; 731 163 586
votní situaci, pěstounské, romské rodiny, s rodinným příslušníBc. Anna Mužná; koordinátor za Moravskoslezský kraj;
kem se zdravotním postižením…)
starostka@skotnice.cz; 724 180 672
3. Senioři (aktivní, nemohoucí, osamělí apod.)
Hana Školoudová; koordinátor za Olomoucký kraj;
c) Můžete si stanovit cíle a opatření v oblasti:
rodiny.prerov@seznam.cz; 731 604 120
1.	přímé finanční pomoci v oblasti rodinné politiky (podpora
Vlasta Sláčiková; koordinátor za Zlínský kraj;
rodin a podpora organizací zabývající se rodinnou problematikou)
pozdechov@volny.cz; 608 581 563
2.	podpora „rodinné“ infrastruktury (dětská hřiště, sportovní
a relaxační areály, klubovny pro mládež, mateřská centra a kout- další krajští koordinátoři – bude doplněno
ky pro maminky s dětmi, bydlení pro rodiny, „školky“ pro senio
Celé znění celostátního Programu obnovy venkova najdete na:
ry apod.)
3. podpora služeb a aktivit v oblasti rodinné problematiky http://spov.org/obnova-rodiny/program-obnovy-rodiny/default.aspx
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Chat „Rodina a prostředí pro život“ v úterý 18. září 2012 v 9 hodin
Po prázdninách opět zahajujeme pravidelné diskusní chaty, na kterých se setkáváme každé třetí úterý v měsíci v 9 hodin dopoledne. Diskutovat můžete ze svého počítače v klidu své kanceláře nebo domova. Jména přizvaných hostů zveřejníme na webu Spolku během příštího týdne.
Rámec příštího chatu tvoří text 9. části “Rodina a prostředí pro život“ Programu obnovy rodiny (POR), schváleného schůzí Spolku 7. června 2011:
Člověk jako zboží, dítě jako extrém a překážka seberealizace v tržním prostředí, manželství jako předmět majetkových smluvních
vztahů – tvoří filozofii současnosti, s důsledkem krize hodnot, která je základem krize hospodářské, energetické, finanční a bankovní.
Stabilita a zodpovědnost ve vztazích je základem stability a zodpovědnosti v hospodaření. To platí jak v horizontální, tak ve vertikální úrovni.
Své dotazy a náměty do diskuse můžete poslat předem na adresu ing.florian@gmail.com.
Na chat vstoupíte z adresy http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482. Přihlásíte se bez hesla a jako „Nick“ uvedete své
jméno nebo přezdívku a kliknete na „LOGIN“. Vlevo uvidíte, kdo je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud Váš celý text program „nepustí“, lze myšlenku doplnit v dalším vstupu.

Jihočeský Spolek a Svaz knihovníků
o prázdninách debatovali na společném
semináři o využití knihoven v obcích
Regionální organizace Spolku pro obnovu venkova v Jihočeském kraji a Svaz knihovníků a informačních pracovníků uspořádali
ve dnech 12. – 13. července dvoudenní seminář v Chelčicích. Organizátoři ho nazvali
„Kam kráčíte (Quo vadis) – jihočeské knihovny a jihočeský venkove?“ Seminář byl určen
pro starosty, profesionální knihovníky vykonávající „regionální funkce“ v pověřených
knihovnách a knihovníky dříve oceněných jihočeských knihoven.
Hledání nových trendů a podpora myšlenky, že knihovny jsou nedílnou součástí
kulturního života našeho venkova, byla věnována první část programu. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR představila v úvodu nově schválenou Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2014.
Tento důležitý dokument se týká všech
knihoven u nás a je závazný pro jejich rozvoj
v nejbližších letech. Současnou situaci v Jihočeském kraji, spolupráci knihoven v rámci regionu a naplňování podmínek výkonu „regionálních služeb“ přiblížila ve svém příspěvku
Poskytování regionálních služeb knihovnám
v Jihočeském kraji pracovnice Jihočeské vědecké knihovny Ludmila Švíková.
Knihovna, jako přirozené centrum informací – to byl název prezentace Mileny Kodýmové z Pravdovy knihovny v Jarošově nad
Nežárkou (Jihočeská knihovna roku 2011).
Na konkrétních příkladech z činnosti jarošovské knihovny ukázala možnosti využití
knihovny v životě obce. Knihovna jako informační a komunitní centrum slouží všem
věkovým kategoriím obyvatel. Vedle běžného půjčování knih a užívání internetu poskytuje prostory pro rozličnou činnost – schází
se zde Klub čilých seniorů, spolupracující
dětský dramatický kroužek, občanská sdružení Srdce Jarošova a Jarošovská SOPKA
nebo Jarošovská krojovaná družina. Vítají
zde mimo jiné také „nové občánky“ a vyprovází do života „páťáky“ – školáky, kteří

přecházejí na vyšší stupeň. Každým rokem
knihovna stěžejními akcemi připomíná nějaké zajímavé výročí z historie obce a velmi
oblíbené bývá i setkávání nejaktivnějších
dětských čtenářů, knihovnic a starostů s dalšími ze tří sousedních obcí na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.
Dobrá spolupráce organizujících spolků
přetrvává již několik let v rámci soutěže
Vesnice roku a Knihovna roku. Na seminář
pozvaly zástupce jihočeských obcí a knihoven, které v letech 2000 – 2011 získaly titul „Jihočeská knihovna roku“. Přítomným
je představila Daniela Wimmerová ve své
prezentaci nazvané Knihovna roku v rámci
soutěže Vesnice roku, soutěž pomáhající
zkvalitňovat práci a význam venkovských
knihoven. Poukázala, jak se v průběhu této spolupráce měnil pohled na „venkovské
knihovny“ a jak se postupně zvyšovala jejich prestiž. „Dnes již většina zřizovatelů
nepochybuje, že dobře fungující knihovna
do života obce patří. Je však nezbytné, aby
knihovny změnily obsah své práce a aby

sloužily jako místa setkávání široké veřejnosti. Příjemné prostředí knihoven (když už
do nich obec investovala finanční prostředky) je nutno využívat co nejvíce. Proto je
nutné rozšířit provozní dobu – zde ještě
venkovské knihovny zdaleka nedosahují doporučení Standardu veřejných knihovnických
a informačních služeb, vydaného MK ČR,“
zaznělo od Daniely Wimmerové. Ta dále
připomněla, že i když nejlepší knihovnu
v kraji vybírá komise v rámci soutěže Vesnice roku, postupuje do celostátního kola do
jiné soutěže – Knihovna roku. Tu vyhlašuje MK ČR a hodnotící komise je ustavena
z knihovníků. Vyvrcholením programu pak
bylo předání vyšívaných stuh třem knihovnám – Homole, Brloh, Sepekov – které titul
získaly v době, kdy soutěž začínala a ještě
se stuhy (které vyšívá paní Anděla Tomanová, bývalá ředitelka Okresní knihovny v Pelhřimově, dnes knihovnice v Želivu) jihočeským knihovnám nepředávaly.
V další části programu semináře se pořadatelé věnovali aktuální komunální tématice (SPOV, SMS). Petr Angelis z Asociace alternativních poštovních operátorů seznámil
účastníky s aktuální situací Transformace
české pošty. Po něm tajemník SMS ČR Tomáš Chmela přiblížil aktuality o RUD a venkovském školství. Program obnovy venkova

Památník Petra Chelčického (MAS Rozkvět zahrady jižních Čech)
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JčK 2012 a související témata představila
Eva Povišerová, pracovnice KÚ JčK. Prezentaci činnosti KAZV a SZIF ve vztahu k MAS
v JčK přednesl Vladislav Hadáček (KAZV ČB).
Součástí programu byla také návštěva
Památníku Petra Chelčického, kde přítomné zaujaly interaktivní pomůcky pomáhající
přiblížit nejen dobu, ale také život a dílo tohoto filozofa a reformátora a které by jistě
ocenila i mnohá venkovská knihovna. Rovněž návštěva Domova sv. Linharta a Knihovny Petra Chelčického.
Při večerním posezení bylo dost prostoru na neformální výměnu názorů a ochutnávku krajových specialit. Nechyběla ani
hudba k poslechu a tanci.

Druhý den pak program pokračoval prezentací Občanského sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina
(MAS) a projektů realizovaných v rámci SPL,
projektů spolupráce. Účastníci také měli
možnost navštívit MAS centrum pro neziskový sektor ve Lhenicích a místní moštárnu
a palírnu pana Gregora.
Schválený Program rozvoje Jihočeského
kraje na období 2014–2020, stejně jako
zmíněná Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2014 dávají dostatek námětů a prostoru k hledání nových
způsobů zlepšování kulturního života obcí
a dalších možných proměn činnosti venkovských knihoven. Konkrétní projekty jistě na-

Rozvíjení spolupráce mezi českým
a slovenským venkovem
Krajská organizace Celostátní sítě pro
venkov (CSV) Středočeského kraje navštívila některé své členy na Slovensku ve dnech
22. – 24. Srpna 2012.Předtím než jsme přijeli první den do Slovenského Grobu,kde
bylo ubytování po dobu pobytu, jsme dopoledne navštívili rodinný pivovar Bernard v
Humpolci. Původní pivovar byl zde založen
v r. 1597 na Heráleckém panství, patřil rodu Rožmberků a nově byl obnoven v r.
1991. Vaří se zde 11 druhů piv a celková
roční výroba piva je okolo 200 tisíc hektolitrů. Své dvacáté výročí slavil tento pivovar
v minulém roce. Svoji sladovnu má v Rajhradu a vyrobený slad také exportuje zejména do Japonska. Po seznámení s historií
pivovaru a ochutnávce piva, jsme si prohlédli výrobní zařízení až k plnícím sudovým
a lahvovým linkám. O tom,že se jedná o velmi kvalitní pivo svědčí i to, že 16% své celoroční produkce dodává tento pivovar do
zahraničí a obdržel významné ocenění nejen v naší republice, ale i v dalších zemích.

Naše cesta pak pokračovala do Slovenského Grobu. Zde nás přivítal starosta obce pan
Juran, který podrobně obeznámil účastníky
z ČR se zdejšími úspěchy, problémy i výhledem do budoucna obce se 2300 obyvateli. Na
Slovensku je známá tato obec zejména v podzimních měsících, kdy se zde konají husí hody
s návštěvností několika desítek tisíc lidí. Spotřebuje se cca 70 tisíc hus. Chybí ale potřebná
plocha k zajištění parkování automobilů.
Byla zrekonstruována budova obecního
úřadu a rovněž tak mateřská školka pro 80
dětí. Základní školu navštěvuje nyní 250 dětí, přičemž je možnost až pro 350 dětí. Pak
následovala diskuze a po ní večeře, kdy jsme
se setkali se zástupci slovenské sítě pro venkov a místních akčních skupin. Mnozí pro
nás nebyli úplně neznámí, neboť jsme se
s nimi již seznámili v minulém roce na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích
a některé MAS již spolu navázaly spolupráci. Vyměnili jsme si i zkušenosti při realizaci
projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
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jdou i oporu v Programu pro obnovu venkova pro jižní Čechy.
Akce byla velmi zdařilá, plánujeme proto, že ji někdy v budoucnosti zase zopakujeme. Můžeme společný seminář doporučit
i ostatním regionálním organizacím v celé
republice, protože Spolek pro obnovu venkova vnímáme jako přirozeného partnera
při naplňování naší vize o zvyšování prestiže
knihoven ve venkovském prostředí. I když
seminář nezavršily „oficiální závěry“, zaznělo z mnoha úst, že nastoupená cesta vzájemné spolupráce obou spolků přináší pozitivní výsledky.
Daniela Wimmerová
Kontakt: Wimmerova.D@seznam.cz
Druhý den jsme navštívili výstavu Agrokomplex v Nitře, kterou zahájil předseda vlády SR Robert Fico. Mezi hosty byli také český ministr zemědělství Petr Bendl a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.
V průběhu dne, kdy jsme po zahájení navštívili jednotlivé pavilony, se uskutečnila
další setkání se zástupci slovenské sítě nejen
v jejich stánku ale i ve stánku Národní sítě
MAS ČR spolu s dalšími slovenskými MAS.
Poslední den před odjezdem do Prahy
pak měli účastníci příležitost nejprve navštívit hrad Červený Kameň, kde byl realizován
projekt s podporou EU Slovenského národního múzea – Múzeum Červený Kameň. Poslední zastávkou na naší zpáteční cestě bylo
okresní město Pezinok. Byli jsme přijati místostarostou na radnici, která byla rekonstruována s podporou fondů EU. Po krátké zajímavé diskuzi nás zástupce města pozval
k návštěvě místního centra, kde je moderní
areál zaměřený na ustájení a výcvik koní.
Současně je zde ustájeno okolo 110 koní.
Pořádají se zde i mezinárodní závody a jsou
zde dvě velké haly, výběhy, restaurace apod.
Vstup do areálu je volný, takže je hodně navštěvovaný nejen dospělými, ale i dětmi, které mají příležitost vidět nejen koně, ale i některé další druhy zvířat.
Na závěr bych chtěl poděkovat touto cestou paní Libichové, ředitelce AZV Kladno
a koordinátorce KO CSV KAZV Praha a Středočeského kraje ze velmi dobrou přípravu
a samotný průběh této třídenní návštěvy našich slovenských partnerů. Výsledkem budou nejen získané poznatky z činnosti dobré praxe v rámci CSV, ale i konkrétní další realizované projekty v budoucnu mezi oběma
našimi národy.
Ing. Milan Bena, CSc.,
MAS Podlipansko o.p.s.

Říjnová schůze SPOV ČR
bude v Nových Hradech

Exkurze Středočechů na Agrokomplexu v Nitře. Na snímku je Středočech Milan Bena s manažerkou středomoravské MAS Moravská cesta Miloslavou Hruškovou ve stánku jejich středoslovenských partnerů z Banskobystrického kraje MAS Zlatá cesta.

Říjnová schůze Spolku pro obnovu venkova ČR se uskuteční 2. 10. v Nových Hradech. Bude součástí Národní konference
Venkov 2012. Předběžně je v plánu doba
konání od 16.30 do 18.30 hodin.
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Výbor v srpnu jednal v Praze o certifikaci MAS,
přípravě strategií, hodnocení i osvojování
Výbor Národní sítě MAS jednal 7. srpna na ministerstvu zeměZpráva o činnosti vyjednávacího týmu za uplynulé
dělství v Praze o certifikaci MAS, přípravě integrovaných strategií,
období (Pošmurný)
hodnocení MAS i osvojování schopností pro nově vznikající MAS.
V úvodu jednání podepsal předseda NS MAS František Winter
s předsedou Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřichem –	Ekumenická rada církví v ČR: Návrh spolupráce a vznik motivačního dokumentu, který definuje oblasti spolupráce. Prolink na
Dandou a předsedou Asociace malých a středních podniků a živweb, Smlouva o spolupráci, Konference Modlitba za domov >
nostníků ČR Karlem Havlíčkem memorandum „Venkov jako mísOsvobození od pocitu bezvýznamnosti, Pozvánka na konferento pro rozvoj podnikání (viz ZV na str. 3).
ci Venkov 2012 > témata workshopu
–	MŽP + NSZM ČR: Příprava certifikačních kritérií Místní agendy
Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter)
21 pro MAS
–	
Představenstvo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR: Konkrét21. 6. L ošany – VH MAS Podlipansko
ní postupy spolupráce, veletrhy, podpis memoranda
22. 6. P raha – konference v senátu PS PČR – SMO (Vlasák)
9. 7. P raha – MZe kulatý stůl ministra, AEO opatření, dále setkání – Příprava konference Venkov na hranici (Národní konference VENKOV 2012): Definice požadavků na základě výsledků vyjednávání
s předsedou ČMSZP Lubošem Burkoněm a seznámení s Me–	
Zemědělský svaz ČR: Vysvětlení Memoranda (SMO, SMS, SPOV)
morandem zemědělství, které plánují podepsat zemědělské
=> Příprava zemědělského memoranda …
organizace
10. 7. P raha – schůzka s CSV o organizaci Země živitelky a Večeru –	Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů: Vysvětlení Memoranda (SMO, SMS, SPOV) => Příprava zemědělského memovenkova za účastni ministra zemědělství společně se zástupranda…
ci Výstaviště ČB
–	
Jednání SMO, SMS, SPOV a NS MAS: Diskuze technické věci
18. 7. P raha – schůzka s ředitelem Odboru Řídící orgán PRV Tabea zpracování do podkladů pro MZe
ry – postup vyjednávání
20. 7. P raha – schůzka s velvyslankyní Vicenovou – postavení MAS –	CCB – Czech Credit Bureau, a. s.: Rating MAS – v průběhu příštího roku by mohlo být zahájeno hodnocení místních akčních
v ČR
skupin podle administrativních a ekonomických kritérií. NS MAS
dodá data vzorku několika MAS a CCB vypracuje profilové stuPřipravovaná účast:
die pro argumentaci se SZIF. Na konečné podobě hodnocení by
13. 8. – 17. 8. účast jako hodnotitel soutěže Vesnice roku – Oranse CCB podílela ratingem místních akčních skupin.
žová stuha
–	Cribis: NS MAS uvažuje o využití systému Cribis zejména pro
22. 8. – 26. 8. Agrokomplex Nitra
sledování vazeb mezi podnikatelskými subjekty. Prezentace pro
28. 8. – 34. 9. Země živitelka České Budějovice
NS MAS proběhne po dohodě na dalším jednání výboru.
14. 9. Praha – kulatý stůl MZe
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–	MZe – nastavení procesu spolupráce na tvorbě dokumentů, prezentace aktivit NS MAS, vyjasnění postavení NS MAS vůči MZe
–	Velvyslankyně při EU Vicenová – pomoc zlepšení vztahů NS MAS
<=> MZe, konzultace postupu vůči předsednictví ELARD
–	MMR – Postránecký – příprava obsahu ISRÚ
–	MMR – Daněk členství v RKS MMR, připomínkování veškerých
dokumentů směrem ČR > EU > ČR
–	Memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání – podpis 7. 8. 2012
–	Radek Dvořák (MAS Rakovnicko) – konzultace postupů vůči
MZe, možnost zřízení postu pravidelného poradce MZe
Odpovědi na dotazy ze strany členů Výboru k zaslaným podkladovým materiálům:
Standardy:
Zejména nepodpořené MAS by rády věděly, co je čeká, jak se mají začít „nastavovat“ – domnívají se, že by měly znát aspoň pracovní
verzi standardů, s tím, že to není konečná verze. Ale chtěly by vědět,
„co a jak“. Hrozí, že pokud nebudou předem projednané na členské
úrovni NS MAS, tak nebudou členskou základnou schváleny.
Základním principem zpracování je veřejné a odborné projednání – do veřejného projednávání budou zapojeny všechny MAS.
Do konce srpna čas na připomínky, 3. 9. 2012 na Země živitelce –
projednání připomínkované verze a zpracování finální v gesci MZe.
Odeslání podkladů pro konání mimořádné Valné hromady NS MAS
v Nových Hradech dne 2. 10. 2012. Do konce 2012 – zpracování
metodiky minimálních standardů jako součásti pravidel pro období 2014–2020.

21
Minimální standardy a certifikace MAS
pro období 2014–2020
Zpracovatel Jan Florian uvedl, že dokument bude zpracováván
jako PODKLAD pro vyjednávání zástupců NS MAS na jednáních
meziresortní PS. Do 14. 8. 2012 bude členům Výboru zaslán kompletní pracovní návrh ke VZETÍ NA VĚDOMÍ, rozeslaní jednotlivým
MAS k připomínkám, které bude možné v první vlně zaslat max.
do 28. 8. 2012.
Do 31. 8. 2012 bude svoláno první jednání meziresortní PS k minimálním standardům za účasti NS MAS ČR (v gesci MZe). Materiál
se zapracovanými připomínkami bude oficiálně zveřejněn 3. 9. 2012
k širší diskusi. Do 25. 9. 2012 by měl být finalizován oficiální návrh
minimálních standardů na úrovni meziresortní PS (v gesci MZe).
V rámci mimořádné VH, která se bude konat dne 2. 10. 2012, bude zaujato STANOVISKO NS MAS k předloženým podkladům.
Vrchní ředitel Pavel Sekáč se vyjádřil k průběhu jednání. MZe
provádí dílčí jednání na úrovní vrchních ředitelů a náměstků, které se zabývá fungováním MAS a Leaderu jako takového – pozitivní závěry. Jednání s vrchním ředitelem Vačkářem – na pracovní
úrovni je domluveno vypracovat návrh způsobu certifikace MAS.
V budoucnu by byl systém způsobilosti MAS podklad pro oprávněného žadatele do OP. Nejdříve by byla MAS způsobilá administrovat program a poté by žádala o zapojení do programu. Pro
spoustu MAS to bude jenom formalita, protože již teď vykazují
způsobilost. Pro nepodpořené MAS a nově vzniklé bude toto velká zátěž. MAS budou nové subjekty žadatelů v OP.

Schvalování ISRÚ v území
Pracovní materiál, připomínky je možné podávat do konce srpna. Nutnost SEA bude ještě diskutována s MMR, ale je to pravděpodobně nutné dle zákona jako veřejné strategie – je to posouzení
koncepce strategie, není to finální strategie. Měl by vzniknout manuál na postupy schvalování strategie a přehled termínů pro zajištění kontinuity příprav strategií. Návrh na dvoukolový výběr strategie
– v prvním kole, zda má koncept strategie všechny náležitosti jako
široká integrovaná strategie a druhé kolo již na programové rámce.

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny (Pošmurný)
Kritéria Místní Agendy 21 pro MAS jsou tvořeny v diskuzi s MŽP.
Cílem je „hvězdičkovat MAS“, které nebude povinné. Hodnotí se
udržitelný rozvoj a zabývá se tímto Rada vlády. Jednotlivé body byly upraveny dle aktivit MAS (na základě hodnocení kritérií pro obce, města a mikroregiony).
Do kategorie C se zapojí každá MAS – jediné, co by mělo být
zřízeno, je orgán na zaštiťování komunikace s veřejnou správou.
Kategorie B je náročnější, větší dokládání komunikace s veřejností. Kategorie A nejnáročnější.
Postupné naplňování kvalit, první ve skupině A by mohla být za
7 let. Náhled je k diskuzi, v říjnu by byly schváleny Radou vlády pravidla a kritéria a poté možné spuštění hodnocení.
Krist jako externí expert pro NSZM (Národní síť zdravých měst)
pro kategorii A a B pro obce sdělil, že kategorii A nemá zatím žádné město v ČR. Doporučuje se přidat k vyzkoušenému vzoru hodnocení, mohlo by být na určitých úrovních bráno jako důkaz s určitou váhou, u nového hodnocení je vlastní důkaz horší (nové záležitosti).
Saifertová upozornila, že MA 21 je pro úřady náročná na administraci, je nutné vyčlenit jednoho až dva lidi, aby byla obec v B.
MAS se 2 manažery, není schopna toto zajistit. Pošmurný upřesňuje, že jde o hodnocení, které by umožnilo být MAS lepším navenek, vůči okolí. Zapojení je dobrovolná nadstavba. Účelem je
účelné a dokladovatelné zapojení místních obyvatel v území.
Usnesení: Výbor NS MAS ČR nemá námitky proti stanoveným
kritériím MA 21.
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Pravidla a harmonogram hodnotících návštěv
„soutěže“ MAS roku 2012

Po jednáních vrchních ředitelů byly závěry předneseny na úrovni náměstků. MZe bude gestor pro certifikaci MAS a MMR má zájem o zapojení se do schvalování strategie regionálního rozvoje.
Plán příprav certifikace je prodiskutován. Dnes MMR nezpochybňuje tento klíč pro čerpání z jejich fondů – obecně platná dohoda.
V současnosti se neřeší finanční rámec. Diskutován je systém.
Důležitý je dobře připravený systém certifikace a způsobilost žadatele pro příjem finančních prostředků. V návaznosti na toto je v návrhu posun termínu uzavření výběru MAS až do roku 2017. Bude
vstupovat spousta nových subjektů, takže nebude asi možné systém výběru urychlit. Obecně bude spolupráce nastavena na úrovni ministerstva MZe a MMR – MZe garance funkčnosti, MMR garance výběru strategií. MZe preferuje rychlý výběr MAS – nesměřovat ho k maximální hranici.
Již je obecně platné, že bude jedna platforma MAS. Co by mohlo být úkolem NS MAS ČR je odpovědět na otázky: budoucí financování, financování měst a aglomerací – vliv a koordinace mezi financováním města a venkova.
Popsat strategii města a návazného venkova: centrum města –
příměstské oblasti – „venkov“ (oblast intervence, dle různého rozsahu). Pomoc při definování jak financovat města, z jakých prostředků, najít synergie ve financování. MMR nemá plně zodpovězeno jak se k tomuto postavit a je rozvíjeno plno úvah. Složitý
bude mechanismus režií, kontrol apod. (jeden subjekt způsobilý
pro více ministerstev je problém pro koordinaci činností a kontrolu). Otázka je, kde bude politický konsensus. Všechno by mělo být
nastaveno ještě předtím, než budou prováděcí podklady. Toto pak
ovlivní také certifikaci.
Pošmurný upozornil, že konání mimořádné VH je v základě seznámení s materiálem a schválení námětu členskou základnou. Je
potřeba zaujmout stanovisko jako členové NS MAS ČR. Pro další
jednání je nutná podpora členské základny. Pošmurný upřesňuje,
že podklad bude hlavně také pro nové MAS konceptem toho, jak
to bude vypadat v dalším období. Prohlášení bude směrem do
MAS, že jsou členové seznámeni a je to přijatelná varianta pro certifikaci MAS.

Na úvod požádal předseda vyjádření členů, jak se zapojili k plnění tohoto úkolu. Nebyly zaslány žádné návrhy ani doplnění.
Předseda navrhl buď odvolat soutěž, nebo přímo přednést návrhy.
Byly vzneseny dva návrhy jak pojmout soutěž:
– hodnocení MAS v rámci návrhu kritérií certifikace MAS
–	soutěž MAS v rámci přátelského „porovnání“ (obdoba Vesnice
roku)
Dle Olivy není zatím na straně organizace kapacitně zajistit takovou soutěž – jak v provedení, tak ve vyhodnocení.
Huk nabídl, že by zpracování dat provedl. V jednání je, zda bude dotazník nebo návštěva. Je důležitý také postoj k členské základně, hlavně nepodpořených MAS.
Večerka upozorňuje, že je důležité si definovat cíl takovéto soutěže a zda by bylo bráno v pojmu propagace, tak navrhl na propojení s Vesnicí roku.
Šulák upozornil, že je důležité spojení se standardy a ne pouhá
prezentace MAS. Navrhuje pojmout to jako „vnitřní“ audit činnosti MAS jak pro podpořené, tak pro nepodpořené MAS.
Dle Krista je oproti tomu důležité spíše přenos dobré praxe
a „soutěž“ není brána jako porovnání nejsilnější x nejslabší, ale jako přenos zkušeností. Dobrovolná báze zajistí účast těch, kteří se
chtějí zapojit bez následku na finance či další aspekty výsledků. Navrhuje odložení na rok 2013.
Jančo upozornil na tvrzení, že hodnocení v režii MZe je špatné
a naše bude objektivní, ale teď se od toho distancujeme. Změny
názorů nedělají dobrý dojem.
Pošmurný navazuje na záležitost, že zatím nebylo předáno stanovisko KS a jejich členů „Co má NS MAS ČR dělat, jaká bude její funkce“. Certifikace ze strany MZe bude na základě, zda je MAS
způsobilá čerpat veřejné prostředky, ale neřekne, zda je MAS dobrá či špatná dle principů LEADER. Dodnes nelze doložit funkčnost,
protože nejsou pravidla.
V návaznosti na diskuzi se ujal Oliva za PS Hodnocení vytvoření návrhů na provedení „soutěže“ MAS na dvou platformách –
hodnotící a propagační.
Úkol: Definovat, co má NS MAS ČR dělat ve vztahu ke svým
členům.
Úkol: Navrhnout alternativy na hodnocení MAS a „soutěž“ MAS.
Zprávy z PS
PS LEADER (Florian)
III.4.1. Osvojování
Dokončení Pravidel na MZe se prodloužilo z důvodu vstupu ABK/
ASZ do jednání. K některým jednáním byla NS MAS narychlo přizvaná, aby měla možnost zástupcům ABK/ASZ představit své stanovisko.
Na základě jednání došlo nakonec pouze k malé úpravě a to odstra-

Dle vrchního ředitele Sekáče bude certifikace nástrojem státní
správy, který bude deklarovat to, že MAS je způsobilá pro implementaci operačních programů a k hospodaření s veřejnými prostředky. Certifikace je vypracovávána na základě „politické“ objednávky. Není to zpracováváno pouze jako iniciativa MAS.
Mechanizmus není takový, že s tím MAS souhlasí či nikoliv, ale
je to o tom, že pokud bude chtít být MAS certifikována, tak musí
dodržovat pravidla a způsob certifikace – jak má vypadat činnost,
co bude náplní práce. Bude-li to takovýto materiál schválen na politické úrovni, bude obecný konsensus toho, že tato společnost
chce mít takovýto subjekt. Dle přítomných jsou zadané termíny
připomínkování obecně uznatelné a bez připomínek.
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PS Vize a Rozšíření (Krist)
Někteří členové skupiny byli nominování do PS pro nové PRV při
MZe. Jednání byla bouřlivá v návaznosti na procentuální rozdělení
peněz v PRV. V PS (III. a IV. osa) byla shoda definovat co nejšířeji
a neomezovat zaměření opatření. MZe dalo požadavek, že musí
být omezeno – zadat si priority. Omezit například internet – financovat z jiného OP, čistírny odpadních vod – nebudou tak velké finance pro obce do 2 tis. obyvatel, také možno financovat z jiných
OP, strategické plány a UP – neadministrovat. Zachovat drobnou
infrastrukturu a vybavenost.
Dále se bude prosazovat co největší zapojení. Leader by nemělo být opatření, ale průřezová metoda. Nakonec byla ale navrhnuta i Fiche pro LEADER, ale stále platí jako horizontální metoda pro
všechna opatření. Uzavření této části bylo 30. 7., ale doposud není veřejný zápis. Další pracovní skupina bude na Zemi živitelce.

nění kódu ZV 005 na koučing prováděný zkušenými MAS a oproti tomu byl navýšen limit ZV 001 na poskytování poradenských služeb (tato změna je v rozporu se schváleným zněním Monitorovacího výboru).
Pravidla byla odeslána do vnitřního připomínkového jednání
2. 8. 2012 s termínem pro zaslání připomínek 6. 8. 2012. Podpis
pravidel ministrem lze očekávat na přelomu srpna/září.
Z důvodu zpoždění je již téměř nereálné stihnout příjem žádostí v říjnovém kole, neboť SZIF si již na prvních jednáních vyžádal
min. 4 měsíční lhůtu na přípravu administračního systému od
schválení konečné verze, proto je pravděpodobnější posun přijmu
žádostí na únor 2013.
Požadavek Výboru na umožnění „koučingu“ i MAS, které se
v Hodnocení umístily 1x mimo kategorie A nebo B byl obratem přednesen. Zapracování v danou chvíli nebylo možné, protože se předpokládalo vyhlášení opatření ještě před termínem uzavření hodnocení. Po výše uvedené úpravě pravidel může navíc placený koučing
nebo jakékoliv jiné služby poskytovat jakýkoliv subjekt, tudíž v tomto kontextu již není relevantní. Role „zkušené MAS“, která se umístila v hodnocení v A nebo B zůstává jen v rovině „garanta“. Vzhledem ke zpoždění přípravy a možnosti zohlednění Hodnoceni 2012
se můžeme v rámci VPR pokusit připomínku vznést ještě jednou.
Shrnutí hlavních bodů opatření:
–	žadatel již musí byt MAS, resp. místní partnerství (MP)
–	opatření je zaměřeno na PŘÍPRAVU PODKLADU nikoliv TVORBU ISRÚ
– maximální výše ZV na MAS je 500 tis. Kč
– zůstávají 4 ZV:
001 – studie a externí poradenství – limit 20 %
002 – vzdělávání
003 – informační opatření a propagační akce
004 – osobní a cestovní výdaje
– uznatelnost ZV od registrace do 31. 12. 2013
–	velikost PŮSOBNOSTI MP od 10.000 do 100.000 obyvatel (stav
k 1. 1. 2012)
–	území MP se nesmí překrývat se stávající MAS IV.1.1., resp. min.
80 % obcí nesmělo byt ani v minulosti zahrnuto do území podpořených MAS
–	MP má návaznou spolupráci s min. 1 zkušenou MAS z kategorie A nebo B, která je v roli garanta
–	MP nesmí u zakázek nad 10.000 Kč jako dodavatele VYZVAT
osobu blízkou nebo osobu, která je dle výpisu z registru personálně nebo majetkově propojena
– možnost předložit průběžnou ŽOP
–	při závěrečné ŽOP předloží MP doklady o dosažení povinných
výstupů, tj.:
• p
 odklady pro ISRU vč. dokumentace participativního procesu přípravy a schvalování
• k ompletně zpracována implementační část ISRU, zejm. organizační struktura a statuty orgánů
• dokumentace min. 1 akce a 1 informační materiál o MP
• funkční web
• realizace tréninkové výzvy

PS Medializace a propagace (Jančo)
Spuštění nového webu, spuštění a hlasování ve fotografické
soutěži. Plánované tisky a překlady letáků.
PS Hodnocení (Oliva)
Hodnocení probíhá v režii MZe bez přítomnosti našeho zástupce (na naši žádost). Výbor by si měl říct, že dotazníky budou předány NS MAS ČR a zpracovány. V rozpočtu navrhnout změnu na
5 000,– Kč na zpracování výsledků hodnocení.
Bylo dotazováno, zda bylo při hodnocení přihlédnuto k dotazníku, který byl zasílán SZIF žadatelům MAS na činnost těchto MAS.
Jak byly kvalitní výsledky? Winter upřesňuje, že není žádné oficiální vyjádření SZIF, ale bylo ze strany žadatelů. Bylo by vhodné vytvořit dotazník na spokojenost žadatelů se SZIF. Huk oponoval, že takovýto dotazník by byl neobjektivní – vyjádřily by se pouze negativní reakce, malý vzorek apod. Za takovýto dotazník by se nezaručil.
V rámci diskuze bylo dotazováno na systém hodnocení, bodování, způsobilosti otázek – veškeré dotazy budou po zveřejnění výsledků konzultovány. Prozatím není zveřejněn systém hodnocení,
takže nelze oficiálně reagovat.
PS Změna právní formy (Winter)
Byl objednán právní rozbor v návaznosti na plánovanou změnu občanského zákona. V rámci dohody bude zpracován rozdíl mezi právními formami v návaznosti na důsledky pro organizaci a její složky. Bude představeno na mimořádné valné hromadě v Nových Hradech.
Lahoda se dotazoval, zda je nějaké doporučení, jaká právní forma je při zakládání MAS vhodnější. Bylo upozorněno na právní rozbor v rámci Analýzy bílých míst. Obecně je doporučována o.p.s.
v důsledku na nutný přechod o. s. na jiný subjekt (od 1. 1. 2014).
Různé
Výbor NS MAS ČR souhlasí s konáním Valné hromady pro rok
2013 v Karlovarském kraji.
Zapsala OŠ / Vybral TSu
Jednání výboru Národní sítě MAS se uskutečnilo rovněž
3. září 2012 v Českých Budějovicích. O výstupech z jednání
budeme informovat v příštím vydání ZV 10/2012.
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Seminář “Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj”
Dne 3. 9. 2012 se konal na Výstavišti v Českých Budějovicích
seminář s názvem „Venkov po roce 2014 aneb Komunitně vedený místní rozvoj”. Prezentace byla určena zástupcům místních akčních skupin, venkovských obcí, neziskových organizací, zemědělských podnikatelů, ale také zástupcům ministerstev, regionálních
rad, krajů a střešních nevládních organizací.
Prezentace vystupujících:
Jan Michal: Zastoupení Evropské komise v ČR
Lukáš Víšek: Návrhy Komise pro období 2014 – 2020 (DG AGRI)
Mara Lai: LEADER TOOLKIT AND TNC (ENRD Contact Point)
Lucie Krumpholcová: PRV (MZe ČR)
Václav Pošmurný: Komunitně vedený místní rozvoj (NS MAS ČR) Z prezentace J. Floriana:
Jan Florian: Návrh základních standardů pro MAS (NS MAS ČR)
Prezentace jsou k dispozici ke stažení na adrese:
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2012/seminar-venkov-po-roce-2014-aneb-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/

Z prezentace V. Pošmurného:

Z prezentace L. Krumpholcové (MZe):
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MZe a SZIF hodnotily všech 112 MAS,
výsledky budou známy do konce září
Již potřetí letos podstoupily místní akční skupiny hodnocení jejich činnosti ze strany ministerstva zemědělství a SZIF, tentokrát ovšem bez účasti zástupců NS MAS, která nesouhlasila s tím, že se
hodnocení neprovádí na místě, ale pouze na ministerstvu.
Hodnocení se uskutečnilo na přelomu července a v první polovině srpna a MAS dostaly zprávu o svém zařazení a svých bodech
24. srpna. Dle vyjádření MZe, bylo bodové rozhraní pro rozřazení
do skupin stanoveno následovně:
skupina
A
B
C
D

bodové rozhraní
130 – 150
105 – 129
80 – 104
0 – 79

V letošním roce již nebylo bodové rozhraní zvlášť členěno pro
MAS 32+, neboť rozdíl v alokacích mezi MAS 48 a 32+ již není tak
významný.
Proti výsledkům hodnocení konkrétních otázek měly MAS možnost se odvolat do 7. září. Odvolání bude Hodnotitelská komise řešit od 10. do 14. září. Do 27. září budou výsledky zveřejněny na internetových stránkách ministerstva zemědělství.
TSu/MZe
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Program mimořádné valné hromady NS MAS
2. října 16.30 – 18.30, hotel Máj – kulturní sál, Nové Hrady
1. Úvodní slovo předsedy sdružení (16:30 – 16:35)
2. Informace vyjednávacího týmu (16:35 – 17:00)
3. Základní standardy fungování MAS pro období 2014 – 2020
(17:00 – 17:20)
4. Kritéria místní Agendy 21 pro MAS (17:20 – 17:35)
5. Struktura Integrované strategie rozvoje území (17:35 – 17:50)
6. Financování vyjednávacího týmu – koordinátora (17:50 – 18:00)
7. Zpráva o činnosti Kontrolní komise (18:00 – 18:10)
8. Inform. o možné změně právní formy organizace (18:10 – 18:45)
9. Usnesení a závěr Valné hromady

Komunitně vedený místní rozvoj
v praxi velšské strategie PLANED

PLANED je jednou z největších a nejúspěšnějších MAS ve Walesu.
Strategie PLANED je postavena na práci s místními komunitami, které se věnuje už více než dvacet let. Připravuje krátkodobé rozvojové
plány pro místní komunity i mikroregion a také sama projekty, které
vzešly z komunity, prostřednictvím programu LEADER realizuje.
Během své praxe PLANED vytvořila vlastní metodu, při které místní lidé zapojení do procesu plánování zvažují nejen místní, ale i globální příležitosti a hrozby. Takto vzniklé rozvojové plány jsou více zaměřeny na podporu udržitelnosti na místní i regionální úrovni.
V rámci konference Venkov 2012 paní Kate Lindley a Sarah Hughes z PLANED představí tuto metodu (Sustainable toolkit) praktickou ukázkou se zapojením účastníků konference. Celý workshop
bude simultánně tlumočen.
V oblasti Pembrokeshire, kde PLANED působí, využívá tuto metodu na desítky místních komunit, které své plány v pravidelných
cyklech aktualizují.
Akční plány místních komunit využívá PLANED k sestavení vlastní strategie rozvoje území, k vytváření specifických pracovních skupin a k přípravě projektů pro rozvoj území i k přenosu zkušeností
do a z jiných zemí.
„Při prvním setkání s Kate Lindley jsem byla překvapena, jak
MAS Horní Pomoraví prezentuje svou činnost před hodnotitelskou
mnoho společného máme. Nejen zájem o rozvoj podnikání na venkomisí MZe a SZIF
kově, využití místního dědictví v cestovním ruchu, ale také efektivní
spolupráci s místními lidmi. Protože ve Walesu s programem LEADER
začali mnoho let před námi, máme se čím inspirovat a co přiučit“.
Mimořádná valná hromada
Workshop s praktickou ukázkou komunitně vedeného místníNárodní sítě MAS – 2. října 2012
ho rozvoje je plánován na třetí den konference, tedy na 3. října.
Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
Mimořádná Valná hromada je doprovodná akce Národní konPLANED (Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise
ference VENKOV 2012 (1. – 3. října 2012). V rámci této konferenand Development – www.planed.org.uk)
ce je přizpůsoben program tak, aby konání Valné hromady nekřížilo odborný program konference. Ve stejný čas konání Valné hromady je plánována schůze Spolku pro obnovu venkova ČR.
Pokud se chcete účastnit pouze Valné hromady, bude Vám
umožněn vstup do prostor konání konference v Hotelu Máj, Nové
Hrady. Po ukončení jednání je nutné prostory neprodleně opustit.
Parkování bude možné na místech dle pokynů konference.
V rámci jednání bude poskytnuto drobné občerstvení (voda, káva). Po jednání Valné hromady je plánována od 19:00 večeře pouze pro účastníky konference.
Na valnou hromadu nebude vybíráno žádné vložné ani umožněno ubytování. Veškeré další doprovodné akce jsou v režii konference. Více informací a registrace na konferenci je možná na stránkách www.venkov2012.jihoceskemas.cz.
Pro kontrolu usnášeníschopnosti valné hromady prosíme zástupce členů organizace, aby nahlásili svoji účast na e-mail:
o.spikova@nsmascr.cz.
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MAS Sdružení Růže představila
zahraničním partnerům využití
místního dědictví v cestovním ruchu
V druhé polovině srpna jsme v našem regionu Sdružení Růže
přivítali sedmnáctičlennou skupinu zahraničních hostí z velšských,
finských a skotských MAS. Společným tématem tohoto dvoudenního mezinárodního setkání bylo „Využití místního dědictví v cestovním ruchu“. Zahraničním partnerům jsme chtěli představit zejména tradici kovářství v našem regionu, na kterou je zaměřen náš
projekt spolupráce, ale i další dědictví našeho regionu.
V rámci nedělní exkurze jsme navštívili malé venkovské muzeum v Kojákovicích, které je zaměřeno na fenomén vystěhovalectví
do Ameriky a tradiční místní venkovská řemesla. Zavítali jsme také
na Třeboňsko, kde jsme obdivovali nadšení občanského sdružení
Vespolek, jehož cílem je obnova tradičních struktur v krajině Matyáše Rutharda (jihovýchodní část Třeboňska), péče o staré ovocné
aleje, výsadba nových, pastevectví, ale také ekovýchova a zapojování místních lidí. Prohlédli jsme si novou naučnou stezku a pod
nátlakem žíznivých komárů spěchali k autobusu, který se nám v
rozlehlých lesích Třeboňska ztratil. Dle hostů z Finska, Skotska i
Walesu byl nálet bodavého hmyzu zcela v normě.
Navštívili jsme historický Buškův Hamr, kde právě probíhaly Kovářské slavnosti a spěchali na hrad Pořešín, seznámit se s provozem nově zrekonstruované středověké kovárny. Zde na nás čekala v nově vybudovaném muzeu večeře v historickém stylu. Hrad Pořešín je jednou z pěti zřícenin posazených podél toku řeky Malše,
o které se stará občanské sdružení Hrady na Malši.
Pro druhý den jsme zorganizovali malou konferenci, kde jsme
si se zahraničními partnery vzájemně představovali zajímavé pro-

U hradního muzea na Pořešíně

Středověké kování na Pořešíně
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jekty zaměřené na využití místního dědictví v cestovním ruchu. Na
tuto konferenci i následnou malou exkurzi přijeli i naši partneři
z blízkého Rakouska.
Představili jsme projekt M. Goetze „Jihočeské pohádkové království“, dále fenomén vysídlené krajiny v Novohradských horách,
využití tradic pro komunitní život i oživení podnikání v Borovanech
– v podobě Borůvkobraní a Bitvy o Slamburk a řadu dalších aktivit
z našeho regionu. Svůj prostor dostali i partneři. Dozvěděli jsme se
tak o koncepci rozvoje cestovního ruchu ve Finsku, managementu turistického regionu v Dolním Rakousku, o příhraničních kulturních projektech, využití místního dědictví v Pemrokeshire ve Walesu
a ochraně a využití starých ovocných zahrad ve Skotsku. Odpoledne jsme ještě navštívili soukromou expozici současného i minulého kovářství a historickou kovárnu v Nových Hradech.
Největší radost nám udělala živá diskuse mezi všemi účastníky
a navázané nové kontakty a přátelství. Zahraniční hosté byli nadšeni aktivitou našich lidí, i krásou venkovského regionu, ze kterého je blízko jak na Třeboňsko a do Třeboně (Biosférická rezervace),
tak do Českého Krumlova (světový památník UNESCO) i Českých
Budějovic (krajské metropole).
V tomto propojení vidí velký potenciál pro rozvoj šetrné turistiky v našem regionu, ke které rádi přispějí svojí další, tentokráte už
ryze turistickou návštěvou našeho regionu.
Exkurze v rámci tohoto setkání byla podpořena z Programu rozvoje venkova (Opatření IV.2.1) a konference z projektu česko-rakouské přehraniční spolupráce (Fondu malých projektů).
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

Místní akční skupina Šluknovsko
rozšířila území své působnosti
Letošní léto je pro MAS Šluknovsko ve znamení zásadních
změn, neboť území její působnosti se rozšířilo z původních osmnácti měst a obcí Šluknovského výběžku o dalších dvanáct z okresu Děčín, konkrétně ze Sdružení obcí Českého Švýcarska a Mikroregionu Českokamenicka. Kromě nich nyní spadá do území působnosti naší MAS také obec Svor z okresu Česká Lípa v sousedním
Libereckém kraji. Počet obyvatel nově rozšířeného území MAS nyní čítá více než 60 tisíc obyvatel.
Souhlas se začleněním do území MAS Šluknovsko vyjádřilo zastupitelstvo České Kamenice, Jetřichovic, Bynovce, Labské Stráně, Arnoltic, Kámenu, Ludvíkovic, Růžové, Kytlice, Srbské Kamenice, Janova
a již zmíněného Svoru. Zastupitelé nově přistoupivších obcí se seznámili se Strategickým plánem LEADER. Změnu území MAS odsouhlasil Regionální odbor SZIF v Ústí nad Labem začátkem srpna 2012.
A jaké výhody členství v MAS přinese novým obcím a jejich obyvatelům? Soukromě hospodařícím zemědělcům, drobným živnostníkům, neziskovkám, občanským sdružením, ale i obcím výhodu
v možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR – osy IV
Leader na realizaci jejich projektů, a to již v roce 2013.
O začlenění do MAS Šluknovsko projevily zájem již i některé další obce. Předsedkyně MAS Šluknovsko Eva Hamplová proto zahájí
sérii dalších jednání s jejich starosty. Rozšíří-li MAS o ně své území,
budeme o tom informovat členskou základnu i širokou veřejnost.
V 7. výzvě hodnocených žádostí a dotací z dubna jich komise
MAS vybrala patnáct. Dojde na modernizaci provozovny rybárny ve
Varnsdorfu, vznik nové naučné stezky v Dolní Poustevně, vybudování výstavních a víceúčelových prostor v Mikulášovicích, výměnu
oken na rozhledně Vlčí hora, opravu varhan v kostele v Dolní Poustevně apod. V srpnu vyhlásila MAS Šluknovsko 8. výzvu a žadatelé
dostanou šanci na realizaci projektů zaměřených na modernizaci
zemědělských podniků a jejich diverzifikaci, ubytování a sport, obnovu a rozvoj vesnic. Pro zájemce je připraveno bezplatné školení
a konzultace.
Dana Dudková, MAS Šluknovsko
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Tiskovou konferenci zahájila ředitelka Odboru komunikace MZe
Ministr Bendl si prohlíží nové označení pultů s místním pečivem Kateřina Böhmová spolu se Zdeňkem Juračkem ze Svazu obchodu
„Z našeho kraje“.
a cestovního ruchu ČR.

Ministerstvo zemědělství a obchodníci Prezident Klaus podepsal zákon
o rozpočtovém určení daní
chtějí posílit vztah spotřebitelů
k potravinám z jejich regionu
Prezident republiky Václav Klaus podepsal ve středu dne 29. srpZákazníci, kteří dávají přednost potravinám vyrobeným ve svém
kraji, budou mít v obchodech snazší orientaci. Obchodníci je totiž
budou prodávat na jednom místě a označí je srozumitelným nápisem. Napomohla tomu společná iniciativa ministra zemědělství Petra Bendla a vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR).
Záměrem obou stran je zvýšit prodej tuzemských potravin vyrobených v konkrétním kraji, a to v prodejnách působících na území téhož regionu.
Výrobky spjaté s příslušným územím pozná spotřebitel podle nápisu „Z našeho kraje“, který bude viditelně umístěn v prostorách
obchodu. Na rozdíl od podpory značek potravinářských výrobků
a výrobců si tato iniciativa klade za cíl identifikovat potraviny místem jejich vzniku a příslušností k jednotlivým regionům. A vedle toho i jejich možným kulinářským využitím jak pro domácnosti spotřebitelů, tak v lokálních gastronomických zařízeních.
„Pro spotřebitele je určitě důležité, a také to řada z nich vyžaduje, aby měli informace o tom, že nakupují potraviny z místní produkce, od konkrétních výrobců, které často dokonce i osobně znají. Ministerstvo se proto snaží působit na obchodníky, aby byly takové potraviny standardní součástí jejich nabídky,“ uvedl ministr
zemědělství Petr Bendl.
Označování potravin z příslušného kraje bude dobrovolné,
záleží na obchodníkovi, jestli této možnosti využije. Podle prezidenta SOCR Zdeňka Juračky je rozšiřování nabídky místních produktů i v zájmu obchodníků. Mnozí z nich proto dodavatele ze
svého okolí sami vyhledávají a jejich výrobky v prostorách svých
prodejen také označují. „Jsme připraveni usnadnit menším výrobcům podmínky vstupu do všech typů prodejních míst,“ slíbil
Zdeněk Juračka.
Předmětem podpory prodeje místních potravin by měly být veškeré potravinářské produkty vyráběné na území příslušného kraje,
bez ohledu na ocenění v soutěžích Regionální potravina, Klasa,
Biopotravina roku nebo v soutěžích organizovaných v rámci krajů.
Výrobek by ale neměl být prodáván mimo území kraje, ve kterém
se vyrábí.
Společná iniciativa Ministerstva zemědělství a Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR by měla také napomoci rozvoji turismu,
protože její součástí je i propagace regionálních kulinářských specialit, které dotvářejí identitu jednotlivých regionů a posilují a rozvíjejí místní historické tradice.
Zdroj: MZe
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2012_ministerstvo-zemedelstvi-a-zastupci.html

na 2012 zákon ze dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon č.
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon
o rozpočtovém určení daní).
Šestiletý boj obcí a měst SMS ČR za nový RUD zaznamenal historický úspěch. „Od roku 2008 se jedná o další mimořádný pokrok
v cestě za novým systémem financování obcí a měst, podpis prezidenta republiky je pro mne obrovským zadostiučiněním. Naše
práce nebyla zbytečná,“ komentoval tuto informaci Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních samospráv ČR.
Zdroj: http://smscr.cz
x)
Rozpočtové určení daní je systém financování všech obcí a měst
v ČR. Z celkové částky, která se vybere na dani z přidané hodnoty,
dostanou všechny obce dohromady 19,93 % a z celkové částky,
která se vybere na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dostanou dohromady 21,4 %. Tato úhrnná suma se pak dělí mezi
jednotlivé obce převážně podle počtu jejich obyvatel, ovšem částka, kterou dostanou na jednoho obyvatele, není stejná – Praha dostává daleko nejvíc, Brno, Ostrava a Plzeň dostávají méně než Praha, ale stále o hodně víc než ostatní města. Nejméně na jednoho
občana dostávaly zatím města a obce mezi 2 000 a 20 000 obyvateli. Novela by to měla změnit a těmto městům a obcím přidat.

Letošní ročník Měsíce biopotravin
vyzývá „Držte se biokvality“
Září je Měsícem biopotravin, jeho cílem je propagovat nejen
biopotraviny a ekologické zemědělství, ale také akce, které pro své
návštěvníky připravili farmáři, obchody s biopotravinami i neziskové organizace. Držte se biokvality je mottem letošního ročníku.
„Měsícem biopotravin každoročně podporujeme na šedesát
akcí týkajících se ekologického zemědělství a biopotravin. Lidé tím,
že kupují a konzumují biopotraviny, chrání své zdraví a zároveň přispívají k lepšímu životnímu prostředí. Zejména v posledních letech
si více všímají kvality potravin i vlivu zemědělství na životní prostředí a mnozí z nich už cíleně vyhledávají bio výrobky. I proto ministerstvo zemědělství usiluje o to, aby měli ekologičtí zemědělci i potravináři co nejlepší podmínky ke své práci. Stabilně je podporuje
prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007–2013,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl.
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V České republice loni ekologicky hospodařilo 3 920 zemědělPartneři akce Měsíc biopotravin 2012:
ců na výměře téměř 483 tisíc hektarů, což představuje podíl 11,42
Potravinářská komora, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců,
% z celkové výměry zemědělské půdy. Vzrostl také počet produ- PRO-BIO LIGA, dm drogeriemarkt, Sonnentor, Billa, Farmářské tržicentů biopotravin, a to z 626 v roce 2010 na loňských 646. K nej- ště Praha (Archetyp, o. s.), OP Tiger, Český rozhlas Dvojka, Radio 1,
častěji zpracovávaným bioproduktům patří maso, mléko a mléčné bio.cz a bio-info.cz.
výrobky, zelenina, ovoce a pekařské, cukrářské a další moučné výVíce informací na: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovyrobky. Významný je počet registrovaných výrobců bio vína (77).
-servis/tiskove-zpravy/x2012_letosni-rocnik-mesice-biopotravinZdroj: MZe
-vyzyva-1.html

MMR navrhuje působnosti nového Úřadu pro veřejné investování
MMR ČR navrhuje nový úřad s kompetencí, kterou v současné
době z části vykonává MMR ČR (legislativa, elektronizace, metodika, oponentury k významným VZ), ale navíc s novými možnostmi kontrolovat vše, co předchází vypsání zadávacího řízení a následuje po jeho ukončení. Cílem je zavést kontrolu systému zadávání u jednotlivých zadavatelů, nikoli jen jednotlivých konkrétních
akcí, pokud možno před tím, než za to stát zaplatí, včetně kontroly nové ex post uveřejňovací povinnosti (konečná cena, zveřejnění smluv, subdodavatelé, použití elektronických nástrojů atd).
Veřejné investice tvoří, co do
objemu finančních prostředků,
jednu z nejvýznamnějších částí výdajové strany státního rozpočtu
a současně klíčový nástroj pro realizaci vládních výdajů, jejichž význam v době celosvětové ekonomické recese, kdy je potřeba podpořit/rozhýbat domácí ekonomiku,
roste.
Smyslem návrhu vzniku nového úřadu je sjednotit dílčí úpravy
investičního procesu do funkčního
celku, tedy převzít některé dílčí
pravomoci stávajících úřadů a doplnit je o ty chybějící. Nový úřad
by měl doplnit stávající strukturu
úřadů, které tvoří a vykonávají regulaci investičního procesu, jeho
agenda by byla převzatá a doplněna o další novou agendu. Koncentrací agendy investiční politiky do
jednoho specializovaného místa
by došlo ke zlepšení kvality přípravy jednotlivých projektů a byla by
současně zajištěna smysluplnost
pořizování jednotlivých investic
v čase.
Dotčenými subjekty by byly
všechny subjekty, které zadávají
veřejné zakázky, např. veřejní, sektoroví, dotovaní zadavatelé, kteří
by přicházeli do téměř každodenního kontaktu s nově zřizovaným
úřadem, který by jim byl schopen
poskytnout komplexní servis v oblasti celého procesu zadávání veřejných zakázek.
Vytvoření ústředního orgánu
státní správy, který má ve své
kompetenci koordinaci investiční
politiky v celé České republice, je
pouze logickou evoluční cestou,
kterou již nastoupily i další členské
státy EU. Jeho existence by v ma-

ximální možné míře pomohla ke specializaci problematiky investiční politiky v České republice. Zároveň je ale nutné zdůraznit, že by
se v žádném případě nejednalo o dublování pravomocí s jinými institucemi. Naopak, vzniklý úřad by v jistém smyslu dobudoval systém politiky veřejného investování tím, že by doplnil kontrolní činnost ÚOHS, který je odpovědný za kontrolu ex post, kontrolou,
prováděnou před zahájením zadávacího řízení – tedy v době, kdy
je největší možnost předejít případným škodám.
Zdroj: MMR
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Studenti středních škol pomáhají se stavbou oplocenky v CHKO Blaník

Lesní víkendovka pod Blaníkem
a Lesní poklady blanických rytířů

Kampský krajáč 2012 – tradiční
výrobky i bohatý kulturní program

Podblanické ekocentrum přichystalo pro středoškolské studenty a mladé lidi se zájmem o biologii a problematiku životního prostředí seminář, který je zaměřený na péči o lesní ekosystémy. Seminář se koná v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim ve dnech
27. – 29. září 2012 a je pro účastníky zdarma. Na programu zazní
přednášky o ochraně lesů a managementu z pohledu ochranáře a
lesníka, přichystána je odborná exkurze po CHKO Blaník spojená
s geocachingovou hrou a nebude chybět ani brigáda pro les.
Seminář je lektorován zkušenými odborníky z praxe a navazuje
na řadu úspěšných středoškolských seminářů pořádaných ZO ČSOP
Benešov v letech 2006 až 2009. Zároveň je akce součástí projektu
Lesní poklady ČSOP Vlašim podpořeného SFŽP ČR a MŽP ČR, což
umožňuje zmíněné výhodné finanční podmínky pro studenty. Přihlašování je možné do 19. září na adresu holkyzmeskalky@seznam.cz.
Dne 13. září 2012 bude v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim probíhat od 13 do 18 hodin seminář Lesní poklady blanických rytířů. V programu semináře vystoupí Ondřej Vítek z Agentury ochrany přírody a krajiny, Martin Klaudys z CHKO Blaník
a Jiří Pavelka z ZO ČSOP Vlašim. Program budou tvořit tato témata: geocaching a ochrana přírody, projekt Lesní poklady, vliv
geocachingu na lokality a zkušenosti z terénu. Seminář je pro
účastníky zdarma. Přihlašování je možné nejlépe emailem na adresu jiri.pavelka@csop.cz do 11. září 2012.
Zdroj: ČSOP Vlašim

V sobotu 15. září 2012 se na náměstíčku Na Kampě v Praze uskuteční již druhý ročník festivalu regionálních značek. Těšit se můžete
na širokou škálu originálních výrobků a tradičních dobrůtek z mnoha českých a moravských regionů. Součástí programu budou živá
vystoupení hudebních souborů a zkrátka nepřijdou ani děti, pro něž
jsou připravena hned tři divadelní představení. Samozřejmostí je
i občerstvení, které nabídne nejen šumavské speciality.
Těžištěm akce, která má za cíl představit systém regionálního
značení místních produktů, bude řemeslný jarmark, na němž bude možné vidět a nakoupit výrobky více než 25 výrobců, jejichž
schopnosti byly oceněny udělením některé z regionálních značek.
A nejen, že uvidíte, jaké originální věci se v jednotlivých českých
a moravských regionech vyrábějí, ale budete mít i jedinečnou příležitost se setkat přímo s výrobci, kteří vám osobně přiblíží tajemství své práce. Škála výrobků na stáncích Kampského krajáče bude opravdu široká, následující je jen malou ochutnávkou toho, na
co se můžete těšit.
Hned několik výrobců se zabývá tvorbou šperků, takže bude
možné vybírat ty skleněné z Moravského krasu, bronzové z Hané,
korálkové ze Šumavy či z polymerové hmoty ze Zápraží. Na stánku
Šumavy čekají i talismany štěstí s vltavíny. Keramické hrnky, zvonky
i ozdoby nabídnou stánky značek z Polabí, Zápraží a Kraje blanických rytířů. Specialitou jsou pak keramické knoflíky z Prácheňska,
odkud pocházejí i originální dřevěné rámy na zrcadla a „babičkov-
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ské“ spodní košilky. Českosaské Švýcarsko budou reprezentovat
produkty přírodní kosmetiky i tradičního nožířství. Milovníci bylinek
jistě najdou to pravé na stánku Vysočiny. Textilní kabelky ze Zápraží jistě potěší všechny kreativní dámy, protože každý kus je originál.
Ze stejného regionu pocházejí i ručně malované oděvní doplňky
z hedvábí. Kraj blanických rytířů nabídne i textilní dekorace a hračky, Šumava pak ručně plstěné výrobky z ovčí vlny.
Do Vánoc sice zbývá ještě několik měsíců, ale i tak je jarmark
skvělou příležitostí, jak potěšit blízké originálním dárkem, nebo si
vybrat tradiční perličkové vánoční ozdoby z Krkonoš. A ti, kdo rádi mlsají, musí určitě ochutnat krchlebský koláč ze Šumavy, preclíky z Podkrkonoší či medové perníčky z Górolska. Med přivezou
producenti z Podkrkonoší a Kraje blanických rytířů, chléb a biodžemy budou z Broumovska. A na nákup i další příležitosti se může
hodit i nějaký košík z Polabí.
Na správném jarmarku nemůže chybět ani živá hudba. Tu v sobotu odpoledne obstará Dechová hudba KMČ Dolní Studénky, Hudecká muzika Franty Kopeckého z Hranic a goralská kapela Bukóň.
Pro děti budou připravena hned tři divadelní představení. Od 11
hodin se mohou těšit na pohádku O Červené Karkulce (Karel Zima
a Jarmil Škvrna), ve 12:30 je pro ně připravená pohádka O zamilované Ježibabě (Petra Kotmelová a Patrik Vojtíšek) a v 15:00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda (Věra Čížkovská a Luděk Richter).
A aby návštěvníky netrápil hlad ani žízeň, bude po celou dobu
konání akce připraveno občerstvení převážně ze šumavských specialit, včetně několika druhů piva.
Kampský krajáč pořádá Asociace regionálních značek, o.s., která sdružuje již 22 regionů, které podporují místní výrobky a produkty udělováním vlastní značky. Regionální značka symbolizuje
jedinečnost či význam produktu ve vztahu k danému regionu a zároveň region začleňuje do systému značení s jednotnými pravidly
a charakteristickým vizuálním stylem.
Více informací najdete na
http://www.regionalni-znacky.cz/kampsky-krajac
Akce se koná s finanční podporou Centrály cestovního ruchu
CzechTourism / Kudy z nudy – Dovolená v Česku – to letí!
Kontaktní osoba: Magda Sedmíková, sedmikova@arz.cz

Benešovský pivovar patřil
regionálním výrobcům
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Akci pořádaly společnosti Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s. a Pivovar Ferdinand a.s. v rámci společného projektu Pivo, chmel, slad
– to mám rád. Jeho cílem bylo připomenout nejen tradici vaření piva, ale také dalších řemesel. Ve stáncích nechyběly keramické hrníčky, proutěné zboží, dřevěné hračky, textilní výrobky, sýry, mouky,
paštiky, marmelády, čaje, mošty ani pečivo od regionálních výrobců.
„Někteří návštěvníci byli možná překvapeni, protože očekávali
klasické farmářské tržiště, my jsme se ale zaměřili hlavně na podporu místních výrobků a výrobců. Chtěli jsme, aby se tu potkali
a poznali navzájem a myslím si, že se nám to podařilo. Ohlas z jejich strany byl pozitivní,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s.
Bohunka Zemanová.
Projekt Pivo, chmel, slad – to mám rád, který získal dotaci z Programu rozvoje venkova, se zaměřil na chmelařství, sladovnictví
a pivovarnictví, které spojují oba regiony Rakovnicko i Posázaví. Jeho výstupem jsou mimo jiné výsadba tyčové chmelnice v Kolešovicích, exkurze zaměřené na chmelařství a pivovarnictví, řezbářské
sympozium v Přílepech, Královský vzorkový veletrh pivovarnictví na
hradě Křivoklátě, výstava a brožura o chmelařství a pivovarnictví
na Rakovnicku, DVD o vaření piva nebo mobilní naučná stezka.
Naučnou mobilní stezku, která je dílem zručných řezbářů a je ojedinělou atrakcí svého druhu v České republice, viděli i návštěvníci
Posázavského tržiště.
Jaroslava Tůmová, tumova@posazavi.com

Regionální výrobci a řemeslníci si poslední srpnovou sobotu dali dostaveníčko v areálu benešovského Pivovaru Ferdinand na PoÚstav sociální péče ve Skaličce
sázavském tržišti aneb Trhu regionálních výrobků Rakovnicka a Posázaví. Vedle stánků s ukázkami dovednosti šikovných lidí na akci má nový pavilon s balneo provozem
nechyběly ani tvořivé dílny, kde si především děti mohly vyzkoušet
V Domově Větrný mlýn Skalička na Hranicku vznikl lůžkový
tkaní na kolíkovém stavu, praní na valše, navlékání korálků, mletí
pavilon za 33,4 milionů korun. Bezbariérová novostavba nabídna žernovu či pečení placky na plotně.
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ne 40 nových míst pro klientky domova, zázemí pro sestry nebo
balneo provoz. Olomoucký kraj výstavbu nového pavilonu zahájil v srpnu loňského roku. Stavbu ukončil v tříměsíčním předstihu 6. srpna. Klientky domova se do nového pavilonu nastěhují
1. října.
„Organizace zřizovaná Olomouckým krajem se stará o 78 klientek, které se v budově zámečku, kde ústav sídlí, tísnily až po
osmi v jedné místnosti. Rozhodli jsme se proto vybudovat domovu nový pavilon a kapacitu tak rozšířit,“ zdůvodnil výstavbu pavilonu hejtman Martin Tesařík. „Pokoje budou obývat maximálně dvě nebo tři klientky, které budou mít k dispozici sociální zázemí a prostor pro osobní věci. Jsem velice rád, že klientkám
nabídneme vysoký standard ubytování a zlepšíme tak kvalitu jejich života,“ dodal.
Dana Jurková, KUOK

Na oslavy do Javorníku
zamířily tři stovky návštěvníků
V sobotu 28. července 2012 oslavili hasiči, rodáci, obyvatelé
a přátelé středočeského Javorníku na Benešovsku 100. výročí od
založení sboru dobrovolných hasičů a nechali posvětit nové symboly obce. Za slunečného počasí hrála po celé odpoledne hudba,
návštěvníci se těšili z atrakcí a především perfektní přehlídky javornického sboru dobrovolných hasičů, který vzdal hold všem
svým členům, osobnostem a zakladatelům. Novému znaku a pra-

V této soutěži pro všechny základní školy v Plzeňském kraji byly
hodnoceny všechny oblasti v různých soutěžích a olympiádách , ať
vědomostní, tak sportovní, umělecké či rukodělné. Jedná se o obrovský úspěch malé pošumavské školy v Chanovicích a mimořádné
ocenění práce dětí a pedagogického sboru.
Dále ve středu 5. září 2012 proběhlo společné objímání naší největší školní budovy, zámku Chanovice, dětmi ze základní a mateřské školy. Živý řetěz, ruku v ruce, se podařilo spojit po celém obvodu. V duchu hesla: Naši školičku a lidí v ní máme rádi.
I na venkově lze kvalitně a netradičně vychovávat naše děti. A co
mne dále potěšilo, že do mateřské školy nastoupilo rekordních 33
dětí. A dále, že v první a druhé třídě máme dohromady 26 dětí, což
je stoupající tendence.
Petr Klásek Černický, starosta obce Chanovice
Více o soutěži na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/
vysledky-souteze-o-nejuspesnejsi-skolu-v-soutezich?sekce=all

Setkání rodáků v Teplýšovicích
Výstava dobových i současných fotografií, promítání filmu, koncert, povídání o historii i čtení z kroniky byly na programu setkání
rodáků, které se uskutečnilo 17. srpna v Teplýšovicích. Konalo se
u příležitosti 660 let první zmínky o obci Teplýšovice a 630 let první zmínky o její místní části Čeňovice. Setkání se zúčastnilo téměř
300 lidí. Velkým lákadlem byla expozice dobových předmětů a různých relikvií, z nichž místní kronikářka Renáta Procházková vytvořila repliku staré světnice. Rodáci v ní měli příležitost podepsat se
poru ve slavnostní atmosféře požehnal P. Marek Martiška MIC. do teplýšovické kroniky. Dalším hojně navštěvovaným místem byOslavy stého výročí SDH Javorník opět potvrdily, že hasiči jsou na la expozice dobových i současných fotografií.
českém venkově nepostradatelnou partou obětavých a hodných
Miroslav Kratochvíl, místostarosta
lidí, kteří předně umí zachraňovat životy. Jsou ale také hlavními
iniciátory společenských a kulturních aktivit a výrazně povznáší
život v obci.
Eva Vrzalová, www.javornikuvlasimi.cz

V Plzeňském kraji mají soutěž
O nejúspěšnější školu
Dozvěděli jsme se to z Chanovic, kde při zahájení školního roku
3. září na nádvoří školy Tomáš Vlášek, ředitel Střediska služeb školám Plzeň, předal tamější základní škole jménem Krajského úřadu
Plzeňského kraje ocenění za 3. místo v soutěži O nejúspěšnější školu v předmětových soutěžích ve školním roce 2011/2012 v kategorii Úplné základní školy. 2. místo obsadila Základní škola a mateřská
škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih a 1. místo Základní škola Chrást,
okres Plzeň-město.
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Vyšlo nové číslo novin
Doma v ORLICKÝCH HORÁCH
Díky novinám se můžete blíže seznámit s držiteli značky ORLICKÉ HORY regionální produkt® a dozvědět se i o zajímavých akcích v regionu i u polských partnerů.
Nové číslo novin Doma v ORLICKÝCH HORÁCH představuje výrobce potravin, řemeslníky i ty, jejichž rukodělná tvorba je malým
u měleckým dílem. Do rodiny regionální značky v Orlických horách
patří i chráněné dílny Kopeček, jejichž posláním je v prvé řadě smysluplně naplňovat životy těch, kdo to mají v běžném světě nikoliv
vlastní vinou složitější.
Díky novinám se dozvíte, kde dostanete křupavé pečivo, voňavé
uzeniny, jemné sladkovodní ryby nebo řízné pivo, seznámíte se s řemeslníky, kteří ještě ovládají tesařské, truhlářské či brašnářské řemeslo, a zjistíte třeba i to, jak ekologicky a téměř bezpracně vyřešit
topení. Ohromí Vás křehká krása krajkového světa i bezprostřednost
košíkářských, keramických i tkalcovských výrobků lidí s hendikepem.
A navíc se dozvíte, že v Orlických horách se daří i kultuře.
Více se dočtete http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/
detail/213/vyslo-nove-cislo-novin-doma-v-orlickych-horach

Koordinaci značky
Vyrobeno v BESKYDECH®
převzalo sdružení Hájenka
Rozhodnutí valné hromady ARZ završilo proces předání funkce
koordinátora značky Vyrobeno v BESKYDECH® občanskému sdružení Hájenka ze Štramberka.
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Ke změně koordinátora došlo na základě rozhodnutí členské
schůze občanského sdružení Lidé v Beskydech, která přijala nabídku sdružení Hájenka převzít veškerá práva a povinnosti spojená
s koordinací regionální značky a pokusit se oživit její aktivity a zejméně zlepšit propagaci jednotlivých výrobců i celé myšlenky regionálního značení na území Beskyd.
Občanské sdružení Hájenka funguje od roku 1996. Impulsem
k založení sdružení byl zájem dobrovolníků o záchranu lokality Zámecký vrch ve Štramberku, posledního nedotčeného reliktu unikátních vápencových skalních stepí v republice. V roce 1997 získali od města Kopřivnice do pronájmu dnešní sídlo organizace, hájenku v Janíkově sedle na Červeném kameni, jako hospodářské
a technické zázemí organizace a začali jsme provozovat středisko
ekologické výchovy. Ze začátku realizovali ekovýchovné programy
pro děti z mateřských a základních škol, v dalších letech spolupráci postupně rozšířili i na střední a vysoké školy. Středisko ekologické výchovy s sebou přineslo i profesionalizaci sdružení, pracujícího
doposud na dobrovolné bázi. Práce střediska ekologické výchovy
dosáhla postupně takové úrovně, že se mohlo stát členy Sdružení
středisek ekologické výchovy Pavučina.
Sdružení se dále věnuje podpoře lidových řemesel, volnočasovým aktivitám dětí a mládeže, soutěžím pro děti či dalším vzděláváním pedagogů. V roce 2000 s pomocí Nadace Partnerství přistoupilo k první fázi adaptace objektu hájenky tak, aby mohla v budoucnosti sloužit jako pobytové středisko ekologické výchovy. V rámci
projektu Vlněný dům se zateplily podkrovní místnosti objektu izolací z ovčí vlny.
V rámci projektu ‚Budování on-line informačního systému připravovaného Geoparku Podbeskydí‘ vytvořilo sdružení 120 zastavení 9 on-line naučných stezek. Projekt byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR a Moravskoslezským krajem. Jednotlivá zastavení jsou přístupná jednak na mobilních stránkách na které
odkazuje beetagg a QR kód umístěný v terénu.
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ření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz
v sekci Program rozvoje venkova.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Hlavní změny podmínek
v opatřeních pro 17. kolo

Vyhlášeno 17. kolo příjmu žádostí
z Programu rozvoje venkova

V případě opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb byly z důvodu zachování komplexnosti a maximální frekvence
poskytované poradenské služby provedeny
nezbytné úpravy výdajů, na které může být
poskytnuta dotace.
V opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu dochází ke změnám především
v preferenčních kritériích. U kritéria zvýhodňující zemědělské podnikatele byla nově
přidána podmínka vykazování podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby nebo intenzity chovaných zvířat. Dále bylo upraveno kritérium zvýhodňující ekologické podnikatele včetně úpravy bodového hodnocení. Dále jsou zvýhodňovány méně finančně náročné
projekty a žadatelé, kterým dosud nebyl schválen žádný projekt.
Rovněž bylo upraveno znění preferenčního kritéria zvýhodňujícího
využívání staveb, resp. bylo zavedeno minimální procento stavebních výdajů.
U záměru b) je nové kritérium přijatelnosti, dle kterého žadatel
může podat pouze jednu Žádost o dotaci.
V případě opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce došlo k navýšení maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na MAS z 1 500 000 Kč na 2 000 000 Kč za všechny zaregistrované projekty v rámci jednoho kola příjmu žádostí v opatření IV.2.1.
Dále byl na kód 006 Řízení a podpora projektu zaveden limit max.
30 % z výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt. Nově je
také zavedena sankce X, tj. snížení o 1 % částky dotace po přezkoumání Žádosti o proplacení. Tato sankce se kumuluje.
V rámci ostatních změn došlo především k úpravě definice příjemce dotace. V návaznosti na aktualizovanou Metodiku finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na
programové období 2007–2013, se z Programu rozvoje venkova,
vylučují subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to
i prostřednictvím více subjektů.
Zdroj: SZIF

V 17. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (ORV)
bude rozděleno přes 950 milionů korun na pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, podporu cestovního ruchu a realizaci projektů spolupráce místními akčními skupinami.
Ministr zemědělství Petr Bendl schválil zpřesnění pravidel pro
opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.3 Podpora cestovního ruchu a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Současně bylo schváleno zpřesnění obecných podmínek pravidel pro žadatele.
V rámci 17. kola příjmu žádostí budou dále přijímány žádosti o dotaci v opatřeních I.1.4 Pozemkové úpravy a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. V těchto pravidlech nedošlo k žádným změnám.
Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 17. 10. do 23. 10.
2012. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 23. 10. 2012 musí být
konečná verze žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na RO SZIF do 15 hodin. V případě
opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce probíhá příjem žádostí na CP SZIF a v poslední den končí příjem žádostí v 16.30 hodin.
Příjem žádostí se bude týkat opatření:
– I.1.4 Pozemkové úpravy
277 mil. Kč
– I.3.4 Využívání poradenských služeb
71 mil. Kč
– III.1.3 Podpora cestovního ruchu
553 mil. Kč
– IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie dle alokací MAS
– IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
58 mil. Kč
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.
SZIF schválil žádosti z 15. kola PRV
Dále se předpokládá, že v rámci 17. kola budou přijímány žáIII.2.2 Ochrana a rozvoj
dosti i pro opatření I.1.2 Investice do lesů a II.2.4 Obnova lesního
kulturního dědictví venkova
potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskyStátní zemědělský intervenční fond v srpnu schválil na základě alotování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 17. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické po- kací stanovených ministerstvem zemědělství v rámci opatření III.2.2
době na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 231 žádostí o dotaci.
(subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatPřehled schválených žádostí:
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Ministerstvo zemědělství:
Jak mají zemědělci postižení suchem
postupovat při žádosti o pomoc
Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým suchem letos
na jaře zahrnuje možnost výplaty zálohové platby na plochu (SAPS)
už po 16. říjnu, prodloužení realizace vybraných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) z 24 na 36 měsíců, Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond (PGRLF) může prodloužit smlouvy na dotace
úroků, Pozemkový fond ČR (PF ČR) umožní postiženým podnikům
odklad splátek za prodej a nájem státní půdy a podniky s živočišnou
produkcí budou moci požádat Správu státních hmotných rezerv
(SSHR) o zápůjčku krmných plodin. Ministerstvo zemědělství jedná
i s bankami o vstřícném postoji vůči zemědělcům, kteří splácejí úvěr.
Jak postupovat:
1/ Zálohové výplaty SAPS
Po 16. říjnu bude SZIF vydávat rozhodnutí o platbě SAPS včetně
zálohy po stanovení sazby. Žadatel dostane automaticky na účet
zálohu ve výši přiznané platby, doplatek obdrží po 1. 12. 2012. Není nutné právoplatné rozhodnutí.
2/	Prodloužení lhůty pro předložení žádostí o proplacení
projektů z PRV
Žadatelé z opatřeníI.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (záměr b, c a d), kteří realizují schválený projekt a mají minimálně 30 % všech obhospodařovaných pozemků evidovaných v LPIS v oblastech zasažených letošním suchem, mohou na příslušných RO SZIF podat do 30. září
2012 Hlášení o změně termínu pro předložení Žádosti o proplacení až na 36 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
3/	Opatření týkající se bank a PGRLF – odložení úvěrových
splátek
Suchem postižený zemědělec požádá na příslušné Agentuře pro
zemědělství a venkov (AZV) o potvrzení, že minimálně 30 % z jeho
pozemků je v oblasti zasažené letošním suchem. Poté musí jednat
s bankou, u které má úvěr, a požádat o odložení úvěrových splátek.
V případě souhlasu banky je PGRLF připraveno prodloužit smlouvy
na dotace úroků u takto postižených splátkových kalendářů.
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4/	Opatření týkající se odkladu splátek za prodej státní půdy a odklad plateb za nájem státní půdy podnikům, které mají tyto pozemky v postižených oblastech
Pomoc se týká odkladu splátek kupní ceny u kupních smluv uzavřených dle zákona č. 95/1999 Sb. a zákona č. 92/91 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a odkladu splátek nájemného, a to až o 12 měsíců. Žadatelé, kteří budou mít o výše zmíněný odklad splátek zájem,
se nejprve musí obrátit na příslušnou AZV, která vystaví potvrzení, že
se jimi obhospodařované pozemky nacházejí v oblastech postižených
srážkovým deficitem. Potřebný formulář je k dispozici přímo v příslušných agenturách a zároveň je dostupný na internetových stránkách
na Portálu farmáře. S potvrzením vystaveným agenturou se mohou
žadatelé obracet na příslušná pracoviště Pozemkového fondu České
republiky, kde získají informace o dalším postupu.
5/	Zápůjčky krmných plodin ze Správy státních hmotných
rezerv
Zemědělci, kteří mají živočišnou výrobu, požádají na příslušné
AZV o potvrzení, že obhospodařují více než 30 % výměry pozemků v suchem postižené oblasti. Zároveň požádají příslušnou AZV
o potvrzení počtu VDJ a výpočet výše možného nároku na půjčku
obilovin. AZV potvrdí počet VDJ dle výpisu z centrální evidence zvířat. Toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dní před podpisem
smlouvy o půjčce. Zemědělský podnikatel požádá o půjčku obilovin u SSHR, která s ním sepíše smlouvu o půjčce s podrobnými
podmínkami. Podmínky budou rovněž uveřejněny.
Obecné podmínky půjčky pro informování AZV:
1.	Zemědělský podnikatel žádá o půjčku u SSHR, kde bude podepsána smlouva o půjčce.
2.	Zemědělský podnikatel musí mít při podpisu smlouvy potvrzeno od AZV, že hospodaří v suchem postižené oblasti a dále musí mít od AZV potvrzen počet VDJ.
3.	Zemědělský podnikatel může o půjčku obilovin žádat pouze do
31. 12. 2012.
4. Zemědělský podnikatel si může půjčit minimálně 10 tun obilí.
5.	Příjemci může být poskytnuta půjčka v maximální následující výši:
1 tuna na 1 VDJ přežvýkavce, 2 tuny na 1 VDJ prasat, drůbeže.
6. Zemědělský podnikatel musí složit u SSHR jistotu.
7. Půjčka obilovin bude úročena.
8. Budou hrazeny manipulační poplatky.
9. Bude stanovena kvalita vraceného obilí.
Zdroj: MZe

Zásoba půdní vláhy pod travním porostem na
středně těžkých půdách ve vrstvě 0–100 cm, v %
využitelné vodní kapacity stav k 31. 5. 2012

http://eagri.cz/public/
web/mze/tiskovy-servis/
tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-jak-maji.html
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Národní konference

VENKOV 2012
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Informace pro účastníky konference

VENKOV 2012
Registrace:
Na konferenci se zaregistrujte prostřednictvím ww.venkov2012.jihoceskemas.cz – záložka registrace
Po zaregistrování vám budou odeslány pokyny k platbě. Účast potvrdíte zaplacením účastnic-kého
poplatku a ubytování do 10 dnů.
Účastnický poplatek/vložné ve výši 1.200,-- Kč/os. zahrnuje náklady na občerstvení v průběhu
jednání, zajištění exkurzí a workshopů, pořízení filmového záznamu s výstupy konference, náklady na
doprovodný program a další výdaje spojené s organizací konference.
Ubytování ve výši 400 Kč/os. a noc včetně snídaně představuje průměrný náklad ubytovatelů.
Stornopoplatky: do 21.9.2012 - 50% vložného, po 21.9.2012 - 100% vložného

Sekretariát konference:
E-mail konference: - venkov2012@jihoceskemas.cz
Web konference: www.venkov2012.jihoceskemas.cz

Kontaktní osoby:
Předsedkyně organizačního výboru konference – RNDr. Zuzana Guthová, (+420 724 643 050)
Ubytování, parkování, catering – Anita Župčanová (+420 606 628 865)
Program konference – Ing. Jaromír Polášek (+420 602 531 594)
Fieldtripy – Mgr. Michal Jarolímek (+420 776 296 285)
Fakturace, platby – Miluše Tlapáková (+420 607 123 213)

Informace k ubytování:
Ubytování je zajištěno v penzionech, hotelech a dalších ubytovacích zařízeních ve městě Nové Hrady
a blízkém okolí ve 2 – 5ti lůžkových pokojích, které budou obsazovány postupně, v pořadí podle
doručených přihlášek.

Program konference:
Program je uveden na pozvánce a na webových stránkách konference. Detailní program konference
obdrží účastníci po registraci.

Workshopy:
Nedílnou součástí konference budou workshopy, které budou navazovat na pondělní dopolední
program a budou se týkat připravovaných operačních programů a možné role MAS v nich. Každý
z workshopů bude doplněn tematickou exkurzí, z níž část bude zacílena na projekty na rakouské
straně hranice.
Workshop A: Příroda a krajina ve venkovském prostoru (PRV + OP Rybářství)
Tématické zaměření: Příroda a krajina ve venkovském prostoru, zemědělství, potravinová bezpečnost,
udržitelný rozvoj venkova, pozemkové úpravy
Exkurze: Waldland - zpracovatelské družstvo v Rakousku, ekofarma Bemagro, a.s., obnova krajinných
struktur, školící středisko v Kaplici, aj.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Workshop B: Kulturní dědictví na venkově (IROP)
Tématické zaměření: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro rozvoj
obce a cestovní ruch, církve a rozvoj venkova
Exkurze: Muzeum koněspřežky (Rakousko), obnova církevních památek v pohraničí, oživování hradů
na Malši, tradice ovocnářství a pečení chleba ve Velešíně, aj.
Workshop C: Lidské zdroje na venkově (ESF)
Tématické zaměření: Lidské zdroje na venkově - zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání
jako nástroj budování místní identity
Exkurze: vzdělávání dospělých - Koželužna, podpora projekty na podporu škol v pohraničí, venkovské
komunitní školy, virtuální univerzita třetího věku na venkově, MŠ Haarbach, Rakousko – příhraniční
spolupráce
Workshop D: Komunitní život na venkově (IROP)
Tématické zaměření: Komunitní život na venkově, spolupráce uvnitř i vně obce/ spolků, tradice na
venkově
Exkurze: Borovany – aktivity Klubu tradic, Klubu mladých, Mateřské centrum, Nazaret, Sv. Ján –
ochotníci – Figurka, aj.
Workshop E: Podnikání na venkově (Podnikání /inovace)
Tématické zaměření: Podnikání na venkově - podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej ze
dvora, regionální produkce, věda a výzkum - aplikovaný výzkum
Exkurze: Využití bývalé celnice, pohraniční roty, podnikání v Rakousku, kombinované podnikání na
venkově, sociální podnikání

Doprovodný program:
1.10. v rámci kulturního
večera vystoupení LŠU Nové
Hrady, místního divadelního
spolku, jazzového tria
Sunny Band
2.10. komentovaná
prohlídka nově otevřené
expozice města Nové
Hrady, prohlídka historické
kovárny, kulturní večer

Obecné informace:
Účast na konferenci je z
převážné míry hrazena z
prostředků Celostátní sítě
pro venkov a z účastnických
poplatků.
Podrobný odborný program
s tématy referátů, mapku
s místem ubytování a typy
na parkování v blízkosti
místa konání konference obdrží účastníci na místě.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011
•
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
•
1. místopředsedkyně
Ing. Jana Juřenčáková
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 605 969 058, 577 342 881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz
•
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01
Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
•
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
•
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
Ing. František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz
•
Členové předsednictva volení orgány kraj
ských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
•
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
•
Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39
tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz

40
Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
•
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
tranovice@iol.cz
•
Olomoucký kraj
Leoš Hannig
790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068
leos.hannig@seznam.cz
•
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz
•
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
•
Středočeský kraj
Radomír Hanačík
Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653
spov.sk@gmail.com
•
Ústecký kraj
Václav Tyl
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423
starosta@vedomice.cz
•
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
•
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
•
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
•
Ing. Ludmila Krušková
Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003
kruskova@volny.cz
•
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
•
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
•
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Bělotín 151, 753 64
tel. 777 258 628
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýBOR NS MAS ČR
•
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko
jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo
Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 739 042 933
•
ČLENOVÉ VÝBORU
Václav Pošmurný
Středočeský kraj – MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Ing. Zdeněk Mach
Karlovarský kraj – MAS Vladař
mach@job-asistent.cz
+420 737 444 602
Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko
lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724
Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj
MAS Sdruěení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz
+420 773 615 270
Hana Dufková
Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Aleš Lahoda
Zlínský kraj – MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina – MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Jindřich Šolc
Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
•
NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz
+420 775 295 599

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
RNDr. Zuzana Guthová, CSc.
MAS Sdružení Růže
guthova@cb.gin.cz
+420 724 643 050
Miloslav Oliva
MAS Pošembeří
oliva@posemberi.cz
+420 721 210 662
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko
bouda@mu-brezova.cz
+420 724 180 833
Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Romana Zemanová
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
•
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger
MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603
ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz
+420 721 747 966
Julie Zendulková
MAS Moravská cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
+420 724 111 510
Petr Pecha
MAS Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420 602 521 057
PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF
masif@seznam.cz
+420 774 678 033
Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují
jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420 607 966 379
Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica
lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420 723 074 105
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
www.nsmascr.cz

