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SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA ČR

JARO JE TADY…

A

AKTUÁLNÍ INFORMACE SPOV:
Spolek jednal s partnery o daních,
navštívil sněmy Agrární komory
a NS MAS i veletrh TechAgro
Zástupci Spolku pro obnovu venkova,
Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR se sešli na jednání o rozpočtovém určení daní. Zúčastněné strany se
shodly na tom, že příprava návrhu nového
zákona o RUD je úkolem ministerstva financí. Současně potvrdily zájem na znovuobnovení pracovní skupiny při ministerstvu financí, v rámci jejíž činnosti vysoké školy vytvořily analýzu financování. Nový zákon by
měl být koncipován právě na jejím základě.
Březen byl bohatý na aktivity partnerské
spolupráce: Zástupci Spolku se v březnu
zúčastnili například sněmu Agrární komory
v Olomouci, Národní sítě MAS v Mělníku, Dne
malých obcí ve Vyškově a v Praze a veletrhu
TechAgro v Brně.
Více na stranách 2–4

www.spov.org

Ilustrační foto: LB

R

ROZHOVOR: Vesnice nesmí být
noclehárnou. Rozhovor s Jindřichem Kvapilem, předsedou SPOV
v Libereckém kraji
Jindřich Kvapil je předsedou Spolku pro
obnovu venkova v Libereckém kraji. Je rovněž předsedou mikroregionu Podkozákovsko a již 16 let starostou obce Koberovy,
která se nachází v překrásné krajině Českého ráje.
Se ženou a dvěma dětmi žije v Koberovech od doby, kdy se sem přiženil. Liberecký kraj má, podle jeho slov, jednu specialitu: Spolek pro obnovu venkova zde má
v dobrém slova smyslu silného „konkurenta“ - Sdružení obcí Libereckého kraje, které vzniklo již před 13 lety. Spolek, který se
organizuje podle krajů až od roku 2002, tím
tak trochu trpí – od doby svého vzniku má
pouze 23 členů.
Rozhovor začíná na str. 11

TÉMA: PRV je pro větší projekty obcí téměř vyčerpán, zůstane pouze
LEADER ve vybraných regionech
Výsledky 8. kola Programu rozvoje venkova přinesly pro žadatele smutné, i když očekávané zjištění, že drtivá většina jejich projektů
nezískala podporu. Peněz je málo a podpořen byl jenom zlomek projektů. Uspěl pouze každý šestý projekt. Radovat se naopak
může 250 žadatelů z téměř patnácti set.
Monitorovací výbor EAFRD navíc 25. března nově rozhodl, že nevypíše další výzvu pro
obce ve III. ose na podzim letošního roku, kdy
budou komunální volby, ale až v roce 2011.
Na III. osu totiž zbývá pro další tři roky programu pouze jedna roční alokace! Z PRV tak
prakticky zůstává pro venkovské žadatele
program LEADER prostřednictvím MAS. Roční podpora je zde naplánována rovnoměrná
v následujících třech letech.
Více informací na str. 7–10
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SPOV, SMO a SMS: Nové určení
daní je úkol ministerstva financí
Je třeba zohlednit daňové příjmy
v důsledku krize a omezit dotace
Zástupci Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR se v únoru sešli na jednání o rozpočtovém určení daní. Zúčastněné strany se
shodly na tom, že příprava návrhu nového zákona o RUD je úkolem Ministerstva financí
ČR. Současně potvrdily zájem na znovuobnovení pracovní skupiny při ministerstvu financí, v rámci jejíž činnosti vysoké školy vytvořily analýzu financování. Nový zákon by měl být
koncipován právě na jejím základě.
Již hotové výstupy však bude třeba doplnit o data za roky 2008 a 2009, kdy se projevila nejen poslední změna ve sdílení daní, ale také dopady snížení inkasa daňových příjmů v důsledku ekonomického poklesu. V této fázi není nutné zadávat další studii, prodloužení již existujících časových řad mohou zajistit odborníci ministerstva financí.
V tomto smyslu partneři připraví společný dopis adresovaný ministru financí a na vědomí předsedovi vlády. S ohledem na blížící se volby parlamentní i komunální, stávající nestabilitu daňových příjmů a prohlubující se deficit veřejných rozpočtů pravděpodobně nelze očekávat účinnost změn ve financování obcí před rokem 2012. Součástí další činnosti
pracovní skupiny by se měla stát rovněž diskuze nad současným dotačním systémem.
Tajemník SMS ČR Tomáš Chmela na jednání uvedl, že podle propočtů SMS lze ze seznamu dotací identifikovat 7 až 14 miliard korun, které jsou určeny pro obce. Z toho
pouze jedna až dvě miliardy by mohly posílit objem prostředků rozdělovaných ve formě
sdílených daní. Dle výpočtů SMS by bylo možné z dotačního systému vyjmout převážně
neinvestiční dotace v objemu zhruba 4 miliard korun. Zde tvoří součást rovněž dotace, jejichž příjemci jsou např. občanská sdružení, neboť při respektování principu subsidiarity
by o poskytování dotací měla rozhodovat samospráva a nikoliv ústřední úroveň.
Předseda Komory obcí SMO ČR Josef Bezdíček upozornil, že by objem mohl být rozšířen o dotace v oblasti bytové výstavby, neboť se předpokládá změna formy podpory.
Z dotací by se měly stát nízko úročené půjčky.
SMS a SMO se dohodly na výměně svých podkladů, z nichž vznikne pracovní návrh
dotačních titulů, které by bylo z pohledu samosprávy možno zrušit a současný objem převést do rozpočtového určení daní. Ministerstvo financí bude vyzváno k vlastnímu návrhu
redukce dotací. Cílem všech zástupců je zprůhlednění celého systému, rozdělování podle předem známých kritérií a nepřekrývání dotačních titulů.
maš

Pozvánka na dubnovou schůzi
která se koná 6. 4. 2010 od 9.00 hodin – v Černínském salonku místnost č. 122
v Senátu Parlamentu ČR (recepce Kolovratský palác).
Program:
1.
9.00–9.15
2.
9.15–10.00
3. 10.00–10.45
4. 10.45–11.10
5. 11.10–11.30
6. 11.30–13.00

Kontrola usnesení
Rodina nástroj prosperity – Pavel Raus
Zadlužování rodin – finanční gramotnost – Barbara Jandová
Rodina v širším pojetí – Mojmír Kovář
soutěž Zlatá cihla
Různé

KROMĚŘÍŽSKÁ DEKLARACE: Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV)
Eduard Kavala podepíše dne 23. dubna 2010 v Kroměříži deklaraci o spolupráci s předsedou Asociace krajů ČR, hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem.
Upozornění: Soutěž Vesnice roku 2010 má uzávěrku 30. dubna 2010.
O soutěži jsme přinesli podrobné informace v č. 2/2010.
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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33. Den malých obcí v Praze: Vyhlášení
Vesnice roku 2010, podpis dohody s MŽP

Spolek nadále podporuje
dřevaře: Otevřený dopis
Eduarda Kavaly členům SPOV

Starostové z celé republiky se v úterý
2. března sešli v Praze na 33. Dni malých obcí. Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Eduard Kavala zde společně s ministrem pro
místní rozvoj Rostislavem Vondruškou, Zuzanou Dvořákovou z ministerstva zemědělství
a zástupcem Svazu měst a obcí slavnostně vyhlásil již 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Uzávěrka soutěže je
30. dubna 2010. (Podrobné informace o soutěži jsme přinesli ve zpravodaji SPOV 2/2010).
Předseda Spolku Kavala signoval smlouvu
podepsanou ministrem životního prostředí
Janem Dusíkem. Dohodu o součinnosti Spolku pro obnovu venkova ČR a Ministerstva životního prostředí ČR naleznete na webových stránkách Spolku www.spov.org (ve
zprávě ze 4. března).
Na Dni malých obcí dále vystoupila Zuzana Dvořáková, která informovala o aktuálních výsledcích Programu rozvoje venkova, zástupci ministerstva pro místní rozvoj Jiří Vačkář a Josef Postránecký informovali
o dotačních programech jejich resortu.
Tradiční setkání starostů obcí s čelnými
představiteli jednotlivých ministerstev, poslan-

Vážení členové Spolku!
V krátké době se na Vás obracím opakovaně se žádostí o podporu záležitosti, jež
se v praktickém dopadu týká většiny z nás.
Náš Spolek korespondenčně přijal následující usnesení:
Usnesení předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR k záměru Lesů ČR ponechat v letech 2011 – 2020 veškerou vytěženou hmotu v majetku těžební firmy.
SPOV ČR při vědomí hodnoty našeho největšího národního bohatství – lesů – ostře
protestuje proti záměrům podniku Lesy České republiky – ponechat v letech 2011–2020
veškerou vytěženou hmotu v majetku těžebních firem. Toto strategické rozhodnutí fakticky zlikviduje české a moravské dřevozpracující firmy zaměstnávající dlouhodobě tisíce
lidí obývající i ten nejodlehlejší venkov.
Požadujeme jasné a dlouhodobé záruky,
že část dřevní hmoty bude prodávána i nadále našim zpracovatelům a že tímto záměrem nebude ohrožen základní cíl plánovacího období EU pro roky 2007 – 2013 tj.
stabilizace venkova – formou podpory a udržení pracovních příležitostí i v nejodlehlejších oblastech.
Naše usnesení bylo přijato v souladu s našimi cíli, mezi které patří – „propagovat obnovu a rozvoj venkova a posílení hospodářské stability a prosperity venkova.“
Jakákoli nebezpečí, že nám v nejodlehlejších regionech ubude pracovních míst,
musíme bedlivě sledovat. I proto jsme podpořili a nadále podporujeme snahy našich
dřevařů.
Přestože zástupci politických stran napříč
vyhlášené tendry a 10leté období, na které
bude fixována manipulace s veškerým státním dřevem odmítají, fakticky žádná politická strana problém systémově neřeší. Navíc
články placené LČR dnes hovoří o nejčistším
možném způsobu a napadají dřevaře. Pozastavení tendrů ze strany ÚOHS je sice prima, ale nemůže být pláštíkem pro následné
posvěcení záměrů, které určitě nedráždí
dřevaře jen z důvodů podlých.
Ať tak či tak, dohodli jsme s dřevaři společné jednání. Po obdobném jednání, které
jsem absolvoval v úterý 2. 3. 2010 v Senátu
na Stálé komisi pro zemědělství a venkov,
považuji toto jednání za vhodné, i když v časovém presu. Osobně jsme názoru, že jde
o velice elegantně řešitelný problém a dá se
tak vyvrátit podezření, že nám zmizí práce
na našich pilách.
Velice Vás prosím, přijeďte a podpořte
naše společné snažení. Většina z vás ví, že
čekat takticky za bukem se nevyplácí, ale
i to, že silný a velký nerad přiznává pochybení či ustupuje od svého záměru.
Těžko predikovat výsledek, ale i objasnění stojí za to.
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

ci parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších je pořádáno dvakrát
ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech (Praha, Vyškov). Den malých obcí pořádá
Komora obcí SMO ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR,
časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o.,
šum
sdružení Český zavináč.

Slavnostní vyhlášení soutěže vesnice roku 2010
na Dni malých obcí v Praze (Předseda Spolku
Eduard Kavala, zástupce SMO, ministr Rostislav
Vondruška a Zuzana Dvořáková z MZe)

Vystoupení ministra Rostislava Vondrušky na Dni malých obcí v Praze

Zástupkyně Svazu města obcí Jaroslava Kypetová hovořila na Dni malých obcí v Praze o rozpočtovém určení daní
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Sněm Agrární komory v Olomouci bilancoval
za účasti předsedy Spolku výsledky roku 2009
Čeští zemědělci dosáhli loni zisku 3,17
miliardy korun, což je nejhorší výsledek od
vstupu ČR do EU. Kladného výsledku hospodaření se jim podařilo dosáhnout jen díky dřívější výplatě dotací. Prezident Agrární komory Jan Veleba to 11. března uvedl
na sněmu Agrární komory v Olomouci. Vystoupil na něm také předseda Spolku pro
obnovu venkova ČR Eduard Kavala, který
bilancoval vzájemnou spolupráci a informoval o připravovaných aktivitách SPOV. Na
podporu českého zemědělství a jeho produkce hodlá Agrární komora spustit propagační kampaň na podporu českého zemědělství a jeho produkce. Největší dopad na
loňské hospodaření zemědělců mělo snížení farmářských cen.
Před vstupem do EU bylo české zemědělství převážně ztrátové, po vstupu vykazuje
zisk.
„Loňský zisk je mimo jiné výsledkem účetních operací. Pokud by podniky skončily
v červených číslech, tak si uříznou financování bank. Rozhodují je nyní cash flow. Zde
je potřeba říci, že příjmy zemědělců ze zemědělské činnosti loni meziročně klesly o 25
procent, podniky proto budou mít problémy
zaplatit například jarní práce,“ uvedl Veleba.
Ceny rostlinných komodit se loni snížily
o 32 procent, živočišných o 15 procent. Největší propady zaznamenali pěstitelé u obilovin o 41 procent, olejnin o 35 procent a mléka o 29 procent. Ceny většiny rostlinných
produktů tak loni neuhradily náklady na jejich výrobu. Obdobná situace navíc již dlouhodobě podle Veleby přetrvává u hlavních

živočišných produktů, mléka a masa a dosud
to nevyřešily ani žádné dosavadní podpory.
Zemědělci loňský rok označili jako hororový rok mléka. Jeho výrobci totiž podle Veleby dostávali za litr mléka o více než dvě
koruny méně, než činily výrobní náklady.
V uplynulém roce pokračoval také útlum
chovu prasat, tuzemští zemědělci jich chovali
o zhruba deset procent méně než předloni.
Na jednání sněmu nakonec nikdo nevznesl návrh, aby tuzemští zemědělci protestovali v nejbližší době před supermarkety. Sérii protestů zemědělci naopak zorga-

nizovali loni. Farmáři celkem na šesti upozorňovaly na podmínky, které obchodní řetězce určují dodavatelům, a na neutěšený
stav oboru. Nyní patrně zemědělci počkají
na to, zda se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pustí do kontrol obchodních
řetězců z hlediska dodržování zákona o významné tržní síle.
maš

Jednání Agrární komory v Olomouci

Spolek společně s NS MAS poprvé na zemědělské výstavě Techagro
Spolek pro obnovu venkova ČR společně s Celostátní sítí pro
venkov a Národní sítí MAS ČR letos poprvé informoval o aktivitách
zaměřených na obnovu a rozvoj našeho venkova na zemědělské
výstavě Techagro v Brně. Výstava se uskutečnila v prvních jarních
dnech, konkrétně 21. – 25. 3. 2010. Náš stánek byl umístěn v pavilonu A1 vedle expozice Ministerstva zemědělství ČR.

V neděli navštívilo výstaviště přes 28.000 registrovaných návštěvníků. Letošní ročník měl rekordní účast.
Návštěvníci se zajímali především o soutěž Vesnice roku a propagační materiály vydané k minulým ročníkům. Dotazy byly zaměřeny také na aktivity LEADER či informace o regionálních produktech.

TechAgro 2010

Na snímku je Marcela Harnová a Eva Hamplová
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Národní síť MAS hodnotila v Mělníku aktivity:
Má LEADERu i LEADERUS (Zelenou úsporám)
Valná hromada Národní sítě MAS se uskutečnila po třech loňských moravských akcích
v Zábřehu, Hradci nad Moravicí a Holešově ve
středočeském Mělníku. 15. a 16. března přijela do zdejšího hotelu Ludmila více než stovka zástupců 68 místních akčních skupin. Členy NS MAS je 117 MAS z celkového počtu
151 evidovaných. Podporu v programu Leader 2007–13 přitom získalo 112 MAS a další
se účastní projektů spolupráce.
SPOLUPRÁCE: VENKOV BUDE DÁL
V úvodu konference vystoupili ministr pro
místní rozvoj Rostislav Vondruška a vrchní ředitel sekce rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč. Ministr ocenil potenciál MAS, které vnímají komplexně život na
venkově a snaží se přispět k jeho rozvoji. Nastínil možnost účasti MAS na destinačním
managementu pro cestovní ruch a zmínil také dotační programy svého rezortu (podpora hospodářsky slabých regionů). Vrchní ředitel Sekáč předestřel budoucnost společné
zemědělské politiky a kohezních fondů po
roce 2013. Zdůraznil, že národní i evropskou
politiku pro venkov po roce 2013 je třeba začít ovlivňovat již nyní a metoda LEADER je
z pozice Evropy vnímána velmi pozitivně.
Přítomni byli také Eduard Kavala za SPOV
ČR a Jan Záhorka za Agrární komoru ČR, kteří přednesli své referáty na závěr akce. Kavala hovořil o diskriminaci malých obcí, přílišné
byrokratizaci veřejné správy a obraně zemědělského půdního fondu na Hané a v Polabí.
Záhorka mluvil o nutnosti prorůstové koncepce zemědělství, vyrovnání podnikatelských podmínek v celé Evropě a zdůraznil, že
profesní organizace jako je NS MAS, SPOV
i Agrární komora si musejí vzájemně pomáhat s tvorbou Společné zemědělské politiky
a rozvoje venkova po roce 2013.
Sněmu MAS se zúčastnili i další zástupci
MZe – Zuzana Krochová, vedoucí nového
oddělení strategie a implementace osy III.
a IV., SZIF – Kateřina Adamcová, vedoucí metodiky IV. osy na CP SZIF, kteří mají program
LEADER na starosti a také ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMT Jo-

Winter zmínil i úspěšné aksef Postránecký. Už jenom účast těchto zástupců svědčí o tom, že Národní síť MAS za- ce v roce 2009: LEADERFEST
číná být respektovanou profesní organizací v Hradci nad Moravicí (MAS Opavsko), prezentaci NS MAS na Zemi živitelce a Národní
a sehrává významnou roli na poli venkova.
konferenci VENKOV 2009 v Holešově (MAS
ROZVOJ PROFESNÍ ORGANIZACE MAS – Partnerství Moštěnka), kde se podařilo poNS MAS řešila zejména nové aktivity své- prvé propojit účast všech sektorů venkova –
ho profesního rozvoje. Z hlavních závěrů obcí (SPOV), regionů (NS MAS), zemědělců
valné hromady lze zmínit zvýšení členských (AgK), krajů a řídícího orgánu MZe včetně jepříspěvků, které poslouží mj. k většímu za- jích agentur v regionech a platební agentupojení do evropské sítě místních akčních ry SZIF a partnerů z MMR.
skupin ELARD, vytvoření nové vlastní proNS MAS zpracovala úspěšnou publikaci
pagace včetně cizojazyčné a bude to také „Dotační možnosti pro obce“. Kromě již zmínástroj pro předfinancování projektů.
něné PS Leader působí v rámci sítě komise
Předseda Národní sítě MAS František Win- pro medializaci pod vedením Petra Sušanky),
ter (MAS Horní Pomoraví) zdůraznil, že je po- který informoval, že po Jihočeském kraji butřeba formulovat vizi MAS po roce 2013. Bý- dou zpracovány publikace pro kraje Středovalý předseda sítě Petr Sušanka (MAS Vladař) český, Jihomoravský, Ústecký a Karlovarský.
zase plédoval za odstranění bílých míst na
Komisi pro mezinárodní spolupráci vede
mapě ČR, kde nepůsobí místní akční skupiny, Jitka Doubnerová – tři zástupci sítě pracují
a pomoci těmto regionům, které nebyly vy- v komisích ENRD (Evropská síť rozvoje venbrány do Leaderu, v projektech spolupráce. kova): implementace přístupu zdola nahoJiří Krist (MAS Opavsko) pak seznámil s po- ru, zachování inovativního a experimentáldrobnostmi projektu LEADERUS, prostřednic- ního charakteru LEADERu a implementace
tvím kterého bude Národní síť MAS a jednot- projektů spolupráce. Předseda Winter předlivé MAS ve svých regionech poskytovat po- nášel na mezinárodních konferencích na
radenství „Zelená úsporám“ na zlepšení Slovensku (21.10) a v Polsku (4.–5.12.)
životního prostředí. Pavel Šaradín z UniverziNS MAS podepsala v roce 2009 partnerské
ty Palackého představil projekt „Olomoucké smlouvy s MZe (28. 8.) a MMR (18. 11.) a v rovysoké školství partnerem moravského ven- ce 2010 to bude smlouva s Asociací krajů ČR.
kova“ podpořeného z OP Vzdělávání pro Připravuje se i s Asociací regionálních značek
konkurenceschopnost.
a Asociací zdravých měst. NS MAS zřídila svá
krajská sdružení, z toho tři již mají právní subHODNOCENÍ ČINNOSTI A SPOLUPRÁCE jektivitu – Královéhradecký, Olomoucký a JiUpřesňování těchto vizí a nových aktivit homoravský. Poslední dvě jmenované již uspěprovázelo hodnocení činnosti sítě v uplynu- ly se vzdělávacími projekty v PRV III.3.1.
lém roce. Předseda Winter informoval o jedCÍLE NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH
náních výboru, který se schází každý měsíc
AKČNÍCH
SKUPIN PRO ROK 2010
v různých krajích země. NS MAS se podařilo získat zastoupení v monitorovacím výbo- • i nadále aktivně připomínkovat pravidla
ru EAFRD. Podařil se přesun prostředků
Osy IV.
z osy I. do IV. osy a dovýběr dalších 32 MAS. • spolupracovat s MZe a SZIF na zjednoduTematická pracovní skupina Leader začala
šení čerpání evropských fondů
pracovat jako podvýbor LEADER v organi- • snižovat administrativní a finanční zátěže
zační struktuře Celostátní sítě pro venkov.
žadatelů
O aktivitách této skupiny v připomínkování • snažit se o navýšení alokace pro Osu IV.
pravidel IV. osy následně referoval Jan Flori- • zapojit se do všech aktivit Celostátní sítě
an (MAS Český Západ).
pro venkov
–––>
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• uzavřít partnerské smlouvy, které jsou
rozjednané
• podporovat aktivity jednotlivých pracovních skupin a komisí při NS MAS
• prosazovat metodu LEADER na regionální úrovni
• propagovat činnost NS MAS ČR a jejich
členů na národní i mezinárodní úrovni
• aktivně spolupracovat se svými partnery
Podrobnosti najdete na:
a naplňovat partnerské smlouvy
• otevřít otázku financování venkova po http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/vyrocni_zpravy/nsmascr_1268838071.pdf
roce 2013
Zpracoval TSu a http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=331

POZVÁNKA
SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA ČR
A
CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV
pod záštitou
STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO ROZVOJ VENKOVA
na seminář

„Půda a ochrana zemědělského půdního fondu v ekonomických souvislostech“,
který se koná v úterý 13. dubna 2010 od 9:30 hod.
v prostorách Ministerstva zemědělství ČR
Těšnov 17, Praha 1
(zasedací místnost ve 4. poschodí)
Moderátor: Eduard Kavala – předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Program semináře:
9.30

Zahájení semináře

9.30 – 9.45

Rozvoj obcí – výstavba – zábory půdního fondu – Stálá komise pro rozvoj venkova Senátu – předsedkyně
senátorka Ludmila Müllerová, místopředseda senátor Jiří Žák

9.45 – 10.00

Půdní držba – cesta k rovnoprávnosti vlastnictví – předpoklady pro úplný trh s půdou – ministr zemědělství
a životního prostředí – Jakub Šebesta

10.00 – 10.15

Stavební zákon – ochrana zemědělského půdního fondu – ministr pro místní rozvoj – Rostislav Vondruška

10.15 – 10.30

Pozemkové úpravy – bilance financování – státní rozpočet a PRV, možnosti vícezdrojového financování,
výhled do budoucnosti – náměstek ministra, MZe ČR – Oldřich Černoch

10.30 – 10.45

Pozemkové úpravy – protierozní opatření – realizované příklady – vrchní ředitel Ústředního pozemkového
úřadu, MZe ČR – Kamil Kaulich

10.45 – 11.00

Půda jako výrobní prostředek – jedinečný ekosystém – Agrární komora ČR, prezident – Jan Veleba

11.00 – 11.20

Správná zemědělská praxe ve vazbě na ochranu půdy – ředitel odboru enviromentálního a EZ, MZe ČR –
Martin Mistr

11.20 – 11.40

Cena půdy (úřední a tržní)
BPEJ při ochraně půdy – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. – Ivan Novotný

11.40 – 12.00

Nové technologie sběru dat a jejich použití k ochraně životního prostředí a půdy – Geodis Brno – Zdenek Hotař

12.00 – 12.20

Moderní způsob ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného užívání půdy – Michal Pospíšil

12.20 – 13.00

Diskuse

13.00

Závěr
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Nad kterou venkovskou obcí se rozjasní získáním dotace?

Ilustrační foto: TSu

Program rozvoje venkova je pro projekty obcí téměř
vyčerpán, zůstane jen LEADER ve vybraných regionech
Ve III. ose PRV pro obce zůstává do roku 2013 pouze alokace jednoho roku – necelá miliarda
Výsledky 8. kola Programu rozvoje venkova (PRV) přinesly pro žadatele smutné,
i když očekávané zjištění, že drtivá většina
jejich projektů nezískala podporu. Peněz je
málo a podpořen byl jenom zlomek projektů. Uspěl pouze každý šestý projekt, i když
se jedná dle vyjádření pracovníků SZIF často o kvalitní záměry. Radovat se naopak může 250 žadatelů z téměř patnácti set.
Monitorovací výbor EAFRD navíc 25. března nově rozhodl, že řídící orgán nevypíše další
výzvu pro obce ve III. ose na podzim letošního
roku, kdy budou komunální volby, ale až v roce 2011. Na III. osu totiž zbývá pro další čtyři
roky programu už pouze jedna roční alokace!
Další programy jako jsou například POV
ministerstva pro místní rozvoj a krajské programy obnovy venkova tvoří jen dílek možností evropského PRV. Další šanci dávají obcím nad 500 obyvatel například regionální
operační programy. Ale i zde je počet žadatelů obrovský a poptávka několikanásobně
převyšuje nabídku.
Z Programu rozvoje venkova tak prakticky zůstává pro venkovské žadatele možnost
podpory z programu LEADER. Místní akční
skupiny sice operují jen v některých regionech, jedná se však o velké území venkova

a roční podpora je zde naplánována rovnoměrná v následujících třech letech 2011–
2013. A aktéři venkova hledají možnosti, jak
posílit nejen Leader, ale celou třetí osu.
8. KOLO PRV: ZLEPŠENÍ OBČANSKÉ
VYBAVENOSTI – JEN NECELÁ 4 %
PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ!
Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil výsledky 8. kola PRV ve III. ose 4. března, den na to pak výsledky IV. osy.
Ve vypsaných opatřeních III. osy bylo
souhrnně podpořeno 250 žádostí za 1,193
miliardy korun. Žadatelé přitom předložili

1486 projektů za 7,839 miliardy korun.
Uspokojeno tak bylo pouze 16,8 % žadatelů a 15,2 % požadované alokace. Uspěl tedy pouze každý šestý projekt. Největší propast byla v opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby, kde bylo podpořeno pouze
3,79 % žadatelů a 6,11 % jimi požadované
podpory. Naproti tomu v případě opatření
III.3.1. Vzdělávání a informace bylo podpořeno 48 z 56 žadatelů, tj. 85 %. Srovnání
míry požadované podpory a skutečně zazávazkované podpory je uvedeno v tabulce
„Srovnání žádostí a schválených podpor
z PRV v rámci 8. kola PRV (III. osa).

Srovnání žádostí a schválených podpor z PRV v rámci 8. kola (III. osa):
III.2.1.1.
III.2.1.2.
III.2.2.
III.3.1.
Vzhled obcí
Opatření
Občan. vybavení Kulturní dědictví Vzdělávání Celkem
Podpořené žádosti
140
19
43
48
250
Finanční podpora
812 619 545 172 059 984 176 720 303 31 574 154 1 192 973 986
Předložené žádosti
762
501
167
56
1486
Finanční požadavky 4 520 065 057 2 816 711 264 465 693 445 37 154 656 7 839 624 422
% podpory žádostí
18,37 %
3,79 %
25,75 %
85,71 %
16,82 %
% finanční podpory
17,98 %
6,11 %
37,95 %
84,98 %
15,22 %
Podíl opatření na
celkové podpoře
68,10 %
14,40 %
14,80 %
2,60 %
100 %
Souhrnná tabulka podle krajů a jednotlivých NUTS II. je uvedena v rubrice Dotační programy.
Zdroj: SZIF
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pory v 8. kole PRV (III. osa) podle jednotlivých
regionů soudržnosti“, o lecčems vypovídají.
Podíváme-li se totiž do ještě větších detailů, tak například v nejvíce poddimenzovaném opatření III.2.1.2. uspělo pouze 1,6 %
žádostí ve Středočeském kraji a 2,7 % v Moravskoslezsku. V případě opatření III.2.1.1.
byli zase nejvíce hluboko pod průměrem žadatelé ze středních Čech (2,9 % úspěšnost)
a střední Moravy (3,6 % úspěšnosti). Oproti
tomu v Jihomoravském kraji byla úspěšnost
žadatelů 38,3 %. Jak už bylo řečeno čísla,
která by mohla srovnat objem požadovaných financí podle krajů nejsou k dispozici.
Blesková námitka neúspěšných žadatelů,
proč podporovat vzdělávání pro III. osu, když
stejně nejsou podpořeny projekty, je nasnadě, ale opatření III.3.1. tvoří jenom 2,6 %
celkové podpory 8. kola.
O dotacích na Dni malých obcí
NEJVĚTŠÍ PODPORA NA JIH MORAVY,
NEJMENŠÍ NA JEJÍ SEVER,
ČESKÉ REGIONY VYVAŽUJÍ
Kromě celkových čísel za celou republiku
jsou zajímavé výsledky podle jednotlivých regionů. Přestože v březnu SZIF zveřejnil výsledky 8. kola ve III. ose podle krajů i regionů soudržnosti (NUTS II.), na podzim zveřejnil pouze
celkovou požadovanou dotaci podle jednotlivých opatření a podopatření PRV a právě podle NUTS II. Nejsou tak k dispozici údaje, které by byly srovnatelné podle krajů.
Z údajů podle regionů soudržnosti tak
vyplývá, že největší díl koláče z 8. kola si
ukrojí jižní Morava (20,4 %) a, nejméně naopak střední Morava (9,1 %) a Moravskoslezsko (5,8 %) – tento kraj má ovšem velmi málo obcí do 500 obyvatel. České regiony jsou potom mezi těmito moravskými
„extrémy“. Celkově je však zřejmé, že do
českých regionů půjde 64,6 % podpory, zatímco na Moravu pouze 35,4 % podpora.
Největší úspěšnost (srovnání podpořených a předložených) projektů lze zaznamenat opět u Jihovýchodu – 24,8 % (81 podpořených z 327 žádostí), nejmenší naopak
u středních Čech (9,5 %) a opět u střední
Moravy (9,9 %). Zjednodušeně tak lze říci,
že největší díl dotací míří do Jihomoravského kraje a na Vysočinu, kde byla i největší
úspěšnost předkládaných projektů a naopak nejmenší balík dotací míří do dalších tří
moravských krajů a přitom nejmenší úspěšnost předložených žádostí je v Olomouckém
a Zlínském kraji.
Tyto dva kraje mají také nejmenší počet
podpořených projektů v absolutních číslech
– Zlínský 5, Olomoucký 8. Hůře je na tom
pouze nejmenší Karlovarský kraj s 2 podpořenými projekty. Naopak nejvíce podpořených projektů je na Vysočině 48, v Jihočeském kraji 36 a v Jihomoravském kraji 33.
I když jsou kraje rozdílné svou sídelní
a územní strukturou, uvedená čísla, která jsou
uvedena i v souhrnné tabulce „Srovnání pod-

NEJVĚTŠÍ JE ZA 43 MILIONŮ,
NEJMENŠÍ ZA 88 TISÍC
III.2.1.1. Vzhled obcí:
Čechy 71, Morava 69 akcí
Abychom nebyli jenom u čísel, podívejme
se na některé podpořené projekty konkrétněji. Například v opatření III.2.1.1. získají
v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji podporu pouze 3 projekty (1 za
každý kraj) na kanalizaci a ČOV po cca 35 milionech korun. Zatímco v obou krajích střední Moravy zůstává pouze u této podpory
v tzv. záměru b), v Moravskoslezském kraji
bylo podpořeno i dalších 7 projektů v záměru a) na zlepšení vzhledu obcí: např. Revitalizace části obce Luboměř za 1,797 milionů
korun. Vůbec největším projektem na zlepšení vzhledu obcí byl projekt Mikroregionu Jizera v Libereckém kraji: Obnova místních komunikací a zeleně za 10,967 milionů.
Finančně nejnáročnějším projektem je
akce středočeské obce Cecemínsko na ČOV
a první etapu tlakové kanalizace za 43,2 milionu korun. Podporu získalo 71 projektů
z Čech a 69 akcí na Moravě.

III.2.1.2. Služby:
Multifunkční volnočasová centra
Celkový počet podpořených projektů
v opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby je 19 z 501 žádostí, což vychází jeden projekt na kraj, avšak ani tak se nedostalo na kraj
Liberecký. Po jednom projektu je podpořeno
opět v Olomouckém kraji (Obec Věžky: Rekonstrukce multifunkčního domu a vybudování dětského hřiště za 5,364 mil. Kč) a Zlínském kraji (Obec Lechotice: Rekonstrukce
a dostavba mateřské školy na multifunkční
dům za 13,5 milionu Kč). Naproti tomu v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji měly
štěstí vždy tři projekty – multifunkční domy,
víceúčelové objekty, volnočasová centra apod.
Kromě již zmíněných Lechotic je druhým stejně finančně největším projektem středočeská
akce občanského sdružení Seniorpark na rekonstrukci domu na multifunkční dům pro
seniory s veřejným sportovištěm.

Seminář o projektech v obci Věžky u Přerova, která získala podporu na rekonstrukci multifunkčního domu a vybudování dětského hřiště. Jako jediný žadatel ve svém opatření
v celém kraji.
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III.2.2. Velké a malé projekty
Finančně nejobjemnějšími projekty z opatření III.2.2. na obnovu kulturního dědictví
jsou: Nadace Arbor Vitae: Obnova a zhodnocení nemovité kulturní památky „Zámek
v Bukové u Příbramě“ (StČ) za 12,960 mil.
Kč; Domino, o.p.s.: Záchrana kulturního dědictví – objektu bývalé zvláštní školy a sochy
sv. Jana Nepomuckého (JMK) za 12,646
mil. Kč; O.p.s. při Pegisan s.r.o.: Záchrana
a revitalizace zámku Rochlov (PlzK) za
12,071 mil. Kč.
III.3.1. Vzdělávání
V opatření III.3.1. Vzdělávání a informace je největší projekt občanského sdružení
přátel povodí Labe: Možnosti podnikání
v cestovním ruchu na venkově za 5 mil. Kč.
Podporu získaly například i záměry Krajského sdružení NS MAS v Olomouckém kraji:
Propojování místních akcí rozvoje venkova
a KS NS MAS Jihomoravského kraje: Tradice a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní Moravě.
Naopak nejmenším projektem je HYJÉ –
koně Zlínského kraje, o.p.s.: Bezpečná hipoturistika za 88 tisíc Kč. Z investičních akcí se jedná o projekt obce Sulkovec z Vysočiny za 339 tisíc Kč (III.2.1.1.) a ŘkF Krhov
z Vysočiny na zajištění statiky farního kostela sv. Jakuba za 231 tisíc Kč (III.2.2.).
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PODPORA MAS VE IV. OSE LEADER:
ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÝCH
5 MILIARD NA ŠEST LET
Zatímco prostředky předurčené pro III.
osu jsou již téměř vyčerpány, podpora žadatelů v programu LEADER, kde MAS rozděluje peníze na menší projekty, je naplánována k rozdělení rovnoměrně.

V letech 2008–2010 je určeno pro čerpání místních akčních skupin 1,975 miliardy korun. Do roku 2013 zbývá 2,965 miliardy. Nejvíce financí mají k rozdělení MAS
ve Středočeském kraji (602 milionů), následované Jihočeským (53 milionů) a Olomouckým krajem (511 milionů).
Podpora MAS podle krajů:

Podpořené
Nastavení čerpání
Předpoklad
Celkem
MAS
2008–2010
čerpání do 2013
kraj
Kraj
Středočeský kraj
11
240 867 697
361 301 546
602 169 243
Jihočeský kraj
12
213 124 557
319 686 836
532 811 393
Olomoucký kraj
12
204 596 250
306 894 375
511 490 625
Jihomoravský kraj
9
194 968 603
294 452 904
489 421 507
Zlínský kraj
12
165 618 514
248 427 771
414 046 285
Královehradecký kraj
12
162 545 517
243 818 275
406 363 792
Plzeňský kraj
8
149 506 119
224 259 179
373 765 298
Moravskoslezský kraj
8
148 729 799
223 094 698
371 824 497
Kraj Vysočina
9
127 758 911
191 638 366
319 397 277
Liberecký kraj
5
104 262 261
156 393 339
260 655 600
Pardubický kraj
7
90 455 385
135 683 077
226 138 462
Karlovarský kraj
3
90 315 620
135 473 430
225 789 050
Ústecký kraj
4
82 666 552
123 999 828
206 666 380
Celkem
112 1 975 415 785
2 965 123 624
4 940 539 409
Podpora je uvedena pro kraje, kde má MAS sídlo. Existuje řada MAS, které mají přesah do více krajů.
Z tabulky je patrné čerpání finančních prostředků v jednotlivých krajích. Roky 2009 a 2010 jsou skutečně přidělené finance místním akčním skupinám a předpoklad do roku 2013 je částka, kterou by měly MAS v jednotlivých krajích obdržet na financování ve svém území. Případný rozdíl může vzniknout
například změnou kurzu eura vůči koruně.
Zdroj: NS MAS

Srovnání podpory v 8. kole PRV (III. osa) podle jednotlivých regionů soudržnosti:
Region soudržnosti
Střední Čechy

Jihozápad

Severozápad

Severovýchod

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko

ČR

III.2.1.1.
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora
Předložené žádosti
% podpory žádostí
Podpořené žádosti
Finanční podpora

III.2.1.2.
4

136
2,90 %
31
189
16,40 %
7
66
10,60 %
29
128
22,60 %
59
154
38,30 %
2
55
3,60 %
8
34
23,50 %
140
812.619.545

2
26.385.642
63
1,60 %
3
33.263.795
89
3,40 %
2
19.110.960
38
5,30 %
5
32.031.443
85
5,90 %
4
37.034.873
133
3,00 %
2
18.864.789
56
3,60 %
1
5.368.500
37
2,70 %
19
172.059.984

III.2.2.

III.3.1.

Celkem

3

13

19
15,80 %
8

14
92,80 %
12

39
20,50 %
6

15
80 %
10

11
54,50 %
7

11
90,90 %
2

33
21,20 %
11

2
100 %
7

30
36,70 %
6

10
70 %
3

17
35,30 %
2

3
100 %
1

18
11,10 %
43
176.720.303

1
100 %
48
31.574.154

22
206.602.375
232
9,50 %
54
215.187.513
332
16,30 %
25
130.875.865
126
19,80 %
43
218.378.703
248
17,30 %
81
243.628.712
327
24,80 %
13
108.745.704
131
9,90 %
12
69.666.114
90
13,30 %
250
1.192.973.986

Podíl regionu
z 8. kola
17,32 %

18,04 %

10,97 %

18,30 %

20,42 %

9,11 %

5,84 %

100 %
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY DOSUD
PODPOŘILY 2341 PROJEKTŮ
ZA 1,3 MILIARDY KORUN
V roce 2008 bylo dle oficiální zprávy SZIF
v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie schváleno v 5. kole 450 žádostí v celkové výši 257.170.581 Kč u 46
z 48 MAS. U zbylých dalších dvou MAS bylo podpořeno 26 žádostí za 10.369.159 Kč.
V roce 2009 bylo v rámci 6. kola schváleno 171 žádostí za 91.904.045 Kč u 22
MAS. V rámci 7. kola zúřadovalo své výzvy
46 MAS a podpořeno bylo 396 žádostí za
221.047.690 Kč.
V 8. kole, kdy se do programu mohlo zapojit nově vybraných 64 MAS, bylo podpořeno 760 žádostí u 87 MAS za 404.645.809 Kč.
Již v roce 2010 a to v rámci 9. kola bylo
na regionálních SZIFech zaregistrováno 538
žádostí s požadavkem 312.911.066 Kč.
Celkově tak MAS v letech 2008–2009
podpořily 1803 projektů za 985 137 284 Kč,
které již byly schváleny SZIFem. V 9. kole v roce 2010 jsou registrovány další projekty, takže MASky celkem podpořily již 2341 projektů
za 1,3 miliardy korun. Zatímco některé místní
akční skupiny již v 9. kole rozdělily převážnou
část své roční alokace, jiné MAS teprve výzvy
pro žadatele vyhlásily a zúřadují je v 10. kole,
řada MAS se rozhodla vyhlašovat výzvy třikrát
ročně vždy pro jim stanovené alokace.
Podpora projektů MAS:
Rok

PRV

Žádostí
Finance
MAS
450 257 170 581 46
26
10 369 159
2
2008 5. kolo
2009 6. kolo
171
91 904 045 22
7. kolo
396 221 047 690 46
8. kolo
760 404 645 809 87
Celk. 2008–2009 1803 985 137 284
–
9. kolo
2010 registrace
538 312 911 066
?
Celkem 5.– 9. kolo 2341 1 298 048 350
–
Zdroj: SZIF
MONITOROVACÍ VÝBOR EAFRD
25. BŘEZNA: DALŠÍ VÝZVA
PRO III. OSU NEBUDE NA PODZIM,
ALE AŽ V ROCE 2011!
Situací v Programu rozvoje venkova se
zabýval na svém jednání 25. března nejvyšší orgán programu Monitorovací výbor EAFRD. Po zhodnocení dosavadního čerpání
III. osy a konstatování nepoměru mezi podanými a schválenými žádostmi odsouhlasil,
že letos na podzim nebude pro obce vyhlašována III. osa. „Monitorovací výbor schválil připravené změny pravidel pro různá opatření. Zásadním bodem pak bylo schvalování plánu výzev pro rok 2010 a bylo to
bouřlivé jednání,“ informoval místopředseda SPOV ČR Radan Večerka, který je za
Spolek v monitorovacím výboru.
„Vzhledem k tomu, že v minulosti byla
opatření III. osy přezávazkována a do konce
plánovacího období v roce 2013 zbývá už jen
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o něco málo více než jedna roční alokace,
rozhodl monitorovací výbor, že letos na podzim nevyhlásí výzvu pro obce, ale až v roce
2011,“ uvedl Radan Večerka. „Jedním z podstatných argumentů byla také skutečnost, že
na podzim jsou komunální volby a peníze ve
třetí ose by měly být ponechány také pro zastupitelstva, která přijdou po volbách,“ vysvětlil Večerka. Jedním dechem však dodal, že
se budou hledat způsoby, jak navýšit prostředky do III. a IV. osy. „Monitorovací výbor
zřídil pracovní skupinu, která bude řešit realokaci PRV a hledat možnosti navýšení III. a IV.
osy,“ uvedl Večerka.
„Ministerstvo zemědělství by pak mělo
navrhnout dalším resortům, aby se prostřednictvím metody Leader rozdělovaly peníze žadatelům i v dalších programech,“
potvrdil jeho informace další člen monitorovacího výboru, předseda Národní síť MAS
František Winter. Ten přivítal i schválení připravené změny pravidel pro projekty spolupráce v IV. ose a ocenil stále širší povědomí
členů monitorovacího výboru o významu
místních akčních skupin, a to i za přítomnosti zástupce DG Agri z Bruselu.
Výstupy monitorovacího výboru ocenil
i předseda Spolku Eduard Kavala. Ocenil, že
dohodu Spolku a Svazu města a obcí (SMO)
podržet ministerstvo zemědělství, že nevypíše na podzim III. osu podpořili i zástupci
Asociace krajů a dalších profesních organizací. „Do podzimu je potřeba nestresovat
starosty s PRV. Měli by se dobře připravit na
komunální volby,“ uvedl Kavala.
Radan Večerka, který zastupuje SPOV,
upozornil, že monitorovací výbor se rovněž
zabýval snížením administrativní zátěže pro
žadatele. „Je potřeba pomoci malým obcím,
které ani nepodávají projekty, protože nezaplatí pomocníky, kteří by jim s nimi pomohli,“ uvedl Večerka. Dodal, že ministr zemědělství Šebesta požádal ředitele SZIF o kroky, které by vedly ke snížení administrativy,
což má posoudit zřízená pracovní skupina
monitorovacího výboru. Ta by se měla zabývat i návrhem zvýšení alokace pro III. a IV. osu
a možností vypsání poptávkového řízení na
další platební agenturu (např. banku) pro řešení části Programu rozvoje venkova i do budoucna. Večerka zmínil, že ke snížení administrativy přispěje i novela zákona 218/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech.
NÁRODNÍ A KRAJSKÉ POV:
ZLOMEK PODPORY, ALE STOJÍ ZA TO!
V ROPECH LZE ČEKAT OPĚT VELKÝ PŘEVIS
Vedle evropského Programu rozvoje venkova, který spravuje ministerstvo zemědělství
prostřednictvím platební agentury SZIF, běží
i další dotační programy pro venkov. Do konce března 2010 by měly být známy výsledky
programu Podpora obnovy venkova, který
vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj. Do
tohoto programu se přihlásilo 745 žadatelů
z celé země, kteří požadují 200 mil. korun.
V programu by mělo být k dispozici podle vy-

jádření zástupců MMR na Dni malých obcí ve
Vyškově v roce 2009 celkem 160 mil. korun.
Další peníze nabízí MMR pro regiony v programu Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (HSSP). Uzávěrka programu je 20. dubna. (Podrobnější informaci najdete v sekci Dotační programy).
S další podporou venkova přicházejí kraje. Některé již výběry v letošních POV schválily a vyhlásily, například Zlínský kraj vybral
75 projektů za 29,819 milionů Kč, některé
zatím informace hodnotitelských komisí tají s odkazem na schválení zastupitelstvem.
Královéhradecký kraj dokonce navýšil alokaci pro vybrané projekty z POV z původních 25 na 45 milionů korun. (Více v samostatném textu v rubrice Akce v regionech.)
V jednotlivých krajích, resp. regionech
soudržnosti běží průběžně také výzvy z regionálních operačních programů. 23. března měla uzávěrku již 18. výzva ROP Střední
Morava pro venkovská opatřená 2.3.1 Fyzická revitalizace území a 2.3.2. Sociální infrastruktura na venkově. Pro první oblast je
naplánováno k rozdělení 88 milionů, pro
druhou oblast 230 milionů. Tyto alokace se
mohou navýšit o 55 % a pravděpodobně se
tak stane. Úřad regionální rady ovšem neměl
v pátek, tři dny po uzávěrce výzvy a v den
uzávěrky zpravodaje k dispozici přehled kolik projektů bylo předloženo, ani v jaké výši
požadované dotace. Zcela jistě bude převis
velký. V prvních kolech výzev daných opatření byl totiž více než pětinásobný.
Přestože jsme teprve v polovině plánovacího období EU a řada programů má ještě dost peněz k rozdělení a projekty jsou teprve na
počátku realizace, už nyní aktéři venkova přemýšlejí o příštím plánovacím období, a co bude po roce 2013. Nějaký program pro rozvoj
venkova jistě bude. Měl by být ovšem jednotný a společný, nerozdělený do různých
operačních programů s různými pravidly jako
je tomu nyní, ale řízen z jednoho ministerstva
pro venkov (sloučení resortů místního rozvoje, zemědělství a civilní agendy vnitra). Ať už
bude program jakýkoliv, objem financí nebude tak velký jako v současném období a pomalu je třeba připravit se na detoxikační kůru
ze „závislosti na dotacích“. Reakce starostů
na 33. Dni malých obcí v Praze proti nepřehlednému systému dotací byla velmi odmítavá a každý kdo mluví proti dotacím, sklízí potlesk. Jenže, kdo dotace zruší? Zejména je potřeba posílit rozpočtové určení daní pro
venkovské obce (což je vlajková loď Spolku
pro obnovu venkova), ale také dodejme regiony, které mají prostřednictvím místních
akčních skupin vybudovanou kapacitu pro
koordinovaný rozvoj svého mikro-regionu.
Zpracoval Tomáš Šulák
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R Rozhovor
Řízení obce je stále složitější, ale činnost
spolků pomáhá, aby lidé žili pohromadě

Rozhovor s Jindřichem Kvapilem, starostou obce
Koberovy a předsedou SPOV v Libereckém kraji

R

Jindřich Kvapil je předsedou Spolku
pro obnovu venkova v Libereckém kraji. Je rovněž předsedou mikroregionu
Podkozákovsko a již 16 let starostou
obce Koberovy, která se nachází v překrásné krajině Českého ráje. Se ženou
a dvěma dětmi žije v Koberovech od
doby, kdy se sem přiženil. Nyní je mu 50
let, ve volbách kandidoval za ODS. Liberecký kraj má, podle jeho slov, jednu
specialitu: Spolek pro obnovu venkova
zde má v dobrém slova smyslu silného
„konkurenta“ – Sdružení obcí Libereckého kraje, které vzniklo již před 13 lety. Spolek tím tak trochu trpí – od doby
svého vzniku má pouze 23 členů.
Představte nám nejprve Spolek pro
obnovu venkova v Libereckém kraji.
Jak vznikal a jak dnes funguje?
Spolek v Libereckém kraji vznikal ve stejné době, kdy vznikaly krajské organizace
v celé republice, tedy v roce 2002. Náš Spolek je bohužel malý, protože jsme jeden
z nejmenších krajů v republice. Máme pouze
23 členů a za celou dobu se nám nepodařilo členskou základnu rozšířit, abychom byli
silnější a vlivnější. Práce našeho Spolku spočívá v tom, že přenášíme informace z celostátního spolku mezi naše členy a delegujeme svého zástupce do soutěže Vesnice roku.
A to je tak hlavní a jediná činnost našeho
Spolku.
Scházíte se pravidelně anebo se vaše setkání konají pouze v souvislosti se
soutěží Vesnice roku?
V podstatě je to tak. Ostatní informace
si předáváme prostřednictvím e-mailů.
Myslíte si, že byste měli mít více členů?
Liberecký kraj je specifický v tom, že zde
máme Sdružení obcí Libereckého kraje, které vzniklo už počátkem roku 1996 pod názvem „Severovýchodní regionální sdružení
měst a obcí“. Sdružení má v současné době na 70 členů – obcí a měst Libereckého
kraje a Šluknovského výběžku, ve kterých
žije téměř 330 000 obyvatel, což je více než
76 % obyvatel Libereckého kraje. Takže velice silné zázemí. Členské příspěvky platí
obce a města přímo tomuto sdružení. Dalo
by se tedy říct, že máme v našem kraji vůči
Spolku „konkurenci“ – v dobrém slova
smyslu. Mají svého profesionálního tajem-

Předseda SPOV v Libereckém kraji a starosta obce Koberovy Jindřich Kvapil
níka, takže ta jeho práce je o něčem úplně mu rozvoji. Pak je zde zemědělský okres Sejiném než práce předsedy Spolku, který má mily, Jablonecko a Liberecko. Jsme hornatý
navíc ještě své zaměstnání, atd.
kraj, máme Krkonoše, Jizerské hory... Sever
našeho kraje jsou bývalé Sudety, kde došlo
V čem je ještě jiný Liberecký kraj ve v minulosti dvakrát k vysídlení – nejprve Česrovnání s jinými kraji? A mám na mys- chů, pak Němců... Na venkov, zvláště do
li samozřejmě především venkov Libe- pohraničí, se tak dostávali lidé, kteří tam
reckého kraje.
neměli kořeny. I když dnes už se to mění, ti
Jsou zde čtyři okresy. Jeden z nich patřil lidé tam ovšem stále žijí jinak než například
v minulosti do Východočeského a tři do Se- na Moravě. Nemají tradice, folkor, jiný vztah
veročeského kraje. V okrese Česká Lípa je mají ke krajině, která jejich předkům nepatproblém, že polovinu území tvoří bývalý vo- řila. Navíc v době, kdy vznikala družstva, se
jenský výcvikový prostor Ralsko. Takže tam hodně lidí odstěhovalo do větších měst, na
dlouhou dobu nemohlo docházet k žádné- venkově ubylo obyvatel.
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Rozhovor

Všimla jsem si, že například ve vaší
obci, spolky dobře fungují...
Naše obec ovšem není na severu kraje,
kde byly Sudety. U nás naopak žijí lidé desítky generací a spolková činnost se tam
drží. U nás i ve všech okolních obcích dobře fungují takové spolky, jako jsou hasiči,
sokolové atd.
K Vaší obci se ještě dostaneme. Teď je
opět aktuální soutěž Vesnice roku, byl
vyhlášen 16. ročník. Jak v Libereckém
kraji tato soutěž probíhá? Jste spokojeni s účastí obcí? Podepisuje se na úrovni
obcí právě i to, jak jste teď řekl, že mnoha obcím ve vašem kraji chybí tradice?
Ta účast je u nás stabilně skoro stejná,
něco mezi 15 až 19 obcemi. Což je na Liberecký kraj poměrně dobré.
Předpokládáte, že se přihlásí více
obcí? Chystáte se udělat nějakou kampaň nebo seminář, která by přilákala více obcí?
Liberecký kraj všechny své obce obesílá
s výzvou, aby se přihlásily. Ty obce to vědí,
a když se podíváme na ty účastníky, je vidět,
že se tam často opakují stále titíž. Je zajímavé, že v předchozích letech jsme neměli
ani jednoho účastníka z okresu Česká Lípa
a teď v posledním kole už jsou tam dokonce i vítězové stuh, což je pozitivní.
Co Koberovy? Přihlásí se?
Zvažujeme to. Asi by stálo za to pochlubit se tím, co se nám v loňském roce podařilo. Naposledy jsme se soutěže účastnili
před šesti lety, kdy jsme zvítězili v rámci kraje. Takže teď znovu zvažujeme účast.
Čím byste se chtěli například pochlubit?
Samozřejmě se vždy hodnotí práce uplynulého roku. V rámci Programu obnovy
venkova jsme opravili autobusové čekárny,
náves v Besedicích, v naší škole vznikla redakční rada, redakční tým asi osmi dětí začal vydávat vlastní časopis Třpytka. Už vydali
čtyři čísla. Je to úplně nová věc, naše škola
je totiž jen malotřídka od první do páté třídy. Takže, myslím si, že to je určitě počin,
který není úplně běžný.
Jak dlouho už jste starostou Koberov?
Od roku 1994, takže už šestnáctým rokem.
Čím jste byl před tím, než jste se stal
starostou?
Byl jsem stavař, pracoval jsem na investičním oddělení v potravinách v Krumlově.
Měl jsem na starosti investiční výstavbu prodejen atd.
Jste koberovský rodák?
Ne, to nejsem. Do Koberov jsem se přiženil.
Jak byste představil vesnici Koberovy?
Správní území obce Koberovy zahrnuje
3 katastrální území. Skládají se z osmi osad.
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Celkem zde žije asi 1010 obyvatel. Koberovy leží pod Kozákovem, nejvyšším vrcholem
Českého ráje (744 m), který je od roku 1985
národní přírodní památka. Rozhledna na jeho vrcholu nabízí velkolepý rozhled nejen
po Českém ráji. Kozákov je znám jako naleziště drahých kamenů a je využíván pro paragliding. Na našem území se nachází také
další přírodní památka Suché skály, zřícenina hradu Zbirohy, Skalní bludiště u Besedic
na Maloskalsku s modlitebnou Jednoty
bratrské, které bývalo útočištěm pronásledovaných Českých bratří. Je to krásná krajina se zajímavou historií, což velice přitahuje
samozřejmě také turisty. Lidé zde mají blízko do města Turnov (srdce Českého Ráje)
i Železného Brodu (kraje sklářů). Myslím, že
se tady lidem dobře žije.

Takže čilý sportovní i kulturní ruch,
pořád se něco děje...
Ano, máme co dělat, aby se všechno
stihlo, každý týden něco...

Co byl takový váš největší počin za
těch 16 let starostování? Co se vám
podařilo a jak hodnotíte toto období?
Vidím, jak přibývá administrativa. Na počátku mého starostování tomu tak zdaleka
nebylo. Všechno je čím dál složitější. Ačkoliv
máme mnohem lepší technologie, jako je
třeba internet, je vše daleko náročnější. A co
se týče naší obce – důležité je, aby obec fungovala, aby lidé žili pohromadě, čemuž spolková činnost velmi napomáhá – a tak myslím,
že se u nás daří. Mám za to, že je třeba podporovat to, aby vesnic nebyla jen noclehárnou. Z investičních akcí tady byla tou největV Koberovech přibývá obyvatel – to ší plynofikace za 20 milionů korun. Plynofije podle statistických údajů v Liberec- kovali jsme čtyři části obce, byla to technicky
kém kraji trend poslední doby. Jaký je nejnáročnější akce a jsem rád, že se podařila.
u vás věkový průměr?
41 let.
Kde vy sám čerpáte energii? Sportujete? Účastníte se sám aktivně akcí, kteJak je tomu u vás s výstavbou no- ré se u vás konají – běháte třeba do kopvých domů?
ce Tyršův běh?
Před dvěma lety se podařil soukromému
Ne to rozhodně ne (smích). Ale jinak čerinvestorovi postavit uprostřed obce soubor pám energii skutečně ve sportu. Rekreačně
dvanácti pasivních domů a školicího stře- se scházíme každou neděli a hrajeme nodiska. Je to vůbec první hromadně realizo- hejbal, přes zimu chodíme hrát do sokolovvaná experimentální výstavba s dodržením ny florbal. A od jara do podzimu jezdíme se
parametrů energeticky pasivních objektů ženou na kolech. Musím zmínit ještě jednu
v ČR. V obci díky tomu přibylo zhruba 40 velmi zajímavou akci v naší obci, které se
obyvatel během jednoho roku. Kromě toho účastním. Už přes dvacet let vyjíždíme v den
se staví i individuálně. V Koberovech máme vysvědčení parta lidí v rámci tzv. cyklotramvšechny sítě, které jsou k tomu zapotřebí – pu. Náš předseda vybere lokalitu, zařídí
vodovod, kanalizaci, plyn, kabelovou televi- ubytování a třicet až šedesát lidí pak vyjede.
zi, máme školu, školku, obchod s potravi- Byli jsme na Máchově jezeře, v Jižních Čenami, penzion, restaurace... Lidé tady žijí na chách, na Moravě... vždycky se přizpůsobívenkově v čarokrásné krajině a do města me věku účastníků – když je více dětí, je to
i zaměstnání to mají také blízko.
méně náročné. Takže od jara do podzimu
kolo a v zimě si rád zalyžuji.
Jak se žije v Koberovech? Mám teď
na mysli především spolkovou činnost...
Rozhovor vedla Marie Šuláková
V naší obci jsou čtyři větší spolky, Český
svaz zahrádkářů v Besedicích, který pořádá
zájezdy, dětské dny, a další akce spíše v menším lokálním rozsahu, potom župa Sokol Vrát
– ti mají sokolovnu, hrají florbal, mají venkovní hřiště, v Koberovech jsou dva velké spolky
– TJ Sokol a hasiči. Ti zajišťují činnost v centrální části obce. Sokolové mají 250 členů, 12
oddílů, pořádají spoustu akcí pro všechny věkové generace. Například 34. ročník Koberovské šlápoty, stezky na Kozákov, běh Kalichem, kterého se účastní kolem 500 lidí – od
nejmenších po důchodce, pořádají také Tyršův běh na Sokol – což je běh do kopce z Malé Skály (240 m n. m.) do výšky 450 m n. m.
Kromě těchto tří velkých akcí mají například
turistický oddíl Koberovy, lyžařský oddíl, který
provozuje místní vlek v obci, máme tady florbalový oddíl pro děti i mládež a dospělé, oddíl, který hraje třetí ligu v rámci Severočeského kraje, oddíl pink pongu, cvičit chodí ženy,
děti... Hasiči pořádají zábavy, plesy, diskotéky,
cvičí s žáky, máme družstva dospělých, cvičí
dokonce i s malými dětmi od tří do šesti let.
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Koberovy jsou vesnice na severozápadním okraji
Českého ráje čítající s přidruženými osadami více
než1000 obyvatel. Původní název vsi zněl Koberov,
Koberův dvorec. Obec se rozkládá v údolí mezi dlouze se táhnoucími vrchy Hamštejnem a Fialníkem,
v překrásné krajině Českého Ráje. Český ráj, krajina
všemi milovaná, tvoří předěl mezi středočeskou rovinou a výběžky Krkonoš a Jizerských hor. Svým severním výběžkem – půvabným Maloskalskem a Železnobrodskem a chráněnou oblastí u Koberov, zasahuje do
okresu Jablonec nad Nisou.
Obec Koberovy zabírá 874 ha. Správní území obce
Koberovy zahrnuje 3 katastrální území – Koberovy, Besedice a Vrát. V nich se nachází osm osad – Koberovy,
Hamštejn, Chloudov, Besedice, Michovka, Zbirohy, Vrát
s Prosíčka. Většina území se nachází v nadmořské výšce
kolem 500m. Okolní hustě zalesněná krajina je převážně tvořena jehličnany, zejména smrky, v skalních městech potom borovými porosty. V okolí obce Koberovy
se nachází spousta turistických stezek a cyklostezek.
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Mladá generace a rozvoj venkova: Vzdělávání
o místní identitě a plánování rozvoje obce s dětmi
Přednáška na schůzi KO SPOV Moravskoslezského kraje 11. 2. 2010 v Hlavnici
Motto úvodem:
Ve sféře vysokoškolského vzdělávání, které je mi profesně
Všichni dospělí byli nejdříve dětmi,
vlastní, považuji za důležité, aby potřeby vzdělávání byly pokud
ale málokdo se na to pamatuje
možno co nejvíce propojeny s potřebami praxe. Volba vhodné(Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ) ho, prakticky orientovaného obsahu výuky je nezbytným předpokladem. Neocenitelné zážitky pro mne jako pedagoga i pro
Obyvatelstvo České republiky stárne. Mám na mysli demogra- studenty představují odborné veřejnosti přístupné semináře, ktefické stárnutí populace, které je dáno především souběhem dvou ré organizuji při výuce mnou garantovaných kurzů. Diskuse staprocesů: lidé se dožívají stále vyššího věku a rodí se stále méně dě- rostů (ale i jiných „praktiků“) se studenty jsou všestranně obotí. Tento vývoj se pochopitelně dotýká také venkova (v různých hacujícími zkušenostmi.
obcích s různou intenzitou). Do budoucna lze proto očekávat, že
bude klesat podíl (početní zastoupení) dětí a mladých lidí na celZapojení mladých do rozvoje venkova
kovém počtu obyvatel venkova. Neznamená to ale, že budou
Osobně jsem přesvědčen (a mám prakticky ověřeno), že děti
v důsledku tohoto procesu stále méně důležití. Naopak – budou a mladí lidé mohou být (a jsou) důležitými aktéry při plánování,
stále vzácnější a jako se vzácným „zbožím“ bychom s nimi měli ale také realizaci rozvojových projektů – především těch, které
pracovat.
jsou jim přímo určeny. Zapojení cílových skupin do přípravy a reaV tomto příspěvku se chci dotknout dvou složek práce s mla- lizace rozvojových projektů a strategií se běžně používá například
dou generací a pro mladou generaci: vzdělávání pro rozvoj ven- v komunitním plánování sociálních služeb, kdy společný plán tvokova a zapojování mladých lidí do rozvojových aktivit venkovských ří zástupci zadavatelů těchto služeb, zástupci jejich poskytovateobcí.
lů a zástupci uživatelů (děti a mladí lidé v případě projektů, které
jsou jim určeny).
Vzdělávání pro rozvoj venkova
Často až příliš samozřejmě předpokládáme, že projekty, které
Co se týče vzdělávání pro rozvoj venkova, jsem přesvědčen jsou určeny dětem a mladým lidem, se jim budou líbit takové, jao tom, že toto vzdělávání musí začít již na nejnižších stupních – ké je plánujeme. Neuvědomujeme si přitom skutečnost, že se nev mateřských a základních školách. Zde jde především o znalost dovedeme dívat na tyto projekty dětskýma očima. U projektů urmísta, ve kterém děti a mladí lidé žijí. Na vyšších stupních (přede- čených dětem a mladým lidem bychom jim měli dát příležitost forvším na středních a vysokých školách) jde kromě tohoto o vzdělá- mulovat vlastní představu o řešení. Není přitom samozřejmě
vání specialistů pro praxi rozvoje venkova.
nutné (ani reálné) očekávat „profesionální“ výstupy. Osvědčené
Žijeme v době, kdy se stale více dozvídáme o okolním světě, ale metody vychází z toho, co je dětem a mladým lidem vlastní – hra
současně toho víme stále méně o svém bezprostředním okolí. Na- a tvořivá činnost.
še děti se ve školách učí o globálních problémech, ale jejich znaPohled dětí a mladých lidí je mnohdy zcela odlišný od toho nalosti o místě, ve kterém žijí, jsou bohužel žalostné. Málo toho vě- šeho, a to i tehdy, když jsme (my dospělí) přesvědčeni o tom, že
dí o tom, čím je jejich vlastní obec jedinečná, jakým výzvám čelí ne- pro ně chceme (a děláme) to nejlepší. Mnohdy jde jen o odlišný
bo jak funguje. Praxe navíc naneštěstí ukazuje, že tyto znalosti smysl pro detail nebo provedení, často však může jít o úplně jiný
nemají často ani jejich rodiče.
pohled na problematiku. Způsob nahlížení na realitu, který jsme
Znalost místa, ve kterém děti a mladí lidé žijí, je klíčová pro v průběhu dospívání zapomněli.
Kromě získání nového pohledu na řešený problém přináší zautváření jejich vlastní (osobní) identity, tedy pro pochopení toho, jaká je pozice jejich vlastního „já“ v tomto světě. Na zákla- pojení dětí a mladých lidí další pozitivní efekty. Dochází k navýšedě vlastní identity si utváří územní identitu – intimní vztah k mís- ní dostupného kapitálu, a to nejen sociálního. Děti a mladí lidé se
tu, které považují za domov a kde zakořenili. Budování obou často aktivně účastní vlastní realizace rozvojového projektu a dotěchto identit je vzájemně úzce provázáno. Silná osobní identi- kážou do tohoto procesu zapojit také své rodiče. V dlouhodobém
ta a územní identita jsou klíčové pro územní stabilitu a zdravé časovém horizontu vede toto zapojení dětí a mladých lidí k posísebevědomí venkovského společenství. Teprve tehdy, budou-li lení jejich pocitu sounáležitosti s obcí a k potřebě aktivněji se účaděti a mladí lidé znát místo, ve kterém žijí, budou moci být na stnit na jejím rozvoji.
Dovolte mi sentimentální závěr. Říká se, že dům bez dětí je
ně hrdí a možná v budoucnu si je zvolí jako domov pro svou
mrtvý. Totéž platí i pro vesnici. Měli bychom proto pamatovat
rodinu.
Aby se tak stalo, je nezbytné děti a mladé lidi vzdělávat nikoli na ty, kterým venkovskou krajinu v budoucnu odkážeme jako
pouze o věcech, které jsou tisíce kilometrů vzdálené, ale především dědictví.
David W. Novák,
o věcech, které je bezprostředně obklopují. To vyžaduje úzkou spoKatedra sociální geografie
lupráci mezi obcemi, venkovským společenstvím a místními maa regionálního rozvoje
teřskými a základními školami.
Ostravská univerzita v Ostravě
Pokud jde o vzdělávání specialistů pro rozvoj venkova, dotýdavid.novak@osu.cz
káme se širokého spektra znalostí a dovedností, kterými by tito specialisté měli disponovat. Univerzální a prakticky realizovatelný profil takového specialisty zcela jistě neexistuje. Pro dosahování synergických efektů při rozvoji venkovského prostoru
je však klíčové, aby tito specialisté měli důkladnou znalost místních poměrů a schopnost získané teoretické znalosti prakticky
použít.
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Knihovna nesmí být jen půjčovnou
knih
Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku
(2. díl)
RNDr. Lenka Prucková je ředitelkou Knihovny města Olomouc. Ve funkci komisaře působí již desátým rokem. I když žije ve
městě, k venkovu má od dětství vřelý vztah
a jak sama říká: „Dobře vím, jaké jsou priority obyvatel vesnice a co vše musí řešit starosta.“
1. Můj vztah k venkovu:
Celý život žiji ve městě, ale všechny prázdniny svého dětství jsem
prožila u babičky v malé vísce na pomezí Čech a Moravy (mimochodem před pěti lety i tato malá obec získala bílou stuhu v soutěži Vesnice roku). Díky tomu moc dobře vím, jaké jsou priority obyvatel vesnice a co vše musí řešit starosta. Začínala jsem jako ředitelka okresní knihovny, kdy pod nás spadaly všechny knihovny
v olomouckém okrese, dnes jsme pověřenou knihovnou pro tuto
oblast. Vždycky to vysvětluji tak, že tehdy jsme se starali o vesnické knihovny jako maminka, dnes jako tatínek, ale snažíme se – jsou
to naše „děti“.
2. Jak má (podle mého názoru a mých zkušeností) vypadat
„správná venkovská knihovna“ – co tam nesmí chybět?
Knihovna dnešní doby nesmí být jen půjčovnou knih, ale místem, kde každý (a nemusí být ani čtenářem knihovny, ani občanem
obce) získá informace ze všech oblastí života společnosti i obce,
půjčí si knihu nebo časopis dle svého zájmu, najde radu i teplé lidské slovo. Technika do vesnické knihovny patří – internet i knihov-

nický program urychlují jednotvárnou práci knihovníka a dávají mu
větší prostor pro práci se čtenářem. Veškeré další aktivity knihovny a zapojení do života obce jsou vítány, knihovna by měla být místem setkávání lidí bez jakýchkoli bariér, měla by být skutečně komunitní knihovnou.
3. Mé zkušenosti se soutěží Vesnice roku – co se mí líbí,
co mne inspiruje a co mi naopak vadí či dokonce chybí?
Práce v komisi mě neskutečně nabíjí – po 14 dnech náročného
hodnocení, vzájemné komunikace, obdivu k práci a umu lidí venkova se mi nikdy nechce vracet zpátky do města. Velice pečlivě porovnávám úroveň knihoven v kraji, hledám dobré nápady, a zkušenosti pak předávám jak dalším knihovnám, tak i jejich pověřeným metodikům. Své postřehy a fotografie těch nápaditých
knihoven uvádím i v publikacích, které každoročně kraj k soutěži
vydává. Za ně i za finanční odměnu pro vítěznou knihovnu jsme
kraji velice vděčni. Zároveň tím dává najevo, že knihovny v soutěži
vystupují jako plnoprávný partner ostatním stuhám.
Anketu připravuje Daniela Wimmerová

Pozvánka na valnou hromadu SPOV
Olomouckého kraje na Bouzově
Valná hromada SPOV Olomouckého kraje se uskuteční 7. dubna 2010 v reprezentačním sále Hotelu Bouzov a Spolek se na ni
rozhodl pozvat nejen své členy, ale i zástupce všech obcí kraje, zejména pak členy Sdružení místních samospráv, se kterými chce navázat větší spolupráci.
Program:
Presence 9.30 – 10.00 hod
Zahájení, přivítání hostů, procedurální otázky
Změna Statutu SPOV OK
Schválení programu jednání
Výroční zpráva spolku za rok 2009
Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise
Plán činnosti na další období, rozpočet
Diskuse ke všem zprávám
Blok presentací: SPOV ČR, SPOV OK, Škola pro obnovu venkova OK, soutěž Vesnice roku, POV, Národní síť MAS
• Usnesení, závěr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Po skončení oficiálního programu si Vás dovolujeme pozvat ke
společnému obědu. Starosta obce Bouzov pan Zdeněk Foltýn ve
spolupráci s kastelánkou hradu Bouzova paní PhDr. Zuzanou Šulcovou si Vás následně dovolují pozvat na zajímavou mimořádnou
prohlídku hradu Bouzov.
Info: www.spovok.cz; www.obec-bouzov.cz;
www.hrad-bouzov.cz
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Aktuálně o venkovu

Novým ministrem životního
prostředí se stal Jakub Šebesta
Prezident České republiky Václav Klaus pověřil na návrh předsedy vlády Jana Fischera ministra zemědělství Jakuba Šebestu vedením Ministerstva životního prostředí. Premiér Fischer, který uvedl ministra Šebestu slavnostně do funkce při této příležitosti řekl: „Děkuji bývalému ministrovi životního prostředí Janu Dusíkovi za jeho
přínosné působení ve vládním týmu. V době blížících se voleb jsem
navrhl prezidentu Klausovi logické řešení, aby pověřil ministra zemědělství Jakuba Šebestu také vedením resortu životního prostředí a věřím, že tuto funkci manažersky i odborně úspěšně zvládne.“
„Resorty životního prostředí a zemědělství jsou si svou agendou
poměrně blízké a mohu říci, že jsme vždy hledali a nacházeli přijatelný konsensus. V nedávné minulosti šlo například o schválení
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důležité novely vodního zákona. Při svém krátkém působení na
MŽP se budu snažit maximálně využívat zkušeností jeho odborníků a věřím, že naše společná práce bude mít dobré výsledky,“ řekl ministr životního prostředí Jakub Šebesta. Jan Dusík poděkoval
premiérovi za možnost pracovat v jeho týmu.
Jakub Šebesta se narodil v roce 1948 v Krumvíři. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a pracoval ve Státní zemědělské
a potravinářské inspekci v Brně, nejprve jako ředitel krajského inspektorátu, od roku 1992 do roku 2009 jako její ústřední ředitel.
Od 8. května 2009 je ministrem zemědělství.
Ministr Šebesta je členem správní a vědecké rady Mendelovy
univerzity; vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity; dozorčí rady Výzkumného ústavu veterinárního lékařství; dozorčí rady Vinařského fondu ČR a členem společnosti VINEXPO.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Princ Charles přijel do Hostětína
a prohlédl si ekologické projekty

Ministr zemědělství Jakub Šebesta na archivním snímku ze Země
živitelky 2009, kde jej na semináři Spolku vystřídali zástupci ministerstva pro místní rozvoj. Šebesta se nyní stal také šéfem ministerstva životního prostředí. Jak dlouho v obou funcích zůstane, bude
záležet na povolebních vyjednáváních politických stran po květnových poslaneckých volbách.
Foto: TSu

Britský princ Charles navštívil 22. března v rámci čtyřdenní návštěvy ČR východomoravskou obec Hostětín. Princ z Walesu, který podporuje řadu ekologických kampaní, si v obci s 240 obyvateli prohlédl například výtopnu na biomasu, kořenovou čistírnu odpadních vod, pasivní dům a seznámil se s projekty využívajícími
solární energii. V pasivním domě diskutoval s představiteli obce
a Ekologického institutu Veronica.
Následníka britského trůnu přišlo pozdravit asi 1500 lidí, kromě
místních občanů i návštěvníci z okolních obcí a vzdálenějších míst.
Ti přihlíželi například tomu, když Charles zasadil jabloň na návsi.
„Trasa prohlídky začala v obecní výtopně na biomasu. Zde jsme
představili, jak toto řešení vyvedlo obec ze závislosti na využívání hnědého uhlí, jehož těžba zdevastovala krajinu severních Čech a dál
ohrožuje nejen tamní obce, ale i globální klima,“ uvedla Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, který působí v Brně
a Hostětíně a je hlavní hybnou silou hostětínských projektů.
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Mnohé aktivity nebyly pro britského šlechtice novinkou. Obnovitelné zdroje energie i kořenovou čistírnu odpadních vod totiž provozuje na svých sídlech. „Jediné, co Princ Charles na rozdíl od Hostětína nemá, je sušírna ovoce,“ řekl Antonín Buček z Ekologického
institutu Veronica. Návštěva prince v Hostětíně by podle něj mohla
inspirovat k ekologickým projektům i další obce.
„Návštěva je pro nás uznáním, kterého si samozřejmě velmi vážíme. O to víc, že princ Charles je člověk, který se tématy udržitelného
rozvoje či ekologického zemědělství hluboce zabývá. Ocenili jsme jeho názory a postřehy a cenné byly poznámky vycházející i z jeho vlastních zkušeností,“ podotkl na závěrečné tiskové konferenci starosta
Hostětína Robert Janota. Místní potěšila Charlesova bezprostřednost
a vstřícnost i zájem o výrobky se značkou Tradice Bílých Karpat.
Za vzděláním a seznámením se s projekty, jež přispívají k o ochraně klimatu a udržitelnému rozvoji, jezdí do obce mnozí odborníci
i laici z tuzemska i zahraničí. „Jedinečnost hostětínského prostředí
spočívá v tom, že se zde zájemci mohou učit teorii a praxi zároveň,
všechny technologie si tady totiž mohou tak říkajíc, osahat. To ocenil i princ Charles,“ uvedla ředitelka vzdělávacího Centra Veronica
ředitelka Jana Tesařová.
maš
Fotografie z akce: http://www.veronica.cz/?id=132
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Následně pojedou navštívit všech pět finálových lokalit a ještě podrobněji se s nimi seznámí. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu 5. května.
Tématem letošního ročníku je Voda – turistický cíl. Turistická nabídka kandidátů tedy musí být založena na přírodních vodních zdrojích. Nehodnotí se ovšem pouze samotná atraktivnost nabídky pro
turisty. „Členové poroty se soustředili hlavně na to, jak v destinaci
respektují trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Nešlo přitom jen
o samotnou ochranu životního prostředí, ale i o další aspekty, třeba
na jaké úrovni je tu vzdělávání - jestli tu mají například naučné stezky, vzdělávací centra nebo speciální programy pro školy,“ říká hlavní manažerka projektu EDEN v České republice Hana Fojtáchová.
Projekt European Destination of Excellence (Evropská destinace
nejvyšší kvality) vypisuje Evropská komise a zapojeno je do něj více jak dvacet evropských zemí. Odborným garantem projektu
v české republice je Agentura CzechTourism.
maš

Kraje se druhým rokem setkají
na Vyšehradě na akci Má vlast

Druhý ročník setkání krajů pod názvem Má vlast
2010 se uskuteční od 1. do 9. května na pražském
Vyšehradě. Na programu bude výstava, bohatý kulturní program i ochutnávka místních specialit.
Smyslem akce je ocenit kvalitní proměny veřejných
Prestižní soutěž European Destination of Excellence (EDEN), je- prostranství a podnítit obyvatele ke zvelebování zajímž cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit, vstu- nedbaných míst, a to formou pochvaly a propagapuje do finále. Odborná porota zvolila pět kandidátů, kteří budou ce dobrých příkladů.
Kraje, instituce, obce, města, sdružení a další vystaví fotodokubojovat o vítězný titul.
mentaci se stručným popisem proměn a zajímavých akcí ze života
Do finále postupují tyto lokality: Baťův kasvých regionů. Akce je poděkováním těm, kteří zvelebili své pronál, Bystřicko, Křivoklátsko a Rakovnicko, Postředí nebo odstranili škody z minulých let. Současně může posázaví, Střední Čechy – Polabí. Pětici finalistů
sloužit jako zdroj inspirace.
vybrali porotci z celkem z 12 oblastí, které se
Setkávání krajů s názvem Má vlast probíhá od loňského roku,
do soutěže přihlásily. Lokality zatím porota
vždy v partnerství s jedním krajem. V roce 2009 byl partnerem kraj
posuzovala na základě rozsáhlých materiálů,
Jihočeský, letos jím bude Hlavní město Praha a Liberecký kraj.
které zástupci každé destinace odevzdali.
Výběr konkrétních vystavovaných objektů závisí na rozhodnutí
jednotlivých krajů, které své expozice připravují. Bývají zastoupeny
také obce úspěšné v soutěži Vesnice roku a sídla, která reprezentovala Českou republiku v evropských projektech, v soutěži Entente Florale Europe – Kvetoucí sídla Evropy a EDEN – krásné dosud neobjevené destinace cestovního ruchu.
Součástí programu 1. května je i výsadba potomka památného
stromu z partnerského kraje. Program dne zahájí Smetanova symfonická báseň Vyšehrad, o ukončení se postará další z částí cyklu Má vlast
– Vltava. Zájemci mohou navštívit koncerty v parku a v chrámu sv. Petra a Pavla, vystoupí divadélko Řešeto a další. Zúčastnění vystavovatelé
mohou představit veřejnosti svou expozici také krátkým projevem.
Na výstavě budou představeny také zajímavé příklady ze zahraničí.
maš

Soutěž EDEN vstupuje do finále,
porota vybrala pět finalistů

I letos se hledá Strom roku 2010,
nominace může podat kdokoliv
Obce, ale i jednotlivci, školy, občanská sdružení a další mohou
také letos přihlásit své oblíbené stromy do ankety Strom roku
2010, kterou již devátým rokem vyhlašuje Nadace Partnerství. Svého favorita na titul o nejsympatičtější strom mohou zájemci zasílat od 21. března do 29. května. O vítězi bude v červnu rozhodovat porota, která bude vybírat z 12 finalistů. Aktivity programu
Strom života v letošním roce spolufinancuje Státní fond životního
prostředí ČR ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí
částkou 5,5 milionů korun.
Zpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Počátek ankety nalezneme v roce 2002, od té doby je zahájena vždy k prvnímu jarnímu dni. Loni se do ní zapojilo téměř 50.000
lidí z různých krajů ČR. Výtěžek zpoplatněného hlasování poputuje na jarní a podzimní výsadby stromů. Podrobné informace o anketě naleznete na www.stromzivota.cz/anketa.
„Každý návrh by měl obsahovat příběh stromu, uvedení lokality, GPS souřadnice, informace o druhu, výšce, stáří a obvodu stromu a jeho fotografii nebo obrázek. Anketa na rozdíl od jiných soutěží nehledá nejkrásnější, nevyšší nebo nejstarší strom. Hledáme
hlavně stromy s příběhem, které dokáží semknout lidi ve svém okolí,“ uvádí koordinátorka ankety Hana Rambousková. Titul Strom
hrdina pak mohou získat stromy, které jsou ohroženy necitlivým zásahem nebo negativními dopady lidských činností. Návrhy lze zasílat do pátku 29. května 2010 na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, nebo na e-mail strom.zivota@nap.cz.
Organizátoři letos navazují spolupráci s dalšími státy, které o anketu projevily zájem. Snaha o její rozšíření na celoevropskou úroveň není jedinou novinkou letošního roku. Vzhledem k Mezinárodnímu roku biodiverzity propaguje anketa Strom roku myšlenku
ochrany rozmanitosti přírody. Ubývání pestrosti živých organismů
je totiž jedním z nejvážnějších globálních problémů současnosti.
Mezi finalisty ankety v minulých letech figurovaly lípy, jilmy, buky, duby, jasany či například oskeruše. Loni nejvíce hlasů obdržela
lípa velkolistá v obci Kotel – Osečná v Libereckém kraji.
maš

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje
soutěž o nejlepší pozemkovou úpravu
Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad a Českomoravská komora pozemkových úprav vyhlašují 4. ročník veřejné celostátní soutěže, která je vypsána na podporu kvalitní realizace návrhů
pozemkových úprav. Uzávěrka přihlášek do soutěže o nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách je 31. 5. 2010.
Jedním z cílů této podnětné a zajímavé soutěže je seznámit veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách. Společné zařízení může do soutěže přihlásit místně příslušný pozemkový úřad, projekční firma
resp. projektant pozemkové úpravy, autor realizačního projektu,
realizační firma nebo obec resp. vlastník společného zařízení.
Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla
dokončena do 31. 12. 2009, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Přihlášeno může být pouze konkrétní
společné zařízení, které bude zařazeno do jedné z níže uvedených
kategorií. Nelze v jedné kategorii přihlašovat soubor různých společných zařízení, i když jsou součástí stejné dokumentace. Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla přihlášena v předchozích ročnících soutěže.
V soutěži budou hodnocena realizovaná společná zařízení v těchto kategoriích:
1. zpřístupnění pozemků
2. protierozní a vodohospodářská opatření
3. opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
Jednotlivá společná zařízení přihlášená do soutěže posuzují odborné komise. Tyto komise hodnotí přihlášená společná zařízení
podle kriterií, která berou v potaz širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, veřejnou prospěšnost, technickou
náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu
apod. Dále se posuzuje podle specifických kriterií pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem,
technologických předpisů, originálnost řešení a použité materiály,
hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.
Bližší informace o soutěži, jejich podmínkách jejím průběhu i předchozích ročnících naleznete na stránkách www.eagri.cz v části Pozemkové úřady a na www.cmkpu.cz.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Olomoucké vysoké školy se stanou
partnery moravského venkova,
pomohou mu s rozvojem
Propojení a užší spolupráci olomouckých vysokých škol s moravským venkovem si klade za cíl projekt Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova, na němž spolupracuje Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola Olomouc na jedné straně a místní akční skupiny (MAS) či Středomoravská agentura
rozvoje venkova o. p. s. na straně druhé. Během tří let má vzniknout nejen funkční partnerská síť, ale například i v tuzemsku ojedinělé Centrum pro spolupráci VŠ a moravského venkova. Již
v květnu se uskuteční konference nazvaná Venkov po roce 2013.
Projekt podpořil Evropský sociální fond (ESF) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou zhruba 5,7 milionu korun.
„Prostřednictvím informačních kampaní, seminářů a workshopů
oslovíme studenty a pedagogy obou vzdělávacích institucí. Cílem
bude nalézt skupinu studentů a akademických pracovníků se zájmem o problematiku venkova, kteří intenzivní spoluprací mohou
dosáhnout snazšího uplatnění v praxi po skončení vysokoškolského studia, nebo dokážou zkvalitnit a obohatit výuku o příklady dobré praxe,“ uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Lebedová z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP.
V první fázi projektu odborníci provedou analýzu potřeb venkova, a to dotazníkovým šetřením mezi MAS. S jeho výsledky se poté seznámí studenti a pedagogové. Následně bude spolupráce institucionalizována vytvořením Centra pro spolupráci VŠ a moravského venkova na univerzitní půdě, které bude mimo jiné vydávat
bulletin a sloužit jako konzultační středisko. Ve druhé fázi projektu
mohou studenti i učitelé absolvovat praxe či stáže ve venkovských
sídlech, jejichž cílem je prohloubení spolupráce a poznávání příkladů dobré praxe. Především akademičtí pracovníci se pokusí připravit výukové předměty tak, aby se opíraly o zkušenosti a poznatky
ze spolupráce s venkovem a případně přispěly k jeho rozvoji.
V rámci projektu se uskuteční mimo jiné tři konference. Nejbližší
z nich připravují řešitelé projektu už na 13. květen, kdy v Olomouci budou o potřebách venkova hovořit například sociologové, politologové, odborníci na životní prostředí, zástupci spolků a podnikatelů na venkově, MAS a další.
Projekt je unikátní i v tom, že se snaží navázat kontakty mezi
pracovišti, která spolu běžně nespolupracují (Filozofická fakulta UP,
Přírodovědecká fakulta UP, MVŠO). Jednotlivé obory se stále více
specializují a o to méně vzájemně komunikují. „Náš projekt jde
opačným směrem a chce využít specializovaných výzkumů v přírodních i humanitních vědách a spojit je. Je rovněž pravděpodobné, že se k těmto druhům věd přidají i další obory. Mají-li být vědecké poznatky smysluplné, pak je potřeba hledat mezi nimi určité souvislosti, paralely a přesahy. V tomto směru se jeví síť jako
velmi potřebná,“ doplnila Lebedová.
Například problematika krajiny, která s venkovem v mnohém
souvisí, je tématem celé řady věd, je to tedy téma multidisciplinární. Navíc tam, kde partneři působí, nepatří k nejrozvinutějším. Proto by testování spolupráce mohlo vyústit později v to, že vzdělávací instituce by byly odbornými partnery moravského venkova a napomohly by tak jeho dalšímu rozvoji.
Na Filozofické fakultě UP se počítá s účastí zejména členů a studentů kateder politologie a evropských studií, sociologie a andragogiky a aplikované ekonomie. Na Přírodovědecké fakultě UP zejména s katedrami geografie, geoinformatiky, ekologie a životního
prostředí.
Vzniklá síť partnerů může v budoucnu fungovat především
v oblasti grantové politiky v oblasti vědy a výzkumu.
Mgr. Eva Lebedová, hlavní koordinátor projektu
Katedra politologie a evropských studií FF UP, tel.: 733 690 701
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Univerzita Palackého
v Olomouci

INVESTICE DO ROZVOJE VZDċLÁVÁNÍ

Pozvánka na konferenci

13. kvČtna 2010 v RCO a Konviktu v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s partnery projektu StĜedomoravskou
agenturou rozvoje venkova, MAS Horní Pomoraví, Moravskou vysokou školou
vás zve na celostátní odbornou konferenci se zahraniþními hosty zamČĜenou na výmČnu
zkušeností a poznatkĤ z oblasti rozvoje venkova a možnostech spolupráce venkova
s vysokými školami:

Záštita:

VENKOV PO ROCE 2013

aneb

Místní akce, partnerství a sítČ. Rozvoj venkova – pĜíležitost pro vČdu.
10.00
I.

Zahájení konference - úvodní slova hostĤ
Blok: VENKOV A EVROPA
Evropské zkušenosti pro þeský a moravský venkov

do 11.30

Partnerství na venkovČ – financování po roce 2013? KoĜeny úspČchu metody Leader v EvropČ
Maura Walsh, manažerka IRD Duhalow, Irsko, ELARD
Stav implementácie Leadera na Slovensku; Malvína Gondová, manažerka NSRV, SK
Celostátní síĢ pro venkov v ýR; Zuzana DvoĜáková, Celostátní síĢ pro venkov, MZe ýR
Venkova jako téma pro Evropský parlament; Jan BĜezina, poslanec EP
Národní síĢ MAS v kontextu rozvoje venkova; František Winter, pĜedseda NS MAS

II. Blok … TRENDY A NOVÁ SPOLUPRÁCE
Co nabízejí vysoké školy pro venkov

PartneĜi
projektu:

13.00 – 14.30

Vybrané environmentální problémy limitující rozvoj venkova a zemČdČlské hospodaĜení;
BoĜivoj Šarapatka, Katedra ekologie, PĜF UP, Olomouc
Geografie a mapování prostoru - možnosti spolupráce se sektorem venkova;
Vít Voženílek, Katedra geoinformatiky, PĜF UP, Olomouc
Sociologie venkova; Pavel Klvaþ, Katedra environmentálních studií, FSS MU, Brno
Marketing venkova; Eva Lebedová, Katedra politologie a evropských studií UP Olomouc
Dobrá politická reprezentace – klíþ k úspČchu rozvoje vesnic, Pavel Šaradín, KPES UP Olomouc
Architektura na venkovČ – vzdálená periferie mČsta?; Jan Pešta (osloven)

III. Blok … MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ
Venkov – zdroj vČdeckého výzkumu a vzdČlávání

14.45 - 16.30

Cesty za poznáním venkova – podpora státu pro zlepšení nabídky; Josef Postránecký, MMR
Dvacet let obnovy venkova; Eduard Kavala, pĜedseda SPOV ýR (osloven)
Samospráva a diskriminace obcí; Josef BartonČk, pĜedseda Sdružení místních samospráv ýR
Propojování místních akcí rozvoje venkova; Tomáš Šulák, SMARV, o.p.s., partner projektu
Diskuse
IV. Odpolední program
17.00 – 18.30
Exkurze do regionu MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)
Hanácký skanzen v PĜíkazích, projekty Leader KĜelov
Julie Zendulková, MAS Moravská cesta, koordinátor projektu
Prohlídka památek mČsta Olomouce; Milan Tichák, prĤvodce historií
19.00 – 24.00
Spoleþenský veþer a raut v UmČleckém centru Univerzity Palackého

ZmČna programu vyhrazena. Pozvánky na konferenci budou rozeslány do 9. 4. 2010.
Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (reg. þ.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky.
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Vlídná nádraží – Bezdružická lokálka:
setkání zástupců obcí
s realizátory projektu
Unikátní projekt s názvem Vlídná nádraží Bezdružicka se v těchto dnech posunul do další etapy. Obce položené na
regionální trati Pňovany – Bezdružice projevily v loňském roce zájem o převod nádražních budov do své správy, aby tak zajistily jejich další využití pro rozvoj turistického ruchu v regionu. K tomu
se váže společný záměr neziskových sdružení v čele s Asociací Entente Florale CZ – Souznění (AEF) na zvelebení okolí nádraží a vlakových zastávek, podle návrhů místních obyvatel a odborných
studií zúčastněných zahradních architektů. Seznámení starostů se
zpracovateli a sestavení zadávacích podmínek měla za cíl jízda
zvláštního historického motorového vlaku po trati dne 18. února,
které se zúčastnili starostové dotčených obcí, zástupci majitele
dráhy – Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), dopravní odborníci, památkáři a zástupci sdružení AEF a Český Západ – Místní
partnerství.
Zvláštní vlak zastavoval na jednotlivých stanicích, kde vedle monitorování současného stavu probíhaly diskuse architektů se starosty, vlastníky a správci o možném využití objektů s ohledem na
potřeby a záměry obcí. V uplynulých letech současný majitel SŽDC
provedl opravy nádražních budov stanice Bezdružice, Konstantinovy Lázně, Kokašice a Cebiv. Zbývá dokončit budovy ve Strahově,
Trpístech a Blahoustech. Získané poznatky a podněty z jednání se
využijí v následujících projektech, které budou obsahovat komplexní zmapování objektů, historický průzkum, ideový návrh nového využití a projektovou dokumentaci úprav jednotlivých prostranství. V roce 2009 byla již podrobně zpracována architektonická studie na úpravy okolí stanic v úseku Cebiv – Bezdružice. Finanční
nároky na úpravy okolí všech nádraží na trati byly odhadnuty na

částku přesahující milión korun. Na schůzce byl proto předložen
možný návrh financování, který předpokládá získání většiny prostředků z fondu ministerstva zemědělství. Cílem společného snažení je zvelebit trať lokálky tak, aby v budoucnu dobře sloužila pravidelným cestujícími i rozvoji turistického ruchu v regionu.
Ředitelka Asociace Drahomíra Kolmanová k tomu doplňuje:
„Značné nadšení spolupracovat na projektu mají i místní děti, které se nám podařilo zapojit do diskusí o žádoucí podobě stanic i do
práce na zkrášlování okolí stanice v Bezdružicích. Od přátelství
s dětmi si slibujeme i zvýšení zájmu dospělých obyvatel o hezké
prostředí stanic. Dále se nám osvědčila spolupráce s místními sdruženími, zejména s Mikroregionem Konstantinolázeňsko a Plzeňskou dráhou.“
Jednatel sdružení Plzeňská dráha Marek Plochý: “Na jaře letošního roku budou zahájeny práce na proměně bývalého drážního
skladiště v Bezdružicích v kreativní muzeum železnice. Podařilo se
nám na opravu skladiště získat dotaci z programu LEADER ve výši
375 000 Kč. Otevření muzea a vydání nové publikace o trati, včetně zvláštních omalovánek pro děti, chystáme během oslav výročí
110 let trati v létě 2011.“
Regionální železniční trať Pňovany – Bezdružice je dlouhá 24 km
a byla otevřena v roce 1901. Od počátku přinesla kraji rozvoj turistického ruchu, zejména v souvislosti s Konstantinovými Lázněmi. V letním období je romantickou krajinou vedená trať velice využívána turisty a školními zájezdy. Po dva víkendy v roce je pravidelně pořádáno tzv. Bezdružické parní léto, kde návštěvníci mohou
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vidět historické vlaky, autobusy, auta, četníky a další rozličný kulturní program. Trať se tím stala první turistickou železnicí svého
druhu v Plzeňském kraji. Již několik let se také intenzivně pracuje
na záměru dostavby tratě z Bezdružic do Teplé.
Kontakty:
Drahomíra Kolmanová, Asociace Entente Florale CZ – Souznění
Marek Plochý, sdružení Plzeňská dráha
Jan Soulek, předseda Mikroregionu Konstantinolázeňsko
Miroslava Válová, Český Západ – Místní partnerství

Velikonoční jarmark na rozhledně
Na velikonoční sobotu 3. dubna 2010 připravuje v areálu rozhledny ve Veselici (místní
část obce Vavřinec) v Moravském krasu sdružení VESELICKÁ KAPLIČKA již VIII. Velikonoční jarmark. Akce se bude opět konat jako Jarmark regionálních
produktů, kdy na něm dostanou příležitost představit své výrobky
držitelé značky Moravský kras - regionální produkt. Pro návštěvníky akce je připravena ukázka zdobení dekorativních perníků, děti
se mohou také letos těšit na živá zvířata - ovce a kozy. V odpoledních hodinách navštíví akci také členové jezdeckého oddílu z Petrovic, lidé budou mít možnost se na jezdeckých koních svézt. Pro
návštěvníky letošního jarmarku je opět přichystaná netradiční akce. Ten, kdo s sebou přinese jako dar pořadatelům jakoukoliv publikaci o regionu Moravský kras a okolí, obdrží od spolupořadatele
akce, kterým je Místní knihovna Veselice, kupon umožňující mu
vstup na rozhlednu pro sebe a omezený počet doprovodu v průběhu akce zdarma. Cílem této akce je získat knihy a další publikace do nově vytvářeného fondu regionální literatury v místní knihovně, která bude umístěná od příštího roku v Kulturním domě
Veselice. Lidé se mohou rovněž těšit na bohaté občerstvení. Jarmark začíná v 9 hodin.
MAS Moravský kras
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covala a projekt naplňovala. Pracovní skupina složená ze samotných
výrobců se ukázala jako velmi aktivní, jejich nápady velmi inovativní
a konstruktivní. Při mnoha společných schůzkách působili jakoby už
dávno čekali na okamžik, kdy se objeví někdo, kdo jim pomůže zastřešit jejich činnost, vzájemně se poznat a především začít spolupracovat. Pro MAS byla skutečně radost s nimi pracovat a díky projektu je podporovat. MAS konzultovala jejich projektové záměry
i pomáhala s rozvojem jejich podnikání, díky vytvořené databázi je
zvala na jarmarky, které MAS buď sama, či ve spolupráci s jinými organizacemi, pořádala. O tuto databázi začal být v regionu nebývalý
zájem ze strany pořadatelů kulturních a společenských akcí.
Zastřešení, zviditelnění a propagace místních výrobců se pak povedlo díky vytvoření regionální značky. Samotný vývoj značení,
podmínky certifikace a podoba značky byl dlouhý proces hledání
„toho pravého“. Jedním z důvodů byl i historický vývoj území, které MAS tvoří. Odsun původního obyvatelstva zpřetrhal tradiční výrobu a o skutečně původní řemesla je nouze. Naším cílem se nakonec stalo podpořit všechny místní výrobce, pomoci jim s propagací a regionální značku pojmout jako marketingový nástroj. Na
základě dětské výtvarné soutěže žáků místních ZŠ byl vybrán vítězný návrh, který po grafické úpravě dostal výslednou podobu
značky „Místní výrobek ze západu Čech“. Certifikováno bylo nakonec 24 místních výrobců, včetně výrobců potravin a zemědělců.
Projekt vyvrcholil vydáním katalogu místních výrobců, který má
i svoji elektronickou podobu na www.mistni-vyrobky.cz. Katalog je
koncipován tak, aby lidem žijícím v regionu přiblížil jejich výrobce,
často sousedy, o kterých ani nevědí a umožnil jim najít toho „svého“ výrobce a turistům dal možnost poznat náš region i z jiné strany. Výrobci samotní využívají katalog k vlastní propagaci, k vyhledávání vzájemných kontaktů a předávání zkušeností mezi sebou.
Pro obce, města a jiné pořadatele akcí je neocenitelným pomocníkem při pořádání jarmarků, poutí a jiných akcí v regionu.
Kateřina Kvasničková, MAS Český Západ

Nalézt si svého výrobce je
možné i na západě Čech
MAS Český Západ – Místní partnerství se rozhodla zmapovat a především podpořit místní výrobce působící na svém území. Projekt, který právě skončil, se ukázal jako velmi přínosný a dalo by se říci, že mezi výrobci samotnými dlouho očekávaný.
Po kampani „Hledáme místní výrobce“, jejímž cílem bylo shromáždit co nejvíce údajů o místních řemeslnících, se podařilo vytvořit pracovní databázi místních výrobců, která zahrnovala od výrobců keramiky přes uměleckého sochaře po pekaře.
Z jejich středu jich pak několik vytvořilo pracovní skupinu, která
společně s koordinátorkou projektu a zástupci MAS úzce spolupra-
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Pečecko bude mít nové autobusové
nádraží i zastávky v osmi obcích
Dobrovolný svazek obcí Pečecký
region na Kolínsku získal dotaci více
jak 14 milionů korun z ROP Střední
Čechy na projekt „Zlepšení veřejné
dopravy v Pečeckém regionu“. Tento projekt obsahuje dvě části,
které by měly přinést uživatelům veřejné dopravy zlepšení podmínek cestování.
První část projektu je zaměřena na „Úpravu parteru autobusového nádraží v Pečkách“, kde by měla vzniknout nová odjezdová
stání pro autobusy s přístřeškem pro cestující, parkovací plocha pro
autobusy a automobily. Povrch chodníků a vozovek by měl být nově vydlážděn. Projekt počítá i se vznikem bezpečnějších přechodů,
lepších nástupních ploch pro méně pohyblivé občany a s celkovým
zlepšením veřejného prostranství před budovou vlakového nádraží.
Druhá část projektu řeší umístění 21 nových autobusových zastávek do okolních 8 obcí regionu. Nejvíce autobusových zastávek
bude umístěno ve Velimi, dále v Nové Vsi I, Ratenicích, Velkých
Chvalovicích, Vrbové Lhotě, Dobřichově, Vrbčanech a Milčicích.
„Každé očekávané zlepšení samozřejmě sebou nese i předchozí
doprovodná omezení,“ komentuje Kateřina Hejduková, realizační
manažerka projektu. Již v dubnu 2010 budou zahájeny stavební práce v prostorách nynějšího autobusového nádraží. Provoz pro pěší
a automobilovou dopravu bude v okolí stavby korigován a omezen.
Milan Urban, předseda DSO Pečecký region
a starosta města Pečky

Projekt Přírodní zahrady bez hranic
začal v Jihlavě
Více než 60 účastníků
z řad zástupců veřejné
správy, profesionálních zahradnických firem, ale z neziskových organizací, školství a širší veřejnost přihlíželo 4. března v Jihlavě slavnostnímu zahájení česko-rakouského projektu Přírodní zahrady
bez hranic. Přeshraniční projekt přináší na Vysočinu myšlenku přírodě blízkých zahrad i uvedení ekologické údržby soukromých
a školních zahrad a veřejné zeleně do praxe. Projekt finančně podpořila EU z programu Evropské územní spolupráce Česká republika – Rakousko a je realizován na území Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
Zahajovací konference se uskutečnila v kongresovém sále Krajského úřadu v Jihlavě za účasti významných hostů. Záštitu nad
konferencí převzal hejtman kraje Jiří Běhounek. O významu zapojení široké i odborné veřejnosti do ochrany biodiverzity, kterou myšlenka přírodních zahrad propaguje, promluvil náměstek ministra životního prostředí František Korbel. Hnutí „Natur im Garten“ (Pří-
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roda v zahradě – přírodní zahrady), které má v Dolním Rakousku
již jedenáctiletou tradici a v současné době láká návštěvníky do více než 130 ukázkových přírodních zahrad, představil náměstek
hejtmana Dolního Rakouska Wolfgang Sobotka.
„Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo pro myšlenku přírodních zahrad získat podporu zástupců z Kraje Vysočina i ministerstva životního prostředí. Také nás velmi těší účast zájemců z řad
odborné zahradnické veřejnost, kteří přijeli z celé republiky,“ uvedla Iveta Machátová z Chaloupky o.p.s. Právě toto školské zařízení
pro zájmová a další vzdělávání konferenci pořádalo.
Konferenci předcházela tématická výstava o přírodních zahradách v prostorách krajského úřadu, která byla společně s akcí
ukončena. Jedná o putovní výstavu, která bude dále k vidění
v Brně ve středisku Lipka.
Projekt se koná v letech 2009–2012. Během této doby dojde
k přenosu znalostí a zkušeností s problematikou přírodních zahrad
z Dolního Rakouska, kde toto hnutí letos slaví úspěšnou desetiletou tradici. Rozpočet činí 700 000 eur.
maš

Výstaviště provoní tisíce květů,
jarní Flora Olomouc klepe na dveře
Výstaviště Flora Olomouc uspořádá od 22. do 25. dubna jarní etapu mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC
2010. Jedná se o největší a nejstarší květinovou výstavní akci v ČR.
Vůbec poprvé se konala v olomouckých parcích v roce 1958. Tématem ústřední expozice v pavilonu A bude Zahrada času aneb Labyrint světa a ráj srdce.
Návštěvníci v hlavní expozici naleznou okrasné výpěstky českých
a zahraničních zahradnických firem, velkou květinovou expozice
Svazu květinářů a floristů ČR, Zahradnictví města Vídně i speciální
přehlídku orchidejí Thajského království či přehlídku holandských
cibulovin. Na galerii pavilonu A budou umístěny exponáty floristické soutěže v aranžování květin na téma Svatební vazba se svatebními kyticemi a dekoracemi a rovněž expozice Vzpomínka na
čínskou krajinu inspirovaná typickou čínskou krajinou. Expozici doplní výstava fotografií ze současné Číny.
Společná prezentace Českého zahrádkářského svazu s expozicí Vodní svět, sbírkami masožravých rostlin, kaktusů a sukulentů,
bonsají, skalniček, jarních cibulovin, balkónových rostlin, květinových aranžmá se bude nacházet v pavilonu E.
Návštěvníci se mohou těšit i na veletrh drobné zahradní mechanizace Hortifarm a Jarní zahradnické trhy s nabídkou jarních
květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků,
zahradnických pomůcek a potřeb.
Chybět nebude ani doprovodný zábavný program s folkem a dechovkami. Návštěvníci budou moci navštívit i sbírkové skleníky výstaviště (palmový, kaktusový, tropický a subtropický), botanickou zahradu Univerzity Palackého Olomouc a botanickou zahradu Výstaviště Flora v Bezručových sadech se zajímavými rostlinnými exponáty. maš
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Vesnice staví byty za miliony
Zatímco naprostá většina obcí a měst kvůli krizi šetří, kde může,
nevelká hornická vesnice Stonava na Karvinsku staví domy za miliony korun. Obec už za peníze ze svého rozpočtu postavila 73 bytů. Dříve ještě čerpala na výstavbu peníze z Fondu rozvoje bydlení,
ale protože se jí nelíbily podmínky přidělení dotace, například stavění výhradně sociálních bytů, staví teď radnice jenom za své. „Minulý týden vzešla ze soutěže další firma, která na jaře začne stavět
další bytový dům. O prázdninách se bude stěhovat do nových bytů v nyní již postaveném domě dalších jedenáct stonavských rodin,“
říká starosta Stonavy Ondřej Feber.
A jak si obec s jenom bezmála osmnácti sty obyvateli může dovolit tak velké investice? Je to jednoduché, na území Stonavy podniká
řada firem například těžařská společnost OKD. Původně vybírala obec
od majitelů nemovitostí na svém území celkem pět milionů korun.
Radnice využila první možnosti zvýšení daně a udělala to i podruhé to znamená, že místo původních pěti milionů letos vyberou ve Stonavě o dvacet milionů korun jen na dani z nemovitosti více. Celkem
tak má obec letošní rozpočet stanoven na 84 milionů korun. Pro srovnání: v Horních Bludovicích, jiné obci na Karvinsku, která má ještě
o dvě stě obyvatel více, mají letos rozpočet ve výši 16 milionů. Daň
z nemovitosti bude podle odhadu tvořit zhruba devět set tisíc korun.
„My na území obce nemáme žádné velké firmy a podnikatele,“ vysvětlila obrovský rozdíl v příjmech obce účetní obecního úřadu Monika Tomanová. Jeden bytový dům s jedenácti byty přijde stonavskou
radnici na osmnáct milionů korun. Stejnou cenu předpokládají radní
a zastupitelé obce také pro další dům, který obec nyní začne stavět
na pozemku u parkoviště ve středu obce, hned vedle lékařské kliniky.
Stonavští zastupitelé rozhodli, že ne všechny byty v obecních domech
budou malometrážní. „Devět z nich je takzvaných startovacích, tři
další už mají rozměry normálního, velkého třípokojového bytu. Troufám si říci, že jde o luxusní bydlení na vesnici,“ dodává starosta. „Bydlení pro rodiny je tím, co udrží mladé lidi na venkově kromě úlev na
komunálních daních, dotované dopravě do města nebo nadstandardním podmínkám pro výuku, které nabízí naše školy,“ uvádí starosta Ondřej Feber. Starosta tvrdí, že zájem o přestěhování do Stonavy mají i rodiny z okolních měst. „Přestože jde o hornickou obec,
oceňují klidné a bezpečné prostředí a dobré služby.“
„O prázdninách se bude stěhovat do nových bytů v již postaveném domě jedenáct stonavských rodin.“ Ondřej Feber, starosta Stonavy.
Zdroj: Mladá fronta DNES, Kraj Moravskoslezský
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la to odhadem asi polovina voličů,“ uvedl zastupitel volební komise Ladislav Pašek. Chyba vznikla zřejmě poté, co registrační úřad,
jímž je radnice ve Všerubech na Plzeňsku, si při kontrole vytištěných
hlasovacích lístků nevšiml špatné číslice v záhlaví lístků.
Ze 101 oprávněných voličů přišlo k volbám 77 lidí. Nové zastupitelstvo vybírali voliči ze dvou kandidátek nezávislých kandidátů.
Na každé bylo po šesti lidech. Volby se v obci konaly poté, co loni
v listopadu zemřel starosta.Původně se mělo volit také v zadlužených Pramenech na Chebsku. Opakovala se tam ale situace ze závěru loňského roku. Ani na druhý pokus se nenašel žádný zájemce o řízení obce. Vzhledem k tomu, že Prameny nemají zastupitelstvo, řídí obec správce jmenovaný ministerstvem. Jeho
pravomoci jsou však omezené – musí zajistit běžný chod obce, ale
nemůže rozhodovat o investicích.
Zdroj: ČTK, ČT24

2010
Není vám lhostejné, jak vypadají břehy Sázavy?

16. – 18. dubna 2010
se pod záštitou obecně prospěšné společnosti Posázaví a za pomoci vás dobrovolníku rozběhne tentokrát
již pátý ročník projektu „Čistá řeka Sázava“. Jedná se o generální úklid řeky Sázavy a jejího okolí od Kácova
až do Pikovic. Dobrovolníci, kteří jedou na lodích nebo jdou pěšky podél břehu, sbírají do pytlů odpadky,
které pak nákladní auta odvážejí na skládku.

Připojte se i vy - přijmeme jakoukoli formu pomoci!
Zapojit se můžete jako:
dobrovolník při úklidu na řece
individuálně nebo jako skupina
poskytnout materiální pomoc

jako dobrovolník při úklidu ze břehu
přispět finančně
vymyslet zcela jinou formu pomoci

Číslo sbírkového účtu: 1249-326666339/0800
Přihlášky a info: Denisa Cibulková, tel. 733 710 012, cibulkova@posazavi.com
www.posazavi.com

Volby v Kunějovicích
se kvůli chybě asi budou
muset opakovat
Obecní volby v Kunějovicích na severním Plzeňsku se
zřejmě budou muset opakovat. Může za to chyba na volebních lístcích. Bylo na nich vytištěno, že se volí šest členů zastupitelstva, ačkoliv správně se jich mělo volit jen pět.
K volbám přitom v obci přišly více než tři čtvrtiny voličů.
Statistici zjistili chybu a spočítané lístky a výsledky
voleb proto od volební komise nepřevzali. V takovém
případě zákon uvádí, že ministr vnitra by měl do 30
dnů vyhlásit opakované hlasování. Kunějovice byly
poslední obcí, kde se konaly volby před podzimním
řádným celostátním hlasováním. Lidé si volili zastupitele jen na půl roku.
„Všechny hlasy, kde lidé zaškrtali šest míst, jak bylo napsáno na volebních lístcích, jsou tedy špatně. ByZpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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Hospodářsky slabé regiony
mohou získat z MMR až 5 milionů
korun na jeden projekt

Objem předložených žádosti
o dotace z fondů EU přesáhl
800 miliard korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program Podpora
slabých a strukturálně postižených regionů. Ten je určen pro hospodářsky slabé regiony, kterým má pomoci v jejich současně složité ekonomické situaci. MMR má na něj připraveno celkem 50 milionů korun. Výše dotace na jeden projekt může být až 5 milionů korun, maximálně však šedesát procent ze skutečně vynaložených nákladů.
Hlavním cílem dotačního programu je podpořit investiční záměry obcí v oblasti cestovního ruchu. Peníze tak mohou jít například do projektů na vybudování nebo rekonstrukci sportovních
areálů, parkovišť u kulturních a sportovních zařízení, doprovodnou
infrastrukturu pro cestovní ruch apod.
„Na podporu hospodářsky slabých regionů máme v současnosti
50 milionů korun. V případě, že bude ze strany regionů o tento program enormní zájem a tato suma se rychle vyčerpá, pokusíme se
v rámci ministerstva najít další prostředky,“ uvedl ministr Vondruška.
O dotaci si mohou zažádat obce, které patří do území vymezených okresů nebo obvodů obcí s rozšířenou působností. Jedná se
tedy například o města a vesnice z Tachovska, Českolipska, Jablonecka, Lounska a dalších regionů. Právě tyto oblasti patří do hospodářsky nejslabších míst naší republiky. Vláda ČR navíc na návrh
ministerstva pro místní rozvoj seznam těchto regionů rozšířila.
„Ministerstvo aktualizovalo seznam hospodářsky slabých regionů především kvůli dopadům ekonomické krize, která se projevila v jednotlivých regionech především zvýšenou mírou nezaměstnanosti,“ uvedl dále ministr Vondruška.
Žádosti o dotace mohou obce podávat od 4. března do 20. dubna 2010 na podatelnu Ministerstva pro místní rozvoj. Přesné znění
Zásad programu je zveřejněno na webových stránkách ministerstva
v sekci „Regionální politika“.
Zdroj: MMR ČR

Objem předložených a schválených projektů se v únoru opět
zvýšil. Stejně tak narostla částka, která byla příjemcům v období
2007–2013 proplacena. Aktuální stav proplacených peněz příjemcům je 108,7 miliardy korun. Čísla vyplývají z měsíční monitorovací zprávy, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (NOK-MMR).
Počet žadatelů, kteří předkládají své projekty, neustále roste. Ke konci února bylo evidováno už 33 782 předložených žádostí o poskytnutí
dotace z fondů EU. Objem peněz, o které žadatelé zažádali se zvýšil na
806,5 miliard korun. Počet schválených projektů se navýšil na 13 500,
na které celkově připadne podpora ve výši 319,3 miliard korun.
Čeští příjemci již obdrželi od jednotlivých řídících orgánů 108,7
miliardy korun z fondů EU. Nejvíce příjemcům dosud proplatil Operační program Doprava (35,7 % vyplacených prostředků z aloka-
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ce), druhým v pořadí čerpání vzhledem k vlastní alokaci je Regionální operační program Střední Morava (24,2 % z vlastní alokace)
a třetím operačním programem, který už vyplatil nejvíce peněz je
Regionální operační program Jihovýchod (23 % vyplacených prostředků vzhledem k vlastní alokaci).
„Je velmi důležité, aby žadatelé dávali důraz především na efektivitu projektů, tedy na jejich kvalitu. Balíček legislativních opatření MMR, který před týdnem schválila Vláda ČR, dává důraz nejen
na zrychlení čerpání, ale také na jeho účelnost,“ uvedl ministr pro
místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Materiál, který je prvním komplexním balíčkem legislativních
změn ohledně čerpání fondů EU, schválila Vláda v pondělí 15. března. Změny mají přinést například zjednodušení vykazování výdajů,
zrychlení proplácení peněz příjemcům nebo zlepšení kontrolní činnosti ze strany úřadů. Hranice pro schvalování jednotlivých projektů Ministerstvem financí se zásadně navýší – ze současných 100
milionů na 500 miliónů korun. Novinkou také bude třeba to, že již
přidělené dotace budou v případě potřeby převoditelné na jinou
společnost.
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
e-mail: nok@mmr.cz; web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)

Hejtman Pardubického kraje
Martínek: Po roce 2013 nemusí
mít kraje dost peněz na investice
Po roce 2013 hrozí obcím a krajům, že nebudou mít dostatek
peněz na investice, pokud Česká republika nezíská na další období dostatek dotací z Evropské unie. Novinářům to řekl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek (ČSSD) na setkání o aktuálním
stavu čerpání z evropských fondů.
„Jestli nezískáme solidní částku, obávám se, že dopady budou zcela tristní. Poslední finanční období se totiž prakticky zrušily národní programy. V Pardubickém kraji v tomto roce máme na investice 1,4 miliardy korun, v roce 2014 budeme mít na investice 100 milionů korun.
Takže ten problém je opravdu kardinální,“ řekl Martínek.
Žadatelé o evropské dotace do konce února vyčerpali 108,7 miliardy korun. Na plánovací období 2007 až 2013 je vyčleněno 801,7
miliardy korun. Do konce února eviduje ministerstvo pro místní rozvoj 33.782 žádostí v hodnotě 806,5 miliardy korun, vyplývá z měsíční zprávy, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci MMR. Tolik peněz už v následujících letech Česko nezíská, řekl hejtman.
Konkrétně pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj je
k dispozici 17 miliard korun, z toho na 9,3 miliardy korun jsou už
podepsány smlouvy. Žadatelé dosud vyčerpali přes 3,5 miliardy korun. Peníze se přerozdělují ve čtyřech prioritních osách: doprava,
projekty obcí, cestovní ruch a projekty podnikatelů, uvedl Martínek.
„Předpokládáme, že v polovině roku budou všechny projekty vybrány a do roku 2013 téměř peníze vyčerpáme. Do roku 2015 zbude jen hrstka nevyčerpaných projektů,“ řekl Martínek. Zdroj: ČTK
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MMR podpoří bezbariérový rozvoj
obcí téměř 9 miliony korun
Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 9 miliony korun
projekty v pěti městech, které mají za cíl zřídit bezbariérové obecní prostory. Dotace půjdou z ministerského programu Bezbariérové obce. Na dobře přístupné městské úřady a pečovatelské domy
se tak mohou těšit zdravotně handicapovaní v Milevsku, Přerově,
Desné, Ústí nad Orlicí a Slavičíně.
V České republice je podle odhadu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany asi jedna třetina lidí se sníženou mobilitou.
Kromě zdravotně postižených je totiž třeba započítat i seniory, ale
také například maminky s dětmi. Výbor dokonce počítá, že se číslo ještě navýší, populace stárne.
Do výzvy programu přihlásili zájemci celkem osm žádostí. Hodnotitelská komise jich doporučila ministrovi ke schválení šest. Dvě
zamítnuté žádosti nesplnily všechny požadavky stanovené v zásadách programu. Obcím Ministerstvo pro místní rozvoj přispěje
částkou 8 milionů 922 tisíc korun. Státní podpora dosahuje až padesát procent vynaložených nákladů.
V Milevsku tak budou moci postavit bezbariérový výtah a nainstalovat schodišťové plošiny, v Ústí nad Orlicí pomůže peněžní dotace k výstavbě bezbariérového výtahu domu sociální péče. Radnice
by měla být přístupnější díky finanční pomoci i lidem ze Slavičína.
„V letošním roce se vlivem hospodářské recese a nižších obecních rozpočtů přihlásilo méně žadatelů než loni, na druhou stranu
jsme ale mohli přidělit větší dotaci. Například Milevsko uspělo dokonce se dvěma žádostmi,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.
Program Bezbariérové obce byl poprvé vyhlášen v roce 2008. Jeho cílem je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních
úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do
komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
Příjemcem dotace je výhradně obec, případně město. Jejich záměry bezbariérových tras musí být předem schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu Mobility pro všechny. Loni se
z programu rozdělilo celkem deset milionů korun.
Zdroj: MMR

Dotace na obnovu venkova
se v Královéhradeckém kraji
zvýší až na 45 milionů korun
Až 45 milionů korun letos Královéhradecký kraj rozdělí obcím
na stavby nových silnic, chodníků, veřejného osvětlení či dětských
hřišť a sportovišť. Krajští radní dnes totiž rozhodli o tom, že se finance na program obnovy venkova navýší až o 20 milionů korun
z výsledků hospodaření kraje za loňský rok.
„Pro Královéhradecký kraj je program obnovy venkova jedním
z prioritních dotačních titulů. V rozpočtu na letošní rok pro něj bylo vyčleněno 25 milionů korun s tím, že tyto dotace ihned navýšíme, pokud bude mít kraj volné finanční prostředky. Díky dobrému
hospodaření kraje tak budeme moci letos obcím na jejich projekty poskytnout dalších až 20 milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Josef Táborský.
Zájem o dotace z programu obnovy venkova každoročně několikanásobně převyšuje finanční prostředky, které kraj může ze
svého rozpočtu vyčlenit. Vloni například kraj evidoval na tři stovky
žádostí za zhruba 190 milionů korun. Nakonec mezi obce rozdělil 50 milionů, především na projekty, které se týkaly oprav místních komunikací a obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Například obce Češov a Nepolisy dostaly na opravy místních komunikací 800 tisíc korun. Obec Dolní Kalná zase
uspěla s žádostí o 600 tisíc korun na rekonstrukci stropů v budoZpravodaj SPOV ČR • č. 145 • 03/2010
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vě základní školy. Stejnou částku dostaly i Kostelecké Horky – rovněž na opravy tamní školní budovy.
„Víme, jak je program obnovy venkova pro obce důležitý. Letošní rozpočet jsme vzhledem k dopadům hospodářské krize sestavovali velmi úsporně, a proto byla počáteční startovní částka
nižší. Obcím jsme ale slíbili okamžité navýšení dotací, pokud to
ekonomická situace dovolí, což se nakonec díky efektivnímu hospodaření kraje stalo,“ dodal náměstek Táborský. Program obnovy
venkova běží v Královéhradeckém kraji již sedmým rokem. Kraj
v něm již obcím celkem rozdělil zhruba 300 milionů korun. Dotace mimo jiné obcím pomáhají i se zviditelněním v rámci soutěže
Vesnice roku.
Jiří Hošna
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orit: a) restituce a vytyčování pozemků, b) činnosti související s realizací akcí ze zdrojů EU, c) pozemkové úpravy s vazbou na dohody
se stavebníky liniových příp. ostatních staveb, d) ostatní rozpracované pozemkové úpravy, příp. nové pozemkové úpravy. Je zřejmé,
že nové pozemkové úpravy lze zahajovat jen v omezeném množství, protože současná rozpracovanost je s ohledem na kapacity pozemkových úřadů značná. Proto musí být sledována určitá vyváženost mezi dokončováním a zahajováním pozemkových úprav.
Z dalších aktivit, kterými se bude Ústřední pozemkový úřad přednostně zabývat, půjde např. o přípravu novelizace zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, dále o provedení revize restitučních spisů a postupné zlepšování organizace pozemkových úřadů v souvislosti s budováním středních článků řízení.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Jihočeši čekají na dotace z ROP:
Úřad vyšetřuje protikorupční policie Na dotace k zlepšení životního
Podnikatelé, města i obce doposud čekají na peníze z regionál- prostředí přibudou téměř dvě
ního operačního programu.
miliardy ze švýcarských fondů
Smlouvy všech vybraných projektů z páté výzvy Regionálního
operačního programu Jihozápad doposud leží na stole hejtmanky
Plzeňského kraje Milady Emmerové (ČSSD), která je šéfkou Výboru regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Jedná se
o 2,1 miliardy korun u 120 smluv na projekty, které uspěly v 5. výzvě Jihočeského kraje.
Kauzu ROP Jihozápad nyní vyšetřuje Protikorupční policie. Prověřuje, zda budějovický Úřad regionální rady regionu Jihozápad objektivně rozděluje evropské dotace jihočeským a západočeským žadatelům. Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová se rozhodla, že do skončení vyšetřování nic podepisovat nebude a hodlá
svůj podpis připojit až na pokyn ministerstva financí. To čeká na prověření projektů policií a do té doby budou žadatelé na dotace čekat. Někteří z toho již mají finanční problémy.
Zdroj: Mladá fronta (idnes.cz, 13. 3. 2010)

Pozemkové úpravy a jejich finanční
zabezpečení pro období 2010–2013
Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“. Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává
koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav. Na letošní rok je připraveno celkem 2,33 miliard
korun na pozemkové úpravy, což představuje zatím rekordní objem peněz.
Je neoddiskutovatelné, že vyjasnění vlastnických vztahů a samozřejmě efektivnější uspořádání vlastnické držby zvyšuje zájem
výrazné většiny účastníků řízení, z nichž mimořádný podíl zaujímají
obce. Bez jasných vlastnických vztahů není možný rozvoj obce
a obecních investic. Na základě schválených návrhů pozemkových
úprav se zpřístupňují pozemky vybudováním nových polních cest,
realizují se vodohospodářská, protipovodňová a protierozní opatření a vysazuje se zeleň.
Zmíněný plán se zabývá finančním zajištěním pozemkových
úřadů s ohledem na možnosti jednotlivých zdrojů, které se na financování procesu pozemkových úprav podílejí. Jedná se o státní finanční prostředky, prostředky Programu rozvoje venkova, dále rozpočet Pozemkového fondu a prostředky z tzv. protipovodňového konta. K dalším zdrojům patří prostředky investorů, kteří
jsou ze zákona povinni pozemkové úpravy částečně, případně
zcela financovat.
Protože všechny potřeby v procesu pozemkových úprav nemohou být uspokojeny, je potřeba stanovit priority a zabezpečení finančních prostředků. Právě schválený plán stanovuje toto pořadí pri-

Česká republika získala ze švýcarských fondů bezmála 110 milionů švýcarských franků. Finanční prostředky budou určeny zejména na menší projekty, kterých se netýkají dotace z evropských
fondů.
Do zlepšování životního prostředí bude určeno až 30 milionů
franků. Granty půjdou například na zvyšování kvality ovzduší nebo snižování emisí skleníkových plynů a jiných nebezpečných látek.
Další část peněz lze získat na obnovu a modernizaci základní infrastruktury a fondu environmentální expertizy.
26 milionů franků půjde na boj s korupcí, organizovaným zločinem a do modernizace soudnictví, podporu reforem, prevenci a řízení katastrof a posilování regionálních a místních kapacit.
Na duben se připravuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí a Státním fondem životního prostředí nové výzvy. Budou se týkat zvyšování energetické efektivity,
zlepšení kvality ovzduší a zefektivnění managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních nebo regionálních systémů veřejné
dopravy. Na výzvy bude vyčleněno celkem 29 milionů franků.
Zdroj: EnviWeb (enviweb.cz)

Zelená úsporám – konzultace zdarma
Od čtvrtka 1. 4. 2010 pro vás otevíráme Poradenské centrum
k programu Zelená úsporám, který finančně podporuje opatření snižující energetickou náročnost budov (zateplení obvodového pláště,
výměna oken a dveří apod.), náhradu neekologických zdrojů vytápění za ekologické (zdroje na biomasu, tepelná čerpadla), nebo nákup nových ekologických zdrojů na vytápění, výstavbu v pasivním
standardu a také technologie na přípravu a ohřev teplé vody a přitápění (solárně-termické kolektory). Více na www.zelenausporam.cz.
Poradenské centrum se zaměřuje na komplexní a kvalifikované
poradenství, zaměřené na potenciální žadatele i laickou veřejnost,
kteří mají pouze okrajové informace a chtějí se dozvědět více o Programu a jeho možnostech, které nabízí. Profesionální pracovníci,
proškoleni Státním fondem životního prostředí, Vám poradí a na základě Vašich potřeb doporučí vhodnou oblast podpory a to vše zdarma. Jsme tu pro vás dvakrát týdně a to ve středu od 13:00 do 18:00
a čtvrtek od 14:30 do 18:00 na adrese Chvalovická 1076, Pečky (bývalý VÚŽV), kanceláře MAS Podlipansko o.p.s. Jsme také připraveni
odpovídat na e-mailové dotazy na kancelar@podlipansko.cz.
Za MAS Podlipansko, o.p.s.
Jakub Strnad – odborný poradce, tel.: 737 809 013
Email: kancelar@podlipansko.cz, heslo: Zelená úsporám
a Ing. Markéta Pošíková – ředitelka
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Společné semináře SZIF a MAS
v regionech: Nová zkušenost
v řízení programu LEADER
Ve druhé polovině měsíce března se uskutečnila ve všech regionech České republiky společné školení zástupců centrálního
pracoviště SZIF, pracovníků regionálních odborů SZIF a manažerů
místních akčních skupin. Stalo se tak po dvou letech od spuštění
programu. Za účasti pracovníků agentur pro zemědělství a venkov
si aktéři IV. osy Programu rozvoje venkova vyměňovali zkušenosti
při vnímání a aplikaci programu Leader.
Na úvod se prezentoval jeden z pořadatelů – Národní síť MAS
ČR a poté prezentovali metodiku jednotlivých opatření PRV IV.1.1.,
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IV.1.2. a IV.2.1. pracovníci CP SZIF. Nejinak tomu bylo v Přerově,
kde se seminář konal 22. března pro Olomoucký a Zlínský kraj. Ze
severu regionu se s výjimkou jedné MAS zúčastnili zástupci všech
dalších 11 vybraných MAS, ze Zlínského kraje se zúčastnili zástupci
pouze 7 MAS z 12 vybraných. V Olomouckém kraji se před společným seminářem konalo 4. března jednání Krajského sdružení
NS MAS, kde si manažeři MAS vyjasnili své postoje a zkušenosti
vůči platební agentuře.
Společný seminář MAS a SZIF přispěl přinejmenším k výměně
názorů mezi strukturami IV. osy a sjednocení pohledů na administraci programu, i když řadu kroků budou vnímat různé strany rozdílně. „Cílem akce je zajistit stejný postup na všech regionech SZIF
vči MAS a zajistit vícestranný informační tok mezi MAS a SZIF,“
uvedl předseda NS MAS František Winter. Řada problémů se objevuje náhle a musí se řešit individuálně. Vedoucí metodiky IV. osy
PRV Kateřina Adamcová nicméně konstatovala, že se všemi problémy se musí SZIF a MAS rozumně vypořádat.
Více informací včetně prezentací z akce najdete na:
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=4&article=333
TSu

Společný seminář MAS a SZIF v Přerově. Podobné akce se uskutečnily v dalších šesti regionech.
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Místní akční skupiny v různých
částech země společně vyvíjejí
software pro evidenci projektů
Místní akční skupiny v různých částech země společně vyvíjejí
software pro evidenci projektů. První systém představila MAS Vladař a jmenuje se LEADER SYSTEMS, do kterého zapojila desítky
místních akčních skupin z celé země. Vladař již v minulosti vytvářel
přehledy MAS z celé země, mapové aplikace a má za cíl vytvořit burzu projektů a vyměňovat si příklady dobré praxe. Se svými závěry
seznámil místní akční skupiny naposledy na Regiontouru v Brně.
Další systém vytváří na opačném konci republiky MAS Moravská cesta společně se svými partnery sdruženými do partnerství
Moravská brána do Evropy (MBE), tj. Regionem Poodří a Moravským krasem a také s MAS – Partnerství Moštěnka a MAS Podhostýnska. Jmenuje se MISAP – Monitorovací informační systém
administrace projektů. „Jde nám o to, abychom měli databázi projektů z programu LEADER a stav jejich financování a monitoringu
on-line a systém by mohlo doplňovat odkudkoliv více oprávněných
osob,“ uvedla manažerka MAS Moravská cesta Julie Zendulková.
„K vytvoření vlastního softwaru jsme se rozhodli proto, abychom měli přehled nejen o režijních nákladech našich MAS, ale také o projektech koncových žadatelů, které jsou již desítky a také
o projektech spolupráce, které už řešíme společně tři a k dalším se
chystáme,“ uvedla Zendulková. Jsme spíše na začátku programu
a tak doufáme, že tiskové sestavy z databází budeme moci generovat již při naší květnové výzvě,“ uvedla manažerka.
Nový systém „KaPro“ nyní představily tři místní akční skupiny,
Posázaví, Český Západ – Místní partnerství a Rakovnicko, které ve
spolupráci s programátorskou firmou společně vyvinuly on-line
software pro evidenci projektů.
K většímu informačnímu propojení s MAS se nyní rozhodl také
SZIF, který zpřístupnil pro MAS PORTÁL FARMÁŘE, prostřednictvím
kterého informuje MAS o aktuálním stavu administrace jejich projektů na platební agentuře. Do tohoto systému sice nemohou MAS
vstupovat zvenčí, ale jsou to také potřebné informace.
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méně nezávisle na sobě došli k názoru, že urgentně potřebujeme
systém, který by všechny tyto projekty a projektové záměry evidoval, shromažďoval o nich informace a umožňoval nám jednoduše
je zpracovávat a vytvářet různé výstupy, ať už statistické, nebo přehledové,“ popisuje Jan Florian z MAS Český Západ – Místní partnerství důvody, které vedly ke spolupráci na vývoji katalogu projektů. „Nejedná se jen o projekty z LEADERu, ale o projekty podpořené ze všech možných dotačních programů, ale také o projekty
ve fázi přípravy. Chtěli jsme mít komplexní přehled o projektech,
jejichž realizace přispívá k naplňování celkové strategie regionu,“
doplňuje Bohuslava Zemanová z MAS Posázaví.
Společně proto zpracovali zadání a spolu s firmou, která se zabývá vytvářením on-line aplikací, vyvinuli systém „KaPro“. Ten umožňuje jednak evidovat projektové záměry, projekty ve fázi realizace i po jejím ukončení, ale také např. konzultace projektů. „Systém
je přizpůsoben administrativním procedurám programu LEADER
2007–2013, takže umožňuje zaznamenávat veškeré kroky, kterými
projekt prochází na MAS i na SZIF, sledovat termíny i např. monitorovací kritéria, následně pak generuje různé sestavy jako např. přehledy přijatých nebo vybraných projektů, dopisy žadatelům, mapy
apod.,“ vysvětluje Zemanová. Tvůrci systému předpokládají, že jej
do budoucna rozšíří i o další funkce. „Spolupráce na vývoji systému
pro nás znamenala řadu diskusí, ale především spoustu práce, která v důsledku ale doufám zefektivní činnost našich MAS. Myslím, že
za relativně krátký čas se podařilo vytvořit kvalitní aplikaci, která
splňuje všechny naše požadavky,“ dodává Jan Florian. Po dvouměsíčním zkušebním provozu bude systém od začátku dubna fungovat již „na ostro“ na adrese www.katalogprojektu.eu.
NOVÁ DATABÁZE NÁRODNÍ SÍTĚ
Aktuální mapovou databázi místních akčních skupin nyní na
svých webových stránkách www.nsmascr.cz spustila také NS MAS,
která převzala systém www.leaderplus.cz, kterou vytvářel Jan Florian st. a firma SEAL. Prostřednictvím webu Národní sítě MAS ČR
se můžete dostat k přehledu LEADER regionů (www.nsmascr.cz –
NS MAS ČR – Přehled LEADER regionů), který obsahuje socioekonomické ukazatele 160 regionů. Samostatně lze vytřídit členy NS MAS
ČR a regiony podporované ze IV. osy Programu rozvoje venkova. Údaje jsou on-line aktualizovány přímo jednotlivými MAS regiony.
Web Spolku díky aktualizaci této databáze přinesl srovnání nezaměstnanosti v jednotlivých LEADER-regionech a zjistil, že největší nezaměstnanost je nyní v MAS Uničovsko. Více informací najdete na: http://spov.org/aktuality/nejvetsi-nezamestnanost-je-v-masunicovsko-1-2-3.aspx
Tomáš Šulák s využitím příspěvku Bohunky Zemanové

NOVÝ „KATALOG PROJEKTŮ“ TŘÍ MAS
Český Západ – Místní partnerství o.s. a Posázaví o.p.s. patří
mezi jedny z nejdéle fungujících místních akčních skupin v ČR.
Obě byly již v roce 2005 vybrány mezi 10 pilotních MAS, které
realizovaly své strategie za podpory EU z programu LEADER+.
Oběma se také podařilo uspět v rámci prvního výběru programu
LEADER 2007–2013. Nyní, spolu s MAS Rakovnicko, realizují projekt spolupráce „Vlídná nádraží“, který je
zaměřen na obnovu nádražních budov na
regionálních železničních tratích v jednotlivých MAS. V rámci této spolupráce si vyměňují i zkušenosti s realizací svých strategií a řeší společné problémy. Společně se také rozhodli pracovat na vývoji katalogu
projektů, který by shromažďoval veškeré
dostupné údaje o všech projektech, do kterých jsou jednotlivé MAS zapojeny, nebo
které jsou na území MAS realizovány.
„Projekty, které konzultujeme, zpracováváme, realizujeme, nebo podporujeme v rámci programů typu LEADER i mimo ně se dají
u každého z nás počítat již na stovky. V takovém množství již opravdu není v lidských silách o všech z nich mít aktuální přehled. Máme již také více zaměstnanců a dalších spolupracovníků, kteří potřebují s informacemi
o projektech pracovat v různých fázích jejich
administrace. Proto jsme všichni přibližně ve
stejnou dobu, v červnu loňského roku, více- Představení LEADER SYSTEMS na Regiontouru v Brně.
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Stanovisko Posázaví o.p.s.
ke kauze „Peníze od Posázaví“
„Cestu evropských peněz na některé projekty podnikatelů v Posázaví provázejí pochybnosti. Miliony korun na opravy hotelů a penzionů mají získat lidé, kteří si sami rozhodli o přidělení dotace z Bruselu. Jde o peníze určené pro rozvoj venkova. V tomto případě mohou o projektech rozhodovat v daném regionu přímo místní obecně
prospěšné společnosti...“ – zaznělo 18. března v ranních zprávách
na vlnách Českého rozhlasu Radiožurnál. V této souvislosti byla uvedena obecně prospěšná společnost Posázaví, která údajně takovýmto způsobem rozděluje evropské peníze.
STANOVISKO POSÁZAVÍ O.P.S.
Program Leader, který místní akční skupina Posázaví realizuje již
od roku 2005, je založen na regionální spolupráci. Právě na této
lokální spolupráci je postaven Leader v celé Evropě, a to již od roku 1991, kdy byl Evropskou unií spuštěn. Místní akční skupinu
(MAS) Posázaví tvoří aktivní subjekty z regionu z řad neziskových
organizací, obcí, měst, svazků obcí a podnikatelů. K dnešnímu dni
je to 48 organizací.
O dotaci z programu Leader může požádat každý, kdo má sídlo nebo místo podnikání na území správního území jedné z 98 obcí, které s místní akční skupinou spolupracují, a je v rámci jedné z
pěti oblastí (fichí) přijatelným žadatelem. A nemusí být členem
místní akční skupiny ani jiné organizace.
Důležitým je také vztah mezi Místní akční skupinou a obecně
prospěšnou společností, kdy finanční prostředky rozděluje právě
místní akční skupina, kdežto administrativu programu zajišťují zaměstnanci obecně prospěšné společnosti.
Proces schvalování projektů, které obdrží finanční prostředky, je
pětistupňový, a to hlavně proto, aby byl maximálně kontrolovatelný a nemohlo tam dojít k osobnímu ovlivňování v jakékoliv fázi procesu. Důležitým aspektem procesu schvalování jsou tzv. veřejné
obhajoby, kdy každý žadatel prezentuje svůj projekt před výběrovou komisí za otevřené účasti veřejnosti. Přístup mají ostatní žadatelé, pozvánky dostávají novináři, možnost přijít má opravdu
každý, kdo má zájem. Prvním stupněm hodnocení je bodování výběrovou komisí (9 osob) dle předem známých pravidel. Druhým
stupněm je hodnocení programovým výborem (48 osob). Nad programovým stojí jako kontrolní orgán Plénum složený ze statutárních zástupců organizací MAS, nad plénem kontroluje celý proces
Správní rada o.p.s. s ohledem na dodržení administrativních postupů (o.p.s. zajišťuje v celém procesu kompletní administrativu) a
po celém tomto procesu odchází veškeré projekty – schválené i nechválené, ke kontrole na Státní zemědělský intervenční fond. Ten
kontroluje jak administrativní správnost projektů, tak jejich přijatelnost. Finální smlouvu pak podepisuje SZIF s konečným úspěšným
žadatelem. Zakladatelé společnosti do celého procesu už z principu daného zákonem o obecně prospěšných společnostech nezasahují – a ani nemohou.
Každý, kdo má potřebu se seznámit s průběhem výběru projektů, má možnost nahlédnout do dokumentace procesu schvalování, která je v kanceláři Posázaví o.p.s. k dispozici. Kancelář najdete v Benešově na Masarykově náměstí 1 v budově piaristické koleje. Na stejném místě rádi uvítáme každého potencionálního
žadatele s jeho projektovým záměrem. Další kolo příjmu projektů
začne 6. dubna 2010. Velmi rádi u tohoto procesu přivítáme také

novináře, kteří mohou celý proces spolu s čtenáři, posluchači nebo diváky sledovat.
STANOVISKO ZAKLADATELŮ POSÁZAVÍ O.P.S.
Je asi velmi těžké pochopit, že přístup k dotacím na venkově je
v mnohém odlišný než z úrovně ministerstev či státních úřadů, které rozdělují finanční dotace pro ně anonymním zájemcům. Aktérů a aktivistů místního rozvoje je v každém regionu maximálně pár
desítek a všichni se spolu znají. Toto je základní devizou metody
Leader, kterou obdobně uplatňuje kromě několika desítek dalších
oblastí v ČR také Posázaví o.p.s. v části středních Čech. Právě na
lokální spolupráci je postaven Leader v celé Evropě. Vše je postaveno na místní znalosti prostředí, na znalosti potřeb regionu, ale
i společném a smysluplném rozdělení dotačních prostředků, jejichž
získání do regionu bylo velmi náročné. Právě aktivní podnikatelé,
zástupci neziskových organizací či obcí pak v programu Leader
ovlivňují směr rozvoje regionu, pro motivaci využívají formy dotací. Šanci má totiž opravdu každý. Jen je nezbytné se aktivně zapojit a investovat spoustu času do společné práce. To management
Posázaví i v reportáži zmínění podnikatelé již mnoho let dělají.
Podblanickem o.s.
Metoda výběru projektů z programu Leader je od počátku realizace tohoto programu stejná. Podle mého názoru je jednou z mála dotací s takto průhledným systémem přidělování prostředků. Požádat
o dotaci může každý, kdo má sídlo na území jedné z 98 obcí regionu
Posázaví. Administrativa na Posázaví poskytuje pro žadatele navíc nadstandardní služby při sestavování projektového záměru i podání žádosti. Dalším prvkem otevřenosti přidělování dotací je veřejná prezentace projektů před členy hodnotící komise. Žadatelé mají možnost
vlastními slovy projekt obhájit. Zde se naskýtá otázka: Kde byli ti investigativní novináři, kteří, zřejmě na popud něčí závisti, se nyní otírají o dlouhodobou náročnou (a nutno říci úspěšnou) práci Posázaví?
Jak jsem již výše uvedl, požádat může kdokoliv. Proto si nedokážu představit, že by o tuto možnost měli být ochuzeni právě aktivní členové Posázaví. Asi bude těžké přesvědčit, že o přidělení dotace komisí a následně programovým výborem nerozhoduje tvář
a jméno, ale kvalita projektu. Tímto děkuji všem aktivním subjektům v Posázaví, že mají zájem rozvíjet náš region, neboť výsledky
těchto aktivit jsou a budou vidět.
Mgr. Petr Lunga, předseda svazu obcí CHOPOS
Vyváženost rozdělení dotací mezi tři sektory je jasná z prohlášení společnosti. To, že může požádat každý, je základním principem metody Leader. V poslední výzvě byly předloženy pouze tři
podnikatelské projekty v oblasti podpory rozvoje ubytovacích kapacit. Žádný další žadatel se tohoto kola nezúčastnil, i když mohl.
Je to chyba těch co požádali? Podat žádost může každý, tak ať to
udělá. Další šanci má od 6. dubna 2010.
Jaromír Biolek, jednatel BISPORT spol. s r.o.
Společnost Posázaví o.p.s. nebyla založena účelově pro čerpání dotací a jejím záměrem a cílem je rozvoj regionu za pomoci aktivních lidí v našem regionu. Budu velice rád, když všichni, kdo mají jakékoli pochyby o činnosti Posázaví o.p.s., přijdou mezi nás, aby
se informovali a spolupracovali s námi. S obsahem reportáže zásadně nesouhlasím a považuji celou kauzu za účelové poškozování dobrého jména společnosti i lidí, kteří se již léta na činnostech
v Posázaví aktivně a dobrovolně podílejí.
Miroslav Němec

V rámci programu Leader bylo od roku 2008 rozděleno celkem 38 884 590 Kč:
1
podnikatelé
obce
NNO

4 071 271
1 778 518

2
912 401
5 344 715

3
1 000 000
2 940 281
3 318 303

4
4 200 000
527 914

5
769 990
199 276
4 157 874

6
4 950 000
4 714 047

Celkem
11 832 391
12 555 543
14 496 656

Čísla v horním řádku jsou čísla výzvy k předkládání projektů, částky jsou v Kč.
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Výsledky třetí výzvy Projektů spolupráce MAS
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Výsledky 8. kola PRV (III. osa) v jednotlivých krajích
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Spolek pro obnovu venkova ČR
-

Spolek pro obnovu venkova

-

-

-

Z historie:

Členství
-

-

-

www.spov.org
Předsednictvo SPOV ČR:

-

Činnost

-

Spolek pro obnovu venkova České republiky
Association for the Advancement of Countryside in the Czech Republic
Verein für Erneuerung des ländlichen Lebens in der Tschechischen Republik
tajemnice:
j
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37
751 11 - Radslavice
harnova.marcela@tiscali.cz

753 64 - Bělotín 151
tel.: +420 581 612 100
mobil: +420 602 514 347
spov@belotin.cz

Mgr. Eduard Kavala
předseda
starosta obce Bělotín
Jiří Žák
místopředseda
senátor PČR
JUDr. Radan Večerka
tajemník ministra školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
Ing. arch. Jan Florian
Stanislav Rampas
Mgr. Petr Kulíšek
Miroslav Kovařík
František Winter
Pavel Hroch
Dalšími členy předsednictva
Spolku pro obnovu venkova
ČR jsou předsedové krajských
organizací.

Seznam krajských organizací SPOV
Jihočeský

Královehradecký

Jihomoravský

Liberecký

Olomoucký

Zlínský

Pardubický
Ústecký
Plzeňský
Moravskoslezský

SPOLEK PRO OBNOVU VENKOVA
ČESKÁ REPUBLIKA

Vysočina

Středočeský

PŘIHLÁŠKA

Karlovarský
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