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Vesnice roku 2014. Jubilejní 20. ročník celostátní soutěže Vesnice roku zahájili vyhlašovatelé na Dni malých obcí ve smíchovském
Národním domě 3. března. Podmínky podepsali ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Josef Bezdíček.
Foto: TSu
Aktuálně:
Soutěž Vesnice roku už
po dvacáté! Obce se mohou
hlásit do konce dubna
České, moravské a slezské obce mohou
už po dvacáté zápolit o titul Vesnice roku.
Obce se mohou hlásit od 4. března, nejpozději ale do 30. dubna. „Cílem soutěže je
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnice a upozornit širokou
veřejnost na význam venkova,“ uvedla ministryně Věra Jourová. Organizace soutěže
probíhá ve dvou kolech. Nejprve se hodnotí na krajské úrovni, třináctka zlatých finalistů se pak utká v celostátním kole, v rámci
kterého se vyhlašují první tři místa.
Více informací na straně 3
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Rozhovor:
Co se povedlo a nepovedlo
ve vyjednávání podpory
venkova z eurodotací 2014+
Václav Pošmurný, koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS říká, že se v přípravě
příštího plánovacího období EU 2014–2020
především podařilo ukázat partnerům z profesních organizací, územním partnerům i zástupcům z ministerstev, že NS MAS umí připravit profesionální podklady, že je na každém jednání připravena prezentovat svá
stanoviska, že má na všech úrovních jednotný a koordinovaný postup, a že je připravená jednat o kompromisech. „Tímto jsme si,
myslím, vydobyli svou pozici jako rovnoprávný a akceptovaný člen platforem připravujících evropské dotace,“ říká.
Rozhovor začíná na straně 15
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TÉMA:
Asociace krajů podpořila
memorandum venkova
na 35 miliard z koheze
Asociace krajů pod vedením Michala Haška na začátku března přistoupila na únorové memorandum organizací, které zastupují venkovské samosprávy, tedy Sdružení
místních samospráv (SMS), Svaz měst a obcí
(SMO) a Spolek pro obnovu venkova (SPOV),
a jež dospěly k dohodě na 35 miliardách korun, které by se měly rozdělovat na venkovské projekty z tzv. kohezních fondů, a to metodou LEADER/CLLD (komunitně vedeného
místního rozvoje). Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová uvedla, že prostřednictvím
MAS by mělo jít minimálně 20 miliard korun z kohezní politiky.
Více informací od strany 5
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Fotosoutěž Krásy českého venkova
Nová soutěž ministerstva zemědělství umožní veřejnosti představit neobvyklé pohledy na aktivity a krásy českého venkova. Do soutěže se může zapojit každý, kdo zašle fotografie náležející
do některé z kategorií.

je možné zasílat do soutěže od 17. 3. 2014
do 15. 7. 2014. Odborná komise vybere
v každé kategorii deset nejlepších fotografií a následně určí pořadí prvních tří. Pro vybrané fotografie bude hlasovat veřejnost
na facebookových stránkách https://www.
facebook.com/jentodobre. Fotografie s nejSoutěžní kategorie:
vyšším počtem hlasů získá diváckou cenu.
1. Příroda
Hlasování na Facebooku proběhne v termí2. Lidé na venkově
nu od 28. 7. 2014 do 10. 8. 2014.
3. Projekty Programu rozvoje venkova
Slavnostní vyhlášení bude společně s výstavou vítězných fotografií na Večeru venSoutěžní podmínky:
kova v rámci veletrhu Země živitelka 2014,
Do soutěže se může zapojit osoba, která který se koná 29. 8. 2014 na výstavišti v Čespořídila fotografii náležící do některé z vý- kých Budějovicích.
še uvedených kategorií. Fotografie soutěžící zašle na e-mailovou adresu katerina.kozaOcenění soutěžících:
kova@mze.cz společně s vyplněnou přihlášVítěz fotosoutěže vybraný porotou v kakou. Odesláním fotografie účastník potvrzuje, ždé kategorii získá fotorámeček. Soutěžící,
že je autorem fotografie a souhlasí s jejím kteří se umístí na druhém a třetím místě,
zveřejněním a dalším využitím v rámci prezen- obdrží dárkové tašky s propagačními předtace Celostátní sítě pro venkov. Soutěžní fo- měty. Soutěžící, jehož fotografie dostane
tografie zaslané jedním účastníkem mohou nejvíce hlasů na Facebooku (bez ohledu na
být maximálně tři v každé kategorii.
soutěžní kategorii), získá MP4 přehrávač.
Zaslané fotografie budou průběžně zvehttp://eagri.cz/public/web/cesky-venřejňovány na těchto stránkách. Fotografie
kov/soutezni-foto/

Soutěžní fotografie č. 0001

Pozvánka na jednání výboru NS MAS
které se bude konat v úterý 8. dubna v Olomouci od 10.00 hodin.
Program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání
2. Z práva o činnosti za uplynulé období – předsedy, prezidenta ELARD, vyjednávacího
týmu, členů řídících orgánů (platforem)
3. Z hodnocení Valné hromady
4. Ú
 prava vnitřních směrnic organizace
5. Informace o průběhu projektů NS MAS ČR (podpůrného projektu OPTP, projektu na
podporu NNO ze strany MMR)
6. R
 ůzné
Případné doplnění programu je možné na začátku jednání výboru.
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Soutěž Vesnice roku odstartovala už po dvacáté! Obce
se mohou hlásit v jubilejním ročníku do konce dubna
České, moravské a slezské obce mohou už po dvacáté zápolit
o titul Vesnice roku. Jubilejní ročník celostátní soutěže zahájili vyhlašovatelé na Dni malých obcí ve smíchovském Národním domě
3. března.
Podmínky podepsali ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová,
náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla, předseda Spolku
pro obnovu venkova Eduard Kavala a místopředseda Svazu měst
a obcí ČR Josef Bezdíček.
Obce se mohou hlásit od 4. března, nejpozději ale do 30. dubna. „Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňování programů obnovy vesnice a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,“ uvedla ministryně Jourová. Dodala,

že jde také o snahu vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života.
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se
rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá tradičně ve dvou
kolech. Nejprve se hodnotí na krajské úrovni, třináctka zlatých finalistů se pak utká v celostátním kole, v rámci kterého se vyhlašují první tři místa.
Komise hodnotí obce za koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond a obraz vesnice, všímá si občanské vybavenosti, inženýrských sítí a úspor energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu. Body získávají vesnice rovněž za připravované záměry
a informační technologie.
Loňského klání se zúčastnilo 273 obcí, Vesnicí roku 2013 se stal
Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje. Druhé místo obsadily Holovousy z Jičínska a třetí Dolní Újezd z okresu Svitavy.
Spolek pro obnovu venkova ČR vyhlásil soutěž poprvé v roce
1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice.
O rok později se oficiálně připojilo jako další vyhlašovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 čtveřici vyhlašovatelů soutěže doplnilo i ministerstvo zemědělství. Mezi
spoluvyhlašovatele se řadí Kancelář prezidenta republiky, ministerstva kultury, životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních
pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
ZV, Zdroj: MMR
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Pět bodů, jak podat přihlášku
do soutěže Vesnice roku
Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 4. března do 30. dubna 2014. Dokumenty přihlášky odevzdejte v tištěné i elektronické formě na CD nebo DVD.
1. Vyplňte přihlášku
– tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem
– elektronická ve formátu PDF stačí bez podpisu a razítka
2. Sepište charakteristiku obce
– strukturu dokumentu prosím udělejte dle osnovy
3. Přiložte fotografie obce
– přibližně 30 fotografií (pouze v elektronické podobě)
4. Uhraďte poplatek za účast
–u
 hraďte poplatek ve výši 2,– Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV ČR (č. ú. 1931013349/0800, VS 1111)
– přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví
nebo naskenovaný výpis) v tištěné i elektronické formě
5. Odešlete
– tištěné verze i CD/DVD odešlete na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám. č. 6, 110 15 Praha 1)
k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché
Více informací na: http://www.vesniceroku.cz/

Seminář „Územní samospráva a povinné zveřejňování smluv“
Ve středu 9. dubna 2014 od 13.00 se v Poslanecké sněmovně PČR (Sněmovní 4, Praha 1, místnost č. 108 – Státní akta) koná seminář na téma „Územní samospráva a povinné zveřejňování smluv“. Pořádá ho Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR. Vstup na seminář je zdarma
po registraci, počet míst je omezen.
Navrhovaná právní úprava registru smluv
(Jan Farský, zástupce předkladatelů ST 42)
Blok 1: Registr smluv a obce a města
Hlavní problémy navrhované právní úpravy registru smluv
Úvodní slova (zástupce VSR, případně další poslanci)
Povinné zveřejňování smluv – komunální pohled (předseda Svazu (Jan Chvojka, zpravodaj ST 42)
Dan Jiránek, předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana Ju- Rizika povinného zveřejňování smluv z hlediska ochrany osobních
údajů (zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů)
řenčáková)
Povinné zveřejňování smluv – regionální pohled (Eduard Kavala, Podniky s veřejnou majetkovou účastí a registr smluv (Petr Kolman,
Masarykova univerzita)
Spolek pro obnovu venkova ČR)
Zkušenosti slovenských municipalit s centrálním registrom zmlúv Veřejné služby a registr smluv (Ivan Barančík, Česká konference
rektorů, Stanislav Fiala – Asociace českých a moravských nemoc(zástupce slovenského Svazu mest a obcí)
nic, Jiří Horecký – Unie zaměstnavatelských svazů)
Diskuse, Formulace a přijetí závěrů konference
Blok 2: Registr smluv
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 193 • 4/2014
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Na ministerstvu pro místní rozvoj se 26. března konalo celodenní diskusní setkání s pětičlennou delegací výboru Evropského parlamentu,
který se zabývá kontrolou rozpočtu EU.
Zdroj foto: MMR

Asociace krajů podpořila memorandum venkova
na 35 miliard z koheze. MMR říká: minimálně 20
Ve hře pro MAS jsou nové prostředky z kohezní politiky a 5 procent z PRV
Asociace krajů ČR na začátku března přistoupila na únorové
memorandum organizací, které zastupují venkovské samosprávy, tedy Sdružení místních samospráv (SMS), Svaz měst a obcí
(SMO) a Spolek pro obnovu venkova (SPOV), a jež dospěly k dohodě na 35 miliardách korun, které by se měly rozdělovat na
venkovské projekty z tzv. kohezních fondů, a to prostřednictvím
místních akčních skupin (MAS) a metodou LEADER/CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje). Původní memorandum podepsali místopředsedové organizací, po souhlasu Asociace krajů
memorandum podepsali kromě předsedy asociace a jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD) také předsedové SPOV
Eduard Kavala, SMS Jana Juřenčáková a SMO Dan Jiránek. (Viz
reprodukce memoranda.)
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO) například na
Dni malých obcí v Praze uvedla, že prostřednictvím MAS by mělo
jít minimálně 20 miliard korun z kohezní politiky, což chce MMR
zapracovat do Dohody o partnerství. Toto stanovisko v podstatě zopakovala v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové (TOP09/STAN). (Výtah z interpelace přinášíme na samostatném místě.)
Národní síť MAS zase ve svém únorovém prohlášení garantovala, že MAS budou schopny tyto peníze rozdělit koncovým žadatelům.
Dlouhé měsíce vyjednávání o přípravě plánovacího období EU
2014–2020 se tak blíží k závěru. Kromě 20–35 miliard by měly

MAS rozdělovat také zhruba 3,5 miliardy korun, tedy 5% z budoucího Programu rozvoje venkova (PRV). (Tato částka bude ještě záviset na zvažovaném přesunu 15% alokace z I. do II. pilíře Společné zemědělské politiky.)
Místní akční skupiny vytvořily ve svých regionech zástupci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Zatímco dosud rozdělovalo 112 MAS zhruba 4,5 miliardy korun prostřednictvím IV. osy PRV, v budoucím období by mohlo nyní zaregistrovaných až 181 MAS rozdělovat mezi nejlepší projekty
žadatelů násobně více peněz. Výše této alokace bude stanovaná podle počtu obyvatel v jednotlivých MAS a dalších kritérií.
Jednání o Dohodě o partnerství mezi ČR a EU nyní pokračují. Do
22. dubna by měl být dokument po projednání ve vládě předložen Evropské komisi.
Místní akční skupiny se v současné době chystají na zpracování standardů MAS (které již schválilo ministerstvo zemědělství), aby
mohly projít tzv. certifikací, tedy způsobilostí administrovat vyšší finanční alokace. Zároveň také dokončují rozvojové strategie svých
regionů, které by měly být připraveny do konce měsíce srpna
a schváleny ve všech zastupitelstvech (schvalovat je bude ministerstvo pro místní rozvoj), aby mohly být v roce 2015 vypisovány první výzvy. První významný seminář uspořádala Národní síť MAS na
12. března 2014 v Týnci nad Sázavou a setkal se s obrovským zájmem. (Viz samostatné výstupy.)
TSu
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Ministryně Jourová odpovídá ve sněmovně
na interpelaci k objemu financí pro MAS
Na jednání Poslanecké sněmovny dne 20. března zazněla interpelace členky předsednictva SMS ČR Věry Kovářové (TOP 09 / STAN),
která směřovala k ministryni pro místní rozvoj Věře Jourové (ANO).
Na následujících řádcích naleznete informaci o nejaktuálnějším postoji vedení MMR k budoucímu nastavení podpory místních akčních
skupin.
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minimální částku 20 miliard z kohezní politiky a 7 miliard ze zemědělské politiky. To je tedy celkem 27 miliard, které by měly protéci
přes konkrétně 178 MASek, o kterých je tady řeč. Takže kdybych
to porovnala s minulým obdobím, tak pokud bychom uvažovali
o čísle 27 miliard, tak je to celkem 130 až 150 milionů korun na
jednu MASku, zatímco v minulém období to bylo 35 až 55 milionů korun na jednu MASku.
Myslím, že to je velký nárůst prostředků a že MASky mají naši
důvěru, že budou schopny administrovat a dobře investovat vymezené peníze.
Závěrem bych chtěla připomenout, že skutečně to číslo 20 miliard z kohezní politiky chceme po dohodě s partnery uvést v dohodě o partnerství pro jednání s Bruselem jako číslo minimální. To
znamená, chceme to zastropovat dole. Je to minimální částka, kterou budou moci MASky čerpat, která bude garantována. A já se
netajím tím, že budu chtít neustále, průběžně, pokud u té agendy
budu, vyhodnocovat, jakým způsobem se čerpá, a někdy v roce
2017 budeme přehodnocovat jednotlivé programy a jednotlivé nástroje. A pokud budou MASky úspěšně čerpat a budou mít poptávku po dalších penězích, tak je možné, že se ta částka bude navyšovat. Momentálně nemohu garantovat 35 miliard.
Děkuji.
Zdroj: http://www.smscr.cz/aktuality.php?id=3044;
http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/007schuz/s007127.htm

Poslankyně Věra Kovářová:
Vážená paní ministryně,
obracím se na vás s dotazem na způsob rozdělení prostředků
přidělených České republice pro příští programovací období 2014
až 2020. Konkrétně jde o to, že v únoru letošního roku bylo zveřejněno memorandum organizací, hájících zájmy venkovského
prostoru, „Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+“. Pod tímto memorandem jsou podepsány Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolek pro obnovu venkova. Na počátku března
pak k memorandu přistoupila Asociace krajů České republiky.
V tomto materiálu je vysloven požadavek, aby z prostředků
kohezní politiky EU bylo v rámci územní dimenze alokováno pro
mechanismus LEADER/CLLD na realizaci projektů a implementováno prostřednictvím všech certifikovaných místních akčních skupin 35 mld. Kč.
Tento požadavek je podle mého názoru rozumně odůvodněn.
Řada argumentů mimochodem zazněla na semináři, který probě- Asociace krajů jednala v Sokolově o nových
hl letos v lednu v Poslanecké sněmovně.
podmínkách čerpání evropských peněz
Vážená paní ministryně, ráda bych se vás zeptala, zda vláda vyslyší volání organizací, reprezentujících český a moravský venkov,
Budoucí čerpání evropských dotací a připravenost regionů zísa akceptuje rozdělení 35 mld. korun prostřednictvím místních akč- kat zbývající finance z operačních programů ministerstev – to byních skupin, a pokud nikoliv, jaké důvody ji k tomu vedou.
la hlavní témata jednání Asociace krajů ČR, která zasedala v SokoDěkuji za odpověď.
lově. Účast na setkání hejtmanů v Karlovarském kraji přijala ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová, kterou v Sokolově přivítal
Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová:
hejtman Josef Novotný.
Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den.
Nečerpané peníze na opravy silnic přes kraje
Jsem dotazována na způsob rozdělení budoucích evropských
fondů, tedy fondů pro léta 2014 až 2020, a konkrétně na rozděPředseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek
lení peněz mezi takzvané místní akční skupiny.
hned v úvodu ocenil konstruktivní spolupráci ministerstva pro
Já bych chtěla předeslat, že ty takzvané MASky považuji za dob- místní rozvoj s kraji v otázce nastavení čerpání peněz z fondů Evrý nástroj, který se osvědčil, lidé, kteří v nich pracují v tom starém ropské unie. Deklaroval i schopnost krajů okamžitě předložit své
období celkem bez problémů a s úspěchem rozdělovali poměrně projekty, například na opravy silnic II. a III. tříd, v případě, že by byvelké peníze a přispěli tak ke komunitnímu rozvoji a vůbec spolko- lo možno dočerpat peníze zbylé v operačních programech minisvému životu a rozvoji infrastruktury ve venkovském prostoru, tak- terstev. „Považoval bych také za užitečné, kdyby se v novém obže MASky jsou pro nás jak jako osvědčený nástroj, tak jako perso- dobí znovu ustavil pracovní tým, jehož členem by byl premiér, minální kapacita, velmi silným partnerem při jednání právě o rozdě- nistr financí, ministr pro místní rozvoj a zástupci Asociace krajů.
lení budoucích peněz.
Pracovní skupina by si pravidelně vyměňovala informace o průběObdržela jsem memorandum od zmíněných organizací a spolků hu čerpání peněz z evropských fondů a mohla by operativně řešit
a sama jsem už jednala s řadou z nich. Vlastně už od prosince jsem případné problémy,“ uvedl Michal Hašek.
navštěvována a slýchám požadavky na konkrétní částku. V prosinMinistryně pro místní rozvoj Věra Jourová označila kraje za přici to bylo 50 miliard, požadavek nyní v memorandu je 35 miliard. rozené a silné partnery ministerstva a vlády v otázce společného
S každým, s kým jednám, argumentuji, že jedna věc je přiděle- postupu čerpání evropských peněz. Podle ní by kraje mohly nyní
ní alokace a druhá věc, kterou nemůžeme úplně nechat stranou, dočerpat na opravu krajských silnic 13 miliard korun, které zbyje to, co se za ty peníze má vytvářet, to znamená měřitelné ukaza- ly v Operačním programu Životní prostředí. Jednat o tom bude
tele, které mají vzniknout působením těch prostředků.
s ostatními ministry. „Kraje jsou připraveny dotace vyčerpat, proMyslím si, že jednání jsou velmi korektní a že partneři jak tože jejich krajské správy a údržby silnic mají v zásobníku dostaz MASek, tak ze Svazu měst a obcí atd. vidí snahu se dohodnout tečný počet projektů, na které nebyly již ve stávajících dotačních
na nějakém rozumném modelu.
programech peníze na profinancování,“ zdůraznil Michal Hašek.
Je samozřejmé, že rozvoj venkova je podstatný aspekt místního Představitelé regionů, kteří do Sokolova přicestovali ve směru od
rozvoje nebo regionálního rozvoje, takže počítáme s tím, že na ven- Prahy, také společně poukázali na nutnost řešit stav nedostavěkov půjdou nejen peníze prostřednictvím MASek, protože toto je né rychlostní silnice R6.
vlastně nástroj vytvořený pro financování určitých typů projektů, ale
Co bude s Úřady regionálních rad?
i z dalších možností prostřednictvím individuálních projektů.
Chtěla bych říci, že momentálně čísla jsou takováto: Z celkové
Ministryně také informovala hejtmany o tom, jak chce ministersumy, která je přes 500 miliard korun, jednáme o tom, že by pro stvo dále řešit postavení Úřadů regionálních rad, které dosud zajištakzvanou územní dimenzi bylo vyčleněno minimálně 200 miliard, ťovaly chod regionálních operačních programů. „Přicházíme s jeds tím, že pro MASky uvažujeme a jdeme do jednání s návrhem na noduchým řešením, kdy by ministerstvo pro místní rozvoj prostředZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 193 • 4/2014
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Diskuze se nedotkla konkrétní podoby budoucího čerpání ani
nastavení implementační struktury. Týkala se hlavně dobré praxe
úřadu při správě peněz z EU. „Představili jsme paní ministryni dobrou praxi například při hodnocení a proplácení projektů a výsledky, kterých jsme za sedm let dosáhli,“ doplnila Dostálová.
Regionální rada Moravskoslezsko v letech 2007–2013 zodpovídá za uplatnění přibližně 20 miliard korun z evropských fondů určených na rozvoj kraje. Doposud podpořila bezmála 850 projektů
dopravní infrastruktury, veřejných služeb, rozvoje měst a venkova,
cestovního ruchu nebo regenerace brownfields. Za uskutečněné
projekty a jejich části proplatila příjemcům přes 12 miliard korun.
Zdroj: MMR

Ministryně Jourová se účastnila
protikorupčního semináře

nictvím veřejnoprávních smluv využilo servis Úřadů regionálních rad,
tedy jejich personální kapacitu, a jasně by stanovilo požadavky na
činnost, kterou by tito odborníci na čerpání z evropských fondů zaMinistryně pro místní rozvoj Věra Jourová se ve čtvrtek 20. 3.
bezpečovali,“ vysvětlila Věra Jourová. Žadatelé o dotace by se tak se účastnila semináře „Opatření pro boj proti podvodům a korupci
svými projekty mohli i nadále obracet na kvalifikované specialisty pří- při využívání evropských strukturálních a investičních fondů“, ktemo ve svých regionech.
rý pořádala Evropská komise spolu s Transparency International
Česká republika. Přítomni byli také zástupci institucí EU, národních
Aglomerace ITI vs. kraje?
orgánů a občanské společnosti.
Hejtmani se zástupci ministerstva diskutovali také o nově nasta„Velmi vítáme aktivitu Evropské komise v této oblasti a možveném systému čerpání evropských dotací, především o stanovených nost naší spolupráce, protože v rámci fondů EU boj proti korupci
aglomeracích, které by měly o dotace žádat. „Jsme ze zákona zod- a podvodům vnímáme jako jedno z významných témat, na které
povědní za rozvoj kraje. Pokud bude nový systém předkládání pro- bychom se chtěli ještě více zaměřit. Problematika podvodů obecjektů a čerpání peněz nastaven pro několik územních celků a nebu- ně a zejména korupce je v naší zemi vnímána jako velmi závažná
de respektovat krajské uspořádání naší země, pak vedení regionů ne- a především v povědomí občanů je korupce do jisté míry spojena
budou moci rozvoj svého území dostatečně zabezpečit. Což může právě s čerpáním dotací z evropských fondů,“ řekla ministryně
být například pro Sokolovsko, kde je třeba řešit útlum těžby a nová Jourová v rámci úvodního proslovu.
pracovní místa, velký problém,“ konstatoval hejtman Josef Novotný.
Cílem semináře bylo prodiskutovat opatření a nástroje, které
Ministryně přislíbila hejtmanům, že budou mít potřebný přístup mohou pomoci předcházet podvodům a korupci při využívání ESIF
k informacím a výzvy budou vyhlašovány tak, aby řešily hlavní po- (Evropské strukturální a investiční fondy), zvýšit povědomí o právtřeby krajů v jednotlivých oblastech. Ministerstvo pro místní rozvoj
bude dále o novém systému jednat s představiteli krajů i na úrovni Evropské komise.
Zdroj: AK

Ministryně Jourová: Správa fondů
EU se bez lidí v krajích neobejde
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zavítala v pátek 14. března do Moravskoslezského kraje. Zúčastnila se otevření Velkého světa
techniky v Dolní oblasti Vítkovice a zavítala také na Úřad Regionální
rady Moravskoslezsko, kde se setkala s vedením úřadu. Potvrdila, že
budoucí správa fondů EU se bez lidí v krajích neobejde.
„Velkolepá přeměna Dolní oblasti Vítkovice je úžasnou ukázkou využití soukromých i evropských dotačních zdrojů. Těším se,
až budou všechny záměry dotaženy do konce,“ komentovala ministryně Jourová prohlídku areálu Dolní oblasti Vítkovice.
Ministryně se také setkala s vedením Úřadu Regionální rady
Moravskoslezsko, kde hodnotí a proplácí žádosti o evropské dotace. Vyjádřila spokojenost se správou evropských fondů v kraji.
„Velmi si cením dosavadních výsledků čerpání v Moravskoslezsku
i odborné práce zaměstnanců rady. Právě lidé v regionech, které
jsem nedávno označila za rodinné stříbro, budou velmi důležití při
čerpání evropských dotací v budoucím období let 2014–2020. Příjemci evropských peněz se nemusí obávat, že by si pohoršili, spíše
naopak. Budeme vycházet z toho, co v regionech máme,“ vyjádřila se ministryně Jourová.
„Naše organizace stojí na špičkových odbornících, kteří své práci rozumí. Tomu odpovídají také výsledky čerpání v našem kraji.
Jsem ráda, že naše kapacity a znalosti budeme moci zúročit i v budoucnosti a že s tím paní ministryně počítá,“ uvedla Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 193 • 4/2014
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ních požadavcích týkajících se předcházení podvodům a řízení rizik ve vztahu k ESIF.
Evropskou komisi zastupovali Walter Deffaa, generální ředitel
DG REGIO a Pascal Boijmans. Transparency International, nevládní neziskovou organizaci, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a prosazovat systémové změny v oblasti veřejné správy
a legislativy a aktivně přispívat k jejímu omezování prezentoval její ředitel Radim Bureš.
Vláda České republiky se v programovém prohlášení zavázala
k boji proti všem formám korupce, např. prostřednictvím přípravy
nového zákona o veřejných zakázkách, který bude reflektovat moderní trendy zadávání v Evropské unii, a který sladí požadavky na
důslednou transparentnost zadávacích zařízení s cílem zamezit korupci a zajistit výběr optimálního dodavatele.
Zdroj: MMR

Lászlo Andor: V čerpání z fondů EU
nastal v ČR pozitivní posun
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová jednala v pátek 21. března s eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění Lászlo Andorem. Předmětem jednání byl aktuální stav čerpání z fondů
EU a příprava nového programového období 2014–2020.
Lászlo Andor podpořil opatření na zajištění zaměstnanosti a sociální začleňování. Velký důraz kladl na reformu veřejné správy
a přijetí služebního zákona. Vyjádřil se také, že v čerpání z fondů EU
nastal v ČR pozitivní posun ke zlepšení a v tuto chvíli v programech
ESF nevidí významné problémy a rizika ztrát.
Zdroj: MMR

„Pro vládu je efektivní využívání fondů EU jednou z klíčových priorit, a proto se potřebujeme poučit z chyb, které se staly, i z dobrých
příkladů kvalitně realizovaných projektů. Do budoucna bychom se
rádi vyhnuly slepým uličkám a jiným prvkům komplikujícím využívání evropských podpůrných nástrojů pro růst a zaměstnanost v České republice. Jde nám sice o využití peněz; ale především nám jde
o důvěru občanů,“ řekla ve svém úvodním vystoupení ministryně
Věra Jourová. Její náměstek Daniel Braun pak podrobně informoval
o všech systémových krocích, včetně krizových a akčních plánů a jejich postupné realizace, které mají za cíl odstranit překážky v řetězci plnění cílů jednotlivých operačních programů.
Zahraniční hosté se zajímali zejména o dřívější i současný přístup ke kontrolním a auditním procesům i o důvody vracení prostředků za některé projekty v oblasti dopravy nebo životního prostředí. Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou byla delegace informována o systému kontrol projektů
spolufinancovaných z evropských prostředků a byly jim zodpovězeny dotazy týkající se následných kroků reflektujících upozornění
na chyby. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj pro delegaci připravili na další den jejich dvoudenního pobytu setkání se zástupci
obou komor Parlamentu ČR a také návštěvu Dolních Břežan, kde
se realizuje jeden z projektů výstavby výzkumného centra evropského významu.

Zástupci MMR jednali o modernizaci
pravidel veřejné podpory
Evropští kontroloři se v Praze zajímají
o stav a zkušenosti s čerpáním
dotací EU i o problémové projekty
Na Ministerstvu pro místní rozvoj, které je národním koordinátorem v oblasti čerpání fondů EU určených na politiku soudržnosti, se
26. března konalo celodenní diskusní setkání s pětičlennou delegací výboru Evropského parlamentu, který se zabývá kontrolou rozpočtu EU. Delegaci vedl Jens Geier z Německa. Členové delegace, doprovázení svými politickými poradci, se zajímali jak o stav a zkušenosti s čerpáním dotací EU, tak o jednotlivé projekty známé z médií
z důvodu pochybení nebo nedostatků při realizaci.
Delegace kontrolního výboru Evropského parlamentu navštěvuje všechny členské státy, protože do kompetence tohoto výboru patří i kontrola využívání prostředků evropského rozpočtu vydávaného na podporu rozvoje států a regionů. Tentokrát přijeli zástupci tohoto výboru do Prahy, kde se setkali se zástupci institucí, kteří se
čerpáním fondů EU zabývají. Členové delegace diskutovali o problematice kontroly a auditů s náměstky ministrů několika resortů.
Diskuse byly velmi otevřené a nevyhnuly se žádnému problému.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže uspořádaly dne 28. března jednání zástupců vybraných
ministerstev a představitelů generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Tématem jednání byl proces modernizace pravidel veřejné podpory, jejich cílů a nastavení budoucí
spolupráce mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Dále pak
také problematika předběžných podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro úspěšné čerpání prostředků z evropských fondů v nadcházejícím období.
Toto setkání navázalo na předchozí odborný seminář, který se
uskutečnil dne 27. března, jehož obsah byl zaměřen zejména na
působnost nového obecného nařízení o blokových výjimkách a nový dokument Evropské komise věnovaný pojmu veřejné podpory.
„Evropská komise považuje pro nové programovací období
2014 až 2020 aplikaci pravidel veřejné podpory za jednu ze svých
priorit a toto jednání se všemi významnými poskytovateli veřejné
podpory v České republice, kteří jsou odpovědní nejen za poskytování národních prostředků, ale i prostředků poskytnutých z Evropské unie, za významný milník v rámci rozvoje další spolupráce
mezi Evropskou komisí a Českou republikou v této oblasti,“ řekla
Zdeňka Pikešová, ředitelka sekce řízení úřadu.
Zdroj: MMR
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O první seminář k přípravě strategií MAS
v Týnci nad Sázavou byl obrovský zájem
V IROPu bude vyčleněna samostatná prioritní osa pro metodu LEADER/CLLD
Národní síť MAS uspořádala 12. března 2014 v rámci projektu
podpořeného z Operačního programu Technická pomoc (OPTP),
první seminář „Příprava strategie komunitně vedeného místního
rozvoje a její jednotlivé aspekty“ v Týnci nad Sázavou, který se setkal s obrovským zájmem MAS. Klíčovou informací pro přítomné
bylo sdělení z ministerstva pro místní rozvoj, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROK) bude vyčleněna
nová samostatná osa 4 na komunitně vedený místní rozvoj, podobně jako tomu bylo v případě dosavadního Programu rozvoje
venkova. Na metodu LEADER/CLLD bude vyčleněno 8% alokace
IROP.
TSu
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Všechny prezentace jsou zveřejněny na webových stránkách NS MAS: http://nsmascr.cz/aktuality/2014/seminar-mas/
Zde přinášíme výtah z prezentací:

Novinky v legislativě
• Celkový odklon od tradiční „přerozdělovací“ politiky soudržnosti

• Klíčová vazba na cíle strategie EU 2020
•

Růst a pracovní místa + environmentální ohledy a začleňování

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
• Doposud pouze v rámci PRV – 112 místních akčních skupin
(MAS), limitovaná finanční alokace
• Rozhodnutím MMR bude CLLD uplatněn i v dalších programech

• Povinnost koncentrovat prostředky na předem definované
aktivity (tematická koncentrace)

• Očekává se otevření pro cca 170 MAS – mnoho nováčků

• Povinnost nastavit systém čerpání tak, aby byla zaručena
efektivita a účelnost vydávaných prostředků (předběžné
podmínky)

• Nutnost vyřešení mnoha nevyjasněných otázek pro nastavení a
správnou implementaci

• Nástroji nebudou jen dotace, ale významný podíl nedotačních
nástrojů (zvýhodněné úvěry, rizikový kapitál, fondy, apod.)

• Dosud nulový zájem o metodu CLLD v urbánním prostoru

• Pro řídicí orgány programů jde o naprostou novinku

• Obava z nekontrolovaného nárůstu finanční alokace na CLLD
•

Tam jsou i alternativní a vhodnější možnosti pro získání finančních
prostředků

„Úkoly CLLD v Dohodě o partnerství“ (MMR – NOK: Ing. Miroslav Daněk, oddělení přípravy Dohody o partnerství v odboru přípravy
programového období 2014–2020)

Strategie CLLD musí obsahovat alespoň tyto
prvky:

4)

popis procesu komunitního zapojení do vypracování strategie

1) vymezení rozlohy a počtu obyvatel, na které se vztahuje
strategie

5)

akční plán ukazující, jak se cíle promítají do jednotlivých opatření

2) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu této oblasti, včetně
analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
(SWOT)

6)

popis řídicích a monitorovacích opatření strategie, prokázání
schopnosti místní akční skupiny realizovat strategii a popis
konkrétních opatření pro hodnocení

7)

finanční plán strategie, včetně plánovaného rozdělení každého z
dotčených ESIF

3) popis strategie a její cíle, popis integrovaného a inovativního
charakteru strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a
měřitelných cílů pro výstupy nebo výsledky; pro výsledky
mohou být cíle vyjádřeny v kvantitativních a kvalitativních
hlediscích; strategie musí být v souladu s příslušnými
programy všech dotčených ESIF

Regionální stálá konference
RSK poskytuje podněty a návrhy vycházející z partnerského přístupu
v regionu k nastavení a realizaci územní dimenze

Regionální intervenční rámec RIR
Vztah k CLLD a SCLLD prostřednictvím naplňování cílů RIR:
•

slaďování projektových záměrů různých aktérů v území vycházející ze
stávajících nebo vznikajících strategií, které mohou významnou měrou
přispět k rozvoji celého regionu/kraje

•

připravování podkladů pro zaměření tzv. cílených výzev, tedy individuálních
projektů naplňujících územní dimenzi

•

pomoci definování činnosti aktérů ve významných integrovaných
projektech, v nichž je vyžadován partnerský přístup

•

časového slaďování přípravy klíčových investičních záměrů / strategických
projektů v daném území (kraje)

RSK bude sestavena ze zástupců regionálních partnerů (kraj, města,
obce, MAS, hospodářští a sociální partnerři…)

Postavení NS MAS:
•

zástupce MAS členem RSK

„CLLD v prostředí integrovaných nástrojů“ (MMR – Mgr. Jelena Kriegelsteinová, ředitelka odboru rozvoje a strategie regionální politiky)
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FINANČNÍ ALOKACE
Objem ERDF
celkem v EUR

Národní veřejné
zdroje v EUR

Celkové
financování
(EU+národní)

PO-1 Zvýšení konkurenceschopnosti
v území

1 623 169 975,9

286 441 760,5

1 909 611 736,4

PO-2 Zkvalitnění veřejných služeb v
území

1 828 453 237,6

322 668 218,4

2 151 121 456,0

PO-3 Posílení kapacity veřejné správy

811 584 988,0

155 015 541,0

966 600 528,9

PO-4 Komunitně vedený místní rozvoj

381 922 347,3

20 101 176,2

402 023 523,5

PO-5 Technická pomoc (mimo TC)

128 898 792,2

22 746 845,7

151 645 637,9

4 774 029 341,0

786 872 365,5

5 560 901 706,5

Prioritní osa (číslo, název)

KOMUNITNĚ VEDENÝ
MÍSTNÍ ROZVOJ

V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM
OPERAČNÍM PROGRAMU

CELKEM IROP

12.03.2014
Týnec nad Sázavou

NA CO JE POTŘEBA SE ZAMĚŘIT
• Kvalitně zpracovat SCLLD

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ
•

• Nehonit příliš mnoho zajíců

•

• Analýza potřeb x analýza programů

• Práce s absorpční kapacitou

•

• Projektové řízení, kapacity na straně
příjemců, financování udržitelnosti

•
•
•

• Rozvážné stanovení monitorovacích
indikátorů

Diskuse s MFČR nad finančními toky a
kofinancováním projektů
Ukotvení posledních otevřených hraničních
oblastí mezi programy
Dokončení strategií a plnění předběžných
podmínek
Zmapování absorpční kapacity
Příprava dalšího vyjednávání s EK
Diskuse nad implementační strukturou
programu

„IROP – prioritní osa 4 CLLD“ (ŘO IROP – Ing. Rostislav Mazal a Ing. Kateřina Skálová – Prioritní osa CLLD)

Harmonogram přípravy PRV
a standardizace MAS - schéma
2014

Rozpočet PRV
2015

Schválený rozpočet pro PRV - EU část 2 170 mil. EUR

Dokončení PRV
Mezirezort, vláda

Celkový rozpočet PRV (včetně ČR podílu) 2 553 mil. EUR

Semináře pro MAS

(kofinancování z EZFRV 85%)

SEA, ex-ante, VPŘ, MPŘ
Předložení PRV vládě

reálný rozpočet PRV tak bude o více než 1 mld. EUR nižší
oproti stávajícímu období (3,6 mld. EUR)

Předložení PRV EK
Schválení PRV ze strany EK
Příprava Pravidel/NV

Vyjednáváme s MF o kofinancování z EZFRV na 75 % - rozpočet by se
navýšil na cca 2,9 mld. EUR

Proces standardizace
První příjem žádostí

3

Jelena Kriegelsteinová (MMR)

Václav Pošmurný

4

Helena Hanoldová (SZIF) a Jan Florian
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HARMONOGRAM STANDARDIZACE

• požadavky

na
MAS
deklarující
schopnost MAS implementovat své
SCLLD metodou LEADER

• zaměřeny na 5 oblastí:
 území MAS
 místní partnerství
 orgány MAS
 kancelář MAS
 institucionalizace MAS

MZe

příjem a registrace žádosti

CP SZIF

kontrola žádosti včetně závěru z
kontrol

MZe

05/2014

vyhlášení výzvy

CP SZIF

09/2014 02/2015
11/2014 –
04/2015
Průběžně
(11/2014 –
04/2015)

zveřejnění seznamu
standardizovaných MAS

MAS

přezkum hodnocení

MZe

přezkum hodnocení

Do
30
kalendářních dnů
ode dne doručení
informace
o
nesplnění
požadavků
Do
30
kalendářních dnů
od
doručení
žádosti o přezkum

Základní standardy MAS – postup (CP SZIF – Ing. Helena Hanoldová, vedoucí oddělení metodiky osy 4 PRV; NS MAS – Jan Dražský
Florian, místopředseda, vedoucí PS LEADER)

Ukázky kartogramů

Schéma 1

Týnec nad Sázavou
12.3.2014

12

Týnec nad Sázavou
12.3.2014

25

Tvorba analytických podkladů, získávání dat z území, kontextové vyhodnocování statistických dat (NS MAS – Ing. Jiří Krist, vedoucí PS
Program a vize a Mgr. Olga Špiková, tajemnice analytik GIS)

Genderový mainstreaming – klíč k rovnosti žen
a mužů
Cílem je vytvořit rovné podmínky pro život mužům i ženám. Jeho
součástí je genderové rozpočtování.
Otázky:
• Mají muži početnější zastoupení v orgánech obce?
• Chcete znát dopady vynaložených výdajů na jednotlivé skupiny obyvatel?
• Zdá se vám, že je jedna sociální skupina v obci zvýhodňována?
• Rádi byste zajistili větší spravedlnost v rámci grantové a dotační politiky?
• Potřebujete více informací o potřebách sociálních skupin v obci?
Přínosy:
• Získáte větší přehled o dopadu vynaložených prostředků;
• Získáte další úhel pohledu na vynaložené prostředky, a tím pádem můžete
lépe posoudit jejich efektivitu;
• Vynaložené prostředky lépe pokryjí potřeby obyvatel;
• Zlepší se kvalita života v obci;
• Synergický efekt z přijatých rozhodnutí.

Evropská charta za rovnost žen a mužů
na úrovni života ve městech a obcích
Základní principy:
• Rovnost žen a mužů představuje základní právo
• K zajištění rovnosti žen a mužů je třeba se postavit
proti kolektivní diskriminaci a znevýhodňování
• Vyvážená účast žen a mužů v rozhodovacích
procesech je předpokladem demokratické společnosti
• Odstranění stereotypů v pohledu na pohlaví je
zásadním požadavkem k dosažení rovnosti žen a
mužů
• Pro uskutečňování rovnosti žen a mužů je nutné do
všech činností místní a regionální samosprávy
zapracovat hlediska pohlaví
• Řádně financované akční plány a programy jsou
nutnými nástroji pro prosazování rovnosti žen a mužů

MPSV, oddělení rovných příležitostí žen a mužů, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

MPSV, oddělení rovných příležitostí žen a mužů, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

tel: 221 924 085, e-mail: hana.koncelova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz

tel: 221 924 085, e-mail: hana.koncelova@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.noviny-mpsv.cz

Tvorba analytických podkladů, získávání dat z území, kontextové vyhodnocování statistických dat (NS MAS – Ing. Jiří Krist, vedoucí PS
Program a vize a Mgr. Olga Špiková, tajemnice analytik GIS)
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Sociálně vyloučené lokality

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz

Komunitní řešení v sociálně vyloučených lokalitách (Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování – Bc. Martin Šimáček, ředitel a Ing.
Zuzana Drhová, Ph.D)

Jak na to?

Věcně půjde o 9 oblastí aktivit obcí a MAS:

• Prorodinná opatření a aktivity musí být součástí
strategie MAS, jinak je nebude možno podpořit
z evropských fondů!

1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání;
2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské
poradny;
3. čtenářská gramotnost;
4. finanční gramotnost;
5. projekty dětí a mládeže, u nejmenších dětí
vznikající za účasti rodičů;
6. slaďování rodinných a profesních zájmů;
7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální
podnikání;
8. aktivní stárnutí a péče o seniory a
9. sociálně vyloučené skupiny.

• Ve strategiích by měly být i důležitá prorodinná
opatření a aktivity mimo možnosti podpory
z evropských fondů. Zdroje bude hledat MAS ve
spolupráci s obcemi.
• Navrhujeme, aby si MAS ustavily pracovní
prorodinnou skupinu, a aby si dohodly rodinu
jako horizontální kritérium – t.zn., aby při výběru
akcí vždy bylo bráno v úvahu, co přináší rodině.

Příprava SCLLD – Poznámky z pohledu rodiny (Ing. arch. Jan Florian, SPOV ČR)

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

První část
CLLD v Dohodě o partnerství a operačních programech
Úvod do problematiky – obecné nařízení EK 1303/2013 články k CLLD (NS MAS – Václav Pošmurný)
Úkoly CLLD v Dohodě o partnerství (MMR – NOK – Ing. Miroslav Daněk, oddělení přípravy Dohody o partnerství v odboru přípravy
programového období 2014–2020)
CLLD v prostředí integrovaných nástrojů – metodika IN a manuál tvorby SCLLD
(MMR – Mgr. Jelena Kriegelsteinová, ředitelka odboru rozvoje a strategie regionální politiky)
IROP – prioritní osa 4 CLLD (ŘO IROP – Ing. Rostislav Mazal a Ing. Kateřina Skálová – Prioritní osa CLLD)
OP Zaměstnanost – investiční priority 2.1 a 2.3 (CLLD) (NS MAS – Markéta Dvořáková, DiS. zástupce v OP ZAM)
PRV – Prioritní osa LEADER (MZe – Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV a Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí oddělení
strategie a implementace osy III a IV)
Základní standardy MAS – postup (CP SZIF – Ing. Helena Hanoldová, vedoucí oddělení metodiky osy 4 PRV; NS MAS – Jan Dražský
Florian, místopředseda organizace, vedoucí PS LEADER)
Druhá část
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Úvod do problematiky – Manuál tvorby SCLLD (NS MAS – Václav Pošmurný)
Tvorba analytických podkladů, získávání dat z území, kontextové vyhodnocování statistických dat (NS MAS – Ing. Jiří Krist, vedoucí PS Program a vize a Mgr. Olga Špiková, tajemnice analytik GIS)
Zapojování veřejnosti do přípravy strategie, komunitní projednávání
Zapojování žen do rozvojových aktivit v regionu a jejich podíl na rozhodování o realizaci strategie (MPSV – Mgr. Hana Končelová,
oddělení rovných příležitostí žen a mužů)
Komunitní řešení v sociálně vyloučených lokalitách (Úřad vlády – Agentura pro sociální začleňování – Bc. Martin Šimáček, ředitel
a Ing. Zuzana Drhová, Ph.D)
Diskuse k zapojování komunity
Tvorba strategické části, kvantitativní a kvalitativní vymezení cílů
TSu
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Co se povedlo ve vyjednávání podpory venkova
z eurodotací 2014–2020 a co nás čeká dál
Otázky pro Václava Pošmurného, koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS ČR

1) V březnu by měla skončit úloha koordinátora vyjednávacího týmu NS MAS
pro příští plánovací období EU? Jak hodnotíte vývoj vyjednávání? Co se nejvíce
povedlo a co nikoliv?
Je pravdou, že ke konci března skočilo
mé oficiální – a tedy placené – angažování na pozici koordinátora vyjednávacího týmu. Oficiálně bude dle rozhodnutí výboru
NS MAS a na základě naší dohody z konce
roku 2013 nyní koordinovat tajemnice NS
MAS, kdy jsme společně tento krok připravovali. I z tohoto důvodu byl profesionální
tým na úrovni sekretariátu NS MAS posílen.
A co se podařilo? Myslím, že se především
podařilo ukázat partnerům z profesních organizací, územním partnerům i zástupcům
z ministerstev, že NS MAS umí připravit
profesionální podklady, že je na každém
jednání připravena prezentovat svá stanoviska, že má na všech úrovních jednotný
a koordinovaný postup, a že je připravená
jednat o kompromisech. Tímto jsme si myslím vydobyli svou pozici jako rovnoprávný
a akceptovaný člen platforem připravujících a následně i spolupracujících na realizaci souhrnu evropských dotací. Co se týká
mé angažovanosti na dalším vyjednávání,
zůstávám v pracovní skupině pro Dohodu
o partnerství a samozřejmě také jako součást řídícího výboru IROP. A mým úkolem bu-

Václav Pošmurný s tajemnicí NS MAS Olgou Šikovou
2) V současné době vrcholí přípravy
de konzultovat jednotlivé postupy směřující od NS MAS. Toto vše už ale dělám jako Dohody o partnerství. Jaký je aktuální
stav vyjednávání a vyhlídky podpory
řadový člen výboru NS MAS.
venkova v dalších letech na konci března z pohledu NS MAS?
Jak jsme mohli slyšet i z úst ministryně
pro místní rozvoj, dá se předpokládat, že
pro komunitně vedený místní rozvoj bude
v Dohodě o partnerství alokováno minimálně 20 miliard z kohezní podpory, další finance budou samozřejmě z Programu rozvoje venkova a také bude ze strany MMR
zajištěno financování animačních a provozních nákladů MAS – dá se předpokládat, že
financujícím operačním programem bude
s největší pravděpodobností IROP.
3) Jaké bude další úloha členů výboru NS MAS po schválení Dohody a partnerství. Co vás v nejbližší době čeká?
Nejdůležitějším úkolem bude aktivně spolupracovat na přípravě implementačních
pravidel CLLD – a to se všemi řídícími orgány, kde bude toto řešeno. Neméně závažným úkolem pak bude nastavení pravidel
pro zastupování NS MAS v jednotlivých
pracovních skupinách, výběrových orgánech a monitorovacích výborech v rámci realizace evropských dotací a především nastavení systému předávání informací a jednotné informovanosti členů výše uvedených
platforem.
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Anketa

Jak jste spokojeni s jednáními o eurofondech?
Bude budoucí postavení venkova lepší?
Zpravodaj venkova oslovil několik osobností z profesních a neziskových organizací zemědělců, venkova, místních a krajských samospráv a položil jim dvě otázky. Jako první
reagovali zástupci Zemědělského svazu, NS MAS, Libereckého a Pardubického kraje. Další
odpovědi přineseme v příštím vydání ZV. Svůj názor nám můžete zaslat i vy!
1) Jak hodnotíte vyjednávání o budoucím plánovacím období EU 2014–2020? Co
považujete z pohledu vaší organizace a vás osobně za největší úspěch a co naopak za neúspěch?
2) Jakou dotační podporu z eurofondů si podle vás vydobyl venkov a aktéři
venkova? Jste s tím spokojeni?
Ing. Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu ČR
1) Vyjednávání na úrovni EU hodnotím
veskrze pozitivně, neboť se nám podařilo
udělat maximum pro naše zemědělce. Nejen, že se podařilo minimalizovat snahu
o omezení větších zemědělců jak v rámci
přímých plateb, tak i Programu rozvoje venkova. Zároveň můžeme využít 13% obálku
pro citlivé komodity, což je více, než původně navrhoval EK, byť se nám nepodařilo zařadit mezi tyto komodity vše, co jsme potřebovali. Hodnotit vyjednávání na národní
úrovni zatím není možné, protože jednání
dosud nebylo uzavřeno.
2) Samozřejmě si dokáži představit i větší podporu, ale v rámci stávajících okolností myslím, že podpora venkova je dostatečná. Je jen na nás, jak ji využijeme. Pro obce
bude klíčové, jak bude schváleno především
nastavení IROP a OP ŽP. Podařila se prosadit
i myšlenka, kterou prosazoval Zemědělský
svaz, tj. aby mohly MAS žádat i v dalších
operačních programech. Tady je třeba ale
zajistit, aby všechny MAS byly schopny tyto prostředky čerpat a aby nedošlo k jejich
zneužití.

Martin Půta
Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje
1) Jednání o rozdělení finančních prostředků pro plánovací období EU 2014–2020 stále probíhají a definitivní výsledky nejsou známy. Za úspěch bych považoval, kdyby se finanční prostředky více než dosud investovaly
do zlepšení stavu majetku v krajích i dostupnosti venkova, tedy například do rekonstrukcí a výstavbu silnic nižších tříd, škol, domovů důchodců a nemocnic, spíše než na tzv.
„měkké“ projekty. O to v současné době usilujeme a věřím, že se tuto strategii podaří
s Bruselem vyjednat a prosadit.
2) O struktuře rozdělení eurofondů do resortů či jednotlivých oblastí skutečně zatím
není rozhodnuto. Vím, že menší obce a venkov obecně si pozornost zaslouží v daleko
větší míře, než tomu bylo v předcházejícím
plánovacím období. Úsilí o směrování vyšších
finančních prostředků z EU do jeho rozvoje
proto budeme jednoznačně podporovat.

tak co nejlepší podmínky pro venkov jako
takový. Myslím, že v rámci možností se podařilo spojit síly, což považuji za velký
úspěch a krok dopředu. Odspodu jsme vytvořili poměrně široký tým spolupracovníků, kteří se aktivně účastnili desítek jednání. Na řadě jednání jsme byli hodnoceni jako jeden z nejlépe připravených partnerů.
Díky tomu se podařilo prosadit mnohem
širší využití metody LEADER, resp. CLLD, než
dosud. To považuji za největší úspěch. Přesto mě mrzí, že jsme museli investovat tolik
energie do jednání se zástupci některých
střešních organizací působících na venkově,
kde byla spolupráce často blokována jednotlivci. Naše práce ale nekončí. Ze zkušeností vím, že kromě toho, že daná oblast je
zařazena do dotačního programu, je důležité i to jak budou nastaveny samotné podmínky pro čerpání dotací a podmínky pro
způsobilost výdajů. Stejně tak např. podmínky pro zadávání veřejných zakázek – i ty
by bylo možné upravit tak, aby díky podpořeným projektům a z nich realizovaným zakázkám dostala práci řada lidí na venkově,
lokálních drobných podnikatelů atd. Pokud
chceme fondy EU využít smysluplně, je před
námi ještě hodně práce.
2) Financí samozřejmě nebude nikdy
dost. To platí víceméně v každé oblasti. Je
třeba si uvědomit, že i priority EU se mění
a proto již nebude možné financovat řadu
projektů, které bylo možné z dotací platit
dosud – především řadu oprav si budeme
muset vyřešit v rámci národních, krajských
a zejména obecních rozpočtů. Na venkov
sice půjde podstatná část finančních prostředků, k poměru vůči počtu obyvatel
a rozloze území venkovských oblastí vůči
ČR je to ale pořád velmi málo. Situace by se
možná změnila, pokud by venkov byl jasnou prioritou vlády – již několikrát jsme navrhovali vznik ministerstva pro venkov, nebo alespoň Rady vlády pro venkov, aby vznikl prostor pro komplexní řešení problémů
venkovských oblastí na vládní úrovni.

Jan Florian ml.,
místopředseda NS MAS ČR

Martin Pýcha

1) V rámci vyjednávání jsme se soustředili především na sjednocení stanovisek různých zástupců venkova, abychom pokud
možno mluvili jedním hlasem a vyjednali Jan Florian ml.
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Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, odbor rozvoje,
fondů EU, cestovního ruchu a sportu,
Krajský úřad Pardubického kraje
1) Považuji za úspěch, že se i přes počáteční významné problémy a nejasnosti daří
v současné době posouvat jednání k nastavení celého systému fungování operačních
programů v ČR tak, aby zde byly v dostatečné míře zohledněny zájmy jednotlivých regionů (krajů i menších územních jednotek).
Považuji za úspěch, že se nakonec všem zúčastněným partnerům daří nacházet kompromisy při mnoha odlišných zájmech a že
již se dá hovořit o tom, že jednání směřují
k akceptovatelným závěrům. Na druhou stranu je nutné si přiznat, že cenou za tyto dosažené výsledky pravděpodobně bude poměrně složitý systém výzev a administrace.
2) Zatím nedokáži posoudit, jaká výše
podpory půjde do venkova. Ta výše není určena jen alokací na program rozvoje venkova, ale jde i o nastavení alokací „uvnitř“
ostatních operačních programů. Je zřejmé,
že budou výrazně vyšší finanční zdroje pro
nástroje, kterými budou disponovat MAS.
Na druhou stranu se třeba ale nepočítá
s existencí Regionálních operačních programů, jejichž prostřednictvím byl v období 2007–2013 venkov výrazně podporován. Z toho důvodu zatím není příliš možné na tuto otázku odpovědět.

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.,
1. místopředseda SMS ČR,
prezident ELARD
1) Já si myslím, že situace venkova v budoucím programovacím období EU se prozatím jeví jako poměrně velmi dobrá, ať již
z hlediska alokace či zjednodušení systému
čerpání prostředků EU. Věřím, že místní akční skupiny v rámci své alokace posílí až na
číslo uvedené v memorandu organizací há-

Radim Sršeň

jících venkovský prostor. Rád bych také zdůraznil velmi silný nástroj Stálé konference
v rámci řízení téměř poloviny všech prostředků, které z EU do ČR přijdou v rámci
tzv. „územní dimenze“ a fakt, že zástupci
venkova a MAS budou mít v této platformě
případné právo veta na veškeré neefektivní
projekty typu akvaparků ve dvou sousedních městech, letiště bez lidí, konkurujících
si čističek v sousedních obcích, megaprojektů typu kongresové centrum apod. Věřím,
že nové, konsenzuální pojetí rozhodování
o prostředcích EU mezi městy, obcemi, krajem, MAS a dalšími aktéry bude předzvěstí
podobné komunikace o všech problémech
regionů. Chtěl bych také vyzdvihnout jednotnost hlavních aktérů venkova, zejména
SMS, SPOV a NS MAS ve vyjednávání budoucího programovacího období – je pro
mě radost v takové jednotě pracovat a jsem
přesvědčen, že jedině táhnutí za jeden provaz přinese kýžené ovoce. Úspěchem je také to, že se na naši stranu podařilo získat také Asociaci krajů. Zklamáním a neúspěchem
je neschopnost příliš přesvědčit o moderní
a efektivní kohezní politice EU a dostatečném využití navrhovaných inovativních nástrojích (např. CLLD) Svaz měst a obcí.
2) S uplynulým obdobím určitě nemůžeme být spokojeni, ať již z hlediska struktury
čerpání mezi jednotlivými sídly, složitostí systému a nedočerpáním vzácných zdrojů, které nám EU nabízí. Zároveň vše bylo rozkrájeno jako uherský salám, různé objemy pro
různé typy sídel, přesně proti moderním trendům kohezní politiky EU, která ve svých klíčových dokumentech zdůrazňuje nutnost vazby a komunikace města a venkova. Věřím, že
to vše se podaří za pomoci nástrojů uvedených v mé první odpovědi v budoucím programovacím období odstranit.

Mgr. Eduard Kavala,
starosta Bělotína, předseda SPOV ČR

Eduard Kavala
2) Tato otázka je předčasná, neboť i vyjednaná alokace pro CLLD není zárukou, že
do obcí do 25 tisíc obyvatel doplynou tabulkově uváděné finance.
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.,
primátor Hlavního města Praha
1) Vyjednávání o novém operačním programu „Praha – pól růstu ČR“ (dále jen OPP)
bylo produktivní již ve fázi tzv. neformálního
dialogu s Evropskou komisí, ve kterém bylo
Hlavní město Praha úspěšné v prosazení
klíčových parametrů OPP pro období 2014–
2020. Velkým úspěchem je definice investiční strategie programu, která konkrétně
zlepší každodenní život Pražanů a celkovou
prosperitu a konkurenceschopnost města.
Díky podpoře městské hromadné dopravy,
výzkumu, inovací a vzdělávání, technického
a aplikovaného výzkumu, díky energetickým
úsporám v městských objektech a budování
sociální infrastruktury bude Praha naplňovat
koncepci „chytrého města“ a tím sledovat
celosvětový trend moderních velkoměst, ve
kterých se jejich obyvatelům příjemně žije.
Za neúspěch nelze v této fázi označit nic
dramatického, snad jen nová pravidla EK
ohledně kofinancování projektů nejsou k Praze tak příznivá, jako k ostatním regionům ČR.
2) Tuto otázku necháváme bez odpovědi

TSu

1) Byl dán poprvé prostor i územním partnerům – nebylo však dáno ochotou centra,
ale podmínkami z Bruselu. Úspěchem je bezesporu navýšení alokace pro CLLD proti počátečním představám MMR z 10 na 20 mld. Kč.
Neúspěchů je však zatím bohužel více:
a) neúspěchy na straně územních partnerů
b) neúspěchy na straně řídících orgánů
ad a) Malá, v některých případech nulová
komunikace mezi územními partnery (SMO,
SMS, SPOV ČR, NS MAS), dokazování, kdo
co vyjednal namísto soustředěného tlaku
s cílem přenést co nejvíce financí z Bruselu
na nejnižší patro – tj. vlastní příjemce.
ad b) Přetrvávající snaha o přerozdělování co největšího balíku peněz shora a selhání koordinační role MMR, které rezignovalo
na roli řídícího orgánu všech OP a z toho
plynoucí nemožnost čerpat metodou CLLD
v části operačních programů.
Tomáš Hudeček, primátor Prahy
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Vítězní starostové Vesnice roku 2013
navštívili společně Senát a Sněmovnu

Foto: KK
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Spolek v březnu jednal na Smíchově při Dni malých obcí. Na programu byla kontrola plnění úkolů a formulování aktuálního postoje
k vyjednávání Dohody o partnertsví.

Potlesk Kněžicím v Evropském parlamentu
Středočeským Kněžicím stejně jako španělské Barceloně patřil ve
čtvrtek 19. března největší spontánní potlesk auditoria parlamentního slyšení nazvaného „Budování politické vůle ke stoprocentně
obnovitelné energii“, které v Evropském parlamentu v Bruselu uspořádaly Světová rada budoucnosti a Centrum klimatických služeb.
Akce pro zainteresované evropské poslance a vybrané přední
aktéry trendu usilujícího o maximální využívání zelené energie se
na pozvání zúčastnil Milan Kazda, kněžický starosta a strůjce úspěchu obce, která je díky vybudovanému Bioenergetickému centru
s bioplynovou stanicí s kogenerací a obecní výtopnou na biomasu
jedinou českou energeticky soběstačnou vesnicí.
Zatímco většina obdobných mezinárodních setkání činí závěr,
že politická vůle je klíčem k podpoře rozvoje OZE, toto parlamentní slyšení začalo rovnou otázkou: Jak můžeme tuto politickou vůli tvořit?
Cílem prestižního jednání bylo oslovit a iniciovat klíčové politické činitele a poslance, jakož i protagonisty evropské energetické
politiky. Slyšení krom výměny zkušeností akcentovalo sdílení konkrétních nástrojů a vytváření mezinárodních sítí, které usilují o to,
aby se obnovitelné energie více prosazovaly.
V tomto kontextu představil kněžický starosta „story“ obecního
energocentra. Umožnilo snížit emise, zlepšit ovzduší obce, vydělávat na prodeji přebytků zelené elektřiny a ještě přitom vyřešit problém splaškových vod, jimiž je bioplynka „krmena“. Navíc se díky
centru obec se čtyřmi dalšími okolními vesnicemi mohla – poprvé
v ČR – dopracovat k vytvoření společného Akčního plánu udržitelné energie do roku 2020. Ten obce schválily právě v uplynulých

dnech se společným závazkem uspořit oproti roku 2005 v uvedeném čase 45 % emisí CO2. Tímto závazkem vstupují mezi bezmála 5 000 signatářů evropského Paktu starostů a primátorů, kteří se
v rámci podpory evropské energetické politiky hlásí k úspoře nejméně 20 % emisí tohoto skleníkového plynu.
Že si tyto cíle berou za své nejen malá střední sídla, ale i velké
metropole, to potvrdilo i úspěšné vystoupení Manuela Valdése,
místostarosty pro rozvoj a koordinaci infrastruktury a urbanismu
v Barceloně. V jeho líčení ambiciózního energetického konceptu
města zaujal mj. důraz na rozvoj využití fotovoltaických zdrojů na
střechách budov.
Mezi vystupujícími zaujal i Yannick Regniére z francouzské CLER,
která koordinuje evropský projekt „Komunity pro zelenou energii“
(www.100-res-communities.eu). Seznámil přítomné s výsledky systematické iniciace a podpory hnutí malých venkovských společenství deseti zúčastněných zemích EU, která směřují k energetické
soběstačnosti formou vytváření společných energetických plánů
pro více obcí, kde důraz je kladen právě na rozmach obnovitelných
zdrojů energie a její úspory. Nejúspěšnější venkovská sídla jsou přitom jednou ročně také vyhlašována za šampióny v rámci již několik let rozvíjené Evropské ligy obnovitelné energie, napojené na obdobné národní ligy v zúčastněných zemích.
Dodejme příznačný fakt, že z 22 českých europoslanců se slyšení krátce zúčastnil jediný.
Karel Merhaut
Zdroj: http://www.spov.org/klub-rurener/potlesk-knezicim-v-evropskem-parlamentu.aspx
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Valná hromada Národní sítě MAS přijala nové
stanovy, rozpočet i memorandum s univerzitou
Nejvyšší jednání MAS v Týnci nad Sázavou navštívil poprvé ministr zemědělství
Memorandum o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou,
výroční zpráva o hospodaření v roce 2013, schválení nových stanov
nebo informace o činnosti Evropské asociace LEADER byly na programu valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR, která se uskutečnila 13. března v Týnci nad Sázavou. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, který ocenil význam místních
akčních skupin pro rozvoj venkovského prostoru. Byla to vůbec první účast ministra zemědělství na jednání nejvyššího orgánu NS MAS.
Hostem valné hromady byl také rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík, který při této příležitosti podepsal společně s předsedou NS MAS Františkem Winterem memorandum o spolupráci.
Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích
a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a propagace.
Dalšími hosty jednání byla náměstkyně ministra zemědělství pro
společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš
Špalková, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova Pavel Sekáč, 1. náměstek ředitele SZIF Miloš Jirovský, předseda Spolku pro obnovu
venkova Eduard Kavala a 1. místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň.

ce, Program a vize a Vzdělávání představily svoje cíle pro rok 2014.
Prvním úspěchem PS Vzdělávání bylo již výše zmiňované memorandum o spolupráci s jihočeskou univerzitou. Tato pracovní skupina má za cíl zvýraznit a přiblížit práci MAS studentům univerzity. Další vysoké školy a univerzity byly nebo budou co nejdříve osloveny k navázání podobné spolupráce.
Hosté a členové byli také seznámeni s činností Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), jejíž vedení a směřování bylo pro období 2014–2015 svěřeno NS MAS ČR v čele se zvoleným
prezidentem Radimem Sršněm, který zastával v roce 2013 post viceprezidenta.
V závěru akce byly schváleny nové stanovy organizace, které
naplnily znění nového občanského zákoníku. Mimo jiné upravily
název organizace na Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. a pro další volební valnou hromadu v roce 2015 svěřily volbu předsedy všem členům organizace.
Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Projekty ve prospěch CLLD
Valná hromada schválila hospodaření a účetní závěrku NS MAS
za rok 2013. Rozpočet navržený pro letošní rok zahrnuje také projekty zaměřené na implementaci komunitně vedeného místního
rozvoje (CLLD) na území ČR a takzvanou územní dimenzi, která je
novou definicí programového období 2014–2020. Projekty byly
podpořeny ministerstvem pro místní rozvoj a Operačním programem Technická pomoc (OPTP).
Činnost národní sítě bude i nadále směřovat zejména k vyjednání co nejlepších a nejširších podmínek pro implementaci CLLD
v ČR s akcentem přímo na pravidla daných prioritních os operač- Ministr zemědělství Marian Jurečka na valné hromadě NS MAS
ních programů. Pracovní skupiny LEADER, Mezinárodní spoluprá- v Týnci nad Sázavou
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 193 • 4/2014

Z

Z č i n n o s t i NS M A S

22

Venkov bude spolupracovat
s Českou zemědělskou univerzitou
Vytváření vhodných podmínek pro přenos informací o aktuálních
výsledcích vědy a výzkumu do venkovského prostoru, pomoc s přípravou rozvojových regionálních strategií i s organizací vzdělávacích akcí je cílem memoranda o spolupráci, které ve čtvrtek 13. března podepsali předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR František
Winter a rektor České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze Jiří Balík.
Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích
a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a propagace.
ČZU chce na základě memoranda pomáhat NS MAS mimo jiné
organizovat aktivity zaměřené na celoživotní vzdělávání obyvatel
venkovského prostoru. Své odborné zázemí jí poskytne při přípravě
integrovaných strategií území NS MAS pro období let 2014–2020.
Univerzita bude zadávat témata venkovského prostoru nejen pro bakalářské, magisterské a doktorské práce, ale také pro vědu a výzkum.
Zároveň bude vytvářet podmínky pro zakládání start-up či spin-off
společností s vhodnými partnery z venkova.
NS MAS se v memorandu zavázala zajistit sběr relevantních podnětů z venkovského prostoru, které by byly základem společných
projektů obou subjektů. Pomůže také vyhledávat aktuální témata
pro bakalářské, magisterské, doktorské a vědecké práce.
OŠ

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

Ministr zemědělství poděkoval za pozvání na valnou hromadu.
Ministerstvo zemědělství a MAS v končícím programovém období
prokázaly symbiózu, která fungovala. Za sebe může říci, že zkušenosti z Moravy, kde osobně působil, tomu naznačovaly i v rámci
praktických zkušeností. V budoucím období doufá, že bude nastavená spolupráce pokračovat. Je jasné, že z logiky věci, tzn. dle nastavení budoucího období, by měli na jednání být i další ministři.
Je nutné si uvědomit, že na společnou zemědělskou politiku se celkový objem finančních prostředků snížil a není možné uspokojit
veškeré požadavky a vysoké nároky. V PRV bude na LEADER povinná alokace 5%, což je přibližně 3,5 miliardy Kč. MAS se podaří, i dle MMR, celkovou alokaci navýšit i z jiných fondů. Velice se
přimlouvá za to, aby se veškeré finanční prostředky, které budou
místní akční skupiny administrovat, využily efektivně a na základě smysluplných projektů se regiony posouvaly nahoru.
Je nutné, aby se s tímto strategickým nástrojem regiony posunuly
dále k rozvoji. Informoval, že v pondělí na poradě byl schválen materiál pro standardizaci MAS a tato aktivita by se měla velice rychle rozběhnout.
Pokud jde o rezort, tak se Program rozvoje venkova nastavuje
tak, aby vše mělo návaznou logiku a byl dodržen princip „to, co je
dobré pro zemědělství, je dobré i pro venkov a obráceně“. Pokud
by to takto nebylo, tak se na ministerstvu dělá něco špatně. ProPředseda NS MAS František Winter podepsal memorandum o spo- gram se dopracovává a řeší se témata dotýkající se problematiky
lupráci s rektorem České zemědělské univerzity Jiřím Balíkem
venkova, jako jsou pozemkové úpravy, investice do zemědělství,
potravinářství a lesnictví, projekty spolupráce, zkrácení řetězce mezi spotřebitelem a výrobcem by měla posunout všechny někam dál.
Z jednání valné hromady:

Z

Ing. Miloš Jirovský, 1. náměstek ředitele SZIF

Hosté:
MZe
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
MZe	Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra
zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou
politiku EU
MZe	Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých plateb
a rozvoje venkova
MZe	Ing. Lucie Krumpholcová, vedoucí Oddělení strategie
a implementace osy III a IV
SZIF
Ing. Miloš Jirovský, 1. náměstek ředitele SZIF
SPOV ČR Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
SPOV ČR MUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR
SMS ČR Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda SMS ČR
ČZU	prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské
univerzity
ČZU	prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.; prorektorka pro vědu a výzkum
ČZU	Doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.; prorektor pro školní
podniky a vnější vztahy
ELARD
Ing. Radim Sršeň Ph.D., prezident ELARD

Poděkoval za vzájemnou spolupráci v minulém programovém
období, ve kterém bylo společně s MAS zadministrováno více než
10 tisíc žádostí. V návaznosti na budoucí období deklaroval další
spolupráci. V závěru informoval, že v budoucnu čeká SZIF administrace standardizace MAS a předpokládá se nárůst počtu MAS v administraci SZIF.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor České zemědělské univerzity
Jako rektor je hrdý, že univerzita a její aktivity jsou spjaty se zemědělstvím, lesnictvím a venkovem obecně. Před více než 106 lety podepsal císařpán František Jozef dekret na zřízení zemědělského oddělení na Pražské technice, a tak se od té doby vytváří dlouhá tradice zemědělství na univerzitě. Univerzita se hrdě se hlásí
k více než 100 leté tradici. Dnes je přes 20 tisíc studentů univerzity a absolventi jsou jistě v řadách tohoto sezení. Náplní univerzity
není jenom dělat vědu a kvalitní pedagogiku, ale také transformace a spolupráce s prostředím. ČZU je otevřená univerzita, která se
hrdě hlásí ke spolupráci s českým a moravským venkovem.
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Alokace MAS v PRV:

Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
Předseda pozdravil jménem SPOV, který je zakladatelem Programu obnovy venkova. Dále je SPOV nositelem myšlenky Vesnice roku, která letos slaví již 20. ročník soutěže. Tímto požádal MAS o zapojení v regionech. Před MAS je sedm let tučných a má obavu, aby
poté nenastalo 7 let hubených. Je potřeba mít na srdci, co náš venkov potřebuje, a to jasnou perspektiva a duchovní rozměr. Za odPodpis Memoranda o spolupráci s ČZU
vedenou práci poděkoval a zdůraznil, že je nutné vždy myslet na
Po
přednesení
Výroční zprávy byl program Valné hromady přeto, co bude, až nebudou finance z dotací. Je nutné, aby z venkova
neodplynulo to, co všichni potřebují, a to je ta elementární soudrž- rušen a přistoupilo se k plánovanému podpisu Memoranda o sponost a to, když se po ránu potkáme, tak se pozdravíme a řekneme lupráci mezi NS MAS a ČZU. Rektor ČZU poděkoval za podpis Memoranda a zdůraznil důležitost ho naplňovat. ČZU je akční universi: „Tady jsme doma“.
zitou a bude se o to maximálně snažit. Předseda Winter poděkoval
za spolupráci a doplnil, že v MAS bude potřeba spousta kvalitních
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda SMS ČR
lidí, které ČZU poskytuje.
Místopředseda pozdravil a poděkoval zástupcům NS MAS za to,
že je organizace pevným spojencem se SMS. Starostové malých
obcí vyhodnotili metodu LEADER jako nejlepší pro rozdělování dotačních zdrojů v území a podporují MAS ve vztahu k budoucímu
programovému období. Poděkoval NS MAS, že je jednotná a profesionální v jednáních. To, že spolu táhnou venkovské organizace
SPOV, SMS a NS MAS za jeden provaz, přináší svoje ovoce.
I když jsou jednání dlouhá a návaznost na změnu vlády a obsazení ministerstev složité, pokud se docílí požadovaného závěru, bude ČR z pohledu EU vlajkovou lodí v rozdělování prostředků i v absolutních hodnotách. MAS by měly implementovat výši prostředků,
které je v memorandu pro venkov uvedeno a podepsáno všemi regionálními partnery.

Aktivity NS MAS ČR v ELARD v roce 2013
Radim Sršeň jako zástupce v ELARD přednesl zprávu o činnosti
v této organizaci za rok 2013, kde působil jako viceprezident. Sršeň nejdříve uvedl, že nová zaměstnankyně NS MAS, která působí částečně v rámci spolupráce s ELARD, je doktorandkou na ČZU,
a tím navázal na podpis memoranda.
ELARD se snaží o co nejhladší spuštění a nastavení CLLD v návaznosti na zkušenosti ze zemí EU. NS MAS je brána jako jedna z nejvíce celistvých a jednotných sítí. Toto není v EU zvykem, ne jenom
na Slovensku mají více sítí, které sdružují jednotlivé MAS. Na základě dlouhodobé spolupráce s NS MAS a jejího působením jako místopředsednické země, byla NS MAS vyzvána k převzetí předsednictví pro období 2014–2015. Věří, že MAS si dokáží se sumou, která
Po úvodní části promluvil předseda NS MAS a poděkoval za slo- by měla být alokována na tento nástroj, dobře poradit a ČR bude
va hostů a dal jim jeden vzkaz, že je vezme všechny za slovo. V zá- vlajkovou lodí v rámci EU.
věru představit činnost NS MAS v rámci ELARD (Evropské asociace
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schvaluje Ing. Radima
MAS) a přivítal prezidenta ELARD Radima Sršně.
Sršně, Ph.D. jako zástupce v ELARD na prezidenta ELARD pro
období 2014–2015.
Mandátová komise ověřila usnášeníschopnost VH:
Členská základna k datu konání VH: 165
Členové s hlasem rozhodujícím: 132 (80 % členské základny)
Valná hromada je usnášeníschopná.
Zpráva o stavu členské základny
Tajemnice organizace Olga Špiková informovala o počtu MAS
v ČR na promítnuté mapě. Evidovaný počet MAS v ČR je k 13. 3. 2014
celkem 179 organizací. Z toho je členy NS MAS 165 organizací
(tzn. 92 %).
Zpráva o činnosti za rok 2013
Předseda organizace František Winter přednesl výroční zprávu
o činnosti za rok 2013. Celá výroční zpráva je vytištěna v počtu 500 ks
a účastníci VH a hosté ji obdrželi při prezenci. Více viz prezentace, která je dostupná na webu http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_
Výroční-zpráva-20131.pdf
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V závěru tohoto bodu se omluvil ministr zemědělství z opuštění jednání a poděkoval za pozvání. Uvítal účast mladých lidí na jednání a jejich činnosti v MAS. Deklaroval, že se bude snažit společně s kolegy z MMR maximálně vycházet vstříc MAS k nastavení
podmínek pro CLLD. Dále uvedl, že bude akceptován návrh na člena za NS MAS do Antibyrokratické komise.
Dále se z jednání omluvil také rektor ČZU a poděkoval za pozvání.
Rozloučil se citátem „Quod bonum, felix, faustum, fortuna tumque
eveniat, tzn. „Nechť to dobře, šťastně, blaženě a zdárně skončí“.
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OP. Jednání probíhají intenzivně již dva roky. Pošmurný poděkoval
všem, kteří se zapojili, protože to je velice zdlouhavé a hektické vyjednávání a spousta práce, např. reakce na dokumenty do druhého dne včetně patřičných podkladů „tvrdými“ daty.
K financování jsou využívány příspěvky a dary MAS, které nejsou zahrnuty do žádných dotačních zdrojů. Na každém jednání
Výboru dostávají zástupci podklady k vyjednávání a zprávy z vyjednávání. Záznam je uveden v zápise a také ve Zpravodaji venkova.
Doposud se podařilo vyjednat více než 169 mil. Kč, které měly možnost MAS přímo využít na vznik a tvorbu svých partnerství
a strategií.

Zpráva o hospodaření za rok 2013
Tajemnice sdružení Olga Špiková přednesla zprávu o hospodaDosažené výsledky v rámci vyjednávání – již získané:
ření za rok 2013. Prezentace k plnění rozpočtu je dostupná na:
Získávání dovedností, animace a provádění pro nepodpořené
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Plnění-rozpočMAS III.4.1. PRV (až 500 000 Kč na dosud nepodpořených 59 MAS)
tu-2013.pdf
28 400 000 Kč
Zpráva Kontrolní komise za rok 2013
Podpora absorpční kapacity OP TP – podpora tvorby Strategií koZprávu Kontrolní komise přednesl její předseda Jaroslav Chmelař. munitně vedeného místního rozvoje (až 750 000 Kč na 178 MAS)
Je zveřejněna v podkladech z VH viz http://nsmascr.cz/dokumenty/ 138 991 352 Kč
Podpora absorpční kapacity OP TP – podpůrné projekty (žadapodklady-z-jednani/valna-hromada/2014-tynec-nad-sazavou/
tel NS MAS) 2 500 000 Kč
CELKEM již získané finance pro MAS na přípravu SCLLD:
Zástupkyně účetní firmy Eva Hamplová přednesla zprávu o účet169 891 352 Kč
ní závěrce za rok 2013, která je dostupná http://nsmascr.cz/conPoměr získaného k vložené investici 2 091 798 Kč. 82 x více
tent/uploads/2014/03/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD-z%C3%A1v%C4%9Brka-2013.pdf
Dosažené výsledky v rámci vyjednávání pro další plánoValná hromada Národní sítě MAS ČR schválila využití výsledku vací období – přepokládané částky:
108 520 000 € = 2 930 040 000 Kč
hospodaření za rok 2013 ve výši 142 147,95 Kč jako převod do re- Výchozí stav (z PRV)
Již dojednáno (z PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK)
zervního fondu.
631 850 000 mil. € = 17 059 950 000 Kč
CELKEM reálný předpoklad
Informace z činnosti vyjednávacího týmu
(z PRV, IROP, OP ZAM, OP VVV, OP PIK) pro MAS na implementaci
1 404 270 000 € = 37 915 290 000 Kč
Koordinátor vyjednávacího týmu Václav Pošmurný krátce shrnul, SCLLD:
o čem vyjednávání pojednává. Valná hromada v Rumburku schvá- Poměr dojednaného k vložené investici 2 091 798,– Kč 8 226 x více
lila 15. března 2012 svým usnesením směr vyjednávání k naplnění
cíle zajištění aplikace metody LEADER v co největším množství opeVýsledky vyjednávání:
račních programů. Výbor NS MAS ČR vytipoval a následně najal na
Na základě zkušeností nabytých v programovém období 2007–
základě smlouvy o dílo na pozici koordinátora vyjednávacího týmu 2013 bude hledána optimální role pro MAS případně NS MAS ČR
Václava Pošmurného, který má za sebou praxi v Posázaví o.p.s. v oblasti vytváření sítí národní a mezinárodní spolupráce v rámci
i v oblasti přípravy dotačních programů v letech 2004 a 2007. Po využívání metody LEADER. V návrhu Dohody o partnerství pro proceloroční práci Valná hromada ve Žluticích 14. Března 2013 schvá- gramové období 2014–2020 je uvedeno, že CLLD bude realizován
lila pokračující mandát na vyjednávání pro další rok a stanovila cíle nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostředpro rok 2013:
nictvím dalších operačních programů v rámci EFRR a ESF.
1. Vyjednat co nejlepší finanční podmínky pro rozvoj venkova
Dále je v Dohodě o partnerství uvedeno, že integrovaného náv období 2014–2020 a co nejširší zapojení MAS do implementace stroje CLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v OP
dotačních programů.
Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Podnikání a ino2. Hájit zájmy MAS a metody LEADER (komunitně vedeného vace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a v Integrovamístního rozvoje) jako celku a fungovat jako zprostředkovatel vů- ném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude vyčleněno miči ostatním partnerům ve venkovském prostoru.
nimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Konečné částky z EFRR
Do vyjednávání byli zahrnuti lidé z MAS, kteří jsou uvedeni ve a ESF pro CLLD budou doplněny do 15. 3. 2014.
výroční zprávě a pomáhají při úpravě metodik, manuálů a návrhů
Integrovaného nástroje CLLD bude využito ve venkovském území, konkrétně v územích MAS tvořeném správními územími obcí
s méně než 25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude menší než 10 000 obyvatel.
Hlavním cílem využití CLLD je posílení územní soudržnosti venkovského území a zajištění dlouhodobého udržitelného rozvoje
území s řešením vztahů mezi obcemi s periferní a stabilizovanou
typologií a venkovskými rozvojovými centry.
Do 15. 3. by měla být finalizována textace do Dohody o partnerství včetně alokace pro CLLD. Velký dík patří partnerským organizacím SMS a SPOV. Částka na CLLD by se mohla dostat na hranici přes 30 miliard Kč, v současnosti je vyjednáno 17 miliard Kč. Velkým úspěchem je, že v IROP je samostatná prioritní osa ve výši 8 %
alokace. Dále se čeká se na stanovení rozhodnutí, z čeho budou
hrazeny režijní náklady MAS. Nemělo by to být z alokace na projekty a je vedena diskuze o financování z OPTP nebo IROP. Ve finále je to na rozhodnutí vlády.
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Dále se intenzivně jedná s AOPK o zapojení MAS v rámci OP ŽP
a OP PIK, kde je ještě nutné velké vyjednávání. Jedná se o to, aby
byly podpořeny všechny MAS, které projdou standardy a také strategie byly schvalovány jako přijatelné a ne výběrem.
Práce koordinátora končí v březnu 2014. Aktivity Pošmurného
budou stále v IROP a DoP. Následující jednání budou stěžejně na
ŘO jednotlivých OP. Důležité je si uvědomit, že vyjednávání nekončí tím, že budou OP ve finálních verzích. Tím spíše práce začíná.
NS MAS se stala důležitým hráčem na poli regionálního rozvoje
a důležitým regionálním partnerem pro ministerstva a vládu – zástupci jsou v nejvyšších orgánech v gesci premiéra. Nutné je se zabývat profesionalizací jak na úrovni jednotlivých MAS, tak i na úrovni NS MAS. Nebylo by dobré takto vydobytou pozici ztratit.
Tým jako takový pokračuje a členové jsou v orgánech, které budou pokračovat i v rámci období 2014–2020. Pracovní skupiny se
překlopí do monitorovacích výborů OP, Rada pro fondy bude také
dále fungovat.

Diskuze k větší profesionalizaci MAS
V rámci diskuze dodal Petr Žůrek za SMS, že byl na jednání
OPTP jako zástupce této organizace. Je důležité být i v takovýchto
orgánech. Protože zaznělo mnoho informací, dotazoval se, zda by
Pošmurný řekl, jak by si představoval skupinu pro budoucí aktivní
roli NS MAS a také jaká je představa kanceláře NS MAS představující tajemnicí. Je potřeba mít ty struktury nastavené tak, aby se
vše nerozplynulo mezi rukama.
Pošmurný odpověděl, že čím je více práce, tím je nutná větší
profesionalizace, a tím také více peněz. Je potřeba vědět, kde se
na to vezmou finance. Jedná se nejen o finance na činnost MAS,
ale i na činnost NS MAS.
V letošním roce se vyjednalo 2,5 mil. Kč na činnost z OPTP jako poradenský orgán v rámci tvorby SCLLD. V DoP je věta, že bude hledána podoba pro síťování i prostřednictvím NS MAS. Důležitá je komunikace s partnery a MAS v rámci přenosu informací
dále k ŘO OP. Prostřednictvím SCLLD je možnost získat data z 92%
území republiky v rámci práce v terénu. Otázkou je, zda v rámci
činnosti bez financí je možné takto pokračovat v nastaveném dobrovolnickém režimu. Pro rok 2015 navrhují středočeské MAS navýšení členských příspěvků na 20 tisíc korun, a tím zajištění financování na profesionalizaci organizace.
Špiková doplnila, že v rámci činnosti MAS je momentálně velká
výzva v tom, že mají organizace možnost zaměstnat nové a mladé
lidi, kteří přinesou jiné informace, možnosti, zkušenosti s formou
jiné práce a zpracování dat. Ona sama je v MAS jenom tři roky a do
NS MAS přinesla potenciál ve formě zpracování map v GIS, který
nastartoval pan doktor Sušanka. Pokud MAS budou v rámci své
činnosti podporovat studenty a praxe, přinese to nové zkušenosti
a pohledy. V rámci budoucnosti se NS MAS začala více profesionalizovat a je zaměstnána nová pracovnice na projekt MMR pro působení v ČR a EU.
Šulák doplnil, že je zde možnost více profesionalizovat i krajské
sítě, kde některé KS již realizují své projekty a mají sekretariát.

Plán práce na rok 2014
PS LEADER
–	Hájit zájmy všech MAS při přípravě a realizaci dotačních programů EU.
–	Podílet se na zpracování metodik pro nastavení standardů
práce MAS.
–	Aktivně se podílet na nastavení implementačních postupů
a pravidel pro MAS v období 2014–2020 s využitím zkušeností z předchozích období.
–	Hájit zájmy MAS a principy metody LEADER (komunitně vedeného místního rozvoje) při realizaci jednotlivých operačních programů.
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PS Mezinárodní spolupráce
–	Zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro
rozvoj venkova (ELARD) a síti PREPARE a udržovat partnerství s dalšími národními sítěmi MAS.
–	Zabezpečit chod českého předsednictví ELARD aniž by tím
byla limitována činnost PS Mezinárodní spolupráce.
–	Propagace a zavádění CLLD na české i mezinárodní úrovni
v rámci seminářů, konferencí, pracovních skupin apod.
– Předávání poznatků z EU na českou úroveň.
– Šíření metody LEADER/CLLD na Balkán.
PS Program a vize
–	Pomoc při naplňování Národního strategického plánu
LEADER 2014+.
PS Public relations (PR)
–	Zprovoznit „komunikační IT body“ na půdě ČZU (popř. dalších VŠ) jako nástroj informací o NS MAS ČR.
–	Zpracovat návrh pravidel komunikace směrem dovnitř i ven
pro NS MS ČR.
–	Zformovat mediální tým (novináři + členové PS) a pozitivně
propagovat a medializovat výsledky práce NS MAS ČR vůči
sdělovacím prostředkům.
PS Vzdělávání
–	Vytvářet na úrovni NS MAS ČR vhodné podmínky pro spolupráci MAS s vysokými školami působícími na území ČR.
–	Vytvářet podmínky k tomu, aby se MAS více angažovaly při
navazování neformální spolupráce se středními školami, které působí na jejich území nebo jsou k jejich území místně příslušné (tj. působí ve městech nad 25 000 obyvatel).
–	Zajistit zapojení zástupců KS MAS Královehradeckého, Libereckého, Moravskoslezského, Pardubického a kraje Vysočina
do PS Vzdělávání NS MAS ČR.
–	Zajistit, aby v nových stanovách NS MAS ČR bylo zakotveno,
že kromě „přenosu poznatků a zkušeností mezi své členy“
vytváří NS MAS ČR také „vhodné podmínky pro vzdělávání
svých členů“.
Celý plán práce je k dispozici na http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/Pl%C3%A1n-prace-2014.pdf
Návrh plánu práce vyjednávacího týmu:
–	Spolupracovat na zapracování maximální možné alokace na
CLLD v Dohodě o partnerství.
–	V návaznosti na schválenou alokaci na CLLD v Dohodě o partnerství nadále spolupracovat s ŘO OP na nastavení implementace CLLD v OP.
–	Zajistit obsazení jednotlivých pracovních skupin, řídících výborů OP a monitorovacích výborů odborníky z řad NS MAS, a pro
tyto zástupce zajistit jednotný přenos informací a vzdělávání.
– Spolupracovat s MAS na tvorbě SCLLD včetně podkladů pro
možný návrh alokací do akčních plánů SCLLD.
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Aktivity NS MAS ČR v ELARD v roce 2014
Radim Sršeň seznámil přítomné s plánem činnosti NS MAS
v rámci ELARD. Od 1. 1. 2014 je NS MAS předsednickou zemí
ELARD pro období 2014–2015. Prezidentem byl jmenován on
jako zástupce NS MAS v této organizaci. Tento rok proběhly organizační změny, které souvisely se změnou sídla do Českého
domu v rámci Stálého zastoupení.
S tímto také souvisela úspora prostředků. Současně jsou také
jistou posilou dvě nové spolupracovnice – jedna v rámci projektu NS MAS z MMR a druhá jako dobrovolnice. Počítá se i s dalším působením po ukončení projektu.
Budou získávány informace přímo v rámci činnosti v Bruselu
pro co nejlepší nastavení CLLD v ČR a celé EU. Cílem je nastartovaná metoda co nejrychleji a nejefektivněji. Druhou činností
je přenos zkušeností z NS MAS na ELARDnapříklad v rámci samofinancovatelnosti, rovného členského příspěvku atd. ELARD
také pracuje z velké části dobrovolnicky a je účastníkem jednání v EU a účastní se v orgánech pro přípravu období. Je vhodné
více využít zkušeností z členských zemí.
Podpora metody LEADER na Balkáně je pokračováním projektu v rámci finského předsednictví. Dále se metoda LEADER
líbí a prezentuje také v Japonsku a Číně. V budoucnu je nutné
zaujmout mladé lidi a navázat spolupráci v rámci činnosti MAS.
Mládežnické parlamenty či stáže jsou dobrým způsobem seznámení a navázání komunikace jak v rámci ČR, tak celé EU. Spolupráce s organizacemi na Evropské úrovni je také další činností ELARD.
ELARD se prezentuje také v Bruselu, kdy 14. 5. 2014 bude
pořádána velká oslava metody LEADER, kde bude společně s EK
představena „kuchařka“ pro MAS „Jak realizovat LEADER“.
Dále se plánují akce přímo v ČR a semináře v krajích k území dimenzi podpořené MMR.
Diskuze:
František Kopecký z MAS Hranicko se dotazoval, proč je nejvyšší objem finančních prostředků na CLLD v ČR, kde je problém
v ostatních zemích? Sršeň odpověděl, že problémem je politika jednotlivých států. Je nutné se připravit na to, že teď máme dobré podmínky, ale v budoucnu to tak být nemusí. ČR je ve vývoji. Bohužel
je nastavení v jiných zemích na osobních vazbách. V ČR je dobrá
pozice způsobena tím, že NS MAS je jednotná, jsou tu aktivity koordinátora Pošmurného a celého vyjednávacího týmu a venkovské
organizace jsou jednotné.
Krist doplnil návrh zaměření činnosti NS MAS pro PS Mezinárodní spolupráce i na Ukrajinu a následně i ELARD.
Sršeň potvrdil, že aktivity se mohou rozšířit na celé východní
partnerství.
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Hroch doplnil, že bude prezentovat tyto plány na své návštěvě na Ukrajině. Dále ještě doplnil poděkování tajemnici Špikové
a předsedovi Winterovi za jejich činnost v NS MAS. Zdůraznil, že je
důležité je se setkávat a řešit věci společně. Upozornil, že by se mělo následné „hledání“ nového předsedy učinit ve spolupráci všech
členů a diskuzi ještě před valnou hromadou.
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schválila návrh rozšířit aktivity PS MS na Východní partnerství, především Ukrajinu.
Rozpočet 2014
Tajemnice Špiková přednesla návrh rozpočtu, který byl zaslán
v podkladech na VH, dostupné také z http://nsmascr.cz/content/
uploads/2014/03/Rozpočet-2014.pdf
Valná hromada Národní sítě MAS ČR schválila výši členských
příspěvků 10 000 Kč pro všechny členské MAS pro rok 2014 a uložila výboru navrhnout systém zvyšování členských příspěvků na rok
2015.
Valná hromada schválila kontokorentní úvěr u ČS, a.s. na zajištění předfinancování projektu OPTP, který byl podán 31. 1. 2014 ve výši 2,5 mil Kč. Předfinancování bude zajištěno formou kontokorentního úvěru ve výši 2 mil. Kč, se zajištěním blankosměnkou vlastní
a zástavním právem k pohledávkám z BÚ klienta u ČS, a.s. a s konečným termínem splatnosti 1 rok od podpisu úvěrové smlouvy.
Nové stanovy
Václav Pošmurný uvedl tento bod tím, že Valná hromada ve
Křtinách zadala úkol k úpravě stanov a paní Saifrtová byla ve Žluticích rok na to pověřena vedoucí této pracovní skupiny. K návrhům se vyjadřoval Výbor a ve finále také renomovaný právník
JUDr. Lenka Deverová. Saifrtová poděkovala všem zapojeným za
aktivitu. Pošmurný informoval, že Stanovy měly být projednávány
také v rámci krajských sdružení při připomínkování ve výboru.
Z pléna byl vznesen dotaz na počty členů v rámci usnášeníschopnosti a hlasování v rámci řádné a mimořádné VH. Tento
bod byl diskutován v návaznosti na možnosti řádné a mimořádné
VH. Dále byly vzneseny další připomínky k členským povinnostem
a plnění smluvních závazků orgánů NS MAS.
Valná hromada nakonec schválila nové Stanovy NS MAS ČR
v předloženém znění. Stanovy NS MAS ČR vstupují v platnost
schválením Valnou hromadou NS MAS dne 13. 3. 2014.
Souhrn usnesení
Předseda návrhové komise přečetl přehled usnesení viz http://
nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/usneseni_VH_2014.pdf
Ukončení
Předseda organizace František Winter poděkoval za účast a vyjádřil přání, že by snad na příští Valné hromadě mohli být účastni
zástupci všech MAS v ČR v rámci členství v NS MAS.
Ze zápisu vybral TSu
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Výbor přijal čtyři nové členy a hodlá
spolupracovat s komorou architektů
V předvečer jednání valné hromady jednal výbor Sítě, který
kromě přípravy výročního celostátního sněmu projednal také další aktivity.
Za nové členy byli přijati Místní akční skupina Mezi Hrady ze Středočeského kraje, MAS Mohelnicko z Olomouckého, Místní akční
skupina Staroměstsko ze Zlínského a MAS Slezská brána z Moravskoslezského kraje. Aktuální členská základna bude pro konání Valné hromady 165 členů.
NS MAS rozhodla o poskytnutí dat pro potřeby projektů Univerzity Karlovy s recipročním poskytnutím výsledků z výzkumu. Na
sekretariát byla zaslána žádost o poskytnutí vrstvy v GIS s hranicemi místních akčních skupin na území ČR pro zpracování map, které budou použity v projektech. Konkrétně ve dvou úkolech, jednak v mapách územního členění Česka pro projekt „Koncept vnitřního pohraničí: význam změn administrativních hranic v procesu
polarizace prostoru“. Za účelem zhodnocení spolupráce v rámci
MAS přes současné hranice vyšších administrativních celků. Zpracovatelem je Tomáš Burda. Dále pro výzkum regionálních identit
v rámci projektu „Název jako symbol – regionální identity na příkladu vnitřních periferii Česka“. Vymezení rozsahu zájmových území
v oblasti Severozápadních Čech Zpracovatelem je Michal Semian.
Výbor rovněž souhlasil s nabídkou na spolupráci s Českou komorou architektů
Na sekretariát NS MAS byla zaslána žádost o spolupráci s ČKA:
–	obecnou spolupráci s důrazem na odbornou podporu ČKA
a to i při vymezování a realizaci grantů
–	návrh na zasílání možných míst pro prověření studenty na ČKA
–	informaci ČKA o architektonických soutěžích a o vědomostní podpoře při jejich pořádání, kterou poskytuje ČKA zdarma – k tomu bych rádi na webu uveřejnili informace a průběžně posílali novinky o uskutečněných soutěžích.
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NÁRODNÍ KONFERENCE VENKOV
15. – 17. 10. 2014, Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj

NÁVRH TÉMAT KONFERENCE
Přípravný tým letošního ročníku Národní konference VENKOV navrhuje shrnout hlavní témata diskutované na
konferenci pod známé heslo KOSTEL - ŠKOLA - STATEK - HOSPODA, vystihující čtyři neopomenutelné prvky každé
vesnice. Uvedená hesla slouží jako metafory, jejichž volnější interpretace určuje rámec hlavního programu
konference a následných workshopů:
-

KOSTEL – péče o památky na venkově, živá kultura na venkově (tradice a folklór vs. současné a živé
umění), krajina jako otevřená galerie starého i současného umění, obnova hmotného i nehmotného
kulturního dědictví a jeho netradiční využití, provázanost kultury a cestovního ruchu, vztah ke kořenům,
evropská křesťanská kultura, …

-

ŠKOLA – zapojení dětí a mládeže do života na venkově a rozhodování o své budoucnosti, inovativní
přístupy k místní vlastivědě, spolupráce mezi obcemi a školami, demografická struktura a migrace
obyvatel venkova, podpora rodin, …

-

HOSPODA – dostupnost a kvalita služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování, …) na venkově, vhodná
témata pro destinační management venkova a jeho organizace, nové impulsy a fenomény v cestovním
ruchu a jak na ně reagovat, …

-

STATEK – selský stav, současný vývoj zemědělství, vztah k půdě, sedláci vs. uživatelé půdy,
„vykořisťování“ půdy, eroze půdy, prostupnost krajiny, místní zaměstnanost, živnostenské podnikání na
venkově, podpora místních řemeslných i zemědělských produktů, …

Účastníci budou na tato hesla nahlížet z pohledu HISTORIE i SOUČASNOSTI, ale především BUDOUCNOSTI,
charakterizované aktuálními pojmy KREATIVITA - INOVACE - SPOLUPRÁCE - ROZVOJ.
Část odborného programu konference bude samozřejmě věnována i přípravě aktérů venkova na období víceletého
finančního rámce EU 2014 – 2020, především formou otevřených individuálních konzultací v EU CAFE.

Budeme rádi za Vaše případné připomínky a náměty k programu konference,
které prosím zasílejte do úterý 18. 3. 2014 na e-mail info@konferencevenkov2014.cz.

Více informací od května na www.konferencevenkov2014.cz.

Přípravný tým letošního ročníku Národní konference VENKOV
navrhuje shrnout hlavní témata diskutované na konferenci pod
Výbor dal rovněž zelenou nabídce na organizaci Folklorního festi- známé heslo KOSTEL – ŠKOLA – STATEK – HOSPODA, vystihující
valu muzik MAS 2015, který organizuje Občanské sdružení KYTICE. čtyři neopomenutelné prvky každé vesnice. Uvedená hesla slouží
jako metafory, jejichž volnější interpretace určuje rámec hlavního
programu konference a následných workshopů. Více viz http://
www.konferencevenkov2014.cz/ Účastníci budou na tato hesla
nahlížet z pohledu HISTORIE i SOUČASNOSTI, ale především BUDOUCNOSTI, charakterizované aktuálními pojmy KREATIVITA –
INOVACE – SPOLUPRÁCE – ROZVOJ.
Další pátá oblast navržena o DŮM, která bude případně dále
rozvíjena.
Příprava Národní konference VENKOV 2014
Konferenci uspořádá SPOV ČR ve spolupráci se SPOV Plzeňského kraje v termínu 15. – 17. 10. 2014 v Konstantinových Lázních
v Plzeňském kraji. Spoluorganizátorem bude CSV.

Výběrová komise OPTP doporučila
schválení projektů MAS v rámci 1. kola
Zatím nejsou zveřejněny informace o podpořených projektech,
protože doporučené projekty výběrovou komisí musí být ještě potvrzeny ministryní pro místní rozvoj a poté mohou být až zveřejněny (20 pracovních dní od podpisu zápisu z VK). Projekty s možnými „problémy“ jsou konzultovány, ostatní žadatelé budou kontaktováni po potvrzení výběru projektů. Druhé kolo výběrové komise
se uskuteční pravděpodobně první týden v dubnu.
Ke konzultacím týkajících se již průběhu projektů, jejich administrace a hlavně dokladování (znění smluv, mzdové listy, výkazy,
faktury atd.) bude ze strany P-CRR připravena souhrnná metodika
k dokladování výdajů a kontrolám. O existenci této metodiky bude příjemce včas informován a o průběžném předkládání dokladů
bude dále komunikovat s již přiřazeným kontrolorem. Předpokládaný termín zveřejnění je konec března.
Olga Špiková, konzultant projektů MAS v rámci OPTP
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Valná hromada NS MAS očima
moravského kreslíře Franty
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Také pěkně a velmi dlouho (začal mi unikat smysl vět) mluvil Radim Sršeň, hlavní to zástupce ELARDu (evropská asociace pro rozvoj venkova, MASek, se spojením s LEADERem vám dám pokoj)
Pan Sršeň ústně vyvěsil tento transparent

Stal jsem se delegátem valné hromady národní sítě místních
akčních skupin České republiky v Týnci nad Sázavou, což se píše
takto: VH NS MAS ČR v TnS. To jsou věci, viďte.
To, že jsem spal nedaleko ve vymrzlé zálesácké chatce bez vnitřních dveří mne nepřipravilo o dobrou náladu a tak jsem s kolegou
byl ráno, jak se říká „na značkách“.
Valná hromada začala čekáním na pana ministra zemědělství
ing. Mariana Jurečku. Ten se dostavil asi po čtvrt hodince. Měl krátký, milý, vše a nic neříkající hřejivý projev. Stal se nejvíce fotografovanou osobou dne. Byla to úplně první návštěva ministra na takovém podniku. Škoda, že si po odjezdu nebude asi již nic pamatovat o VH NS MAS ČR, ale to nevadí, byl to milý člověk a všichni se
na něj usmívali.

Proslov pokračoval i u pultu

P.S. pana ministra jsem zatím vybarvil šedě, ale kdoví…třeba
příště přidám zelenou (barvu venkova)…
Vystupovalo plno hostů a tak jich pár vybírám:
Například pan rektor ČZU (česká zemědělská univerzita) prof.
Balík Jiří.

Také vystoupil pan Kavala

Dozvěděl jsem se, že financování se na rok 2014 podařilo a měl
jsem takovou radost, že jsem na chvíli zdříml a tohle se mi zdálo:

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 193 • 4/2014

Z

Z č i n n o s t i NS M A S

29

Probudil mne silný hlas předsedy NS MAS pana ing. Františka
Zajímavé bylo sdělení paní Olgy, že chce hledat v mapách, nebo
Wintra. Ještě lepší a delší projev, jak pan ministr. Pocítil jsem hřeji- otěhotnět, ale né prý s Václavem. Celá valná hromada měla upřímvou radost nad tím, že jsem rovněž členem MAS.
nou radost.

Po chvíli jsem zase klimbnul a měl tento sen:
Bylo přiznáno, že rybářství je malá nezajímavá oblast a peníze
nedostane. Ale rybáři byli nabádáni, ať zůstanou a ať platí alespoň
peníze do společné kasy. Zástupkyni se to nelíbilo a všichni přítomní se upřímně divili proč.

Naštěstí jsem pana Sršně uviděl celého. Vysvětlil nám podrobDostali jsme se k programovému bodu HÁDKA. Valná hromaně (slovo podrobně používám tehdy, když něčemu nerozumím) jak
utrácí „naše“ peníze po světě. Všichni jsme mu to uvěřili a slíbili da se začala dohadovat o výši příspěvku z MASek. Vedení chtělo
(odsouhlasili) peníze další. Jen ať jezdí. Byl velmi rád a slíbil, že vy- navýšit pro větší útratu, větší MASky byly v klidu, menším se to nelíbilo a tak vše zůstalo při starém. Ke rvačce nedošlo.
razí i na Ukrajinu.

Byl odsouhlasen vznik rezervního fondu. Dostaly se do něj peníze, které se nestačily utratit.

Problematika úprav stanov se scvrkla na bod o počtu členů pro
usnášeníschopnost. Přestože oprava byla jednoduchá, smysl opravy logický, pan předseda využil své silné funkce a přesvědčil všechny, ať hlasují jednomyslně jako dosud a nic se nebude měnit. Prý
by se mohla urazit autorka, co nedělá nikdy chyby. Stalo se. Oběd
vše ukončil.
Mám ještě spoustu poznámek k dění v sále (doma zjišťuji, že už
je mám obdobné z MASkových akcí), ale doufám, že to hlavní jsem
uvedl.
Důležité je poznání, že čerpání peněz pro programy se stále
zdárně posouvá. Rok 2017 se jeví zalitý sluncem, tedy penězi.
Franta Merta, MAS Brána Brněnska
www.kurimfranta.cz

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 193 • 4/2014

A

Aktuálně o venkovu

30

Turistická sezona 2014: Čeká se více turistů ze zahraničí
i vyšší příjmy. MMR a CzechTourism připravují kampaň
Historicky nejvyšší počet zahraničních turistů, kteří směřují do
České republiky, bude dle současných prognóz v roce 2014 opět
překonán. Vyšší návštěvnost českých měst, ale i méně známých
destinací České republiky, podpoří připravovaná marketingová
kampaň.
Příspěvková organizace MMR, agentura CzechTourism, se chystá významně vylepšit povědomí o České republice jako o zajímavé
turistické destinaci, a to především na vzdálených trzích, kterými
jsou USA, Čína či Rusko, incomingovou kampaň zacílí ale i v rámci
Evropy (Německo). Právě z těchto destinací v posledních letech přijíždí, a dle predikčního modelu agentury CzechTourism bude i nadále přijíždět, bonitní klientela. Turisté z těchto čtyř zemí se v loňském roce podíleli ze 46 % na celkovém objemu všech přenocování zahraničních turistů v Česku. Propagační kampaň doplní v rámci
marketingového mixu i vysílání televizních spotů.
„Do České republiky přijelo vloni 7,3 milionů zahraničních turistů, což je zatím historický rekord v návštěvnosti. Příjmy z příjezdového cestovního ruchu dosáhly 137,9 miliard korun, což bylo o
sto milionů více než vloni. Máme radost, že se potvrzuje trend, že
nejen Praha, ale i další místa České republiky se začínají těšit většímu zájmu turistů. V letošním roce bychom byli rádi, kdyby se podařilo počet turistů ještě navýšit a přinést prostřednictvím cestovního ruchu do sektoru ekonomiky až 140 miliard korun,“ řekla ministryně Věra Jourová.
Na marketing a propagaci ČR jsou podle Jourové využívány hojně dotace z fondů EU. „I v cestovním ruchu doháníme čerpání z
fondů. Chceme čerpat maximum, ale ne na nesmyslné projekty.
Máme připraven projekt, v rámci něhož bychom rádi spolupracovali se všemi kraji, které budou mít zájem. Mluvit o něm budeme
na společném jednání 27. března,“ doplnila Jourová.
„Připravovaná televizní kampaň, která je součástí projektu
„Rebranding a marketingová podpora příjezdového cestovního ruchu“, bude emotivní a moderní formou vyprávět příběhy zahraničních turistů v České republice. Jednotlivé spoty na podporu příjezdového cestovního ruchu jsme diverzifikovali na základě specifických očekávání, která turisté z jednotlivých zemí od pobytu v
České republice mají. Na ruském trhu se proto budeme prezentovat jako země vhodná k nákupům s nadstandartní nabídkou lázeňských a welness aktivit, ale v Číně např. jako země s bohatým kulturním dědictvím. Právě toto přesné zacílení nám umožní efektiv-

ní prezentaci na jednotlivých zahraničních trzích,“ řekl Rostislav
Vondruška, generální ředitel agentury CzechTourism.
Do České republiky přijelo v roce 2013 celkem 7,3 milionu zahraničních turistů, což představuje meziroční nárůst o 2%, a historický
rekord v návštěvnosti. Podle předběžných odhadů by měl příjezdový cestovní ruch v roce 2014 zlomit další historický rekord a příjmy
z příjezdového cestovního ruchu by mohly ze současných 137,9 miliard korun (2013) vzrůst až na 140 miliard korun. Zdroj: MMR

Agrární komoru povede exministr
zemědělství Miroslav Toman
Prezidentem Agrární komory bude
v nadcházejících třech letech dosavadní
prezident Potravinářské komory a bývalý
ministr zemědělství Miroslav Toman (54).
Po devíti letech vystřídá v čele největší nevládní organizace tuzemských zemědělců senátora Jana Velebu. Rozhodl o tom
20. března sněm komory v Olomouci. Pro
Tomana, který byl jediným kandidátem
na funkci, hlasovalo přes 90 procent hlasujících. Toman hodlá dál vést i Potravinářskou komoru, kde má
mandát pro další dva roky.
„Musíme se zaměřit především na dokončení procesu společné
zemědělské politiky se zaměřením zejména na oblasti, kde se vytváří pracovní příležitosti,“ řekl novinářům ke svým prioritám v čele Agrární komory Toman. Podporovanými oblastmi podle něj mají být živočišná výroba, pěstování ovoce a zeleniny, chmele nebo
brambor.
Nový šéf Agrární komory chce intenzivně komunikovat s regionálními pobočkami komory a hodlá nově vytvořit analyticko-koncepční tým. „Abychom do budoucna nedělali jen to, že budeme
kritizovat, musíme přicházet s vlastními návrhy,“ podotkl Toman.
Personálně chce stavět na současných zaměstnancích. „Chci to ale
občerstvit dalšími lidmi, které si přivedu s sebou,“ řekl.
Ve vztahu k ministerstvu zemědělství, které donedávna vedl,
a svému nástupci Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) hodlá být razant-
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ní. „Budu si hlídat každý slib, co slíbil, že splní,“ podotkl. Tuzemští zemědělci by se podle Tomana měli přestat rozdělovat na malé
a velké nebo právnické a fyzické osoby a vystupovat jednotně. Zároveň připomněl, že vzhledem k historickému vývoji připadá většina zemědělské výroby v ČR na velké firmy.
Členové Agrární komory hospodaří na více než 70 procentech
zemědělské půdy v zemi. Členské podniky zaměstnávají zhruba
103 tisíc lidí. Vedle zemědělců komora sdružuje lesníky, potravináře, ale například i včelaře.
Toman je prezidentem Potravinářské komory od roku 2007. Působení v jejím čele přerušil v polovině loňského roku, kdy se stal
ministrem zemědělství ve vládě Jiřího Rusnoka. Letos se do čela organizace českých potravinářů vrátil. „Pokud s tím členové budou
souhlasit, mandát dokončím, protože Potravinářská komora je
součástí Agrární komory,“ uvedl exministr s tím, že si v následujících dvou letech troufá řídit obě organizace současně. V rámci souběhu funkcí by chtěl například prosadit větší propojení zemědělských odbytových družstev se zpracovateli.
Toman je synem stejnojmenného předlistopadového českého
a federálního ministra zemědělství. V loňských podzimních předčasných volbách do sněmovny kandidoval jako nestraník v čele kandidátky Strany práv občanů – zemanovců (SPOZ) v Ústeckém kraji.
Veleba vedl Agrární komoru tři po sobě následující volební období od roku 2005. Od podzimu 2012 je nezávislým senátorem.
Ze své pozice hodlá dál bojovat za zájmy tuzemských zemědělců,
řekl novinářům.
Viceprezidentem sněm znovu zvolil současného viceprezidenta
Bohumila Beladu. Druhý viceprezidentem bude bývalý prezident
komory Václav Hlaváček. Vystřídá Jindřicha Šnejdrlu, který se nedávno stal náměstkem ministra zemědělství.
Zdroj: AgK

XXII. sněm Agrární komory ČR
Členové Agrární komory obhospodařují téměř 2 miliony hektarů zemědělské půdy, to jsou zhruba tři čtvrtiny z celkové výměry
České republiky podle evidence LPIS. Počet členů organizovaných
prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor
je 2.969 z toho 2.636 zemědělských organizací. Z toho jsou 1.363
fyzické osoby, které jsou v orgánech okresních a regionálních komor zastoupené 37 %. V počtu členů se neuvádí členstvo třiceti
členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně překrývá.
Sněmu se zúčastnilo 137 delegátů všeobecné sněmovny, to je
99,3 % a 54 delegátů sněmovny společenstev, to je 80,1 % z pozvaných s hlasem rozhodujícím a 114 hostů.
Více informací na: http://www.agrocr.cz/usneseni-xxii-snemu-agrarni-komory-ceske-republiky-konaneho-dne-20-brezna-2014-v-olomouci.php

Předseda SPOV Eduard Kavala: Odchází
prezident Agrární komory Jan Veleba
Z funkce prezidenta Agrární komory ČR odchází po trojnásobně uděleném mandátu senátor Ing. Jan Veleba. V letošních
volbách do předsednictva AK ČR už nekandiduje. Přes názorové
rozdíly udržoval Spolek pro obnovu venkova ČR s Janem Velebou otevřenou komunikaci. „Je pravdou, že se naše názory často odlišovaly. Ale v době, kdy jsme bojovali proti diskriminačnímu systému přerozdělování daňových příjmů, nás prezident Veleba jednoznačně podpořil a připojil se k nám i při stávce, kterou
jsme na podporu nového RUD uspořádali v Praze,“ uvedl předseda Spolku Eduard Kavala. Dlouholeté spolupráce s Janem Velebou si váží a věří, že otevřená komunikace s AK ČR nad agrární problematikou bude po březnovém volebním sněmu i nadále
pokračovat.
KK
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České zemědělství si po letech
udrželo svůj rozměr
Po dlouhé době se českému zemědělství podařilo udržet si svůj
rozměr, když za rok 2013 dosáhnou tržby zemědělců zhruba výše 90
miliard korun. Na jednání výboru Zemědělského svazu ČR, které se
uskutečnilo 11. března 2014 ve Větrném Jeníkově, o tom informoval předseda svazu Martin Pýcha. Mezi hosty výboru byl také kandidát na prezidenta Agrární komory Miroslav Toman, který ve stručnosti seznámil přítomné se svoji vizí fungování Agrární komory.
Dle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy se zemědělské podniky s přetrvávající hospodářskou krizí vyrovnávají dobře.
„Z výsledků hospodaření za rok 2013 vyplývá, že rozměr zemědělství se v roce 2013 poprvé po dlouhé době podařilo udržet a tržby zemědělců za rozhodující komodity se podařilo meziročně navýšit a dostat přes 90 miliard korun,“ řekl Pýcha a nutno podotknout, že tento vývoj odhadoval Zemědělský svaz již na podzim
loňského roku. Další pozitivní věcí je udržení úrovně agrárního zahraničního obchodu. „Záporné agrární saldo se snížilo těsně pod
úroveň minus 24 miliard korun. To je úspěch, uvážíme-li, že dlouhodobý průměr záporného agrárního salda v letech 2003 až 2012
byl minus 30 miliard,“ doplnil Pýcha. Bohužel byl také potvrzen
předpoklad, že většinu záporného agrárního salda bude tvořit zahraniční obchod masem – za rok 2013 tvoří celých 70 %. Co se však
nedaří, je struktura našeho zahraničního obchodu – stále jsou vyváženy základní suroviny jako obiloviny, olejniny či mléko, místo
výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
Předseda Zemědělského svazu také kladně hodnotil členské
podniky, které i v komplikovaných podnikatelských podmínkách
nepřešly k ryze rostlinné produkci a udržují i živočišnou výrobu.
Souvisí to také se zaměstnaností – z vlastního šetření mezi členskými podniky vyplynulo, že v roce 2013 se zastavil několikaletý pokles zaměstnanosti v zemědělství. „A nejen to – zaměstnavatelé
v zemědělství s ohledem na lepší dosažené výsledky přistoupili ke
zvýšení mezd oproti roku 2012 o 4 procenta,“ dodává Pýcha.
Z vnitrosvazového šetření, které se uskutečňuje každoročně
a letos se ho zúčastnilo 384 zemědělských podniků s výměrou přes
630 tisíc hektarů, byl odhadnut zisk v sektoru zemědělství za rok
2013 ve výši 14 miliard korun, což je nadprůměrný výsledek. Český statistický úřad kvantifikoval tento zisk ve výši 16,7 mld. Kč, nutno však zmínit odlišnou metodiku výpočtu a odlišný vzorek šetřených podniků. „Zemědělský svaz má v šetřeném vzorku více podniků právnických osob, kde je zastoupená většina živočišné výroby
v ČR, která není tak ekonomicky rentabilní jako rostlinná,“ vysvětluje Pýcha jeden z důvodů odlišnosti predikce zisku v zemědělství.
Současný prezident Potravinářské komory ČR a bývalý ministr zemědělství Miroslav Toman ve svém krátkém vystoupení sdělil své
hlavní priority, se kterými se uchází o funkci prezidenta Agrární komory ČR. „Nechci se vymezovat vůči žádným skupinám, nechci dělit zemědělce na fyzické nebo právnické osoby. Je třeba všechny hájit stejně a bojovat pro celé české zemědělství, uvedl Toman. „Budu
prezidentem obou komor, budu věnovat stejný prostor jako potravinářům, tak zemědělcům, nebudu nikoho protěžovat,“ odpověděl
Toman na dotaz z publika.
Zdroj: Zemědělský svaz

Ministr zemědělství představuje
svůj tým odborných poradců
Ministr zemědělství Marian Jurečka sestavil tým svých odborných poradců. Jedenáctičlenný tým odborníků ze zemědělské i potravinářské oblasti povede Simona Prečanová, vedoucí Samostatného oddělení analýz a strategie MZe.
V jedenáctičlenném týmu poradců ministra Jurečky jsou odborníci zastupující jak velké zemědělce (dva zástupci Agrární komory ČR), tak zemědělce malé (dva zástupci Asociace soukromého
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zemědělství). Nechybí ani představitelé mladých agrárníků a eko- Vynětí menších obcí a měst
logických zemědělců.
„Do týmu poradců jsem vybral odborníky, kteří mají zkušenos- z registru smluv je na dosah
ti a u nichž předpokládám věcnou spolupráci. Jsou z různých obSMS ČR dosáhlo významného úspěchu v jednání s poslancem
lastí zemědělství i potravinářství, a proto věřím, že nabídnou růzFarským, předkladatelem návrhu zákona o registru smluv. Farský
né pohledy na otázky, jimiž se budeme zabývat a které budeme řevyjádřil pochopení pro vynětí menších obcí a měst z působnosti tošit,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Otázka výše finanční
hoto protikorupčního opatření.
odměny jednotlivých poradců není dosud uzavřena.
Zdá se tak, že je to pověstný krůček blíž naplnění usnesení
Rady SMS ČR z roku 2012, které se k možnosti, že by se povinPřehled poradců ministra zemědělství:
ným subjektem staly i menší územní samosprávné celky, posta1. Bohumil Belada, Agrární komora ČR
vilo jednoznačně odmítavě. „Myslím, že je to dobrá zpráva pro
2. Martin Fantyš, Agrární komora ČR
celý venkov. Menší obce a města jsou tím posledním místem,
3. Václav Koutný, Asociace soukromého zemědělství ČR
kde by se ztrácely veřejné prostředky, a na rozdíl od velkých měst
4. David Smetana, Asociace soukromého zemědělství ČR
postrádají potřebný aparát,“ uvedla předsedkyně SMS Jana Ju5. Jaromír Řezáč, Zemědělský svaz ČR
řenčáková.
6. Petr Mareš, Společnost mladých agrárníků ČR
V podobném duchu se vyslovil i poslanec Farský: „Respektuji
7. Kamil Toman, Svaz marginálních oblastí
obavy starostů malých obcí, na které stát uvaluje často zbytečné
8. Zdeněk Perlinger, PRO-BIO (Svaz ekologického zemědělství)
a nesmyslné povinnosti, byť se tato obava u starostů na Sloven9. Josef Stehlík, Antibyrokratická komise
sku nepotvrdila. Povinnost zde dopadá i na nejmenší obce, sys10. J aroslav Kratochvíl, Českomoravský svaz zemědělských
tém je značně komplikovanější než český a svoji povinnost zvlápodnikatelů
dají. Tato povinnost není ani zbytečná ani nesmyslná, ale mimo
11. T omáš Kreutzer, Potravinářská komora ČR
velká města proteče jen zlomek financí, na které má registr smluv
Zdroj: MZe dopadnout. Jako předkladatel zákona, a mluvil jsem o tom už
v 1. čtení zákona ve sněmovně, si dovedu představit, že pro obce
do určité kategorie bude povinnost dobrovolná, nebo lépe o několik let odsunutá“.
Petice za záchranu pošt míří
Statutární město Zlín, které je i členem SMS, nemá s návrhem zák premiérovi. Známky půjdou charitě kona o Registru smluv žádný problém. „Vím o tom, že některá města s tím problém mají, ale to není náš případ, protože Zlín už smlouStarostové dosud shromáždili v obcích více než vy na webu zveřejňuje,“ podotkl Miroslav Adámek, primátor města
110 000 podpisů
Zlína.
Návrh zákona o Registru smluv v současnosti čeká na projednáNečekaná komplikace v podobě ukrajinské krize zasáhla i do pe- ní ve výborech Poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrh, kterým
tiční akce za záchranu venkovských pošt. Stále se totiž nedaří pře- se upraví okruh povinných subjektů, bude možné předložit ještě
dat tisíce petičních archů do rukou předsedovi vlády. „Už více než ve výborové fázi nebo ve 2. čtení na plénu Poslanecké sněmovny.
týden dojednáváme schůzku s premiérem Sobotkou, k osobnímu
Zdroj: SMS
předání petičních archů. Máme shromážděno již přes 110 000 podpisů ze zhruba 890 obcí a měst. Termín předání je ale stále nejistý,“
sdělila předsedkyně petičního výboru a předsedkyně Sdružení míst- Mezinárodní veletrh investičních
ních samospráv Jana Juřenčáková.
A jak vlastně probíhá technická příprava předání petice? „Archy příležitostí, podnikání a rozvoje
jsou abecedně rozděleny dle krajů do speciálních archivačních kra- v regionech URBIS INVEST
bic. Celkem se jedná o bezmála metr dokumentů o hmotnosti cca
Co přinese obcím Evropská unie 2014+? Kolik peněz dostanou
15 kilogramů,“ uvedla organizační manažerka sdružení Edita Nezvalová. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že se při kompletaci peti- a na co je budou moci využít? Jak se vypořádat s novým Občance sešlo na tisíc poštovních známek různých druhů i roků vydání. Ani ským zákoníkem a rostoucí byrokracií?
Na tyto a další otázky odpoví prezentace Svazu měst a obcí ČR
ty však nepřijdou nazmar. „Rozhodli jsme se, že známky předáme na
charitu. Sbírají se podobně, jako například plastová víčka. Pomohou během mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání
a rozvoje v regionech URBIS INVEST. Už tradičně se koná ve spolutřeba v zemích třetího světa,“ domnívá se Edita Nezvalová.
Co se týká aktuálních zpráv z regionů, které se stále potýkají práci BVV a Svazu, a to od středy 23. do soboty 26. dubna na brs omezováním poštovních služeb, situace se mírně zklidnila. I přes- něnském výstavišti. Aktivity Svazu budou tentokrát zaměřené na
to však dochází k omezování provozních dob na malých poštách, poradenství, informační podporu, získávání podnětů, výměnu incož veřejnost vnímá velmi negativně. „Osekávání otevíracích dob formací apod., uskuteční se také speciální konference.
Konference „Evropské fondy – výzva a řešení“ se koná pod
trvá i nadále. Dostaly se k nám informace, že dochází také ke zkracování úvazků, což v důsledku mnohdy vede k ukončení pracovní- záštitou ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové. Uskuteční se
ho poměru u velmi zkušených pracovnic pošty. Malá změna k lep- ve čtvrtek 24. dubna od 10.30 do 13.00 h v pavilonu P, sál P1.
šímu ale nastává u poštovních přepážek, ze kterých v těchto dnech Akci pořádá MMR ve spolupráci se SMO ČR. Vystoupí na ní odmizí často kritizované zboží, které s poštovním provozem přímo borníci na Evropskou unii ze státní správy, samosprávy i soukronesouvisí,“ podotýká další člen petičního výboru a starosta malé mého sektoru.
Informace bude možné získat od čtvrtka 24. do pátku 25. dubobce Křeč na Vysočině Josef Čamra. Výše uvedené změny souvisí
s rázným postojem nového vedení rezortu vnitra. „Velmi si vážím na 2014 také na stánku Svazu č. 132 v pavilonu P. Po oba dva dny
otevřeného přístupu pana ministra Chovance, se kterým jsme pe- bude návštěvníkům k dispozici Právní poradna, kterou zajistí expertici za záchranu venkovských pošt předběžně projednali. Zdá se, ti Svazu. Ve čtvrtek navíc na stánku Svazu konzultaci k evropským
že rušení pošt nyní není na pořadu dne, i když ohlídat dění ve tématům poskytne přímo místopředseda Evropského parlamentu
všech regionech ze dne na den je velmi obtížný úkol. Náš názor a místopředseda Svazu Oldřich Vlasák. Vstup na veletrh a konferenvšak zůstává neměnný, rušit pošty se našemu státu dlouhodobě ci je pro členy Svazu a jejich hosty po registraci zdarma.
Zdroj: SMO
nevyplatí,“ uzavírá situaci předsedkyně Juřenčáková. Zdroj: SMS
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Program konference „Evropské fondy – výzvy a řešení“
František Lukl, místopředseda Svazu měst a obcí, starosta
města Kyjov – moderátor
Zahajovací vystoupení
Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro evropské programy, MMR
Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí a primátor statutárního města Kladno
Přínosy a zkušenosti z programového období 2007–2013
a příprava a možnosti nového programového období
Miloš Rathouský, člen expertního týmu pro kohezní politiku,
Svaz průmyslu a dopravy
Hodnocení možností a přínosů fondů EU z pohledu SPD
Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí a primátor statutárního města Kladno
Hodnocení programového období 2007–2013
Karla Šlechtová, ředitelka odboru přípravy programového období 2014–2020, MMR
Představení Dohody o partnerství
Markéta Reedová, generální ředitelka, Centrum pro regionální rozvoj ČR
Zkušenosti s administrací projektů IOP v programovém období
2007–2013
Rostislav Mazal, vedoucí oddělení řízení operačních programů, MMR
Možnosti IROPu
Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí, MMR
Nejčastější pochybení při veřejných zakázkách a prevence chybovosti

Vedení SMO jednalo s ministryní
práce a sociálních věcí Marksovou
O systému sociálních dávek, sociálním bydlení či veřejné službě
jednalo vedení Svazu měst a obcí na prvním setkání s ministryní
práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Ministryně i předseda Svazu Dan Jiránek se dotkli také veřejného opatrovnictví a sociálních služeb.
Ministryně Marksová mimo jiné uvedla, že se MPSV a Úřad práce ČR snaží zabránit tomu, aby doplatek na bydlení zneužívali někteří provozovatelé ubytoven: „Chceme zamezit obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení. Intenzivně pracujeme na
návrhu nových opatření, připravujeme změnu zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Rovněž plánujeme ve spolupráci s ministerstvem
pro místní rozvoj prosazení zákona o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, jež na něj mají při
plnění stanovených podmínek nárok.“
„Sociální bydlení a řešení chudoby obecně je samozřejmě důležité téma i pro města a obce,“ nastiňuje náhled Svazu měst a obcí ČR jeho předseda Dan Jiránek a dodává: „Tento sociální problém
se přitom z ubytoven pozvolna překlápí do klasických bytů. V Evropě je prý až deset milionů volných bytů. Majitelé je však raději
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nepronajímají, protože se obávají neplatičů z řad lidí, kteří na nájem jednoduše nemají peníze a kteří se často potýkají s exekucemi. Pokud by stát našel způsob, jak garantovat, že v těchto bytech
bude někdo bydlet, využil je tedy pro sociální účely, mohlo by to
přispět k řešení problémů se sociálním bydlením jako takovým.“
Ministryně Michaela Marksová také uvedla, že se připravuje standardizace sociálních služeb, a to v souvislosti s jejich plánovaným
převodem na kraje. Také informovala o expertní skupině s kraji k sociálním službám. Svaz je nyní v pracovním týmu k sociálnímu bydlení a pravidelně jedná také s Úřadem práce ČR.
Zdroj: SMO

Sněmovna schválila letošní rozpočet
SZIF, bude mít 40 miliard korun
Sněmovna schválila 25. března letošní rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu. Fond má mít k dispozici zhruba 40
miliard korun, což je o sedm miliard víc než loni. Fond zajišťuje především vyplácení agrárních dotací a z jeho rozpočtu se například
podporuje akce mléko do škol. Na správní výdaje fondu je určeno
1,8 miliardy korun.
Z celkové částky 40,4 miliardy korun má být 38 miliard použito
na Společnou zemědělskou politiku. Na marketingovou činnost by
mělo jít 250 milionů. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL)
ujistil, že bude klást důraz na to, aby peníze na marketingovou činnost byly využívány opravdu smysluplně. S vysokou mírou pravděpodobnosti očekává, že fond ani celou tuto částku nevyužije.
Právě o výdajích na marketing se vedla při projednávání rozpočtu podstatná část debaty. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek
(TOP 09) chtěl už na minulé schůzi vysvětlit od ministra zemědělství
Mariana Jurečky (KDU-ČSL), na co jsou určeny. Protože Jurečka tehdy nebyl přítomen, Sněmovna jednání o rozpočtu SZIF přerušila.
Kalousek tvrdil, že 250 milionů pro marketingové agentury je
obrovská částka. Už když byl ministrem, měl prý vážné pochybnosti o efektivitě těchto výdajů. Řekl také, že tyto peníze jsou ve spojení s politikou mimořádným korupčním rizikem. Kalousek neúspěšně navrhoval, aby sněmovna požádala ministra zemědělství,
ať z částky na marketing vyčerpá nejvýše 100 milionů korun. Jurečka s tím ale nesouhlasil a označil to za krok proti tuzemským
zemědělcům a potravinářům.
Na podporu školního mléka počítá rozpočet fondu s částkou až
58,5 milionu korun; z toho 11,5 milionu má jít z EU a 47 milionů
ze státního rozpočtu. Na podporu projektu ovoce do škol, který
má podpořit zdravou výživu a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, by
mělo jít celkem 144,7 milionu korun. Z toho zhruba 105,7 milionu má dát EU a zbylých asi 39 milionů ze státního rozpočtu.
SZIF spravuje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského
záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu. Zároveň kontroluje, zda jednotliví zemědělci pobírají finanční prostředky oprávněně. Spravuje
také národní značku kvalitních potravin Klasa a značku Regionální potravina.
Zdroj: ZS

Jednání SMO a MŽP: Odpadovou
legislativu není vhodné odkládat
Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem
na prvním společném jednání. Po koncepční právní úpravě volá už
řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí.
Přestože už v roce 2008 vydal Svaz měst a obcí spolu s Asociací krajů „Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech
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ČR“, kterou v roce 2011 aktualizoval, dosud není standardizovaná hierarchie nakládání s odpady, ani jejich skládkování.
„Odpadovou legislativu, a to přípravu zákona o odpadech a Plánu odpadového hospodářství ČR na 2015–2024, včetně jeho vazby na Operační program Životní prostředí, považuji za jednu ze
svých priorit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Už dříve jsme podnikli urychlené kroky k čerpání stávajícího OPŽP, vyhlásili nové výzvy, chystáme se odstartovat Novou zelenou úsporám, snažíme se o navýšení alokace nového OPŽP a pokračujeme v kotlíkových dotacích.“
Podle ministra Richarda Brabce je třeba využít evropské peníze
tam, kde je Česká republika vážně potřebuje. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tak mimo jiné připravuje novou legislativu i pro
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
„Města a obce by potřebovaly, aby se peníze z programu Nová
zelená úsporám daly využít také na snižování energetické náročnosti budov veřejného sektoru,“ říká předseda Svazu měst a obcí
Dan Jiránek a dodává: „I když to minulé vedení resortu slíbilo, dosud se tak nestalo a fakt, že o tyto dotace nemohou žádat města
a obce, snižuje efektivitu péče o životní prostředí v území.“
Předseda Svazu Jiránek také poukázal na nutnost – v rámci odpadového hospodářství – řešit nelegální výkup kovů. Ministrovi
představil „Obrazový katalog předmětů, které nelegálně končí ve
výkupnách“ a návrh Svazu, aby kov nebylo možné vykupovat od fyzických osob a tím se omezily krádeže kovů. Dnes ve sběrnách nelegálně končí třeba kolejnice, poklopy od kanálů či kovové části starých elektrospotřebičů, což ohrožuje bezpečnost i životní prostředí.
Diskutovalo se také o vyhlašování národních parků. „Nedávno
jsem navštívil Národní park Šumava a s jeho správou i starosty tamních obcí jednal o novém zákonu, který se šumavského parku týká,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Nová legislativa, která má nastavit jasná pravidla, by měla být připravená do konce letošního roku. Zřejmě se nezavděčíme všem, ale
pokusíme se najít takovou podobu, která bude pro přírodu na Šumavě tou nejlepší.“
„Ve Svazu zastáváme názor, že vyhlašování a úprava chráněných území je možná pouze tehdy, když s ní souhlasí všechny obce, jichž se týká,“ popisuje postoj SMO Dan Jiránek a doplňuje:
„Aby vše co nejlépe fungovalo k prospěchu přírody, krajiny i jejích
obyvatel, je nutná změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Měla by obsahovat ustanovení, že národní parky lze
vyhlašovat jen za předpokladu dohody s dotčenými obcemi včetně stanovení výše kompenzace.“
Podle ministra je zpětná vazba a spolupráce s obcemi v souvislosti se životním prostředím naprosto zásadní. Svaz tak musí být
zapojen do jednání k úpravám i zcela novým právním předpisům,
a to od jejich začátku.
Zdroj: MŽP

Světový den vody: Na konferenci
o povodních, abnormálně suché zimě
i problému s vodovody a kanalizacemi
U příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. březen,
se náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová setkala v pražském Kongresovém centru s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a vodohospodáři.
Náměstkyně Peštová ve svém úvodním projevu zdůraznila, jak
významnou roli v životě společnosti voda má. Je to nezkrotný živel, který dokáže v několika minutách zničit lidská obydlí, ale také
síla, jež vyrábí elektrickou energii.
Při zmínce o povodních náměstkyně Peštová podotkla, že: ministerstvo životního prostředí v tomto směru podporovalo a bude
i nadále podporovat taková opatření, která povedou ke snižování
a omezování rizika povodní s následným pozitivním dopadem pro
oblasti, které jsou povodněmi ohrožené.
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Ve své řeči náměstkyně
Peštová připomněla i opačný
extrém, a to uplynulou zimu
s příliš malým množstvím srážek: „Naše vodní nádrže nejsou naplněny tak, jak bychom
si představovali. To si uvědomují zejména správci nádrží, kteří již dnes přemýšlejí, jak komplikace spojené s nedostatkem vody vyřešit tak, aby měly co nejmenší dopad na potřeby při zajištění dostatku vody pro pitné účely,
průmysl a zemědělství.“
Dále na konferenci s vodohospodáři zazněla aktuální témata
spojená se současnými problémy ve vodním hospodářství. Vedle
nejčerstvějších informací o vodním hospodářství v působnosti Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství se diskuse
točila i kolem hlavních problémů ohledně vodovodů a kanalizací.
Závěrem byly na konferenci oceněny významné vodohospodářské
stavby za loňský rok. Ceny převzali přímo z rukou náměstkyně Peštové zástupci organizací, které se na budování těchto staveb podíleli.
Světový den vody si celý svět připomíná od roku 1993. Důvodem je skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup. Propagace agentur Spojených národů a nevládních organizací věnujících se problémům
spojeným s vodou je zaměřena na čistotu a ochranu vod a jejich
šetření. Každý rok je na Světový den vody zpracováno určité téma.
Letos jím byla „Voda a energie“.
Zdroj: MŽP

V evropských volbách se v České
republice utká 39 stran a hnutí
Celkem 39 politických uskupení vyjádřilo touhu zúčastnit se
květnových voleb do Evropského parlamentu. 18. března byl posledním dnem, kdy mohly politické strany a hnutí oficiálně nahlásit své kandidátní listiny
na ministerstvu vnitra.
V rámci posledních evropských voleb v roce 2009 kandidovalo
v Česku 33 uskupení. Do Evropského parlamentu se ale dostali
pouze zástupci ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.
Po předložení kandidátních listin budou kandidátky přezkoumány a strany mohou být vyzvány k odstranění závad. Rozhodnutí o registraci kandidátních listin bude proto vydáno až 5. dubna.
Kandidující strany a hnutí:
Aktiv nezávislých občanů
ANO 2011
Antibursík – stop ekoteroru!
Česká pirátská strana
Česká strana národně sociální
Česká strana regionů
Česká strana sociálně demokratická
Česká Suverenita
Československá strana socialistická
Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE diktátu Bruselu!
evropani.cz
Fair play – HNPD
Hnutí sociálně slabých
Klub angažovaných nestraníků
Komunistická strana Čech a Moravy
Komunistická strana Československa
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
LEV 21 – Národní socialisté
Liberálně ekologická strana
Moravané
NE Bruselu – Národní demokracie
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Občané 2011
Občanská demokratická strana
Občanská konzervativní strana
Republika
Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska
Romská demokratická strana
SNK Evropští demokraté
Strana práce a Nespokojení občané!
„Strana rovných příležitostí“
Strana svobodných občanů
Strana zdravého rozumu – nechceme euro – za Evropu svobodných států
Strana zelených
TOP 09 a Starostové
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Věci veřejné
VIZE 2014
Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Novým předsedou hnutí STAN
byl zvolen liberecký hejtman Půta
Novým předsedou hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se stal liberecký hejtman Martin Půta. Rozhodli to v pátek 28. března delegáti volebního republikového sněmu
v Průhonicích u Prahy. Půta v čele
hnutí vystřídal Petra Gazdíka, který
se rozhodl znovu nekandidovat.
Nový předseda v tajné volbě neměl
protikandidáta, podpořilo ho všech
160 hlasujících. Delegáti zvolili prvním místopředsedou Gazdíka.
Dvaačtyřicetiletý Půta je dlouhodobě zastáncem volnější spolupráce s TOP 09, se kterou má STAN dohodu o spolupráci. V krajských a komunálních volbách by podle něj měli starostové na rozdíl od sněmovních voleb kandidovat samostatně.
„Všechno, co jsem se zatím naučil, jsem připraven v dalším období použít ve prospěch nás všech. Nejen ve prospěch Starostů a nezávislých, ale ve prospěch obyvatel našich obcí a našich měst,“ uvedl Půta v nominačním projevu. Mluvil také o potřebě politiky otevřené občanům a o tom, že během politické dráhy pochopil, jak moc
krajská a celostátní politika ovlivňují místní úroveň.
Gazdík míní, že starostové potřebují změnu. Od loňského prosince je místopředsedou sněmovny, předsednický post opustil také z rodinných důvodů. Brzy by se mu mělo narodit čtvrté dítě.
Půta má zkušenosti z komunální politiky, od roku 2002 byl třikrát po sobě zvolen starostou v pohraničním Hrádku nad Nisou.
Funkci opustil v roce 2012, kdy byl zvolen hejtmanem.
Zdroj: STAN
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Nové vize městského vládnutí:
Do Olomouce přijede světově
proslulý politolog Benjamin Barber
Americký politolog, absolvent Harvardovy univerzity, bývalý poradce prezidenta Billa Clintona a konzultant německých či slovinských prezidentů Benjamin R. Barber zavítá v polovině května do
Olomouce. Bude hlavním řečníkem na konferenci „Nové vize urbánní politiky. Středoevropská města ve 21. století“, již pořádá společnost Civipolis ve spolupráci s Univerzitou Palackého a městem Olomouc. Ačkoliv Barber ve svých knihách píše o světových metropolích, tentokrát se pokusí odpovědět mj. na otázku, jaká by
měla být role středních měst.
„V oblasti teorie demokracie patří profesor Barber k absolutní
světové špičce. O jeho návštěvě jsme jednali několik měsíců, jeho diář je totiž přeplněný. Je zván na světové konference a jeho díla se
prodávají ve statisícových nákladech. Kniha Džihád versus McSvět
patří ke světovým bestsellerům, do češtiny bohužel zatím nebylo
přeloženo,“ uvedl organizátor konference, politolog Pavel Šaradín.
Barber působí na The City University v New Yorku. Propaguje
demokracii založenou na občanské angažovanosti na lokální
úrovni a také nadnárodní spolupráci představitelů měst, kteří si umějí lépe poradit v řešení celosvětových problémů než
vlády jednotlivých zemí. Do povědomí mimo Spojené státy americké se dostal v polovině 90. let, kdy v knize Džihád versus McSvět
předpověděl střet mezi globalizací a uzavřeným tradicionalismem.
Globalizaci spojoval s nadnárodními korporacemi, které nedemokraticky ovládají politické procesy. Tradicionalismus pak dával do
souvislosti s vyhraněným nacionalismem a náboženským fanatismem, jež je obranou reakcí na tlak agresivního světového trhu. Následný souboj má dle Barbera negativní dopady na demokracii.
Konference se zaměří především na specifika univerzitních měst.
„V prostoru střední Evropy se nepodařilo najít optimální model spolupráce místních samospráv a univerzit. Chceme hovořit o tom, jak
lze tuto skutečnost zlepšit. Pomoci v tom mohou zejména zástupci univerzitních měst ze západní Evropy, kteří mohou předat know-how této spolupráce. Znalcem této problematiky je i Barber,“ doplnil Šaradín.
Na spolupráci měst se americký politolog zaměřil například ve
své poslední knize Kdyby primátoři vládli světu: nefunkční státy,
rostoucí města. Navrhuje například vytvoření parlamentu primátorů, který bude nejen zdrojem nápadů, jak řešit problémy našeho propojeného světa, ale stane se i platformou pro přijímání konkrétních závazných rozhodnutí.
Konference se uskuteční od 14. do 16.
května, pořádá ji společnost Civipolis, Univerzita Palackého a město Olomouc. Zúčastní se
jí zástupci z Innsbrucku, Paříže, Lodže, Toruně či Heidelbergu.
Zdroj: Civipolis, o.p.s.
a Katedra politologie a evropských studií FF UP
Konference Nové vize městské politiky
Ve dnech 14. – 16. května se v Olomouci uskuteční konference zástupců univerzitních měst zemí V4 s vybranými představiteli univerzitních měst ze západní Evropy. Součástí konference
je rovněž setkání zástupců občanských iniciativ a sdružení, které zvyšují občanskou participaci a kvalitu života ve městech. Půjde zejména o představení konkrétních projektů, a to jak pro
občanský sektor, tak pro zástupce veřejné správy zemí V4. Více
o programu na www.cityvision.cz.
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Škola v Albrechtičkách ožila knihtiskem Děti si prověřily znalosti o Bartošovicích
a starými kronikami. Z těch se vyberou a Sedlnicích. Začal projekt spolupráce
staronové příběhy. V pěti regionech
Zábavná vlastivěda z našich vesnic
Staré školní kroniky i z roku 1787 k nahlédnutí anebo setkání s potomky významné osobnosti, rodáka Albrechtiček a bývalého politického vězně Antonína Huvara, povídání s kronikářem a místními dětmi a především práce s historickým knihtiskem, inkoustem a psaním
do voskových tabulek, ražba mincí a spousta dalších aktivit. Taková
byla interaktivní akce v Poodří, která se ve čtvrtek 27. března uskutečnila v budově sympatické malé školní budovy v Albrechtičkách.
Akce se konala v rámci projektu spolupráce pěti místních akčních
skupin Příběhy našich kronik. „Jeho součástí je kromě setkávání s pamětníky, kronikáři a několika podobných akcí i publikace, ve které se
každá obec bude prezentovat jedním příběhem. Ten se má vztahovat vždy k určitému místu jako je třeba kaple, kříž nebo stará cesta,“
vysvětlil předseda MAS Regionu Poodří Oldřich Usvald. Na místo dorazil také kronikář Milan Myška, který děti seznámil se svou prací
a třeba i s příběhem o soše p. Marie. „Je o tom, jak kolem sochy táhlo vojsko a jeden z vojáků po ní vystřelil,“ začal kronikář.
„Bylo to velice podnětné i humorné zároveň. Děti se dozvěděly
zajímavé informace o psaní kronik i o vzniku prvních knih,“ zhodnotil starosta Albrechtiček Miloslav Čegan. Pod dohledem zkušeného
lektora Romana Prokeše ze Studia bez kliky si děti vyzkoušely tisknout obecní znak, stránku z Bible kralické a ti nejmenší obrázky.
„Moc se mně líbila hlavně práce s inkoustem,“ prozradila malá Alenka, která si do inkoustu namáčela ořezaný bambus. To její kamarád
Ondra zase nevěděl, zda se má dřív věnovat knihtisku nebo rytí písmen do voskové tabulky. Mezi přítomnými se objevil i synovec rodáka Albrechtiček, kněze Antonína Huvara. Setkání nad kronikami tak
získalo další přidanou hodnotu živým vzpomínáním na významného
muže, který prožil krutých 10 let ve třinácti komunistických lágrech.
Projekt spolupráce „Příběhy našich kronik“ společně řeší MAS
– Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta, MAS Hanácké Království a MAS Hříběcí hory.
šum

Že v Bartošovicích roste jeden z nejvzácnějších platanů v celé
Evropě, který zasadil milující manžel a významná osobnost obce
Josef Jiří Meinert na památku své ženy, že tam mají rybníky, mlýn,
dřevěný jez a také záchranou stanici, zámek a mnoho dalšího – to
všechno už většinou věděly děti ze Základní školy v Bartošovicích.
V úterý 25. března prověřily a oživily i další znalosti o obci a regionu Poodří na interaktivní akci, která se konala v rámci projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic. Dozvěděly se ale i něco víc…
Jak a na co se kdysi psaly a později tiskly knihy, z čeho se vyráběl
inkoust nebo jak se odlévaly litery. O tom všem děti nejen slyšely, ale
mohly to i vidět a posléze vyzkoušet pod dohledem lektora Romana Prokeše, který je autorem zábavně-naučné části programu. Prokeš není v tomto oboru žádný nováček. Svůj knihtiskařský stroj si
sám vyrobil, stejně jako další náčiní, které s sebou vozí. „Knihtiskařských strojů mám už víc. Předvádím je léta především v knihovnách,
muzeích a školách,“ prozradil výřečný muž, který si svým projevem
získává popularitu u malých i velkých dětí, studentů i učitelů. „Je to
pravda, takové představení jsme ani nečekali, naše děti byly nadšené,“ potvrdil učitel bartošovické devítiletky Vladimír Petřvalský. Více
než stovka dětí z Bartošovic, ale také Hukovic či Sedlnic a dalších
okolních obcí si vylisovala obecní znaky, stránku z Bible kralické a jiné obrázky. „Mohli jsme si také vyrazit minci nebo zkoušet psát inkoustem,“ řekl jeden z žáků páté třídy. Další pracovní skupina měla
zaměstnání společně s autorkou budoucích publikací Marií Šulákovou. „Publikace vzniknou pro školy v Poodří k předmětům prvouka
a vlastivěda a spolupracovat se mnou budou učitelé z místních základních škol,“ uvedla. Na akci si s dětmi povídala právě o obecních
zajímavostech a odlišnostech, prohlížela staré mapy. „Vybrala jsem
záměrně takové perličky, které si děti zapamatují. Povídali jsme si
o původech názvů obcí v regionu, o znacích, jak se tady v minulosti žilo obyčejným lidem, jak se trestali zloději, k čemu všemu sloužily mlýny, jaké stezky tudy vedly,“ uvedla pro příklad.
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Zpráva z MAS Pošembeří: Máme filmy
pro venkov!
Učíme se filmem je název projektu spolupráce, na kterém pracují kromě MAS Region Pošembeří, Přemyslovské střední Čechy, MAS Sedlčansko a MAS Vyhlídky.
Partnerem tohoto vzdělávacího projektu je občanské sdružení Harvest Films, jehož úkolem je odborné poradenství ve výběru dokumentárních filmů pro zúčastněné místní akční skupiny.
Realizátoři připravili celkem 32 seminářů s diskusí rozdělených do čtyř tematických okruhů. Těmi jsou prostupnost venkovské krajiny, samospráva na venkově,
veřejný prostor na venkově a ekonomika
venkova. Pomocí doprovodných dokumentárních filmů z Čech i zahraničí, které jsou promítány na seminářích, chtějí cíleně inspirovat obyvatele svých regionů,
potažmo i z celé České republiky a motivovat je k myšlenkové změně života na
venkově. Semináře pod vedením lektorů
a praktiků jsou rozděleny do dvou bloků
a to pro širokou nebo pro odbornou veřejnost. Živě se diskutuje o regionální produkci, o nevyužitých objektech vhodných
pro podnikání, o možnostech vzájemné
spolupráce mezi obcemi a vysokými školami, o moderním přístupu k rekonstrukcím i nové výstavbě na venkově anebo
o zvyšování biodiverzity venkovské krajiny. Návštěvníci se na těchto vzdělávacích
akcích mohou setkat s odborníky, jakými
jsou například Jiří Kupka, jenž se zaměřuje na veřejný prostor a urbanismus venkova či Ilona Švihlíková, aktivistka občanské
iniciativy Alternativa zdola, jež přináší nový pohled na lokální ekonomiku.
Projekt Učíme se filmem vyvrcholí
20. září 2014 jednodenním filmovým festivalem v českobrodském kině Svět. Bude
to přehlídka těch nejlepších filmů ze seminářů, které vyberou účastníci a některých novinek roku 2014. I po skončení seminářů a festivalu budou filmy zájemcům
k zapůjčení zdarma.
Chcete se stát sponzorem – partnerem projektu, prezentovat
své výrobky nebo činnost na seminářích či filmovém festivalu?

Na projektu Zábavná vlastivěda z našich vesnic spolupracují
místní akční skupiny Regionu Poodří a Hanácké Království. Podpořila ho Evropská unie z Programu rozvoje venkova LEADER.
Projekt doprovází nový web: http://www.vlastiveda.eu/
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ník. Patronkou projektu je zpěvačka Aneta Langerová, která se
pravidelně zapojuje i do samotného úklidu.
Vyčistit řeku Sázavu se dobrovolníci vydají už podeváté. Z koryta řeky a jejího okolí budou opět sbírat odpadky, které tam po sobě zanechali nezodpovědní lidé, nebo které přinesla loňská velká
voda. Zapojit do úklidu se může každý – jednotlivci i kolektivy, děti, mládež i dospělí. Do igelitových pytlů budou sbírat všechno, co
do přírody nepatří. Nasbíraný odpad pak nákladní auta odvezou
na skládky.
JT

V Posázaví vzniknou dvě nové
naučné stezky

Dáme vám prostor! Kontaktujte Petru Ištvánikovou na e-mailu
ist-vanikova@posemberi.cz, nebo volejte číslo 724 033 722. Další podrobné informace najdete na www.posemberi.cz a na Facebooku, kde máte možnost o projektu a seminářích diskutovat.
Projekt „Učíme se filmem“ je financován z Programu rozvoje
venkova, Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
Petra Ištvániková, MAS Region Pošembeří

MAS Moravský kras zve začátkem
dubna do Křtin i do Senetářova:
Za pohádkami, hudbou i gastronomií
Seminář Pověsti, legendy a historické příběhy v produktech venkovského cestovního ruchu pořádá ve dnech 3. – 4. dubna v obci
Křtiny MAS Moravský kras. Součástí semináře bude i blok o pravěké historii Moravského a Slovenského krasu a jejím potenciálu v cestovním ruchu. V pátek je připravena exkurze s pověstmi po zajímavých místech v regionu a v Brně.
Podrobnosti o akci spolu s videoochutnávkami k jednotlivým
blokům semináře jsou k vidění na webových stránkách MAS Moravský kras.
A to není všechno. Hned na sobotu 5. dubna chystá MAS další program. Ve spolupráci s kolegy z MAS Občianske združenie
KRAS a obcí Senetořov zve do Senetářova na Festival Den šneka
Krasíka. Děti i dospělí se mohou těšit na vystoupení místních i slovenských hudebních skupin, pro děti bude připraveno maňáskové
představení, soutěže a pohádkové hry. Pro rodiče gastronomické
speciality Slovenského krasu. „Máte doma zajímavou šnečí ulitu
a můžete ji věnovat pro šnečí muzeum,“ ptají se pořadatelé. Pokud
ano, přineste ji s sebou. „Všichni dárci získají odměnu. Mohou to
být ulity suchozemských, vodních i mořských šneků,“ slibují.
Zdroj: http://www.mas-moravsky-kras.cz/

Tradiční jarní úklid řeky Sázavy
se uskuteční od 11. do 13. dubna 2014
Není Vám lhostejný stav řeky Sázavy a jejího okolí? Přidejte se
k nám a pomozte uklidit její břehy. Tradiční jarní úklid, známý pod
názvem Čistá řeka Sázava, se letos uskuteční od 11. do 13. dubna. Vítaná je jakákoliv pomoc, finanční a materiální, nebo můžete přímo přiložit ruku k dílu. Stačí se přihlásit na e-mail zemanova@posazavi.com nebo na telefon 723 881 081. Číslo účtu společnosti Posázaví o.p.s. pro zaslání příspěvku je 326666339/0800.
Podrobnosti o celé akci jsou na leader.posazavi.com v sekci Partnerské projekty.
Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik a společnost
Bisport s.r.o., mediálním partnerem Rádio Blaník a Benešovský de-

V Posázaví vzniknou dvě nové naučné stezky s pomocí dotace ze
Strategického plánu Leader. Po první stezce se návštěvníci dostanou
k rozhledně Špulka u Lbosína, druhá je provede Týncem nad Sázavou a jeho okolím. Místní akční skupina Posázaví, která SPL v regionu administruje, mezi oba projekty rozdělí 1,3 milionu korun. Realizovány budou do června 2015.
Rozhlednu Špulka na vrchu Březák staví sdružení obcí CHOPOS
a otevře ji 26. dubna. K nové dominantě regionu povede ze Lbosína naučná stezka, kterou připravují společně místní školy, spolky
a dobrovolníci všech věkových kategorií. Náklady na její vybudování jsou 513 000 korun, z toho dotace pokryje 381 000 korun.
Dotaci získala také naučná stezka Vlastivědného klubu města
Týnec nad Sázavou a okolí. Bude dlouhá téměř šest kilometrů a doplní ji devět zastavení. Návštěvníky seznámí s přírodními krásami
a kulturními památkami Týnecka. Z rozpočtovaných téměř dvou
milionů korun pokryje dotace 948 000 korun.
JT

Vila Karla Čapka ožívá – pracují v ní
odborníci a schází se komise
Tým odborníků pracuje nyní přímo v Čapkově vile, kterou se vloni podařilo po dlouhých jednáních získat do majetku pražské desáté městské části. „Tým složený z archivářů z Památníku národního písemnictví, Národního památkového ústavu a naší radnice sepisuje a katalogizuje kompletní inventář tohoto historického
pokladu Prahy 10,“ vysvětlil starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík
(Nez.), který stál u zrodu myšlenky dům do majetku města získat.
Ve vile tak v těchto týdnech a měsících vzniká zcela přesný soupis nejen veškerého movitého majetku, který byl součástí kupní
smlouvy, ale i toho, který městu daroval majitel vily a potomek Čapkovy manželky Karel Scheinpflug, a na nějž doposud nebyl zpracován znalecký posudek. „Teprve po ukončení detailního soupisu
a vyhodnocení drahocenného autentického zařízení domu budeme vědět, jak velký poklad a potenciál pro další čapkovské bádání
dům ukrývá,“ okomentovala současné dění ve vile předsedkyně
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Společnosti bratří Čapků a ředitelka Památníku Karla Čapka Kristina Váňová.
Proces dokumentace archiválií je relativně zdlouhavý – jako ilustrace může sloužit fakt, že tři týdny odborným pracovníkům zabrala pouze jedna místnost v přízemí. Souběžně s prací archivářů
jsou zřízeny i dvě skupiny, které řeší konkrétní budoucí využití vily.
Městské zastupitelstvo totiž posvětilo vznik komise a starosta navíc zřídil expertní pracovní skupinu. Její členy tvoří zástupci nejrůznějších kulturních a odborných institucí jako ministerstva kultury
či Památníku národního písemnictví. „Dosavadní přístup Městské
části Praha 10 považuji za velmi zodpovědný a koncepční. Myslím,
že je zřejmé, že cílem nového majitele není vzácný objekt krátkozrace ekonomicky vytěžit, ale odpovědně spravovat a zachovat.
Vytvoření nové kulturní instituce, zaměřené na archivaci a popularizaci díla bratří Čapků považuji za optimální cestu,“ komentovala dosavadní průběh historička umění a soudní znalkyně na tvorbu Josefa Čapka Pavla Pečinková.
Pracovní skupina, která se nyní pravidelně schází, bude podávat své podněty komisi, která jej legislativně upraví a předloží zastupitelstvu. Jedním z bodů, o kterém se bude jednat, je určení
subjektivity organizace, která bude vilu Karla Čapka spravovat.
„Na vile bratří Čapků je zajímavé především to, že se některé části podařilo zachovat téměř tak, jako kdybychom se do ní vypravili
ve dvacátých letech minulého století. V zásuvkách jsou dokumenty denní potřeby, poznámky, zápisky. Člověk má pocit, jako by se
přenesl v čase – vůbec to nepůsobí muzeálně, ale nesmírně živě,
sugestivně. Je to malý zázrak, který musíme zachovat pro další generace. Návštěvník by měl mít pocit, že se ocitl na stránkách některého sci-fi románu Karla Čapka,“ řekl po své návštěvě vily režisér dokumentů o Karlu Čapkovi a jeden ze členů pracovní skupiny Ondřej Kepka.
Vila je v současné době stále nepřístupná veřejnosti, Praha 10
nicméně pro nedočkavé zájemce připravila alespoň možnost virtuální návštěvy nejzajímavějších částí vily. Umístěna je na adrese
www.praha10.cz/capek a mezi její první virtuální „návštěvníky“
patřil i někdejší prezidentský mluvčí Ladislav Špaček. „Jsem ještě plný dojmů z virtuální prohlídky Čapkovou vilou. Musím poděkovat
za to, že jste vykonali mimořádně záslužný čin a vilu koupili, ba co
víc, relativně rychle jste ji, zatím alespoň virtuálně, zpřístupnili veřejnosti,“ komentoval aktivitu radnice Špaček.
Jaroslav Konečný
vedoucí oddělení sekretariátu kanceláře starosty Prahy 10

Fórum cestovního ruchu informovalo
o chystaných novinkách v Posázaví
Rozhledna Špulka s naučnou stezkou na vrchu Březák u Divišova a Centrum sklářského umění v bývalé huti František v Sázavě letos patří mezi nová turistická lákadla regionu Posázaví. O chystaných novinkách hovořili v Hřebčínu Favory v Benicích na Benešovsku účastníci Fóra cestovního ruchu. Na akci, kterou pořádala
společnost Posázaví o.p.s., přišlo 40 zástupců obcí, informačních
center a podnikatelských subjektů z regionu.
„Fórum cestovního ruchu bývá každoročně příležitostí k výměně informací o turistických aktivitách, které připravují zdejší města,
obce a jejich svazky, podnikatelé i spolky. Mohou tady navázat kontakty, navzájem se poznat a pomoci si v propagaci svých akcí,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Představila například chystanou propagační brožuru Posázaví 10x jinak,
která je letos postavena na deseti stěžejních pilířích cestovního ruchu v Posázaví – mimo jiné zámcích Konopiště, Jemniště a Vlašim,
Sázavském klášteru nebo Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Informovala také o vzpomínkových akcích k 100. výročí atentátu na Františka Ferdinanda d’Este a začátku Velké války.
Ředitelka společnosti CESTY SKLA o.p.s. Martina Kulhavá hovořila o Centru sklářského umění huť František, které se otevře 2.
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června v Sázavě. „Nejsme muzeum,“ upozornila Martina Kulhavá.
Návštěvníkům nabídnou unikátní expozici současného sklářského
umění, ukážou jim brusírnu, rytebnu a dílnu s pecemi, připravují
sklářské kurzy pro odbornou i laickou veřejnost a výukové programy pro školy.
Manažer mikroregionu CHOPOS Miroslav Kratochvíl informoval o rozhledně Špulka, kterou postavil svazek obcí společně s dalšími partnery. Otevře se 26. dubna a povede k ní naučná stezka,
na jejímž vybudování se podílelo pět škol z regionu a řada dobrovolníků.
Starosta obce Ratměřice Viktor Liška připomněl blížící se výročí
bitvy u Jankova, která byla jednou z významných bojových akcí třicetileté války. V roce 2015 od ní uplyne 370 let. Významnou historickou událost připomínají naučné stezky vedoucí autentickým
prostředím bojiště i tištěné materiály. Letos vyjde barevná publikace Jankow 1645 a bude spuštěn nový web s virtuálním muzeem
prezentujícím digitalizované mědirytiny s tématem třicetileté války, které zapůjčil majitel hradu Český Šternberk. Na příští rok se
plánuje také setkání klubů vojenské historie, workshopy a přednášky. Manažerka Mikroregionu Džbány Lucie Krubnerová uvedla,
že město Votice plánuje otevřít muzeum třicetileté války v bývalém
františkánském klášteře, který loni koupilo.
Účastníci fóra také získali informace o unikátním muzeu Včelí
svět v Hulicích, o putování na koloběžkách Ladovým krajem, o pochodu Za posledním puchýřem, který pořádá Klub českých turistů
Benešov, o aktivitách Lanového centra Slapy, outdoorového centra Bisport, Areálu Barochov a dalších.
Jaroslava Tůmová

Do rozvoje venkova a podpory
životního prostředí dá Zlínský kraj
letos 32 milionů korun
Návrh na rozdělení finančních prostředků určených na rozvoj
venkova a vodohospodářské infrastruktury v celkové částce přes
32 milionů korun předkládá Rada Zlínského kraje zastupitelstvu.
Krajské peníze mají směřovat do tří základních oblastí: do programu obnovy venkova (19 374 000 Kč), do vodohospodářské infrastruktury (4 529 000 Kč) a formou návratné finanční výpomoci
místním akčním skupinám (8 100 000 Kč).
V programu obnovy venkova kraj poskytne dotaci na 39 konkrétních rekonstrukcí komunikací a na revitalizaci 10 hřbitovních
areálů.
Poslední oblast krajské podpory se týká třinácti místních akčních skupin zajišťujících realizaci rozvojových projektů v jednotlivých mikroregionech, kterým kraj poskytne návratnou finanční výpomoc na pokrytí provozních výdajů v roce 2014 a tím i zajištění
jejich personální stability a akceschopnosti pro následující programovací období.
Zdroj: KÚZK
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Cesty městy: Startuje
soutěž pro ambiciózní obce
Nadace Partnerství vyhlásila další ročník soutěže Cesty městy.
Má být kláním měst či regionů, jehož vítěz se stává inspirací pro
ostatní. Přihlášky do soutěže totiž nezasílá autor řešení, zhotovitel
či investor, ale obec, město či kraj, v jejímž katastru se řešení nachází. Za dobu trvání soutěže odborná porota zhodnotila přes 330
dopravních řešení, které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno
bylo na 75 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,3 miliony korun.
Vítěz bude slavnostně vyhlášen v září u příležitosti Evropského
týdne mobility. Novinkou letošního ročníku je zařazení vzdělávacího programu pro zástupce měst a obcí, který je zaměřen na dopravní bezpečnost a další témata související s rozvojem městské
mobility.
Více informací o soutěži: www.cestymesty.cz
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ské skupiny Jazzbook. Účast přislíbila farma Rudimov, která se zabývá chovem a prodejem hovězího a jehněčího masa. Těšíme se také
na kuchařskou exhibici s ochutnávkou. Děti si budou moci prohlédnout mláďata hospodářských zvířat.
Možná si ještě někdo pamatuje, jak na Hovězím farmářském trhu
v říjnu 2011 nebylo na prodej ani deko hovězího masa. Po třech letech bychom mohli toto farmy Rudimov u Slavičína. Chtěl by zde
představit kvalitu hovězího a jehněčího masa z vlastního chovu. V nejbližší době by měla být na farmě zkolaudována nová bourárna, která přinese nabídku masa z lokálních chovů. O kvalitě masa se budete moci přesvědčit prostřednictvím ochutnávek během kuchařské exhibice brněnského kuchaře, pana Dubovského. Komentovaná show
vám přiblíží tradiční recepty a využití surovin nabízených na trhu.
Pro děti budou tradičně připraveny hrací koutky, dílny k pletení
tatarů a k prohlédnutí také živá hospodářská zvířátka. Zveme vás také na malé Farmářské trhy, které probíhají na náměstí ve Fryštáku
pravidelně každý pátek od dubna do prosince.
Zdroj: Fair Play Fryšták o.s.

Zavítejte na farmářský
velikonoční trh do Fryštáku
Po vánočních svátcích přišlo období půstu a my se již nyní připravujeme na Velikonoční farmářský trh ve Fryštáku. Koná se 19. dubna od osmi hodin a již potřetí se ponese v jazzovém rytmu lukoveč-
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Náměstek ministryně pro místní rozvoj
Braun o skutečném stavu čerpání
evropských dotací
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR reaguje na informaci, kterou
v pondělí 17. 3. 2014 zveřejnil týdeník Euro. Článek uvádí, že Česká republika bude muset vrátit Evropské komisi deset miliard korun z celkových 16 miliard, které mohla v loňském roce vyčerpat
z fondů EU. Rád bych uvedl na pravou míru některé údaje o čerpání evropských fondů, které v článku nebyly správně interpretovány.
10. února 2014 se uskutečnilo jednání vlády, na kterém byla
projednána analýza rizika nevyčerpání prostředků z fondů EU, kterou připravilo naše ministerstvo. Ministryně pro místní rozvoj Věra
Jourová zde uvedla, že ČR hrozí za loňský rok nedočerpání deset
miliard korun, přičemž celková ohrožená částka v rámci celé EU činí 16 miliard. Údaj 16 miliard korun se tedy nevztahuje k ročním
alokacím českých programů. Na programy v ČR bylo v roce 2013
proplaceno z EU 92,5 miliardy korun.
Od začátku programového období do konce roku 2013 měla
ČR vyčerpat cca 465,7 miliard korun. I přesto, že za celou ČR bylo vyčerpáno více, než byl stanovený limit (515 mld. korun žádostí o platbu a předběžných plateb), plnění tzv. pravidla n+3/2 se počítá na úrovni jednotlivých operačních programů. Některým operačním programům se tak nepodařilo splnit roční limity čerpání,
čímž hrozí, že o část peněz přijdou. Důležitým faktorem, který měl
jistě vliv na včasné dočerpání prostředků, je, že v roce 2013 se scházely termíny pro dočerpání alokací z let 2010 a 2011, což představuje dvojnásobný objem finančních prostředků, který musel být zaslán Evropské komisi k proplacení. Různé země mají odlišné podmínky, české operační programy musely do konce roku 2013 vyčerpat
zhruba 65 % své celkové alokace (pro srovnání od roku 2007 do
konce roku 2012 muselo být vyčerpáno 31 %).
Ačkoli v takto pokročilé fázi programového období 2007–2013
jsou možnosti řešení problémů a významných zpoždění z minulosti omezené, stále existuje prostor pro realizaci kroků vedoucí k maximálnímu a efektivnímu využití evropských prostředků. Jedním
z významných nástrojů jsou v současnosti krizové plány operačních
programů, které mají eliminovat hlavní rizika a snížit objem nevyčerpaných prostředků v roce 2014 a na konci programového období 2007–2013. Klíčovým předpokladem pro to, abychom dosáhli snížení odhadovaných ztrát, je zajištění včasného plnění těchto

41

plánů a spolupráce ze strany řídících orgánů operačních programů. Mezi navrženými opatřeními je například vyhlášení nových výzev na projekty s vysokým obratem, odstoupení od rizikových projektů a přesun finančních prostředků uvnitř jednotlivých programů
do oblastí s větším potenciálem čerpání.
ČR dokázala od svého vstupu do Evropské unie, tedy v letech
2004–2013, získat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přibližně 420 miliard korun. Nejedná se o konečné číslo; čerpání za
programové období 2007–2013 bude dobíhat ještě zhruba dva roky a většina dostupných prostředků je přidělena v dosud probíhajících projektech. Celková vyčerpaná suma by se tak mohla až zdvojnásobit do konce roku 2015. V celém systému fondů pak zbývá
ještě necelých 400 miliard korun. Zdůrazňuji, že prioritou není dočerpat veškeré dostupné prostředky z fondů EU, ale především jejich smysluplné a efektivní využití pro rozvoj české ekonomiky.
Daniel Braun, první náměstek ministryně
pro Národní orgán pro koordinaci
Zdroj: MMR

Ministr zemědělství: Významná část peněz
z PRV podpoří životaschopnost podniků
České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky
(SZP) byly 10. Března tématy Žofínského fóra. Ministr zemědělství
Marian Jurečka na něm podrobně hovořil o budoucí podobě SZP
v České republice.
„V těchto dnech se za účasti odborné veřejnosti a nevládních
organizací dolaďuje důležitý materiál k nastavení jednotlivých parametrů přímých plateb a Programu rozvoje venkova na období
2015 až 2020. Byl bych rád, kdyby se do měsíce uzavřelo jednání
o financování druhého pilíře Společné zemědělské politiky, tedy
rozvoje venkova,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Pokud jde o přímé platby, ministr Jurečka uvedl, že zásadní rozhodnutí k vymezení legislativního rámce musí být hotové do letošního 30. dubna, aby byly dodrženy termíny pro předložení nařízení vlády a pro notifikaci Evropskou komisí do 1. srpna 2014.
V rámci SZP dochází například k flexibilitě mezi pilíři. Až 15 %
obálky pro přímé platby může být v období 2015 až 2019 přesunuto ve prospěch Programu rozvoje venkova (PRV), nebo naopak
až 15 % z PRV do přímých plateb v letech 2016 až 2020. Snahou
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je také zlepšit věkovou strukturu v zemědělství. Proto budou mladí zemědělci do 40 let podpořeni 25% prémií k základní platbě až
do výše 2 % obálky na přímé platby. Jednou z možností, jak podpořit malé zemědělce do zhruba 5 hektarů, je zjednodušený postup přímých plateb. U podniků na první hektary (v ČR do 89 ha)
je možné navýšit základní platby na úkor snížení základní platby u
podniků s vyšší výměrou (nad 89 ha). Na platbu za zemědělské postupy příznivé pro životní prostředí (greening) bude vyčleněno 30
% z celkové částky národních stropů.
„Pokud hovoříme o budoucí podobě Společné zemědělské politiky, je rovněž nutné definovat aktivního zemědělce. Tím předem
vyloučíme nezpůsobilé žadatele, jako například provozovatele letišť, železničních služeb, stálých sportovních a rekreačních areálů.
Důležitá je také podpora mladých začínajících zemědělců, která se
zaměří na investice nezbytné na realizaci jejich podnikatelských
plánů,“ řekl ministr Jurečka.
Významná částka peněz PRV podpoří investice ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Prostřednictvím pozemkových úprav budou řešeny vlastnické vztahy a nedostatečná krajinná infrastruktura. To pomůže rozvoji podnikání a udržitelnému
zemědělskému podnikání v krajině.
Zhruba 70 % rozpočtu by měla představovat opatření zaměřená na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů, kolem 21 % pak
opatření konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví a 8 % půjde na rozvoj nezemědělského podnikání na venkově.
Důležitým problémem venkova je stabilizace jeho obyvatelstva,
a to zajištěním pracovních příležitostí. Životaschopný venkov se
odvíjí od rozvoje malého a středního podnikání.
Zdroj: MZe

MZe jedná s MF o navýšení
peněz na rozvoj venkova
Ministerstvo zemědělství (MZe) jedná s ministerstvem financí (MF)
o možnosti navýšení částky ze státního rozpočtu na spolufinancování Programu rozvoje venkova (PRV) o 1,2 miliardy korun ročně.
Na Žofínském fóru to uvedl ministr zemědělství Marián Jurečka.
Pokud by se to povedlo, přilepšilo by si tuzemské zemědělství
a venkov do roku 2020 oproti původnímu plánu zhruba o 8,5 miliardy korun.
„Musím říct, že vůle ze strany ministerstva financí je. Je třeba
jenom to dotáhnout na nevládní úrovni,“ řekl Jurečka, který chce
do materiálu prosadit, aby bylo každoroční navýšení zajištěno minimálně do roku 2018, aby nedocházelo ke komplikacím při realizaci projektů.
Pro české zemědělství je na nadcházející programové období
2014 až 2020 z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova k dispozici 2,17 miliardy euro, což je při kurzu 27 Kč za euro
zhruba 58,6 miliardy korun.
Na základě unijních pravidel musí být každý projekt realizovaný
v rámci programu minimálně z 15 procent spolufinancován ze státního rozpočtu členské země.
Při takovém minimálním příspěvku by celkový rozpočet na nadcházející období činil necelých 69 miliard korun. Roční navýšení
o 1,2 miliardy korun by znamenalo navýšení celkové částky na
77,3 miliardy Kč.
V těchto dnech vrcholí jednání ministerstva a nevládních organizací o důležitém materiálu, který stanoví, jak se budou rozdělovat dotace pro tuzemské zemědělství a venkov v letech 2015 až
2020.
Zhruba 70 procent rozpočtu by měla představovat opatření
zaměřená na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů, kolem
21 procent opatření na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví a osm procent má jít na rozvoj
nezemědělského podnikání na venkově.
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MZe rozdělí mezi zemědělce
půl miliardy korun navíc
Ministerstvo zemědělství rozdělí mezi zemědělce v rámci Programu rozvoje venkova půl miliardy korun navíc. Farmáři, kteří modernizují například stáje nebo sklady, dostanou z tohoto programu dotace v celkové výši 1,1 miliardy korun.
„Ministerstvo zemědělství chce touto vysokou částkou podpořit hlavně udržení a tvorbu nových pracovních míst a stabilizaci zemědělských podniků. Naším cílem je posílit konkurenceschopnost
chovatelů hospodářských zvířat a pěstitelů klíčových zemědělských
plodin,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Resort podle něj soustředil na podporu stavebních projektů
a zavádění nových technologií v živočišné a rostlinné výrobě maximum možných prostředků, které je třeba vyčerpat před koncem
programového období 2007 až 2013. Tyto příspěvky lze proplácet
až do konce roku 2015. Navýšené prostředky pro 20. kolo Modernizace zemědělských podniků pocházejí z nedočerpaných dotací
z předešlých kol.
Příspěvky dostanou sektory prasat, skotu, ovcí a koz a masných
plemen drůbeže. V rostlinné výrobě získají podporu pěstitelé ovoce, zeleniny (včetně brambor), trvalých kultur včetně chmele, a to
především na zavádění moderních technologií.
Podpora je určena například pro žadatele, kteří chtějí postavit
nebo rekonstruovat stáj. Požádat mohli také o dotace na pastevní
areály, jímky nebo dojírny.
Zdroj: MZe

Nové dotační programy i nový zákon
o veřejných zakázkách by měly
respektovat praktické potřeby obcí
Příprava programů pro čerpání peněz z Evropské unie v období
2014+ a nový zákon o veřejných zakázkách. To byla hlavní témata prvního jednání vedení Svazu měst a obcí ČR s ministryní pro
místní rozvoj Věrou Jourovou. Shodly se na nutnosti užší spolupráce a pravidelném předávání informací.
„Vláda věnuje přípravě nového programovacího období 2014–
2020 zvýšenou pozornost. Budeme se snažit dosáhnout lepších výsledků za méně peněz. Také by byla dobrá, jak nedávno v Evropském
parlamentu řekl prezident Miloš Zeman, odvaha realizovat projekty
přesahující čtyřletý volební mandát. Efektivní čerpání evropských fondů je každopádně jednou z mých priorit,“ řekla na jednání Jourová.
„Při nastavování programovacího období 2014+ je nutné myslet
na potřeby široké veřejnosti, tedy z běžného života vycházející požadavky měst a obcí. A to i těch menších na venkově, které jsou dost
rozdílné od potřeb a možností velkých aglomerací,“ přiblížil postoj
SMO jeho předseda Dan Jiránek a doplnil: „Chceme například, aby
do územní dimenze šlo minimálně 250 milirad korun z evropských
dotací, z toho do venkovského prostoru 35 miliard korun a komunikaci ohledně peněz z EU zlepšila Stálá konference územních aktérů na regionální úrovni.“
Ministryně ocenila snahu SMO pomoci s funkčním nastavením
nových dotačních programů. „O rozdělení peněz se ještě bude jednat. Stálou konferenci územních aktérů na regionální úrovni, tak
jak mi svaz představil, vítám. Vnímám ji jako možný konzultační
orgán ministerstva, který by mohl usnadnit výměnu informací mezi státem, kraji, městy, obcemi a dalšími územními hospodářskými
a sociálními subjekty. Tak, aby se na základě reálných potřeb v území včas vyhlašovaly rozumné výzvy.“
Ministryně totiž za jednu z nejpřínosnějších stránek evropské integrace považuje právě kohezní politiku, která se zaměřuje na celkový hospodářský, sociální a územní rozvoj a snižování rozdílů mezi regiony. Zároveň Jourová dodala, že vydefinování územní dimenze bude předmětem Národního dokumentu k územní dimenzi,
který vygeneruje nejen aktivity, ale i indikativní finanční objem.
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Zjednodušení zadávání veřejných zakázek
Jednání SMO na ministerstvu se týkalo také další z priorit nového vedení resortu, přípravy nového zákona o veřejných zakázkách. „Současná legislativa upravující veřejné soutěže je pro města a obce, zejména pak ty malé, které nemají dostatečný aparát,
velmi složitá. Rádi bychom, aby se v novém právním předpisu zohlednily zkušenosti měst a obcí, celý proces se zjednodušil a zadavatelé nebyli zatěžování zbytečnou administrativou,“ popsal situaci Dan Jiránek.
Ministryně Jourová vedení svazu ujistila, že právě zjednodušení
procesu zadávání veřejných zakázek a snížení administrativní zátěže je hlavní snahou ministerstva při transponování nových směrnic
Evropské komise z poloviny února do české legislativy. Musí se tak
stát do dvou let a MMR chce zpracovat zcela nový právní předpis
i proto, že stejně jako města a obce považuje současný zákon o veřejných zakázkách kvůli desítkám novelizací za nepřehledný s velmi
složitou strukturou.
Pro další informace kontaktujte:
Štěpánka Filipová, SMO ČR; Radka Burketová, MMR ČR
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Fázovací výzva umožní další
akceleraci čerpání z OPŽP
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR tzv. fázovací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1, která je určena pro projekty snižující znečištění vody z komunálních zdrojů a zlepšující jakost
pitné vody.
Žádosti o podporu v LXI. výzvě se přijímají od 24. března do
30. května 2014.
Výzva se vztahuje na individuální vodohospodářské projekty
s celkovými náklady nad 5 milionů EUR ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu, včetně financování do dvou fází. Přičemž první fáze projektu bude realizována
v současně dobíhajícím OPŽP 2007–2013 a druhá fáze v novém
Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020.
Například v první fázi projektu bude postavena čistírna odpadních vod a ve druhé fázi potom kanalizace, která je připojena na
tuto ČOV.“
Vyhlášení LXI. výzvy, která umožňuje tzv. fázování, lze vnímat
jako akcelerační opatření ze strany ministerstva jako Řídicího orgánu OPŽP. Náročné vodohospodářské projekty, které by nemohly
být v rámci stávajícího programu vůbec administrovány kvůli nedodržení milníku roku 2015, bude možné spolufinancovat alespoň
částečně, a tím pomoci s čerpáním finančních prostředků programu. Realizace druhé fáze projektu zároveň zajistí rychlý náběh čerpání evropských prostředků v období 2014–2020.
Pro žadatele, kterým bude v OPŽP 2007–2013 vydáno na projekt Rozhodnutí o poskytnutí dotace a kteří budou v tomto období čerpat podporu na první fázi projektu, bude umožněno podat
žádost o podporu do Operačního programu Životní prostředí
2014–2020, což Řídicí orgán připravuje zohlednit v Programovém
dokumentu.
Zdroj: MŽP

Tři nové výzvy Operačního
programu Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvy (LVIII., LIX. a LX. výzva) pro
podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6.
Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
–	Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
–	Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Informace o všech třech vypsaných výzvách naleznete na
www.opzp.cz.
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Žádosti v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 5. března
do 15. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
1.3 Omezování rizika povodní
1.3.1. Z lepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
2.2 Omezování emisí
4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady
4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží
6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
6.2 – Podpora biodiverzity
6.3 – Obnova krajinných struktur
6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6 – P revence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů
a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Nová zelená úsporám: Další šance
na úspory energií v rodinných domech

Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných
domů díky programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená
úsporám. Program se zaměřuje zejména na zateplování rodinných
domů, výměnu oken a dveří, výstavbu tzv. „pasivních domů“ a výměnu starých neekologických kotlů za nové úsporné kotle na biomasu, plyn, tepelná čerpadla a instalaci solárních panelů. Žádosti
začne Státní fond životního prostředí přijímat 1. dubna v 10 hodin.
Na podporu úspor energie je k dispozici letos 1,9 mld. korun,
což je o jednu miliardu více než loni. „A minimálně stejnou částku
se budu snažit získat na tento program každý rok. Tyto peníze totiž umožní realizovat tolik potřebná úsporná opatření pro rodinné
a v příštích letech i pro bytové domy. Vzhledem k vysokému zatížení ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém kraji dostanou majitelé rodinných domů v těchto lokalitách o 10 % vyšší podporu,“
říká ministr životního prostředí Richard Brabec. Kromě toho podŽádosti v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března
poří Nová zelená úsporám zaměstnanost v Česku, pomůže vytvodo 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:
řit přes 5000 nových pracovních míst, do státní kasy přinese víc než
2.1 – Zlepšení kvality ovzduší
5 mld. Kč a pomůže snížit emise CO2.
2.1.1. S nížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených
Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat
na CZT
2.1.2. S nížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí dokonce 75% dotaci. Čím víc způsobů úspory energií žadatel provede, tím vyšší podporu získá. Zároveň může dosáhnout i na jednoz energetických systémů včetně CZT
2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů rázový finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Nově lze
získat také příspěvek na pořízení solárních systémů pro rodinné domy. Finance získají opatření, která byla zahájena po 1. 1. 2013.
„Žádosti začneme přijímat 1. dubna 2014 od 10 hodin, ukonŽádosti v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března
čení
bude buď vyčerpáním
alokace,
nebo nejpozději 31. října 2014
Odbor
projektových
do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:
informace zájemci
3.1 – V
 ýstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení ve 12 hodin. Veškeré opatření
RV najdou na www.novas cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kom- zelenausporam.cz, kde zároveň podají žádost. Pro žadatele budou
Ve Smečkách
33, centrum,
110 00 Praha
fungovat také krajská pracoviště
a call
kde1na zelené linbinované výroby tepla a elektřiny
tel.: 222 871 620
ce dostanou vyčerpávající
odpovědi
fax: 222
871 765na své dotazy,“ říká ředitel
3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
prostředí
Petr Valdman.
e-mail:
info@szif.cz
března
3.2 –VR
 Praze
ealizace dne
úspor 24.
energie
a využití2013
odpadního tepla u nepod- Státního fondu životního
Došlo k drobným procesním úpravám a upřesněním na základě
nikatelské sféry
Zpracovala: Ing. Eva Pražáková kontakt: Eva Pražáková,vyhodnocení
tel.: 222 871
589 e-mail:
eva.prazakova@szif.cz
procesů
programu
Zelená úsporám v minulých letech.
3.2.1. Realizace úspor energie
Odbor projektových
Zkrátili
jsme dobu pro doložení povinných příloh po elektronické eviopatření
RV
3.2.2. Využívání odpadního tepla
denci žádosti do informačního systému Fondu z původních 8 dnů
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222na
871 3
620dny. Vyhověno bylo také velkému zájmu o podporu instalace
fax: 222 871 765
Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových
solárních termických systémů, tohoto opatření mohou využít i vlaste-mail: info@szif.cz
V Praze dne 24. března 2013
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.
níci rozestavěných rodinných domů.
Zpracovala: Ing. Eva Pražáková kontakt: Eva Pražáková, tel.: 222Zdroj:
871 589 e-mail:
MŽP eva.prazakova@szif.cz
Program Nová zelená úsporám je nastaven pro období 2014–2020
a plynule navazuje na program Nová zelená úsporám 2013, u něhož
byl příjem
žádostí
k 20. 12.
2013 ukončen.
Zdroj: MŽP
Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci
z 20.
kola
příjmu
žádostí v rámci

ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV

ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV

projektových opatření Programu rozvoje venkova (3. 3. – 14. 3. 2014) podle
jednotlivých opatření
Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 20. kola příjmu žádostí v rámci
projektových opatření Programu rozvoje venkova (3. 3. – 14. 3. 2014) podle
jednotlivých opatření

Označení

Označení
opatření
opatření
(záměru)
(záměru)

Název opatření (záměru)Počet

Název opatření (záměru)

podaných
žádostí

I.1.1.1.a

Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
I.1.1.1.a
Stavby a technologie pro živočišnou výrobu

1 067

I.1.1.1.b
Stavby
a technologie
pro rostlinnou výrobu
I.1.1
Modernizace
zemědělských
podniků

1 320

I.1.1.1.b

Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu

253

Dotace
1 652 588 389 Kč
393 413 799 Kč
2 046 002 188 Kč

I.1.3.2.d
město Praha
4
114 647 339 Kč
I.1.1 Hlavní Modernizace
zemědělských podniků
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií
I.1.3.2.
4
114 647 339 Kč
(resp.
inovací)
v
potravinářství
I.1.3.2.d Hlavní město Praha
Zakládání a rozvoj mikropodniku – území krajů Ústeckého a
III.1.2.e
56 a technologií
154 954 691 Kč
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů
Moravskoslezského
I.1.3.2.
Zakládání
a rozvoj
mikropodniku
území České republiky kromě krajů
(resp.
inovací)
v –potravinářství
III.1.2.f
445
1 063 278 244 Kč
Ústeckého a Moravskoslezského
Zakládání a rozvoj mikropodniku – území krajů Ústeckého
a1 218 232 935 Kč
III.1.2
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
501
III.1.2.e

Moravskoslezského
393
73 398 798 Kč
Zakládání a rozvoj
mikropodniku – území České republiky
kromě
krajů
Celkem
2 218
3 452 281
260 Kč
III.1.2.f
Ústeckého a Moravskoslezského
Pozn.:
Žádosti v Podpora
rámci opatřenízakládání
III.1.2 a IV.1.2podniků
byly registrovány
v termínu
3.3. - 7.3. 2014
III.1.2
a jejich
rozvoje

IV.1.2

Realizace místní rozvojové strategie

IV.1.2

Realizace místní rozvojové strategie

Počet
podaných
žádostí
1 067
253
1 320

393 413 799 Kč
2 046 002 188 Kč
114 647 339 Kč

4

114 647 339 Kč

56

154 954 691 Kč

445

1 063 278 244 Kč

501

1 218 232 935 Kč

2 218
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Ing. Viktor Simon, MBA
vedoucí Oddělení obecné metodiky

1 652 588 389 Kč

4

393

Celkem

Dotace

73 398 798 Kč
3 452 281 260 Kč

Kontakty
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Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

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

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

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

www.spov.org

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

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

www.nsmascr.cz

