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Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

Procházka po venkově. Ministerstvo zemědělství uspořádalo od března do července fotosoutěž a na agrosalonu Země živitelka
v Českých Budějovicích při Večeru venkova ocenilo vítěze. Fotografové soutěžili v kategoriích „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty
Programu rozvoje venkova“. Výsledky a oceněné fotografie jsou zveřejněny uvnitř zpravodaje. Stejně tak jsou ve zpravodaji využity i další snímky z fotosoutěže.
Zdroj foto: MZe
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Aktuálně:
Vyjednávání po třech letech
skončilo, Česká republika
se dohodla s Bruselem
Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo
téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro
programové období 2014–2020. 11. srpna
úředníci Evropské komise přijali v podobě,
kterou navrhla česká strana, finální verzi
dokumentu. Ten definuje hlavní oblasti rozvoje ČR v příštích deseti letech z evropských
fondů. „Strategický dokument umožní investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje
i životního prostředí, které pomohou zvýšit
konkurenceschopnost našich firem a zlepšit kvalitu života,“ řekl Daniel Braun, první
náměstek ministryně pro místní rozvoj.
Více informací na straně 2
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Rozhovor
Národní konference
Venkov 2014 je otevřena
pro všechny příznivce
Ve dnech 15. – 17. října letošního roku
se uskuteční v Konstantinových Lázních Národní konference VENKOV 2014. „Venkov
v současné době na jevišti společnosti stojí
jako upozaděný smutný hrdina. Z místa výroby se stal místem spotřeby, zemědělská
výroba ztratila na venkově své výlučné postavení, lidé opět z venkova odchází do měst
a venkov stárne. Počet lidí pracujících v zemědělství se snížil k 100 tisícům, převažují starší čtyřicátníci a lidé předdůchodového
věku. O bolestech venkova, o jeho společenské rehabilitaci chceme na konferenci diskutovat,“ říká výkonný tajemník SPOV ČR
Stanislav Rampas.
Více informací na straně 12
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TÉMA:
Spolek a Národní síť MAS
se prezentovaly na Zemi
Živitelce a Agrokomplexu
Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex 2014 se
odehrála od 21. do 24. srpna. Vysoká návštěvnost, skoro 110 000 lidí, a všeobecná
spokojenost více jak 520 vystavovatelů potvrdila prestiž této výstavy. Úspěch zaznamenala i expozice v pavilonu M1, kde se prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR společně s NS MAS ČR, CSV a MZe. V následujícím
týdnu začal v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země Živitelka. Pavilon Z
se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA
s prezentací CSV, NS MAS, Spolku pro obnovu venkova a dalších partnerů. Do expozice
se zapojilo 83 MAS ze všech krajů a 2 MAS
ze Slovenska. Více informací od strany 4

Vesnice roku 2014: 1. místo Kateřinice (Zlínský kraj), 2. místo Ořechov (Vysočina), 3. místo Nová Hradečná (Olomoucký
kraj). Podrobnosti z udělování cen v Luhačovicích přineseme v příštím vydání ZV.
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Vzpomínka a poděkování

„Kde je vůle, tam je cesta“
Dne 6. července 2014 nás ve svých 56-ti letech po těžké nemoci opustila vstřícná, přátelská a dlouhodobá bojovnice za rozvoj
našeho venkova, matka dvou dcer, starostka, senátorka, předsedkyně svazku obcí Region Orlické hory a zastupitelka Královéhradeckého kraje, předsedkyně jeho výboru pro kulturu a památkovou péči Ing. Václava Domšová.
Spolek pro obnovu venkova ČR si ji zvolil jako 1. místopředsedkyni v letech 2006 až 2008.
Aktivně pomáhala při prosazování a realizaci „Petice proti diskriminaci venkova“. Petice mimo jiné řešila a napomohla při prosazení změny zákona o rozpočtovém určení daní. V tom je její nepopiratelný podíl pomoci většině obcí ČR. Nedá se
zapomenout její aktivní přístup v řešení různých větších i menších problémů, které na náš
venkov dopadaly.
Vzpomínáme na její „Kde je vůle, tam je cesta“. Za práci na té její cestě, kterou se Spolkem i celým naším venkovem vytrvale sdílela jí, alespoň touto formou, naposledy děkujeme.
SPOV ČR

Vyjednávání po třech letech skončilo,
Česká republika se dohodla s Bruselem
Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo téměř tříleté vyjednávání o Dohodě o partnerství, která je základním stavebním prvkem pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. Úředníci Evropské komise přijali 11. srpna v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu. Ten definuje hlavní oblasti rozvoje České republiky v příštích deseti letech z evropských fondů.
„Po téměř třech letech práce máme hotový a vzájemně odsouhlasený strategický dokument. Ten umožní České republice investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje i životního prostředí, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost našich firem a zlepšit kvalitu života,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj. „Děkuji všem
partnerům v České republice i v Evropské komisi, kteří se jakkoli podíleli na úspěšném vyjednávání. Oficiální schválení Dohody o partnerství tak můžeme očekávat ještě v srpnu,
o což jsme usilovali,“ dodal Braun. Zanesením finálního textu Dohody o partnerství do
informačního systému v Bruselu vstoupila Česká republika do formálního schvalovacího
procesu Evropské komise. Současně začalo vyjednávání jednotlivých programů, ze kterých budou v příštím programovém období plynout
prostředky k příjemcům v celkové výši zhruba 600 miliard korun. „První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU očekáváme na začátku příštího
roku,“ uzavřel náměstek Braun.
Zdroj: MMR

Vláda schválila
operační programy
Vláda schválila všech devět operačních
programů pro programové období 2014–
2020, přes které by Česko mohlo do roku
2020 čerpat peníze z EU. Získat by mohlo
21,6 mld. euro (téměř 600 miliard korun).
Schváleny byly programy Zaměstnanost,
Životní prostředí, Doprava, Výzkum, vývoj
a vzdělávání, Praha – pól růstu, Program
rozvoje venkova a Integrovaný regionální
program.
14. července 2014 dále vláda schválila
programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Technická pomoc.
Přehled operačních programů a jejich přílohy a další informace:
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Fondy-EU/2014-2020

Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť
pro venkov a Spolek pro obnovu venkova
České republiky Vás zvou na již 6. ročník
celorepublikové Národní konference VENKOV, která se bude konat od 15. do 17.
října v Konstantinových Lázních.
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Zemědělství získá v příštích sedmi letech Vláda schválila strategii
z Programu rozvoje venkova 84 miliard dočerpání peněz z EU
Vláda 9. červenec schválila Program rozvoje venkova na období
2014–2020 předložený ministrem
zemědělství Marianem Jurečkou. Jde
o základní dokument pro čerpání
dotací z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova v daném
programovém období. Na podporu českých zemědělců, potravinářů
a lesníků je připraveno zhruba 84 Podvečer na poli.
miliard korun. Program bude před- Fotosoutěž MZe/CSV „Procházka po české krajině“
ložen Evropské komisi, která by ho
měla schválit začátkem roku 2015.
račních skupin Evropského inovačního part„Cílem Programu rozvoje venkova je pře- nerství, které přispějí k předávání znalostí.
devším srovnatelné postavení sektoru našeho
Další součástí programu jsou opatření
zemědělství s ostatními členskými státy Evrop- plošná, zaměřená na udržitelné hospodaření
ské unie. Byl připravován na principu partner- na zemědělské a lesní půdě. Stěžejní Agroství, tedy v úzké spolupráci jak s dalšími resor- environmentálně-klimatická opatření (AEKO),
ty, tak se zástupci nevládních organizací na Ekologické zemědělství (EZ) a Platby pro obrůzných pracovních skupinách a u kulatých lasti s přírodními či jinými zvláštními omezestolů s partnery zejména z podnikatelské sfé- ními (tzv. LFA) budou podmíněny dodržery,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. ním minimální intenzity chovu hospodářNový Program rozvoje venkova (PRV) na- ských zvířat, což nepřímo podpoří živočišnou
vazuje na předchozí úspěšné programy MZe. výrobu. Na základě intenzivní diskuze byla
Jeho zaměření je ale užší, protože kvůli úspo- sjednocena podmínka intenzity pro AEKO
rám EU má oproti období 2007–2013 rozpo- a EZ na úrovni 0,3 velké dobytčí jednotky na
čet nižší o zhruba 16 miliard korun. V rámci hektar travního porostu. U opatření ekolonového PRV proto nebudou nadále zařazeny gického zemědělství jsou upraveny podmínpodpory pro obce a nezemědělské podnika- ky, které zajistí transparentnost a efektivtele, ty budou řešeny prostřednictvím ope- nost vynakládaných finančních prostředků.
račních programů ostatních resortů.
Nově je do PRV zařazeno opatření nazvané
„Ministerstvo zemědělství rozhodnutím Dobré životní podmínky zvířat (welfare) zapředchozí vlády premiéra Petra Nečase přišlo měřené na skot a prasata.
v rámci Programu rozvoje venkova o oblast
5% pro LEADER
podpory pro obce a nezemědělské podnikatele, která pod náš resort přirozeně patří. Pro
Na využití metody LEADER – komunituvedené subjekty to může v budoucnu zna- ně vedený místní rozvoj – je vyčleněno 5 %
menat větší administrativní zátěž,“ uvedl mi- z rozpočtu PRV, do jeho implementace se
nistr Jurečka.
nově zapojí i programy z jiných ministerstev,
PRV obsahuje opatření cílená na investice a to Integrovaný regionální operační prodo zemědělských podniků včetně podpory gram (MMR), OP Zaměstnanost (MPSV) a OP
mladých zemědělců a diverzifikace činnosti, Životní prostředí (MŽP). Metoda LEADER dokdy budou předmětem podpory např. stáje, káže preference projektů nastavit tak, aby
sklady, technologie pro živočišnou i rostlin- byly více zaměřeny na potřeby jednotlivých
nou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, regionů. Z PRV bude hrazena ta část strakotelny na biomasu, technologie a provo- tegie tzv. Místních akčních skupin (MAS),
zovny pro nezemědělskou činnost, bioplyno- která se zabývá modernizací zemědělských
vé stanice či agroturistika.
a potravinářských podniků nebo například
Dále budou podporovány investice do investicemi v lesním hospodářství.
zpracování zemědělských produktů, balení
Do 17. července 2014 bude Program roza značení výrobků včetně monitoringu kvality. voje venkova předložen ke schválení EvropPokud jde o oblast investic do lesního hos- ské komisi. Ministerstvo zemědělství jako Řípodářství, půjdou peníze zejména na rekon- dicí orgán PRV předpokládá vyjednávání prostrukce a výstavbu lesních cest, na pořízení gramu s EK ve 4. čtvrtletí letošního roku
lesnických strojů a technologií šetrných k ži- a jeho schválení začátkem roku 2015. Na tervotnímu prostředí, zpracování dřeva v ma- mín schválení bude navazovat harmonogram
lých pilařských provozovnách, budování re- příjmů žádostí nejprve pro plošná opatření
tenčních nádrží, hrazení bystřin, protipovod- v rámci jednotné žádosti o platbu v květnu
ňová opatření nebo obnovu po kalamitách. 2015, následovat bude vyhlášení termínů pro
Nadále budou podporovány pozemkové příjem jednotlivých projektových žádostí.
úpravy. Ve srovnání s předchozím obdobím
Kompletní schválený program naleznebude větší důraz kladen na projekty spolute zde: http://www.zscr.cz/clanek/
práce – sdílení zařízení a zdrojů, inovace v zeschvaleny-program-rozvoje-venkova-namědělství a potravinářství, podporu krátkých
-obdobi-2014-2020-710.
dodavatelských řetězců včetně podpory opeZdroj: MZe

Peníze ze ztrátou nejvíce ohrožených operačních programů budou přesunuty tam, kde
jsou kvalitní a již připravené projekty. 6. srpna 2014 schválila vláda novou strategii dočerpání peněz z EU u jednotlivých operačních
programů.
Jedním z opatření, které na jednání vlády předložila ministryně pro místní rozvoj
Věra Jourová, má být přesun peněz v rámci
operačních programů s cílem uvolnit více
než 6,5 miliardy korun tam, kde jsou připravené a kvalitní projekty. Mezi nejvíce ztrátou ohrožené programy patří OP Životní
prostřední (10 miliard Kč), Integrovaný operační program (2,2 miliardy Kč), OP Výzkum
a vývoj pro inovace (9,8 miliardy Kč), Regionální OP Severozápad (1,6 miliard Kč) a OP
Praha – Adaptibilita (0,9 miliardy Kč).
Některé prostředky by měly být například přesunuty do Operačního programu
Doprava, kde budou využity na opravy nádraží, koupi nových vlaků pro dálkovou dopravu a vozidel pro údržbu silnic. Ministerstvo dopravy tak z celkové alokace programu (153 miliard Kč) musí do konce příštího
roku ještě uplatnit zhruba 32 miliard korun.
Ministerstvo životního prostředí hodlá
v rámci záchranného plánu převést z evropských dotací 5,5 miliardy korun, které původně měly jít na vodohospodářské projekty
a technickou pomoc, do energeticky úsporných projektů. Pro individuální projekty nad
pět milionů eur ve vodohospodářské oblasti
chce pak využít takzvané fázování, což znamená, že první část projektu bude realizována v současném programovém období a druhá část v novém Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020. Úřad
nyní například uvažuje o rozfázování velkého
projektu pražské Ústřední čistírny odpadních
vod na Císařském ostrově, která se má přeZdroj: Český rozhlas
stavět a rozšířit.

Konference a regionální setkání

„Evropské fondy 2014–2020:
Jednoduše pro lidi“
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravuje konferenci a sérii regionáních setkání nazvanou „Evropské fondy 2014–
2020: Jednoduše pro lidi“. Uskuteční se říjnu a v listopadu a jsou na ně srdečně zváni
zástupci měst a obcí, krajů, malých a středních
podniků, poradenských subjektů i administrátorů strukturálních fondů. Akce mají za cíl:
•	představit nové operační programy včetně specifických cílů a alokací,
•	upozornit na hlavní změny oproti programovému období 2007–2010,
•	vysvětlit novinky v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Případné dotazy můžete směřovat na
pracovnici MMR Hanu Císařovou: e-mail:
hana.cisarova@mmr.cz, tel.: 224 861 237.
Zdroj: MMR, SMO
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S koncem letních prázdnin je spojena prezentace venkova
na prestižních agrosalonech Agrokomplex a Země živitelka
Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku Agrokomplex 2014 společně s dalšími tematickými výstavami a akcemi
se odehrála od 21. do 24. srpna. Vysoká návštěvnost, skoro 110 000
lidí, a všeobecná spokojenost více jak 520 vystavovatelů potvrdila
prestiž této výstavy. Úspěch zaznamenala také expozice v pavilonu
M1, kde se v centrální části prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR společně s Národní sítí Místních akčních skupin zaštiťující Celostátní síť pro venkov a Ministerstvo zemědělství ČR. Prezentace byla zaměřena na přestavení Programu rozvoje venkova, příkladů dobré praxe, činnosti místních akčních skupin v České republice a jejich
zapojení do rozvoje venkova prostřednictvím realizovaných projektů v rámci jejích strategií nebo projektů spolupráce.
V úvodní den veletrhu navštívil expozici ministr zemědělství
Marian Jurečka společně s velvyslankyní České republiky na Slovensku Livií Klausovou. Národní síť MAS představila nový tištěný

materiál o metodě LEADER a komunitně vedeném místním rozvoji s ohledem na jeho implementaci v budoucím programovém období 2014–2020. Součástí se stala i prezentace českých regionálních potravin a produktů.
Pavilon venkova
V následujícím týdnu začal v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka s expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika,
potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví
a pěstitelství a služby pro zemědělství. Pavilon Z se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezentací Celostátní sítě pro venkov,
Národní sítě MAS, Spolku pro obnovu venkova a dalších českých
a zahraničních partnerů, jako je například Národná sieť rozvoja vidieka SR. Do expozice se zapojilo 83 MAS ze všech krajů a 2 MAS
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ze Slovenské republiky, které prezentovaly převážně společné projekty spolupráce.
Ve čtvrtek veletrh zahájil prezident Miloš Zeman, který během svého projevu pochválil vládu a připojil se k ministru zemědělství s válkou
proti obchodním řetězcům. I přes nepřízeň počasí se na českobudějovické výstaviště sjelo na 90 tisíc účastníků. Ti měli možnost ochutnat
a zakoupit si regionální potraviny a produkty ve venkovní tržnici, ke
které přiléhalo pódium s vystoupením tradičního jihočeského folklóru.
Semináře s podnikateli
Země živitelka poskytuje prostor pro setkávání a odborné semináře, kdy NS MAS ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků zajišťovala páteční diskuzi na téma Rodinné firmy
a sobotní prezentaci projektů pro začínající podnikatele (SVOU CESTOU), řemeslníky (FANDÍME ŘEMESLU!) a ženy (PODNIKAVÁ ŽENA).
Tradiční místo v pátečním odborném programu patří semináři,
který pořádají Spolek pro obnovu venkova (SPOV), ministerstvo pro
místní rozvoj a ministerstvo zemědělství v prostorách pavilonu Z.
O jeho zahájení se postaral ministr zemědělství Marian Jurečka.
Následovaly příspěvky k budoucím operačním programům. O IROP
informovala náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a o společné zemědělské politice referovala náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková. Všechny prezentace
jsou dostupné na webu NS MAS ČR a SPOV ČR.
Večer venkova
Ministr zemědělství měl možnost zhlédnout prezentaci MAS jak
při prohlídce pavilonu ve čtvrtek společně s předsedou Senátu Milanem Štěchem, tak v pátek večer při účasti na šestém ročníku Večeru
venkova, který zahájil společně s předsedou NS MAS ČR Františkem
Winterem. Akce se účastnili zástupci ministerstev, odborných organizací, jednotlivých MAS a také přátelé venkova obecně. V průběhu večera byl vyhlášen vítěz fotografické soutěže, kterou pořádala Celostátní síť pro venkov. Diváckou cenu získala fotografie Andrei Jaroší- Ministr zemědělství Marian Jurečka a předseda NS MAS František
kové s názvem Na věky věků. Olga Špiková, tajemnice NS MAS Winter zahajují Večer venkova

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 197 • 8 – 9/2014

T

Téma: Země Živitelka 2014

6

Země živitelka 2014: MASky se prezentovaly s MZe a MMR v pavilonu „Z“…
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Premiér Sobotka a ministr Jurečka oslavili se zemědělci Národní dožínky
Výsledky celoroční práce zemědělců na tradičních Národních
dožínkách oslavili předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr zemědělství Marian Jurečka. Tato slavnost se každoročně koná v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
„Žně u nás letos začaly zhruba o dva týdny dříve než loni, deštivé počasí v srpnových dnech je však prodlužují. Dobrou zprávou je,
že výnosy jsou lepší než v loňském roce, u řepky jsou dokonce rekordní. Její průměrný výnos je zatím 4,03 tuny na hektar a celková
sklizeň je 1,56 milionu tun. Aktuální výnos obilovin k 27. srpnu byl
6,19 tuny na hektar, což je o 0,74 tuny na hektar víc než v roce
2013,“ řekl ministr zemědělství Jurečka. Poděkoval také zemědělcům za jejich každodenní úsilí, za mnoho hodin těžké a poctivé práce a za to, jakým způsobem se o svá hospodářství a pole starají.
Dožínkové věnce posvětil monsignor Adolf Pintíř, generální vikář Českobudějovického biskupství. Poté je z rukou prezidenta Agrární komory Miroslava Tomana převzali premiér Sobotka a ministr Jurečka. Následně si hosté v doprovodu ministra Mariana Jurečky prohlédli výstavu.

K 27. srpnu bylo v ČR sklizeno 87 % ploch základních obilovin
s průměrným výnosem 6,19 t/ha (7 018,3 tis. t), který výrazně převyšuje výnos zjištěný touto dobou v roce 2013 o 0,74 t/ha. Patrné
jsou značné lokální rozdíly v postupu sklizně. Celá Morava je prakticky sklizena (v Jihomoravském kraji je sklizeno 97,1 % ploch, ve
Zlínském kraji 97,02 % ploch obilovin). Z českých krajů ve sklizni obilovin nejvíce zaostávají v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina, kde je
dosud sklizeno 67,8 % a 72,0 % ploch obilovin a 98,5 % a 100 %
ploch řepky. V ostatních regionech Čech je sklizeno v průměru od
80 % do 94 % ploch obilovin určených ke sklizni a žně se chýlí
k závěru. Předpokládaná celková sklizeň obilovin v ČR v roce 2014
ve výši 7 750,0 tis. tun je stanovena na základě odhadu sklizně základních obilovin dle ČSÚ k 15. 7. 2014 (7 055,9 tis. tun), doplněného o odhad Ministerstva zemědělství pro sklizeň kukuřice na zrno a ostatních obilovin (694,1 tis. tun). Proti skutečnosti předchozího roku je o 237,4 tis. tun (tj. o 3,2 %) vyšší. Odhadovaná sklizeň
řepky ve výši 1452,5 tis. tun je díky vysokému předpokladu výnosu na úrovni 3,73 t/ha v tomto roce rekordní.
Zdroj: MZe

Ministr Jurečka na Zemi živitelce: Agrosalon
by měl zvýšit prestiž českého zemědělství
Ministr zemědělství Marian Jurečka zahájil největší tuzemskou výstavu zaměřenou na
zemědělství a venkov – 41. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Ministerstvo zemědělství pro její návštěvníky připravilo například informační akci o bezpečnosti potravin, semináře pro odborníky, ministr ocení vědecké pracovníky.
„Považuji Zemi živitelku za jednu z nejdůležitějších akcí, která propaguje dobrou práci našich zemědělců a potravinářů a seznamuje s ní i veřejnost. Byl bych rád, kdyby napomohla zvýšit prestiž zemědělského povolání mezi lidmi, protože je to činnost, která zajišťuje nejdůležitější potřeby,“ řekl ministr Jurečka.
Při zahájení výstavy předal ministr novým držitelům certifikáty národní značky kvality
KLASA. Udělil také Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a Ceny za
nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.
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Předseda SPOV Eduard Kavala vede seminář SPOV, na kterém proNáměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová
mluvil i ministr zemědělství Marian Jurečka
Ministerstvo zemědělství mělo na výstavě vlastní informační stánek a expozici v pavilonu Z. Seznamovala návštěvníky s Programem
rozvoje venkova, který umožňuje čerpání evropských dotací například na investice do zemědělských podniků nebo na podporu mladých zemědělců.
Pro spotřebitele přichystalo ministerstvo na neděli 31. srpna
Den zdraví o bezpečnosti potravin. Program byl zaměřený i na
děti školního a předškolního věku. Nejmenší návštěvníci se mohli po celou dobu trvání výstavy zúčastnit zábavných soutěží s lesnickou tematikou.
„Děti školního i předškolního věku by se měly seznámit s přírodou a také se zemědělstvím, protože významně ovlivňuje krajinotvorbu i zachování druhové rozmanitosti,“ uvedl Marian Jurečka.
Ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem
zajistilo Ministerstvo prezentaci výrobců oceněných značkami kvality KLASA a Regionální potravina.
Zdroj: MZe
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Prezentace ze semináře SPOV na Zemi živitelce

„Je čas začít připravovat projekty – příležitosti jsou za dveřmi“
Z prezentace náměstkyně na MMR Kláry Dostálové k IROP:
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Spolupráce s partnery na přípravě programového období 2014+
Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+
Odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ v rámci doprovodného programu 41. ročníku výstavy Země živitelka 2014
V tomto dokumentu jsou již uvedeny výše celkových prostředv Českých Budějovicích dne 29. 8. 2014.
ků pro územní dimenzi i pro využití nástroje CLLD.
Po odsouhlasení uvedeného dokumentu jsme doufali, že budou
Partnerské dohody SPOV:
alokace řídícím orgánem akceptovány. Nestalo se tak a celkový ob27. 2. 2013	Memorandum o spolupráci SPOV ČR s Památkovou jem zdrojů pro CLLD byl v Dohodě o partnerství snížen o 15 mld. Kč.
komorou ČR
tj. z požadovaných 35 mld. na 20 mld. Zde se projevilo váhání a ne30. 6. 2011	Smlouva o partnerství a spolupráci mezi SPOV ČR ochota některých partnerů výrazněji obhajovat dohodnuté.
a Svazem českých a moravských spotřebních družNásledně se projevovala také neochota některých partnerů kostev
ordinovat postupy při projednávání návrhů jednotlivých OP a to rov30. 6. 2011	Smlouva o spolupráci mezi SPOV ČR a Asociací sou- něž vedlo ke snížení úspěšnosti a někde k neprosazení zásadních
kromého zemědělství ČR
potřeb venkova (památky, PRV – pouze zemědělské aktivity, komu14. 6. 2010	Memorandum o spolupráci mezi Asociací krajů ČR nikace, mikropodniky, atp.)
a Spolkem pro obnovu venkova ČR, podepsané
Ještě neukončený proces projednávání přípravy plánovacího ob23. dubna 2010 v Kroměříži
dobí 2014+ ukazuje, že pro prosazení potřeb obnovy venkova je spo4. 3. 2010	Nová dohoda o součinnosti SPOV ČR a MŽP ČR po- lečný a koordinovaný postup nezbytnou zárukou možného úspěchu.
depsaná 2. 3. 2010 u příležitosti Dne malých obcí
Všem, kteří se aktivně podílejí na obhajobě zájmů našeho venv Praze
kova a zejména našim partnerům patří poděkování.
9. 6. 2009	Smlouva o partnerství a spolupráci mezi SPOV ČR
Děkujeme za dosavadní partnerství a věříme, že budeme ve věta ÚZEI Praha
ší míře pokračovat i nadále.
22. 8. 2008	Dohoda o součinnosti MMR a SPOV ČR
Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník SPOV
19. 11. 2008	Dohoda o součinnosti MZe ČR a SPOV ČR
19. 2. 2009	Smlouva o partnerství a spolupráci mezi Národní sítí Prezentace ze semináře
MAS ČR a SPOV ČR
Ke stažení na webech SPOV a NS MAS jsou aktuální prezentace
Přiložené zásadní dohody, smlouvy a memoranda opravňují Spolek pro obnovu venkova požadovat od rezortních partnerů jednak
účast v orgánech, jejichž činnost souvisí s předmětem dohod, tj. obnovou venkova a dále pak vyžadovat vzájemnou informovanost
a v případě NS MAS také vzájemnou koordinaci postojů a postupů
vůči státním a krajským orgánům i institucím. Memorandum s Asociací krajů je spíše proklamativní, ale umožňuje komunikaci, informovanost a hledání společných postojů. Ještě bylo partnery podepsáno
v roce 2012 Memorandum Venkov jako důstojné místo pro život
(SPOV ČR, SMO, SMS, NS MAS). Existuje také Stálá komise Senátu
pro rozvoj venkova, která je také jistou zbraní k prosazení zájmů venkova při přípravě programů pro plánovací období 2014–2020.
Citlivou koordinovanou formou, která bude dostatečně sebevědomá, můžeme, dle mého názoru musíme, požadovat účast v přípravných a řídících orgánech operačních programů i v národním řídícím
orgánu pro fondy EU. Od smluvních partnerů je třeba požadovat naplňování dohod, smluv a memorand, tolik důležité pro naplňování cíle obnovy venkova. Jinak se bude jednat o dokumenty pouze proklamativní, bez funkční aktivní role, vhodné toliko k archivaci.
Pro další období je nutné většinu uvedených dokumentů v součinnosti s partnery opět oživit, případně aktualizovat tak, aby odpovídaly současným potřebám venkova.
Praxe při vyjednávání o podobě dokumentů nového plánovacího období 2014–2020 ukázala v řadě případů, jak je koordinace
společných postupů důležitá a účinná. Naopak tam, kde jsme se
s některými partnery ve společném postupu míjeli, se ve většině
případů nepodařilo prosadit zájmy venkova a nebyli jsme úspěšní.
Pro informaci uvádím dohodu mezi partnery:
Memorandum Venkov jako důstojné místo pro život
Předseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Dan Jiránek, předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR Ing. František Winter, předseda Sdružení místních samospráv ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda Spolku pro obnova venkova ČR Mgr. Eduard Kavala a Ing. Jana
Juřenčáková, místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova, podepsali 5. června 2012 v budově Senátu v Praze společné memorandum pro další společný postup při přípravě programovacího období EU 2014–2020.
Stejní aktéři rozšíření o Asociaci krajů ČR podepsali v březnu
2014 Memorandum organizací hájících zájmy venkova pod názvem:

se semináře SPOV ČR, MMR a MZe 29. srpna „Podpora rozvoje
venkova v ČR“, které byly převážně zaměřené na přípravu období
2014+. Seminář moderoval předseda SPOV ČR Eduard Kavala.
Úvodní vystoupení
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
Integrovaný regionální operační program
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Integrované přístupy v rozvoji venkova ČR v programovém období EU 2014 – 2020 z pohledu MMR
Mgr. František Kubeš, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR
Stav přípravy implementace nové Společné zemědělské politiky v ČR
Ing. Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zemědělství
pro Společnou zemědělskou a rybářskou politiky EU
Program rozvoje venkova 2014–2020
Ing. Pavel Sekáč, ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova MZe
20 let soutěže Vesnice roku a další regionální programy MMR
Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro místní rozvoj
Národní program podpory cestovního ruchu
Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro místní rozvoj
Nakládání s nepotřebným majetkem po účinnosti nového OZ
Ing. Zeňka Niklasová, odbor veřejných dražeb MMR
Spolupráce s partnery na přípravě programového období 2014+
Partnerské dohody SPOV ČR
Ing. Stanislav Rampas, člen předsednictva a výkon. tajemník SPOV ČR
Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+
Společné memorandum SMS ČR, SPOV ČR, SMO ČR a Asociace krajů ČR z 4. března 2014
Územní dimenze pro rozvoj venkova 2014+
Proklamace NS MAS ČR ze 4. března 2014
Komunitně vedený místní rozvoj
Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR
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Fotosoutěž Procházka po českém venkově
Fotografická soutěž „Procházka po českém venkově“ pořádaná ministerstvem zemědělství, Celostátní sítí pro venkov, již zná vítěze! Ceny výhercům předal ministr zemědělství Marian Jurečka při
příležitosti konání Večeru venkova v rámci veletrhu Země živitelka
v Českých Budějovicích.
Soutěže se mohl zúčastnit každý, kdo zaslal v termínu od 17. března do 15. července 2014 fotografii náležející do jedné ze tří kategorií, jež byly „Příroda“, „Lidé na venkově“ a „Projekty Programu rozvoje venkova“.
Celkem bylo přihlášeno 186 fotografií, které posoudila tříčlenná
odborná porota a vybrala deset nejlepších fotografií z každé kategorie. Zárověň určila pořadí prvních tří. Pro vybraných třicet fotografií hlasovala široká veřejnost na facebookovém profilu Ministerstva zemědělství „Jen to dobré“. Fotografie „Na věky věků“ získala díky nejvyššímu počtu hlasů diváckou cenu.
Oslavujte s námi krásu a rozmanitost českého venkova.
Ať se vám fotografie líbí!

Kategorie „Lidé na venkově“
1. místo | Vítězslav Burdych | Jaro v Podkrkonoší | č. 0067
2. místo | Petr Janík | 2020 – Sedící postavy | č. 0191
3. místo | František Gajovský | Blatnička | č. 0093

Kategorie „Příroda“
1. místo | Andrea Jarošíková | Na věky věků | č. 0050
2. místo | Jiří Blaha | Kos v ledu | č. 0029
3. místo | Radim Vácha | České Středohoří | č. 0116

1. místo

2. místo

1. místo

3. místo
Kategorie „Projekty Programu rozvoje venkova“
1. místo | Josef Křepela | Loučky 2012 – Hlavy | č. 0107
2. místo | Radim Vácha | Polní cesta | č. 0123
3. místo | Jana Bednářová | Není nad ruční práci | č. 0105

2. místo

1. místo
3. místo

Divácká cena: Andrea Jarošíková | Na věky věků | č. 0050
Zdroj: http://eagri.cz/public/web/cesky-venkov/soutezni-foto/
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Národní konference Venkov 2014 je otevřena
pro všechny příznivce venkova dokořán
Rozhovor s výkonným tajemníkem SPOV ČR Stanislavem Rampasem

V říjnu letošního roku se uskuteční v Konstantinových Lázních Národní konference VENKOV 2014. Na podrobnosti jsme se zeptali předsedy
Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje, výkonného tajemníka Spolku pro obnovu venkova ČR a předsedy organizačního výboru Ing. Stanislava Rampase.

Proč konference na téma venkov?
Venkov v současné době na jevišti společnosti stojí jako upozaděný smutný hrdina. Z místa výroby se stal místem spotřeby,
zemědělská výroba ztratila na venkově své
výlučné postavení, lidé opět z venkova odchází do měst a venkov stárne. Počet lidí
pracujících v zemědělství se snížil ke 100 tisícům, převažují starší čtyřicátníci a lidé
předdůchodového věku. Pro některé lidi se
venkov stává pouze místem rekreace nebo
noclehárny. A o všech těchto problémech
a bolestech našeho venkova, o jeho společenské rehabilitaci chceme na konferenci
diskutovat. Část odborného programu bude věnována i přípravě aktérů venkova na
období víceletého finančního rámce EU
2014–2020.
Kdo na přípravě konference spolupracuje?
Hlavním organizátorem je Spolek pro obnovu venkova ČR, partnery pak ministerstvo
zemědělství, Celostátní síť pro venkov a Plzeňský kraj. Spoluorganizátory jsou Spolek
pro obnovu venkova Plzeňského kraje, místní akční skupina Český Západ a Centrum pro
komunitní práci západní Čechy. Konference
se uskuteční ve dnech 15. – 17. října v KonStanislav Rampas, výkonný tajemník SPOV ČR
stantinových Lázních.
Proč zrovna Konstantinovy Lázně?
Konstantinovy Lázně jsou jediné lázeňské místo v našem kraji. Je to příjemná, pohostinná obec. Navíc tachovský okres byl
v minulosti v důsledku restrukturalizace dosti poškozen. My ale chceme ukázat i pozitivní příklady rozvoje v rámci konferenčních
exkurzí a ty nám Tachovsko také nabízí.
Kdo se konference Venkov zúčastní?
Šestý ročník celorepublikové konference
je příležitostí pro setkání zástupců různých
veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální
i místní úrovni. Konference nabízí prostor
k diskusi, sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci zástupců státních organizací, kraj-

ských i místních samospráv, mikroregionů,
místních akčních skupin, neziskových organizací, církví, zemědělců, drobných podnikatelů i vědeckých pracovníků. Samozřejmě, dveře dokořán jsou pro všechny, kterým osud našeho venkova leží na srdci.

tematických panelů. Přednášet budou přední odborníci jak z oblasti zemědělství, památkové péče, ale například i plzeňský biskup František Radkovský. Účast přislíbil ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs. Prostor bude
i na společenský program a zajímavé exO čem se bude na konferenci disku- kurze.
tovat?
Hlavní témata jsou KOSTEL, ŠKOLA, STAVáš vzkaz našim čtenářům?
TEK, HOSPODA. To jsou témata vystihující
Znovu opakuji – dveře konference jsou dočtyři neopominutelné prvky každé vesnice. kořán pro všechny příznivce našeho venkova.
Souvisí se zemědělstvím, duchovnem, péčí Podrobnosti a přihlášku k účasti najdete na
o vzdělání a kulturní památky, společen- webu www.konferenceVENKOV2014.cz.
ským a komunitním životem, tradicemi, historií. Témata budou probírána jednak na
Ptala se Tamara Salcmanová
plenárním zasedání, ale i v diskusích u tzv.
Foto: Eva Hajšmanová
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HLAVNÍ ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTOŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

NÁRODNÍ KONFERENCE
KONFERENCE VENKOV
15. – 17. 10. 2014, Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj

Ministerstvo zemědělství, Celostátní síť pro venkov a Spolek pro obnovu venkova České republiky Vás zvou na
Národní konferenci VENKOV. V pořadí již 6. ročník celorepublikové konference je příležitostí pro setkání zástupců
různých veřejných, neziskových i soukromých organizací působících na celostátní, regionální a místní úrovni i
jednotlivců zajímajících se o rozvoj venkova. Konference nabízí prostor pro diskusi, sdílení zkušeností i vzájemnou
inspiraci zástupců státních organizací, krajských i místních samospráv, mikroregionů, místních akčních skupin,
neziskových organizací, církví, zemědělců, drobných podnikatelů, vědeckých pracovníků a řady dalších zástupců
odborné i laické veřejnosti.
Letošní ročník konference se nese v duchu známého hesla KOSTEL - ŠKOLA - STATEK - HOSPODA, vystihujícího
čtyři neopomenutelné prvky každé vesnice. Účastníci budou na toto heslo nahlížet z pohledu čtyř aktuálních pojmů
a to KREATIVITA - INOVACE - SPOLUPRÁCE - ROZVOJ a dále jej rozvíjet. Část odborného programu konference
bude samozřejmě věnována i přípravě aktérů venkova na období víceletého finančního rámce EU 2014 – 2020.
Národní konference VENKOV se bude letos konat v Plzeňském kraji v příjemném prostředí Konstantinových Lázní.
Účastníci konference budou ubytováni v lázeňských hotelech a penzionech, samotné plenární zasedání a většina
workshopů proběhne v kulturním domě. První konferenční den, středa 15. 10. 2014, bude věnován především
zasedání partnerských organizací působících ve venkovském prostoru. Oficiální program otevře až zahajovací
večer v netradičním stylu s podtitulem „20x20 pro rok 2020“. Hlavnímu konferenčnímu programu bude věnován
čtvrtek 16. 10. 2014, kdy po dopoledním plenárním zasedání budou následovat tematické pracovní skupiny.
Závěr večera bude patřit společenskému programu v Rodinném pivovaru Chodovar. Na pátek 17. 10. 2014 budou
připraveny odborné exkurze a závěrečné plenární zasedání. Účastníci konference mohou využít několika nabídek
na prodloužení pobytu a k návštěvě turistických zajímavostí a kulturních akcí v okolí i v celém Plzeňském kraji,
nebo ke svezení na unikátním výtvarném kolotoči Le Manège Carré Senart na náměstí Republiky v Plzni.

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

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PODPORA

REGIONÁLNÍ PARTNEŘI
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
PROGRAM
15. 10. 2014

STŘEDA

10:00-16:00

JEDNÁNÍ PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ
Konstantinovy Lázně, Bezdružice
možnost jednání partnerských organizací a projektů v Konst. Lázních a Bezdružicích
- Spolek pro obnovu venkova ČR – předsednictvo
- Národní síť MAS ČR – výbor
- Workshop - politika zaměstnanosti a CLLD
(územní dimenze OP Zaměstnanost, sociální podnikání v IROP, příklady dobré praxe, …)
časy zahájení a místa jednotlivých jednání budou upřesněny, případná další jednání budou potvrzena později

18:00-24:00

ZAHAJOVACÍ VEČER
Krasíkov

17:30-18:00

pěší výstup na vrch Krasíkov (500 m)

18:00-20:30

20x20 pro rok 2020 – kaple Máří Magdalény na vrchu Krasíkově
Netradiční zahajovací večer ve stylu venkovské Pecha Kucha Night aneb prezentace inspirativních iniciativ
a projektů, každá po 20 slidech, kdy pro každý je určeno max. 20 vteřin komentáře. Ochutnávky regionálních
produktů a specialit, …

20:30-21:00

pěší přesun do Dvora Krasíkov (750 m)

21:00-24:00

country večer – stodola Dvoru Krasíkov
Neformální večer s country hudbou a stylovým občerstvením ve stylu klasické grilovačky.
hraje: Michal Tučný Revival Band

16. 10. 2014

ČTVRTEK

08:30-17:00

HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM
Konstantinovy Lázně – Kulturní dům

08:30-09:30

registrace účastníků v předsálí

09:30-12:00

plenární zasedání
úvodní zdravice
- Mgr. Eduard KAVALA,
KAVALA předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky
- Karel TÝZL,
TÝZL starosta obce Konstantinovy Lázně
- Ing. Marian JJUREČKA
UREČKA,
UREČKA ministr zemědělství
- Václav ŠLAJS
ŠLAJS,
LAJS hejtman Plzeňského kraje
úvodní vystoupení ke každému z témat konference
- Mons. František RADKOVSKÝ
RADKOVSKÝ,
ADKOVSKÝ biskup plzeňský
- Mgr. Radka ČERNÍKOVÁ,
ČERNÍKOVÁ Základní škola a mateřská škola Řenče
- Ing. Pavel MOULIS
MOULIS,
Ph.D. Ekologická farma Moulisových (v jednání)
OULIS, Ph.D.,
- Ing. Jiří HLADÍK
HLADÍK,
LADÍK, Ph.D.,
Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

12:00-13:00

oběd – buffet
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13:15-15:15

15

tematické pracovní skupiny (workshopy)

KOSTEL

ŠKOLA

HOSPODA

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, …

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, …

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, …

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, …

PhDr. Alexandra BRABCOVÁ
Plzeň 2015

Mgr. Ida KAISEROVÁ, Ph.D.
Kreativní a demokratická škola

panelisté v jednání

PhDr.
PhDr. Irena BUKAČOVÁ
Muzeum a galerie severního
Plzeňska v Mariánské Týnici

Mgr. Dana RAUNEROVÁ
výtvarnice, autorka knih pro děti

Ing. Jiří HLADÍK, Ph.D.
Výzkumný ústav meliorací
a ochrany půdy

Miroslava VÁLOVÁ
Pomozme si sami, Mikroregion
Konstantinolázeňsko

Ing. Aleš KOZÁK
Institut pro památky a kulturu
Mgr. Petr MIKŠÍČEK
Antikomplex

+ další panelisté v jednání

STATEK

Ing. Jaroslav ŠEBEK
ŠEBEK
Asociace soukromých zemědělců
Mgr. Jan VALEŠKA
VALEŠKA
ProBio Liga
+ další panelisté v jednání

Ing. arch. Jan SOUKUP
Ateliér Soukup
Mgr. Filip ŠTOJDL
Církev československá husitská

15:30-17:00

pokračování plenárního zasedání
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje
zástupce Krajského úřadu Plzeňského kraje
Program rozvoje venkova ČR – ohlédnutí za obdobím 2007–13 a výhled na období 2014-20
zástupce Ministerstva zemědělství
Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (bude potvrzeno)
zahraniční hosté
shrnutí závěrů pracovních skupin – garanti jednotlivých workshopů

19:00-24:00

SPOLEČENSKÝ VEČER
Chodová Planá – Rodinný pivovar Chodovar

18:30-19:30

komentované prohlídky pivovaru

19:00-20:00

večeře - buffet

20:00-24:00

kulturní program

17. 10. 2014

PÁTEK

09:00-15:00

ODBORNÉ EXKURZE
region MAS Český Západ – Místní partnerství a okolí

09:00-13:00

předpokládáme 4 exkurzní trasy

13:00-14:00

závěrečné shromáždění všech účastníků exkurzí v Kulturním domě v Konst. Lázních
- Mgr. Eduard KAVALA,
KAVALA předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky

14:00-15:00

oběd - buffet
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 197 • 8 – 9/2014
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DOPROVODNÝ PROGRAM
16. 10. 2014

ČTVRTEK – Konstantinovy Lázně

EU café

možnost osobní konzultace se zástupci řídících orgánů jednotlivých operačních programů

mini JARMARK řemeslný jarmark nositelů značky Místní výrobek ze západu Čech
VÝSTAVY PO CELOU DOBU KONÁNÍ KONFERENCE
Venkov Plzni v hlavním sále Kulturního domu v Konstantinových Lázních
Má vlast – cestami proměn – prostranství před Kulturním domem v Konstantinových Lázních
10 let MAS Český Západ ve výstavním sále Domu U Haranta na náměstí v Bezdružicích
Příběhy Sudet ve společenském sále Domu U Haranta na náměstí v Bezdružicích
Kostel 365 – dvanáct příběhů o kostelích a jejich obnově - kaple Máří Magdalény na Krasíkově
a další

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA WELLNESS SLUŽEB A POBYTŮ
Pro účastníky konference a pro jejich doprovod nabízíme zvýhodněnou nabídku wellness služeb a pobytů
v Konstantinových Lázních a to kdykoliv v termínu od pátku 10. 10. do neděle 19. 10. 2014:
- zvýhodněná cena vstupu do bazénu Lázeňského hotelu Jirásek 35 Kč / hod. osoba
- sleva 15% na balíčky z katalogu Dovolená 2014
Bližší informace o možnosti využití slev a možnost objednávky doplňkových služeb a pobytů budou součástí
upřesňující přihlášky.

POPLATKY
ÚČASTNICKÝ POPLATEK (VLOŽNÉ)
Účastnický poplatek zahrnuje složku s podkladovými materiály, sborník z konference, dopravu mezi místy konání
konference, občerstvení během konference, vstup na zahajovací a společenský večer. Účastnický poplatek
nezahrnuje ubytování, snídaně, wellness služby a volitelný program. Účastnický poplatek je splatný na základě
vystavené faktury na účet číslo 000000-0 1799604001/5500, Raiffeisen Bank pod variabilním symbolem
uvedeným ve faktuře. Účastnický poplatek je nevratný.
PŘEDREGISTRACE

STANDARDNÍ REGISTRACE

LAST-MINUTE

registrace do 10. 9. 2014

registrace do 30. 9. 2014

registrace do data konání

1.300 Kč

1.400 Kč

1.600 Kč

UBYTOVÁNÍ
Ubytování bude zajištěno v lázeňských hotelech a penzionech v Konstantinových Lázních ve standardu ***
prioritně dvoulůžkových pokojích, v případě nedostatku kapacit také v dalších ubytovacích zařízeních v blízkém
okolí. Smluvní ubytovací zařízení budou obsazována postupně – včasná registrace může zajistit vhodnější
ubytování (vyšší standard, lepší dostupnost, dvoulůžkové pokoje apod.). Jednotná cena ubytování pro registrované
do 30. 9. 2014 je 800
800 Kč / noc / osoba
osoba na jednolůžkovém pokoji a 500
500 Kč / noc / osoba na dvou a vícelůžkovém
pokoji a bude uhrazena dopředu spolu s účastnickým poplatkem na základě vystavené faktury. Pro účastníky,
kteří se registrují po uvedeném datu (LAST-MINUTE registrace a registrace NA MÍSTĚ) již platí standardní ceník
jednotlivých ubytovacích zařízení a cenu za ubytování bude možné uhradit výhradně v hotovosti. Uvedené ceny
zahrnují snídani.

PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍKŮ, UBYTOVÁNÍ, FAKTURACE, PLATBY, DOTAZY
internet: www.konferenceVENKOV2014.cz

e-mail: registrace@konferenceVENKOV2014.cz
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Z činnosti NS MAS

LAG Summer Festival Chorvatsko
LAG Summer Festivalu v Chorvatsku se zúčastnilo ve dnech od
4. do 7. července asi 20 tisíc návštěvníků a více než 500 vystavovatelů z 66 MAS z Chorvatska a 10 zemí Evropské unie (mimo jiné ze
Slovenska, Makedonie, Slovinska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Bulharska). Český LEADER a PRV prezentovali zástupci
české delegace vždy v pátek a sobotu v odpoledních a večerních hodinách. Zájem ze strany účastníků byl o projekty, regionální potraviny či produkty a cíle cestovního ruchu, které mají certifikát regionálních značek. Zástupci MAS z ostatních zemí uvítali prezentaci metody LEADER a její výsledky v rámci PRV 2007–2014 jak formou
realizace projektů koncovými žadateli, tak i projekty spolupráce. Logicky jedním z hlavních výsledků takovéto prezentace je právě mezinárodní navázání kontaktů a možná budoucí spolupráce.
NS MAS

Zapojení venkovských podnikatelů
do rozhodování o jejich osudu
Národní síť Místních akčních skupin ČR se dlouhodobě snaží o
zapojení venkovských podnikatelů do procesu komunitně vedeného místního rozvoje. Toto odpovídá samotným principům spolupráce na základě metody LEADER – časem již osvědčeného modelu provázání aktivit obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Bonusem k této spolupráci pak jsou programy typu LEADER, nově
také aplikace integrovaného nástroje Komunitně vedený místní
rozvoj (CLLD), kdy je o výběru projektů naplňujících místní strategie rozhodováno na té nejnižší úrovni – přímo v regionu – bez zásahů z centra. Nové plánovací období Evropské unie umožnilo aplikaci těchto principů v široké škále operačních programů, kde je důležitý pohled místních aktérů. Jedinou výjimkou, kde se toto
nepodařilo prosadit, je Operační program Podnikání pro konkurenceschopnost (OP PIK).
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Velkou podporu principům spolupráce poskytují především Ministerstvo pro místní rozvoj a také Ministerstvo zemědělství. Druhé
jmenované se v celém průběhu přípravy dotačních programů snažilo předat své pozitivní zkušenosti všem ostatním řídícím orgánům,
a to za velké osobní angažovanosti ministra zemědělství Mariana
Jurečky (KDU-ČSL). Na vrcholovém jednání ministrů k nastavení OP
PIK a zapojení CLLD byla cítit podpora těmto principům také od ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové (ANO). Ani tato úroveň jednání však ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) nepřesvědčila, že zapojení místních akčních skupin do procesu výběru
projektů není administrativní zátěží, ale přidanou hodnotou.
Jediným, co se v úzké součinnosti MMR a MZe podařilo, je vyčlenění alokace OP PIK pro venkovské mikropodniky v obcích pod
3000 obyvatel s hustotou osídlení menší než 150 ob./km2 ve výši
1,8 mld. Kč, zapojení NS MAS do Monitorovacího výboru OP PIK
a zapojení MAS do animačních činností.
Ve vztahu mezi NS MAS ČR a MPO ČR bylo připravováno Memorandum, jehož cílem mělo být nastavení systému začlenění MAS do
OP PIK a také systému jejich financování. Pro neshody na základních
principech k podpisu tohoto memoranda nedošlo. Dvoustraně dojednané dílčí ústupky MPO jsou uvedeny ve schváleném návrhu OP
PIK stejně jako činnosti a aktivity, které deklarují jiné dokumenty.
Lze konstatovat, že principy Komunitně vedeného místního rozvoje jsou díky aktivnímu přístupu MMR úspěšně aplikovány v Integrovaném regionálním operačním programu, v OP Zaměstnanost
a OP Životní prostředí, již tradičně zapracovány v Programu rozvoje
venkova. Dílčím způsobem pak bude aplikována aktivní pomoc žadatelům na venkově ze strany MAS v OP Věda Výzkum Vzdělávání.
Jak řekl František Winter, předseda NS MAS ČR: „Velmi děkuji
ministryni pro místní rozvoj paní Věře Jourové, ministrovi zemědělství panu Marianu Jurečkovi, a celým jejich týmům, a také regionálním partnerům z řad Spolku pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů a Svazu měst a obcí za maximální
podporu zapojení integrovaného nástroje CLLD do OP PIK pro maximální plnění Strategií komunitně vedeného místního rozvoje v oblasti nezemědělského a nesociálního podnikání.“
VP
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Národní síť MAS podpořila vznik nového Venkovského parlamentu
Výbor NS MAS jednal v červenci v Olomouci a 1. září v Českých Budějovicích
Řadu témat projednával výbor Národní sítě MAS na jednáních v červenci
a září. Byla to zejména příprava implementace operačních programů ze strany MAS a řídících orgánů, financování
MAS prostřednictvím nových projektů
spolupráce, ale také příprava platformy budoucího silnějšího hlasu venkova
– tím by mohl být vznik Venkovského
parlamentu, který by sdružoval všechny venkovské zájmové a profesní organizace.

Olomouc, 22. července 2014
Zpráva o aktivitách předsedy
Předseda NS MAS František Winter (OK)
informoval o aktivitách za uplynulé období.
24. 6. Praha, Monitorovací výbor PRV. Informace o dalším kole
PRV 2007–2014 na projekty spolupráce. Budou podpořeny všechny MAS, které splní kritéria.
27. 6. Hradec Králové, jednání Asociace krajů. Diskuze o MPO
a zapojení CLLD do OP PIK, společně s dalšími regionálními partnery SMS a SPOV.
Informace o jednání vlády 14.7., kdy v návaznosti na postoj
MPO byl ministr zemědělství ohledně OP PIK proti schválení, o dva
hlasy byl tento OP schválen v dostupném znění.
2. – 3. 7. Dříteč. Setkání vyjednávacích týmů regionálních partnerů – AK, ITI a MMR, diskuze o Stálé konferenci. Nově nastavený poměr mezi malými a velkými městy dle velikosti, NS MAS bude mít jedno místo v NSK i RSK.
8. 7. Praha, MMR – jednání s náměstkyní Dostálovou a zástupci IROP na téma implementace. IROP bude řešit režijní náklady
MAS. Kvůli tomu bude nastaven Specifický cíl 4.2. (4.1. bude určen na projekty). Diskuze o převodech z ostatních OP. Na režie
MAS alokovány 2 miliardy. Dále zástupci NS MAS diskutovali se zástupcem ředitele IROP R. Mazalem o možnosti kombinace specifických cílů v jedné projektové FICHI a otevření CLLD bez územních
omezení. Zde bude nutné jednání s Evropskou komisí.
Jednání na MZe s náměstkyní J. Beneš Špalkovou o postoji
MPO a nastavení OP PIK před jednáním vlády. Byla požádána o to,
aby MZe potvrdilo výši alokace na opatření projektů spolupráce,
která je stanovena při splněních kritérií pro všechny způsobilé
MAS (vyjednávání o úvěrech k zajištění projektů, které budou mít
realizaci již od 1. 9. 2014, ale žádosti/smlouvy budou až ke konci roku 2014).

Předmětem projektu bude „metodika“ nebo spíše „souhrn
praktických příkladů“, která vznikne na základě výměny zkušeností
všech zúčastněných MAS (každý projekt spolupráce si musí vybrat
jedno společné téma). Např. v případě evaluace si partnerské MAS
vzájemně představí způsob, jakým realizovaly resp. realizují evaluaci SPL ve stávajícím období, shrnou dobré i špatné zkušenosti a z toho vzniknou doporučení pro nastavení evaluačních postupů pro novou strategii. Předmětem projektu není samotné provedení evaluace (to si MAS zajišťují v rámci způsobilých výdajů IV.1.1.). Výsledné
„metodiky“ budou v závěru odprezentovány ostatním MAS v ČR na
společném semináři (pravděpodobně 3–4 denní akce s podmínkou
účasti alespoň na 1 dni) a zveřejněny na webu NS MAS ČR.
Způsobilým žadatelem budou MAS podpořené v rámci IV.1.1.,
III.4.1. a další MAS, které se územně s těmito MAS nepřekrývají.
Z toho vyplývá, že způsobilé by měly být všechny dosud evidované
MAS s výjimkou tří, které vznikly oddělením od MAS podpořených
v rámci IV.1.1. Na realizaci projektu se budou moci podílet minimálně 4 MAS. NS MAS doporučuje, aby byly všechny v rámci jednoho
NUTS II z důvodu snazší administrace ŽOP. Zveřejnění pravidel se
předpokládá nejdříve koncem srpna 2014. Způsobilé výdaje bude
možno uplatňovat od 1. 9. 2014 (z důvodu návaznosti na OPTP),
nicméně žádosti o dotaci se budou předkládat až později, v závěru
roku. Žádosti nebude hodnotit komise jako dosud, ale budou obodovány podle objektivně stanovených preferenčních kritérií, hodnocení bude probíhat pravděpodobně na RO SZIF. Podpořeny budou všechny projekty, které dosáhnou minimálního bodového zisku, pro každou MAS je v alokaci vyčleněno max. 500.000 Kč.

Nové projekty spolupráce IV.2.1.
nabízejí koalicím MAS tři témata
Dne 14. července se na MZe konalo společné jednání PS MV
EAFRD a TPS LEADER k přípravě pravidel opatření IV.2.1. Projekty
spolupráce, které by měly být vyhlášeny v dodatečném 22. kole PRV
v závěru tohoto roku. Na základě dřívějších jednání se MZe rozhodlo podpořit MAS při shromáždění a vyhodnocení jejich zkušeností
z období 2007–13, které lze aplikovat pro období 2014–20.
Projekty spolupráce budou zaměřeny na 3 témata:
– přidaná hodnota projektů spolupráce
– evaluace a monitoring strategie MAS
– uplatňování principů LEADER při výběru projektů
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Jako způsobilé výdaje bude možné uplatnit:
•	001 – Mzdy – hrubá mzda max. 200 Kč/hod, 1 pracovník nesmí mít u MAS více než 1 úvazek, mzdy celkově musí tvořit
min. 80% výdajů projektu
•	002 – Provozní výdaje – cestovné, PHM, nájem, telefon, internet, kancelářské potřeby
•	003 – Služby – externí odborné služby, max. 100 000 Kč na
projekt
Zástupce KS MAS Olomouckého kraje František Kopecký byl také přítomen jednání TPS a podle něj by ze strany NS MAS mělo
vzniknout centrální místo na webu (např. přes Doodle), kde by
MAS, které chtějí do výzvy jít, vyplnily, která hlavní a náhradní témata preferují a pod který SZIF spadají. Tím by se usnadnilo vzájemné slučování do 4-členných skupin. Současně také podpořil vyzvání ke garanci dostatečného množství prostředků ze strany MZe
prohlášením. Doplněno bylo, že ŽOP musí být do 30. 6. 2015.
Funkce KMAS by měla být potlačena a každá MAS by měla podávat svoji vlastní žádost o proplacení. V rámci preferenčních kritérií
je i definice spolupráce MAS podpořených a nepodpořených.
Aleš Lahoda (ZK) se dotazoval, zda je nějaký další výhled možných finančních prostředků pro činnost MAS a zda zapojit kraje do
této podpory. Václav Pošmurný (StČ) doplnil, že uznatelné výdaje
na nové období by měli být od data podání žádosti na strategii,
tzn. cca od konce února, začátku března 2015. Přítomný místopředseda SPOV Radan Večerka se dotazoval, zda NS MAS oslovila
pana Haška jako zástupce vedení Asociace krajů o podporu MAS
ze strany krajů. Winter reagoval, že AK toto podpoří, ale jednotliví hejtmani ji nemusí respektovat.
Místopředseda NS MAS Jiří Krist (MSK) v závěru diskuze doplnil, že MAS mají možnost mít i vlastní zdroje, které by si měly budovat. Tyto zdroje budou nutné i pro spolufinancování například
provozních nákladů nebo projektů spolupráce.
Standardy MAS
Ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze pořádá MZe semináře ke Standardům MAS za účasti externích právníků (JUDr. Deverová, JUDr. Svejkovský). Pro spolky a z.s.p.o. jsou
určeny semináře 24. a 30. 7., zatímco termín 29. 7. je určen pro
o.p.s. a ústavy. Účast na semináři je bezplatná. Po seminářích budou zveřejněny na stránkách odpovědi na často kladené dotazy
shromážděné NS MAS ČR a přes webový formulář SZIFu.
Zpráva místopředsedy Krista
Deloitte Advisory s.r.o. – NS MAS oslovena v rámci jejich činnosti pro OPŽP. V návaznosti na jednání byla NS MAS požádána o podpůrné stanovisko NS MAS na budoucí možnou spolupráci k projektu Podunajská strategie (možnost získání financí, MAS budou
dále informovány).

ale do cca 20 obcí. Zástupce KS MAS OK Karel Hošek doplnil, že
je i dohoda, aby malé ORP mohly spolupracovat i s dalším ORP, nesmí však docházet k překryvu.
Memorandum s ministerstvem průmyslu odmítnuto.
Problém rámcové smlouvy s Asociací
malých a středních podniků (AMSP),
která nepodpořila CLLD do OP PIK
Zástupci NS MAS informovali, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřijalo připomínky NS MAS ke společnému memorandu
o spolupráci. Většina změn nebyla ze strany MPO přijata – hlavně
bodové ohodnocení projektů v souladu s SCLLD a proti souladu
s jakoukoliv podobnou strategií, definování subregionálních/venkovských oblastí a jím zaručená alokace a další. Dle Pošmurného
je Memorandum v podstatě jenom o vyčlenění alokace 45 % pro
podporu mikropodniků ze subregionálních/venkovských oblastí,
ke které se stejně MPO zavázalo v OP.
Na to navázala diskuze o Rámcové dohodě o spolupráci s Asociací malých a středních podniků a podkladovém materiálu, který
byl pro MPO jako jeden z argumentů pro nezapojení CLLD do OP
PIK. Ondráčková reagovala, že na platformě k OP PIK nebyla ze
strany AMSP podpora CLLD v OP.
Špiková informovala o druhé straně spolupráce, která byla domluvena na podporu Rodinných firem a podnikání mladých nebo
žen, kde byla dohodnuta společná prezentace na ZŽ dvěma semináři – pátek odpoledne a sobota dopoledne.
Ve výsledku diskuze bylo schválení Rámcové smlouvy s AMSP
přeloženo na jednání na Zemi živitelce, kde bude možná diskuze
s generální ředitelkou AMSP o nejasnostech, které byly vzneseny.
V závěru diskuze o memorandu s MPO byl obecný souhlas s tím,
že memorandum v této podobě je nepřijatelné a z velké části pouze duplicitně opakuje jiné materiály, jako je DoP nebo OP. Účast NS
MAS v rámci monitorovacího výboru je pro MPO podmínkou již z Evropské komise – tj. zapojit partnery, kteří na OP spolupracovali.
Zástupce SPOV Radan Večerka dále informoval, že bylo vyvoláno jednání na CzechInvest (11. 7.). Zde bylo ještě mezi schvalováním OP projednáváno memorandum a zapojení MAS s úkolem animace v území pro OP PIK. CzechInvest se nebrání spolupráci s MAS,
ale nastavení implementace OP PIK je v počátcích. Výsledkem bohužel nebyla změna návrhů.

OPŽP: Biodiverzita
Jednání k OP ŽP – dlouhodobě bylo slibováno zapojení CLLD ve
výši alokace 2 mld. Kč. Ve finále jen SC 4.2. Biodiverzita a redukování alokace na 500 mil. Kč. Osobně za svoji MAS přemýšlí, zda se
vůbec za takových podmínek přihlásit do realizace v takto malé
alokaci. Zatím nebyla další jednání platformy a oficiální diskuze
Projekty NS MAS
o závěrečném znění.
– OPTP (semináře v regionech, průběžné výsledky podkladů a analýz)
Krist dále uvedl, že MAS mohou být žadatelem do individuálSchválena změna projektu v rozšíření o tisk výsledků formou leních projektů, kde je nyní 65 miliard Kč a MAS tak mohou realizotáku a brožury. Prozatím plánované čerpání ve výši 2 mil. Kč
vat strategii individuálně svými projekty mimo alokaci CLLD.
z celkového rozpočtu 2,5 mil. Kč.
Pošmurný doplnil, že by měly být individuální výzvy na projek- – MMR (semináře v regionech, podklady k CLLD v rámci EU)
ty spolupráce MAS (např. v oblasti odpadů) a individuální projekty
Tajemnice NS MAS Olga Špiková informovala o nastavení semimo alokaci CLLD.
minářů, kde byla původně předpokládána její účast. Termíny
Krist rovněž informoval o vývoji projektu SMO na podporu memohou být jakékoliv v období říjen a listopad 2014. V diskuzi
ziobecní spolupráce (PMOS), kde se již tvoří návrhová část a již nebyl nastaven systém zajištění – kompletním dodavatelem bude
trvají na tom, aby spolupracující územní celky byly přesně na ORP,
KS NS MAS nebo MAS. Rozpočet je 28,5 tis. za jednání. TémaZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 197 • 8 – 9/2014
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tem je školení členské základny na vhodné fungování a zapojeČeské Budějovice, 1. září 2014
ní nástrojů územních politik – minimální proškolení 25 osob za
kraj. V rámci programu vystoupí zástupce krajské sítě s jednotPředseda NS MAS František Winter v úvodu jednání informoval
nou prezentací na dané téma, předpokládá se účast zástupce
o neúspěšné dohodě o memorandu s ministerstvem průmyslu a obkraje a je možné pozvat další hosty k tématu dle regionu.
chodu. Uvedl, že ze strany MPO byla reakce taková, že podpis Memoranda byl zahrnut i do OP a po odmítnutí MPO neví, jak se daModlitba za domov
ná situace bude vysvětlovat na Evropské komisi. Předseda upozorVýbor NS MAS schválil Dohodu o spolupráci na akci MODLITní na Radě pro Fondy ESIF na nedostatek podpisu Memoranda
BA ZA DOMOV 2014 s tématem „Rodina mi dává kořeny i křívzhledem ke znění DoP.
dla“ s MAS Říčansko, kde je požadováno zajištění dle schválenéPrezident ELARD RAdimSršeň informoval, že na jednání Podvýho rozpočtu ve výši 32 tis. Kč.
boru pro Evropské záležitosti bylo nastavení podpor venkovských
podnikatelů diskutováno a bude vedena diskuze o nastavení MPO
LEADERFEST 2015?
a CZECHINVEST. Jednání ještě není uzavřené – vliv HospodářskéTajemnice Špiková informovala o možnosti zajištění akce Leaderho výboru je podle něj velice silný.
FEST 2015 za podpory CSV při realizaci do dubna 2015 (při schválení plánu činnosti). Jiří Krist navrhl na realizátora Královéhradecký
Zprávy předsedy
kraj jako organizaci, která požádala o realizaci již v roce 2013. NáZ minulého jednání s náměstkyní Jaroslavou Beneš Špalkovou
vrh je také na zajištění výstupů prezentace projektů spolupráce,
o projektech spolupráce je výsledkem již zaslaný dopis s informakteré se připravují na podzim. Zástupkyně Královéhradeckého krací o možné podpoře a výši financování kvůli předfinancování těchje Jana Kuthanová informovala, že na dalším jednání bude referoto projektů. Dopis i pravidla jsou zveřejněny na www.nsmascr.cz
vat o zapojení Královéhradeckého kraje dle jejich jednání.
Účast na školení ke standardům MAS na MZe pro o.p.s.
Nemohl se účastnit Agrokommlexu, kde byla účastna tajemniTima Liberec
ce společně se zástupci z MAS Horní Pomoraví, MAS Šluknovsko
Špiková informovala o zaslaném projektu, který realizovala Ti- a Region Haná.
ma Liberec z OP VpK s možností zapojit MAS se do E-learningovéNa Zemi živitelce nebyla žádná oficiální jednání, spíše neformálho kurzu. Výbor doporučil rozeslat informaci jednotlivým MAS.
ní charakter jako byl Večer venkova za účasti ministra zemědělství.
Chystané jednání 5. 9. v Praze – Rada pro fondy
Národní stálá konference (NSK)
a Komora pro integrované nástroje (KIN)
CLLD na Slovensku
Pošmurný informoval, že v rámci Národní stálé konference
Tajemnice Špiková informovala, že CLLD na Slovensku není za(NSK) a její Komory pro integrované nástroje – KIN (zástupci ITI, tím plně do budoucna definován. Využití bude v PRV a IROP, ale
IPRÚ a CLLD) je možný prostor pro územní partnery, kde má být není žádná společná metodika na tvorbu strategií.
NS MAS plně zahrnuta. Je potřeba v rámci výboru dojednat záNepodpořené MAS získaly financování pro přípravu strategií, ale
stupce a náhradníka do NSK a zástupce do KIN.
podpořené MAS žádnou finanční alokaci na přípravu nezískaly. Je
NSK bude schvalovat k realizaci integrované strategie jako je ITI, vidět velké rozdělení na „nové“ a „staré“ MAS. MAS čekají, až jim
IPRU a CLLD. Dále bude mít připomínky k výzvám operačních pro- bude předložena situace a sami se moc nezapojují do jednání.
gramů. V dnešní době ji tvoří pracovní skupina pro integrované nástroje a územní dimenzi.
Zpráva místopředsedy Krista
Až bude k dispozici finální znění Statutu NSK a RSK bude dále
Místopředseda NS MAS Jiří Krist uvedl, že v září je plánováno
rozesláno. Regionální stálá konference (RSK) se řeší v krajích, KS by- jednání se zástupci Deloitte Advisory kvůli animování OPŽP. Alokaly již většinou osloveny na nultém jednání. Současně bude zástup- ce v OP ŽP 500 mil. Kč je zoufale malá.
ce RSK jmenován do NSK (může být i zástupce za KS).
V PS Program a vize jsou plánovány dva semináře na témata
Výbor NS MAS schválil zástupce do Národní stálé konference propojení ITI/IPRÚ s MAS a CLLD a sociální podniky. Oba by se popředsedu organizace a jeho náhradníka 1 místopředsedu. Dále řádaly v Moravskoslezském kraji z důvodu zkušeností s těmito téschválil do Komory pro integrované nástroje (KIN) zástupce z kaž- maty. Termín říjen až prosinec tak, aby bylo co nejvíce aktuálních
dého kraje (implicitně člen výboru NS MAS).
informací.
První fúze MAS
Špiková přednesla informace o fúzi dvou MAS, která probíhá na
Moravskoslezsku (Hrubý a Nízký Jeseník). Schválení fúze je ze strany MZe/SZIF podmíněno podrobným přehledem o převzetí práv
a povinností k jednotlivým projektům a realizaci jednotlivých SPL –
co a kdo bude mít na starosti, jak je informována veřejnost apod.

Zpráva prezident ELARD
Radim Sršeň informoval, že ELARD se zapojuje do projektů –
Evropský venkovský parlament a činnost mládeže vedoucí k demokracii na Balkáně. Vyzval MAS k zapojení do spolupráce, protože z Visegrádského fondu je možné realizovat projekty na Balkáně a partneři z ČR jsou vítáni. Aktivita je vhodná pro krajské
sítě. (Např. KS MAS OK již s jedním projektem uspělo – pozn. red.)
Sršeň se účastnil jednání v Rusku na Mezinárodním fóru pro rozvoj venkovského cestovního ruchu, kde byl zájem o pilotní vytvoření MAS k podpoře venkovského cestovního ruchu. Akci organizovalo Federální ministerstvo na podporu místních inciativ za účasti
zástupců z Evropské unie. Pokud by byl zájem o další spolupráci,
tak je možné navázat nebo prohloubit partnerství. Pošmurný uvedl, že Středočeský kraj má partnerství s Moskevskou oblastí.
V září (29. 9.) je v plánu veřejné projednávání doporučujícího
stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)
v Bruselu – bude tlumočeno i v češtině. Diskuze o CLLD a možnosti zapojení – hlavní směr CLLD na venkově, poté CLLD k propojení města a venkova a CLLD ve městech. Byla by vhodná podpora
účasti zástupců MAS, MMR a MZe.
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PS LEADER – na MMR, MPSV a MZe včetně animací. Připraveny
budou metodiky z NOK/MMR.
Na jednání vlády 27. 8. byly schváleny dokumenty důležité pro
CLLD v období 2014–2020 – Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) a Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) v programovém období 2014–2020. Vše dostupné na
www.nsmascr.cz

Dále se chystá Open Days 6. – 9. října v Bruselu – možnost se
účastnit s PS Mezinárodní spolupráce.
V rámci ELARD se řeší projekt na Evropský venkovský parlament
a bylo by dobré kopírovat strukturu i na české poměry. V závěru
pochválil činnost Aleny Kolářové za NS MAS v ELARD.
Předseda Winter se ještě dotazoval na stanovisko k CLLD vůči
zapojení ve městech – v ČR se s tímto nepočítá. Sršeň reagoval, že
LEADER do měst je ve stanovisku pouze okrajový, hlavním cílem je
podpora CCLD na venkově a příměstských oblastech. Krist doplnil,
že na CLLD nemá venkov patent, dá se aplikovat kdekoliv a i v ČR
toto začínalo jako iniciativa bez podpory a pilotní projekt. Sám by
uvítal partnera pro CLLD například v Opavě.
Pošmurný doplnil, že dle Romana Hakena (člena EHSV) nebude
tlačeno na CLLD jako takové a finance pro něho určené, ale jde
především o to, aby se principy LEADER aplikovalo do partnerství
ve městech. Dle Sršně je ČR jedna z vlakových lodí v pojetí CLLD
2014–2020 a multifondového financování.
Winter debatu uzavřel s posléze přijatým návrhem, že dané veřejné slyšení bude podpořeno účastí zástupce NS MAS i s odpovídajícími finančními náklady. Jako zástupce byl jmenován Jan Florian a výše zajištění byla navržena na 10 tis. Kč.
Zpráva místopředsedy Floriana
Místopředseda Jan Florian informoval, že byla dopracována
pravidla k projektům spolupráce kde bylo součástí jednání také již
zmiňované vyjednání podpůrného dopisu k předfinancování těchto projektů. Alokace v maximální výši 500 mil. Kč pro jednu partnerskou MAS.
Účelem realizovaných projektů je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností
z období 2007–2013 MAS v rámci projektu společně zpracují doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních
řešení a doporučení, včetně případových studií) týkající se jednoho
ze tří témat (podrobnosti viz informace z červencového jednání.)
Pošmurný se dotazoval, jak je na tom podpora MAS, které vznikly ze současných MAS realizujících SPL. Kde je hranice velikosti nebo počtu obyvatel, kdy je možné tyto MAS podpořit. Florian reagoval, že jsou 3 takovéto MAS, které mají většinu území z MAS podpořených a realizovaných SPL 2007–2013 a pro budoucí období
jsou samostatné. V rámci PRV 2007–2013 být podpořeny nemůžou, ale je možné například zažádat o podporu NNO ze státního
rozpočtu a tvorbu partnerství například na MZe či MMR.
Podpora MAS 2015
Pošmurný informoval, že byl osloven MMR jak budou MAS financovány příští rok. V návaznosti na DoP ve schváleném znění je
uvedeno, že by pro MAS měla být možnost na přípravnou podporu ještě před podpisem dohod na realizaci strategií. Pracuje se
na systému a pravidlech tohoto financování – zda všechny MAS
nebo jenom ty, co budou poté financovány. V září začne příprava
pravidel a toků financí atd. Předpokládá se posílení týmu kolem

IROP – Jak to bude s podporou
místních památek?
Václav Pošmurný informoval, že IROP je ve fázi odeslání do Bruselu a probíhá připomínkování. Má být zjištěno stanovisko o omezení územní dimenze pro CLLD – zda bude podporováno jenom
to, co je obecně v OP, nebo může být dle strategie CLLD například
namířena podpora na památky či zdravotnictví, tedy zda jenom
památky UNESCO a NKP, nebo všechny kapličky a křížky). Na stanovisku k této věci pracuje také ELARD.
Winter informoval, že k podpoře kulturních památek se diskutuje podpora ze státního rozpočtu ve výši cca 100 mil. pro rok
2014 a 2 miliardy pro rok 2015. Zatím je to v jednání, tvoří se pracovní skupina na MZe. Uvedl také, že ze strany PGRLF je diskutována podpora nezemědělského podnikání – možná i realizace malých projektů pro mikropodniky.
Financování MAS – poodhalování
dalších obrysů nové skutečnosti
Jaromír Polášek (JiČ) se dotazoval, jak to bude vypadat s financováním reálně, zatím je vše jenom v jednání. Pošmurný a Winter
upozornili, že je nutné, aby MAS počítaly i s vlastními zdroji. Uznatelnost nákladů bude pravděpodobně od podání žádosti o financování strategie. Záleží ještě na přípravné podpoře, která může být
na základě DoP.
MAS byly vždy upozorňovány, že bude nutné počítat i s vlastními zdroji – nedotované finance. MAS mohou čerpat z místního
partnerství jak členskými příspěvky nebo svou činností, například
projektovou.
Období bude n+3 a dle toho bude muset MAS nastavit harmonogram. Krist doplnil, že pojem vícezdrojové financování znamená, že MAS musí hledat i další zdroje na finance, které nejsou
uznatelné, tzn. na kofinancování projektů a řada MAS již takto
fungovala a buď si finance „vydělala“ nebo je podpořili členové
nebo region. Celkem budou na režie MAS 2 miliardy korun z IROP
= cca 40 Kč na obyvatele a rok na režie.
Kulíšek shrnul, že v novém období bude méně peněz na mnohem více aktivit a MAS bude dle výše uvedeného financovat provoz z většího podílu jak doposud. Spolupodíl bude 5% žadatel vůči 95% EU a stát. Čarková doplnila, že již v tomto období museli
dofinancovávat jak provoz, tak i projekty.
Winter diskuzi ukončil s tím, že MAS si musí ujasnit své financování a doposud je vše jenom v jednání. Pošmurný na závěr doplnil, že v rámci strategií nebude dle MMR pravděpodobně roční
alokace, ale alokace na celou dobu a pokud si MAS dané prostředky utratí, tak už nic dalšího nebudou moci získat. Florian doplnil,
že objem povinností vůči projektům bude menší jak doposud, což
je opět v jednání. Nutná je i definice animace a administrace.
Výběr strategií. První výzvy
už na podzim 2015?
Krist ještě reagoval na harmonogram, který byl na pátečním semináři na Zemi živitelce prezentován zástupcem MZe, kde bylo uvedeno, že předkládání strategií je únor až červen 2015 a schvalování leden až únor 2016, což je poměrně dlouhá doba. MMR na toto reagovalo, že pokud MAS předloží strategii včas, tak by měla být
schválena do cca půl roku dle termínového harmonogramu. Běží
průběžné hodnocení, nečeká se na poslední podanou strategii.
Národní stálá konference deklaruje potvrzení výběru strategie
a ta se bude scházet pravděpodobně jednou za měsíc. Teoreticky
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je možné, že již na podzim budou moci
MAS vyhlásit první výzvy. Výběr strategií je
popsán v Metodickém pokynu pro integrované nástroje.
Sociální začleňování
Tajemnice Špiková informovala o připravovaném semináři společně s ASZ na „SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU
VE STRATEGIÍCH KOMUNITNĚ VEDENÉHO
MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014+“, které se uskuteční 26. září v Praze (viz pozvánka). je doporučena MAS, které v rámci svých strategií mají zahrnuto toto téma.

Vás srdečně zvou na seminář

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU
VE STRATEGIÍCH KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014+
Program
10:00 – 10:15

Zahájení NS MAS, ASZ

Projekty NS MAS ČR
10:15 – 10:45
Sociální začleňování v CLLD s ohledem na synergie OP v ESIF
– OPTP
10:45 – 11:00
Spolupráce mezi MAS a Agenturou pro sociální začleňování
Projekt realizován do 31. 8. 2014 – bě11:00 – 11:30
Příklady zpracování sociální oblasti ve vybraných SCLLD
hem září bude dofinancováno a práce ukončeny. V rámci projektu musel být nastaven
11:30 – 12:30
Příklady projektů dobré praxe z období 2007-2014
indikátor proškolených osob na 0 z důvodu
12:30 – 13:00
občerstvení
jeho definice (zástupci MAS toto nesplňují).
13:00 – 14:00
Práce ve skupinách (diskuse k možným projektům)
V rámci projektu byl vytvořen obecný leták
- Sociální služby
o MAS a jejich činnosti a odborná brožura,
- Sociální bydlení
která vychází z dostupných materiálů o na- Zaměstnanost
- Sociální podnikání
stavení CLLD pro období 2014–2020 a výsledky MAS v období 2007–2013. Výstupy
14:00 – 14:30
Prezentace výsledků práce ve skupinách
jsou dostupné na http://nsmascr.cz/projekt14:30 – 15:00
Závěrečná diskuse a shrnutí
-z-optp/. Momentálně se chystá vyúčtování.
– MMR
Špiková informovala o nastavení semiSeminář se uskuteční v pátek 26. září 2014 od 10 do 15 hodin.
nářů, kde byla původně předpokládána její
Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 (Starý tiskový sál)
účast. Termíny mohou být jakékoliv v období říjen a listopad 2014. KS byly požádány
Přihlásit se můžete na: http://goo.gl/CWf37m
o zaslání informací o realizaci seminářů, které se musí realizovat do listopadu. V rámci
Kontakty:
programu vystoupí zástupce krajské sítě
s jednotnou prezentací na dané téma – buMgr. Olga Špiková
Mgr. Petr Čáp
de vytvořena do poloviny září. Předpokládá
Tajemnice NS MAS ČR, o.s.
Koordinátor spolupráce s kraji a MAS
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice
Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
se účast zástupce kraje a je možné pozvat
další hosty k tématu dle regionu.
mobil: + 420 602 832 880
Úřad vlády České republiky
pevná: +420 583 215 610
Nábřeží Edvarda Beneše 4
MMR 2015
e-mail: o.spikova@nsmascr.cz
CZ-118 01 Praha 1
Pro rok 2015 byl již na MMR vyhlášen dowww.nsmascr.cz
tační program z národních zdrojů na podpoM +420 727 850 223
e-mail: cap.petr@vlada.cz
ru NNO. Tajemnice představila témata na projekty. Z tohoto by byly navržené aktivity na
www.vlada.cz
www.socialni-zaclenovani.cz
mzdu tajemníka, na aktivity spojené s podporou regionů, případné školení a zajištění kanceláře NS MAS. Spoluúčast je min. 30 % a podmínky jsou dány vláPošmurný upozornil, že v rámci vyjednávání byla různá memodou. Výbor NS MAS schválil podání projektu v dotačním programu randa o spolupráci a do budoucna je potřeba parlament nezeštíhMMR na podporu NNO v oblasti podpory č. 4 Udržitelný rozvoj na lit na cca 6 aktivních organizací, ale i na další, které spolupracují.
místní a regionální úrovni (zmírňování sociální disparity v území).
Není to o tom, kdo za venkov mluví, ale vydiskutovat si postoje na
Špiková dále také informovala o podobném dotačním programu této platformě.
na MZe, kde doposud nebyly podmínky pro rok 2015 zveřejněny.
Krist doplnil, že je nutné definovat náplň parlamentu ne jenom
říci, že bude vytvořen.
Národní VENKOVSKÝ PARLAMENT:
Sršeň zdůraznil, že je potřeba vytvořit Venkovský parlament pro
Diskusní platforma pro jednotné
ČR a ne pouze pro potřeby Evropy.
vystupování aktérů venkova
V závěru diskuze byli navrženi zástupci za NS MAS, kteří připraTato aktivita byla představena prezidentem ELARD Radimem Srš- ví podklady pro vznik přípravné platformy a oslovení partnerů. Anněm. Základem je myšlenka z evropské úrovně a u nás od Radana na Čarková (JMK) doplnila, že jednotný hlas by velice dobře zameVečerky ze SPOV. Velmi často je podsouváno, že organizace na ven- zil samozvaným zástupcům v Evropě mluvit za český a moravský
kovské úrovni se nedokážou domluvit a toto by byla možnost dis- venkov. Usnesení dané platformy by mělo váhu jak dovnitř do rekuzní platformy a jednotného vystupování. Všechny skupiny by mě- gionů, tak i ven vůči Evropě.
ly stejné zastoupení – veřejná správa, CLLD, SPOV apod. ProstředVýbor NS MAS schválil zapojení se do aktivity vzniku Venkovky na činnost by byly v rámci evropského projektu a poté nejspíše ského parlamentu a pověřil Jiřího Krista a Annu Čarkovou prvními
z OPTP. Bylo by potřeba udělat přípravnou platformu z partnerů kroky v přípravné platformě ke vzniku parlamentu a pozvání dala nastavit fungování.
ších partnerů.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 197 • 8 – 9/2014

Z

Z činnosti NS MAS

23

Ministerstvo zemědělství uspořádalo
semináře ke standardizaci MAS

Národní konference venkov 2014
(15. – 17.10. Konstantinovy lázně)
Program a přihlášky jsou zveřejněny na www.konferencevenkov2014.cz. První den je plánováno jednání výboru a dalších organizací. MAS by měly využít předregistrace hlavně z důvodu zajištění požadovaných ubytovacích kapacit. Organizátorem je SPOV ČR,
SPOV ČR Plzeňského kraje a MAS Český západ – místní partnerství jsou pověřeny základní organizací.
Konference bude pořádána odlehčeným způsobem. Informace
o OP bude možné diskutovat v EU café, ke bude možná individuální diskuze. Aktuální verze OP a metodik bude v podkladech. Předseda se informoval, zda by mohlo být logo NS MAS také na materiálech ke konferenci, když jsou její zástupci v přípravném výboru.
Projekty mezinárodní spolupráce – Polsko
Jiří Krist informoval o oslovení ze strany Polské sítě MAS k projektům mezi Českou a Polskou republikou. Moravskoslezské MAS
jako nositel projektu s partnery v celém příhraničí. Podání projektu musí být do 20. 10. Tématem je budování vztahů a kapacit.
Projekty mezinárodní spolupráce – Německo
Miroslav Makovička (KVK) informoval o workshopu s německými MAS, kde nastavení PRV CZ a D je různé a není možnost na nalezení společného tématu. Požádal, zda by bylo možné toto harmonizovat v rámci EU a jednotlivých příhraničních oblastí.

V posledních čtrnácti dnech prvního prázdninového měsíce organizovalo ministerstvo zemědělství semináře k metodice pro
standardizaci místních akčních skupin v programovém období
2014–2020. Tato metodika byla schválena vládou 21. května a určuje základní pravidla fungování MAS tak, aby odpovídala nařízení Evropského parlamentu a rady č 1303/2013 čl. 32 až 35 zabývající se komunitně vedeným místním rozvojem a místními akčními skupinami, které momentálně zpracovávají a později budou
realizovat na svém území strategii komunitně vedeného místního
rozvoje.
Školení se odehrála v Brně a Praze, kde ve třech dnech se pod
taktovkou renomovaných právníků Lenky Deverové a Jaroslava
Svejkovského, zástupců ministerstva zemědělství Lucie Krumpholcové a Státního zemědělského intervenčního fondu Heleny Hanoldové a Jana Novopackého vzdělávali a diskutovali zástupci místních akčních skupin, které nabývají právní subjektivity spolek, zájmové sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti
či ústavu.
Součástí prezentace bylo také první seznámení s formulářem
Žádosti o standardizaci, který bude žadatelům zpřístupněn min.
6 týdnů před začátkem podání žádosti. Příjem těchto žádostí je
dle výzvy od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.
Zástupci MAS uvítali možnosti diskuze o novém občanském zákoníku, který vznesl zásadní změny do fungování všech občanských sdružení – převod pod rejstříkové soudy, od počátku roku
změnu právní formy na spolek, nutnost změnit si a upravit dokumenty minimálně v úpravě názvu organizace a nutností zapsání
statutárních a kontrolních orgánů s návazným zobrazením ve veřejném rejstříku dostupným mimo jiné na portálu justice.cz
Organizátoři školení slíbili zveřejnění prezentací a zodpovídaných dotazů do 8. srpna na svých webových stránkách a webu
NS MAS. Schválená metodika a další podklady jsou také dostupné na www.eagri.cz, www.szif.cz a www.nsmascr.cz.
OŠ

PREPARE a LEADERFEST 2015
NS MAS má své zástupce v PREPARE, kde však není vždy naše
účast splněna. Dalšího jednání se nemůže Petr Kulíšek (KHK) jako
jmenovaný zástupce účastnit, nahradí ho Anna Čarková.
Zástupce Královéhradeckého kraje byl dotazován na zajištění
akce v roce 2015. Předpokládá se podpora financování ze strany
CSV ještě v dubnu 2015. Do dalšího jednání by mělo být vyjádření k realizaci v Náchodě.
Valná hromada 2015
Tajemnice Špiková informovala o termínu Valné hromady pro
rok 2015, která se bude konat ve čtvrtek 12. 3. 2015 s programem
v předvečer. VH by se měla konat v Olomouckém kraji pravděpodobně na území MAS Horní Pomoraví. Tajemnice připraví povinnosti KS s ohledem na volební valné hromady v jednotlivých krajích. KS musí nominovat členy kontrolní komise, členy výboru a zda
zástupce za krajské sdružení ve výboru souhlasí s nominací na
předsedu.
Další jednání Výboru bude na Národní konferenci VENKOV ve
středu 15. 10. v Konstantinových lázních od 12:00. Dále pak bude
jednání 11. 11. v Kyjově s programem do středy 12.11.
Zapsala: Olga Špiková
Upravil a zkrátil Tomáš Šulák
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Podmínky naplňování metody LEADER
prostřednictvím Místních akčních skupin
Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Hlavním cílem je intenzivně podporovat rozvoj venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím tzv. Místních akčních skupin
(MAS). MAS je místní partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem působící na vymezeném subregionálním území, pro něž navrhuje a provádí strategii. Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel
venkova.
V rámci programového období 2007–2013 byla podpora MAS
umožněna jen prostřednictvím Programu rozvoje venkova. MAS podpořené v rámci osy IV získaly finanční prostředky nejen na realizaci své strategie území, ale zároveň na provozní výdaje a výdaje spojené s pořádáním informačních a propagačních akcí. Další podpora,
kterou mohly využít všechny MAS i nepodpořené, byla zaměřena
na realizaci projektů spolupráce.
V novém programovém období bude podpora MAS rozšířena
do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů, přes
které je možné využít metodu LEADER jako komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD). K implementaci CLLD se k Programu rozvoje
venkova připojí Integrovaný regionální operační program (pod Ministerstvem pro místní rozvoj), Operační program Zaměstnanost
(pod Ministerstvem práce a sociálních věcí) a Operační program Životní prostředí (pod Ministerstvem životního prostředí). Provozní
náklady a náklady na oživení strategií komunitně vedeného místního rozvoje budou hrazeny prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015 mohou MAS předkládat Žádosti o standardizaci na centrální pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu. Splnění standardů bude posuzováno dle
Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, která definuje standardy pro přijatelnost
MAS, vymezuje postup procesu standardizace MAS a specifikuje
potřebné dokumenty předkládané při standardizaci. Standardy
jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územní působnost,
místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS. Splněním standardů uvedených v Metodice MAS prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.
MAS, které získají osvědčení o splnění standardů, mohou předkládat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního
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rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj. Příjem žádostí musí být
spuštěn nejpozději 3 měsíce po spuštění příjmu žádostí o standardizaci MAS, tzn. do 24. 2. 2015. MAS předkládá ke schválení a realizaci pouze jednu strategii. Předložené strategie budou hodnoceny ve třech fázích. Nejdříve prochází kontrolou formálních náležitostí a hodnocením přijatelnosti. Dále jsou předány dotčeným
řídicím orgánům, kdy je posouzen soulad strategie s cíli konkrétního programu. S MAS, jejichž strategie vyhoví požadavkům hodnotícího procesu a budou akceptovány všemi dotčenými řídicími
orgány programů, bude podepsáno Memorandum o realizaci integrované strategie.
Program rozvoje venkova (PRV)
Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zaměřena na aktivity připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují
cíle strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) příslušné MAS, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV. Z PRV prostřednictvím SCLLD mohou být realizovány
následující oblasti:
• Předávání znalostí a informační akce (čl. 14)
• Investice do hmotného majetku (čl. 17 1.a), b))
• Podpora investic související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví – Pozemkové úpravy
a Lesnická infrastruktura (čl. 17 1.c))
• Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností (čl. 19
1. b))
• Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lesů (čl. 24 1.a), d))
• Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů (čl. 25)
• Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh (čl. 26)
• Spolupráce (čl. 35 1.a))

Projekty k realizaci vybírá MAS prostřednictvím své Výběrové
komise na základě předem stanovených výběrových kritérií. Příjemci podpory jsou koneční žadatelé z území MAS, jež odpovídají definici žadatelů realizovaných opatření. MAS nemůže být příjemcem
dotace. Výše podpory závisí na konkrétním typu opatření a výše
způsobilých výdajů na projekt se bude pohybovat v rozmezí od
50 tis. Kč do 5 mil. Kč.
V rámci operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin bude podporována realizace
projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné MAS. Budou podporovány
jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak
projekty založené na spolupráci mezi územními celky v několika
členských státech či ve třetích zemích. Spolupráce mezi jednotlivými MAS přispívá k přenosu zkušeností a příkladů dobré praxe. Příjemcem pomoci může být jen MAS, jejíž SCLLD byla schválena
k podpoře z PRV. Projekt musí být v souladu s SCLLD a musí vykazovat přidanou hodnotu spolupráce. Způsobilými výdaji jsou výdaje na vlastní realizaci projektů i náklady na řízení těchto projektů.
Podpora se poskytuje až do výše 80 % způsobilých výdajů. Výše
způsobilých výdajů na projekt se bude pohybovat v rozmezí od
50 tis. Kč do 5 mil. Kč. Odlišně od stávajícího systému bude probíhat příjem a schvalování žádostí o dotaci v rámci tohoto dotačního titulu. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím průběžného příjmu na platební agentuře, kdy výběr projektů k realizaci
bude provádět sama MAS.
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-zemedelska-politika/
Polní cesta. Druhé místo v kategorii „Projekty Programu rozvoje ven- podminky-tzv-aktivniho-zemedelce-a.html
Zdroj: MZe
kova“ – fotosoutěž MZe/CSV „Procházka po české krajině“
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Není nad ruční práci. Třetí místo v kategorii „Projekty Programu rozvoje venkova“ – fotosoutěž MZe/CSV „Procházka po české krajině“

Dvojice projektů SMS podpořených z OP LZZ přinese nový impulz starostům na venkově

Sdružení místních samospráv bude řešit projekt nové
spolupráce obcí dobrovolně prostřednictvím MAS
Nový systémový a nadregionální projekt MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů, jehož cílem je posílit efektivitu a kvalitu chodu obcí v oblasti veřejné správy v samostatné
i přenesené působnosti, stojí na základní myšlence využití místních
akčních skupin. Ty sloužily v minulém a předvstupním období zejména jako převodníky prostředků ze společné zemědělské politiky (PRV 2007–013) směrem k drobným žadatelům v území. Jelikož
se na jejich chodu významně podílí starostové a také jejich územní působnost je definována katastry jednotlivých obcí, schází již jen
krok k nastartování nové dimenze spolupráce členských obcí.
Ta bude spočívat v koncentraci na 5 prioritních oblastí: doprava a veřejná dopravní obslužnost, regionální školství, protipovodňová opatření a zvládání rizik, nakládání s odpady a politika zaměstnanosti v území.
Forma spolupráce obcí na bázi MAS vyniká zejména díky prvku
dobrovolnosti a sdružování funkcí těchto subjektů. Neméně významnou skutečností je princip partnerství a spolupráce, který vtahuje do
veřejného rozhodování a správy další regionální činitele z řad ostatních členů partnerství (neziskové organizace, podnikatelská sféra).
Projekt bude postaven na síti zaměstnanců z řad manažerů
MAS, jejich regionálních koordinátorů a centrálního týmu. Ke starostům v území se tak pyramidovým způsobem budou dostávat informace týkající se projektu a jeho výstupů, novinek a inovací z oblasti veřejné správy. Opačným směrem pak poputují zkušenosti
a poznatky z území, které budou Sdružením místních samospráv
dále využity (příprava nových legislativních návrhů a změn).
Významným krokem vpřed bude inspirativní Zásobník příkladů
dobré praxe, který ve formě praktické kuchařky nabídne nové ces-

ty lepší a efektivnější správy území. Hodláme tímto srozumitelně
vysvětlit, jak by spolupráce obcí na platformě MAS mohla vypadat
a jaké má tato forma spolupráce reálné dopady na výkon veřejné
správy. Inspiraci budeme čerpat jak z území ČR, tak i z ostatních
států EU.
Z projektu bude podpořeno a proškoleno minimálně 1 903 starostů, kteří tvoří jedinou cílovou skupinu. Cílem projektu je pak
společnými silami vytvořit pilotní návrhy nových forem spolupráce
obcí na území MAS a přetavit je do praxe. Prvními vlaštovkami budou setkání starostů, která v rámci projektu poběží jak v jednotlivých MAS, tak i na vyšší, regionální úrovni.
Projekt hodlá přinést českému i moravskému venkovu nápady
pro efektivní a chytrou veřejnou správu prostřednictvím dobře fungujících MAS.
Pomoc starostům od jara do zimy
Také druhý z dvojice projektů, s poetickým názvem Rok v obci,
má primárně sloužit zástupcům menších sídel, tedy přesněji starostům a místostarostům obcí 1. typu, kterých je v České republice
zhruba 5700. Jeho příprava vycházela ze skutečnosti, že zatím
žádná iniciativa v bližší či vzdálenější minulosti nevycházela z potřeb definovaných primárně malými obcemi. Přitom právě zde se
kumulují problémy s výkonem veřejné správy.
Některých činností se menší obce dokonce čím dál častěji zbavují, jako je tomu například u agendy přestupkových řízení. Tato
situace je často způsobena tím, že starostové malých obcí nedisponují úřednickým aparátem, který by jim tvořil zázemí pro kvalifikované řízení obce. Jedním z řešení je nabídnout srozumitelnou
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pomoc v podobě informací „ušitých na míru“ a v různé podobě,
dle uživatelských zkušeností každého zapojeného starosty. Vznikne tak informační webový portál rozčleněný do třinácti základních
témat, tištěná příručka, průvodce vydáváním správních rozhodnutí a online hlídač termínů. Poslední jmenovaný produkt zacílí i na
technicky zdatné starosty, neboť bude zpracován kromě klasické
počítačové verze také ve formě aplikace pro chytré telefony.
Přístup a funkčnost aplikace bude rovněž v režimu offline, aby
byla k dispozici i starostům bez kvalitního internetového připojení. Právě termíny jsou pro starosty úskalím, které při komplikovaném povolání často nelze uhlídat.
Společná věc? Pozitivní změna!
Jak je z výše uvedených informací patrné, oba projekty jsou
rozdílné, avšak mají společné cíle i motivaci. Tou jsou starostové
v regionech, zejména v malých obcích, jejichž postavení a situace stojí poněkud stranou zájmu ústřední státní správy, ale i zákonodárců. Přitom právě odtud plynou a vznikají nové povinnosti,
které po krůčcích komplikují výkon veřejné správy na venkově.
I proto přinesou oba projekty krom jiných výstupů také konkrétní návrhy legislativních změn, které povedou ke zjednodušování
či rušení agend. Zvláštní ohled přitom chceme brát na postavení
neuvolněných starostů malých obcí, jejichž povolání naráží na
četná úskalí.
Prosazování těchto změn a uvádění nových zákonů v život pak
bude během na delší trať. Díky oběma projektům však získáme
o píď lepší startovací pozici…
Jana Šmotková, Tomáš Chmela, SMS
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starostů a místostarostů o jejich povinnostech, právech a odpovědnosti,“ říká předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana
Juřenčáková.
Podle ní je hlavním důvodem pro realizaci projektu to, že starostové a místostarostové bez patřičné podpory dělají chyby při řízení
obcí. Nedokáží si třeba uhlídat termíny vyplývající se zákona a rozhodují pozdě, neznají přesné postupy při výkonu veřejné správy.
„Zvlášť akutní je situace u neuvolněných starostů, kteří vykonávají funkci při zaměstnání. Cílem projektu je tak snížit chybovost
při rozhodování a vedení obcí na přijatelné minimum. A také zvýšit spokojenost lidí v jednotlivých obcích s tím, jak fungují jejich
radnice,“ říká Juřenčáková. Projekt pomůže také novým starostům
bez zkušeností, kteří do vedení obcí nastoupí po komunálních volbách v říjnu 2014.
V projektu, který začíná v červenci 2014 a je rozložený na
16 měsíců, vznikne pět zcela nových služeb a produktů pro starosty. Půjde třeba o společné návrhy na usnadnění výkonu veřejné
správy u malých obcí, které na základě podnětů a zkušeností starostů zamíří k poslancům. Fungovat začnou i online služby, které
pomohou lidem ve vedení obcí zvládat všechny možné situace.
Součástí projektu je tak Online hlídač termínů, dosud neexistují aplikace pro počítače i mobilní zařízení, která bude starosty
upozorňovat na termíny pro splnění různých povinností. Možnost
vkládání termínů dostanou všechny příslušné úřady, přístup k aplikaci bude možný i v režimu offline. Projekt také počítá se vznikem
Rukověti starosty, brožury, ve které budou na základě názorů starostů shrnuty nejdůležitější kroky a postupy, které jsou nezbytné
pro řízení obcí. A vznikne i nový informační portál, na kterém najdou starostové a místostarostové vše, co ke své práci potřebují.
SMS

Projekt Rok v obci pomůže starostům
„vládnout“
Starostové tisíců malých obcí po celé České republice získají
konkrétní a jasný návod, jak řídit obce ke spokojenosti jejich obyvatel. A budou mít k dispozici také unikátní online hlídač termínů,
který jim nedovolí zapomenout na jakoukoliv důležitou událost nebo povinnost při řízení obce.
Nový vzdělávací projekt Rok v obci je tak prvním svého druhu v České republice a počítá se školením starostů a místostarostů malých obcí, návrhy na změny zákonů a pravidel fungování obcí, online hlídačem termínů důležitých událostí a manuálem „vládnutí.“ Projekt připravilo Sdružení místních samospráv
ČR. Projekt byl pod číslem CZ.1.04/4.1.00/B6.00044 podpořen
částkou 8.354.183 Kč z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Malých obcí, kterých se program Rok v obci týká, je 5 700. Lidé z vedení těchto sídel se často při řízení obcí ocitají bez jakékoliv praktické pomoci a podpory. „V současné době se neustále zvyšují nároky na starosty a místostarosty malých obcí. Chceme proto lidi z vedení obcí podpořit a zvýšit informovanost

Suchov. Fotosoutěž MZe/CSV „Procházka po české krajině“

Česká republika je blíž k nastavení
lepší odpadové strategie
Na Ministerstvu životního prostředí se 12. Září uskutečnilo vypořádání mezirezortního připomínkového řízení k Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015–2024 (POH ČR). Jednání
se zúčastnily zainteresované subjekty, které vznesly k návrhu POH
ČR zásadní připomínky. Více než čtyřhodinová diskuze vedla k vysvětlení řady nejasných bodů a byly zodpovězeny otázky dalšího
vývoje odpadového hospodářství.
Zásadní otázkou, kterou se bude ministerstvo ještě na nejvyšší
úrovni zabývat, je způsob vykazování dat za produkci a nakládání
s odpady Evropské komisi prostřednictvím jejích dvou Generálních
ředitelství (Eurostat a Životní prostředí).
POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady, by měl začít platit od ledna 2015. Zároveň bude podkladem pro přípravu krajských plánů
odpadového hospodářství a jasným ukazatelem směru pro předcházení vzniku odpadů, náhradu primárních zdrojů odpady, pro
recyklaci a využívání odpadů s jasným cílem odklonu odpadů ze
skládek.
POH ČR je navázán na ostatní strategické dokumenty ČR i na
Operační program Životní prostředí 2014–2020, jenž bude hlavním zdrojem veřejných finančních prostředků pro podporu výstavby nebo modernizace stávajících kapacit pro nakládání s odpady.
Nejpozději do konce letošního listopadu ještě před odesláním
konečné podoby POH ČR ke schválení vládě ČR, vypracuje MŽP
ekonomickou analýzu nakládání s odpady a stanovisko SEA (strategické posuzování vlivů na životní prostředí), které představí ministr Richard Brabec poradnímu orgánu pro odpady – Radě pro
odpadové hospodářství.
Zdroj: MŽP

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 197 • 8 – 9/2014

A

Aktuálně o venkovu

Obce usilují o vyšší výnosy z třídění
odpadu
Obalové kolektivní systémy jsou tématem, které nyní řeší stovky starostů napříč republikou. Zatím totiž nepodepsali nové smlouvy s jedinou společností, která obcím hradí ze zákona prostředy za
vytříděné obaly. Vyčkávají, zda brzy vstoupí do hry nový subjekt
s výhodnějšími podmínkami. Změny lze očekávat rovněž u nakládání s vysloužilými spotřebiči.
Sdružení místních samospráv pozorně sleduje změny v odpadové legislativě. Doslova malá revoluce se nyní může udát, objeví-li
se v obalových kolektivních systémech nový autorizovaný subjekt.
Dosavadní monopolní prostředí by se tak mohlo změnit, což by
znamenalo vyšší výnosy za vytříděné sklo, papír a plasty v obcích.
Ty v současnosti provoz separovaného sběru často dotují a nízké
příjmy a benefity ze současného systému považují za neadekvátně
nízké.
„V současnosti běží na Ministerstvu životního prostředí autorizační proces, na jehož konci může nastat vstup nové společnosti
na trh nakládání s vytříděným sběrovým obalovým materiálem. Každá obec tak může mít poprvé v historii možnost volby mezi více
nabídkami, což by byl pro nás obce jednoznačně posun k lepšímu,“ vysvětluje Karel Ferschmann, starosta Němčovic a předseda
pracovní skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv ČR.
Není bez zajímavosti, že rozsáhlými změnami mohou projít i kolektivní systémy výrobků s ukončenou životností. Zatímco obalové
kolektivní systémy zacházejí dle zákona s prostředky zahrnutými
výrobci například do cen balených potravin, podobně fungují i kolektivní systémy výrobků s ukončenou životností, kdy v ceně každého spotřebiče máme obsažen i poplatek za řádnou likvidaci.
„Situace v nakládání s vysloužilými spotřebiči je velmi nepřehledná. I zde po dlouhé době ministerstvo činí kroky k revizi autorizačních oprávnění jednotlivých společností, což lze po letech samovolného vývoje jedině ocenit. V systémech se nachází obrovské
prostředky a obce provozující sběrné dvory a další zařízení z nich
příliš mnoho nevidí,“ poukazuje Karel Ferschmann.
Podporu současným krokům rezortu životního prostředí vyslalo
rovněž předsednictvo Sdružení místních samospráv, které ocenilo
snahu ministerstva nastavit nová pravidla a otevřít prostředí autorizovaným subjektům bez rozdílu.
SMS
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ního množství odpadu deponovaného na dané skládce. Schválená
novela také obsahuje dlouho projednávané ukončení skládkování
nevytříděného komunálního odpadu, nyní již s pevným termínem
1. ledna 2024.
Současný balík změn přišel ve formě novely stávajícího zákona
o odpadech, kritizuje předsedkyně SMS ČR Jana Juřenčáková:
„Krátká doba projednávání návrhu spolu s charakterem změn ukazují na nutnost přijetí nového zákona o odpadech. V něm musí dojít k dalšímu potřebnému legislativnímu zpřesnění.“
Ve velmi dynamické diskusi nad současnými změnami odpadové
legislativy však zaniká záměr změny evidence a vykazování odpadů
z objemové na hmotnostní, což by mohlo ve finále snížit náklady
obcí, které často hradily neúplně naplněné kontejnery či popelnice.
Karel Ferschmann důrazně připomíná: „Podstata odpadového
hospodářství obcí do budoucna by měla být systémově řešena na
všech úrovních v pořadí předcházení vzniku odpadů, dále využití
vytříděného odpadu k dalšímu použití, ekonomické fungování
sběrných dvorů obcí, energetické využití odpadů, dále jiné způsoby využití odpadů a konečně skládkování. Jakékoliv jiné pořadí bude v důsledku znamenat dlouhodobý frontální útok na peněženky našich občanů a naše obecní pokladny.“
SMS

ČAOH: Senátu se nepodařilo
zamezit vyšším nákladům pro obce

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) připravila
shrnutí projednávání novely zákona o odpadech v Senátu. Novela
byla i přes silnou kritiku ze strany mnoha senátorů vrácena pouze
s několika pozměňovacími návrhy do Poslanecké sněmovny. Členové horní komory kritizovali body, které poslanci do původní novely ke sběrnám bez potřebné odborné diskuze přidali (velmi rychlé zavedení povinnosti třídění všech bioodpadů, zákaz skládkování veškerého směsného komunálního odpadu, snížení množství
odpadů používaných k zabezpečení skládek, apod.). Poslanecká
sněmovna tyto body narychlo schválila, aniž by byly podrobeny legislativní oponentuře odborníků či obcí. Odborná veřejnost i obce
proti tomuto postupu opakovaně vystoupily.
„Rádi bychom zdůraznili, že senátoři kontroverzní novelu projednávali velmi zodpovědně a podrobně. Bohužel v ní zůstávají
sněmovní úpravy a chyby, na které vyššími náklady doplatí zejména původci odpadu, tedy obce, občané a také firmy. Takto významzměny by měly být předkládány vládní novelou nebo novým záStanovisko SMS ČR k novele zákona né
konem, nikoliv jako narychlo přidaný poslanecký doplněk novely,
o odpadech
která se zabývá odlišnou problematikou. Touto cestou se do novely dostala řada podstatných chyb, na které z velké části doplatí práPoslanci projednávali senátní novelu zákona o odpadech. Sdru- vě obce,“ komentoval projednávání Petr Havelka, výkonný ředitel
žení místních samospráv ČR dlouhodobě upozorňuje na nutnost ČAOH.
Zdroj: www.caoh.cz
předcházet vzniku odpadů, druhotně využívat maximální množství
komunálního odpadu a v této posloupnosti respektovat i další
stupně hierarchie nakládání s odpady.
Schválená novela včetně pozměňovacího návrhu podpořeného
výborem pro životní prostředí není s pozicí SMS ČR v rozporu.
Sdružení místních samospráv pozorně sleduje změny v odpadové
legislativě. Je velkou škodou, že z dlouhodobé odborné diskuze
dosud nevzešel konsenzuální postoj. Výsledkem je hektický proces, kterým se ministerstvo životního prostředí spolu se zákonodárci snaží alespoň provizorně řešit některé otázky.
Karel Ferschmann, předseda Pracovní skupiny pro životní prostředí k tomu dodává: „Za klíčové body přijatých změn považujeme povinnost třídění kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, což podle našich odhadů lze zajistit sítí zhruba čtyř set
kompostáren vybudovaných často z evropských prostředků.“
Další novinkou pak je snížení poplatku za ukládání nebezpečného odpadu a omezení manipulací s odpadem určeným k technickému zabezpečení skládky na maximálně pětinu celkového roč- Svatba na venkově. Fotosoutěž MZe/CSV „Procházka po české krajině“
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Premiér zdůraznil roli MMR
v čerpání peněz z eurofondů
Premiér Bohuslav Sobotka při jednání s ministryní pro místní
rozvoj Věrou Jourovou zdůraznil roli Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) při čerpání peněz z EU. Resort navštívil jako desátý v pořadí v rámci bilančních cest po jednotlivých ministerstvech.
„Přijel jsem se třemi klíčovými tématy. Zaprvé evropské fondy. Zadruhé evropské fondy. A zatřetí evropské fondy. Byli jsme
postaveni do situace, kdy se snažíme zachránit každou korunu.
Škody se nepodaří zcela eliminovat, ale děláme maximum proto, abychom je co nejvíce snížily,“ vyzdvihl klíčovou roli MMR při
čerpání peněz z fondů EU premiér Sobotka. Dodal, že žádné jiné ministerstvo nyní nemá k dispozici kapacitu, která by tuto roli mohla plnit. Právě tento resort je podle něj nejdůležitější ve
snahách snížit hrozící ztráty peněz kvůli skluzu v čerpání. Ministryni Jourové proto poděkoval, že se problematiky fondů ujala
velmi aktivně.
„Vážím si toho, že jsem členkou vlády, která si zadala jako prioritu problematiku evropských fondů. V bruselské pokladně zůstalo za
rok 2013 asi deset miliard. Já pevně doufám, že se tuto částku ještě
podaří snížit alespoň o necelou miliardu,“ řekla Jourová. Už v září
a v říjnu by vláda měla začít vyjednávat o schválení nových operačních programů. První výzvy by měly začít běžet hned po Novém roce.
Oba členové vlády diskutovali také o podpoře rozvoji cestovního ruchu, ale i otázku investic v oblasti sociálního bydlení. I zde vidí prostor pro využití prostředků z EU. „V programu je asi 16 miliard korun z EU. Měli bychom k nim přidat i české peníze a otevřít
velmi variabilní a praktický nástroj pro obce. Ty by si samy vybraly
podporu na věci, které potřebují.“
Na závěr tiskové konference dostal premiér od Jourové vysočinskou kuchařku bramborových receptů, kterou napsala její maminka. Jeden ze 40 receptů Jourová dokonce premiérovi uvařila. Sobotka si tak z ministerstva s úsměvem odnesl i hrnec domácích
bosáků (chlupatých knedlíků).
Zdroj: MMR

Ministryně Jourová: Takhle
zjednodušíme stavební zákon
Jednou z oblastí, kde budeme snižovat administrativní zátěž, je
územní plánování a povolování staveb. Současně platný stavební
zákon je složitý a často neuchopitelný i pro odborníky. Experti Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci s dotčenými ministerstvy,
profesními sdruženími a s odborníky z praxe, připravují zásadní novelu stavebního zákona. V průběhu tohoto roku jsme navrhli základní teze a ty postupně projednáváme a nadále budeme projednávat s ostatními partnery.
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V oblasti územního plánování navrhujeme mj. zkrácení procesu projednávání změn územních plánů. Tato úprava bude přínosná jednak pro obce, ale hlavně pro investory.
Pro umisťování a povolování staveb stanoví novela nový princip,
který spočívá v tom, že už přímo ze zákona bude stavební úřad vydávat pouze jedno rozhodnutí, na základě kterého bude moci být
stavba realizována. Nebude tak potřeba jako dnes, nejprve územní rozhodnutí a potom stavební povolení. Jednostupňové povolování staveb a tím i podstatné zkrácení povolovacího procesu u velkých investic, bude mít výrazný ekonomický přínos pro národní
hospodářství (investice se uvádí do provozu podstatně rychleji, zaměstnávají se lidé, vytvářejí se hodnoty).
Pracujeme i na řadě dalších zjednodušení, která umožní, aby stavební zákon byl srozumitelný a jednoduchý pro stavebníky a který
zjednoduší práci stavebních úřadů.
Vážně se zabýváme myšlenkou, že novostavby postavené bez
stavebního povolení nebude možné dodatečně povolit a realizátor
takové „černé“ stavby by ji musel vždy odstranit. Toto opatření by
mělo velký preventivní potenciál, a mj. by zabránilo účelovým změnám územních plánů z důvodu dodatečného povolení „černých“
staveb některým „vlivným“ stavebníkům.
Při práci na novele stavebního zákona klademe vysoký důraz
na stávající praktické zkušeností stavebníků, profesních sdružení, stavebních firem i stavebních úřadů. Navrhované změny stavebního zákona budou přínosné jak pro stavební úřady, tak hlavně pro stavebníky.
Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj
Zdroj: MMR

Aktuálně k registru smluv
V první srpnové dekádě se za účasti Sdružení místních samospráv
uskutečnilo další ze série jednání k zákonu o registru smluv, přesněji ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který vyplývá z vládního úkolu, dle požadavků dvojice výborů Poslanecké sněmovny.
Poukažme krátce na hlavní změny, které složitou situaci okolo tohoto návrhu poněkud znepřehledňují. Jedná se o vymezení
povinných osob, kde není zcela zřejmé, zda mezi ně skutečně lze
podřadit také státní podniky nebo třeba obecní příspěvkovky.
V další části komplexního pozměňovacího návrhu předkladatel vyjímá z působnosti zákona informace, které jsou obchodním
či bankovním tajemstvím. Úředníci podílející se na přípravě, dokonce uvádějí, že nesprávné neuveřejnění informace dle tohoto
odstavce, nebude v budoucnosti důvodem k odebrání dotace.
Nicméně tato myšlenka v materiálu zapracována přímo není.
Z našeho pohledu je zajímavý i způsob uveřejňování, kdy povinné osoby budou posílat smlouvy (objednávky a faktury) datovou
schránkou Ministerstvu vnitra, které je pak do 15 dnů uveřejní. Teprve tehdy nabývá smlouva účinnosti. Ani jedna strana smlouvy tak
nemusí být “pánem” nad tím, kdy bude smlouva účinná a kdy tedy
bude možné začít realizovat například nějakou zakázku. Při finančních kontrolách pak mohou vyvstávat chyby, kdy začne být zakázka
realizována před datem účinnosti smlouvy. Dle tvrzení ministerských
úředníků však tento proces má trvat pouhé vteřiny. Jiný scénář neočekávají. Nastat však může, a to při odeslání smlouvy e-mailem
s elektronickým podpisem, které samozřejmě trvá déle.
Komplexní pozměňovací návrh zahrnuje rovněž výjimku pro tzv.
jedničkové a dvojkové obce, která je v tomto případě stále dvouletá, byť bychom rozhodně více uvítali výjimku delší či trvalou.
Celkově se mi zdá tento návrh šitý horkou jehlou, což se projevuje například v nepříliš jednoznačných formulacích. Sdružení
místních samospráv nyní připravuje připomínky, které budou na
uvedenou situaci reagovat, a to především pohledem menších obcí. Ty si novou povinnost v podobě zveřejňování smluv nepřejí, což
ukazuje i bezmála tisícovka podpisů pod peticí, která uvedený zákon odmítá.
Jan Sedláček, 3. místopředseda SMS ČR
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Pošesté zasedala Rada pro Evropské
strukturální a investiční fondy
V Malostranském paláci v Praze se 5. září sešla Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy), která je odborným
a poradním orgánem vlády v oblasti zaměření intervencí ESI fondů v ČR. Hlavním tématem byl další postup v přípravě programového období 2014–2020.
Jednání rady se jako její výkonná místopředsedkyně zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Na úvod poděkovala
všem zúčastněným partnerům za úspěšné završení jednání k Dohodě
o partnerství, která byla Evropskou komisí schválena 26. srpna 2014.
„Nyní se naše pozornost přesouvá především k dojednání jednotlivých programů. Na přelomu září a října očekáváme první připomínky Evropské komise a jejich vypořádání bude obdobně náročné jako u Dohody u Partnerství“, uvedla ministryně pro místní
rozvoj během jednání. Za přípravu programů jsou na národní úrovni zodpovědné jednotlivé řídicí orgány. Ministerstvo pro místní rozvoj bude nadále sledovat soulad programů s Dohodou o partnerství nebo naplňování předběžných podmínek.
Plnění předběžných podmínek bylo samostatným bodem jednání. Ačkoliv došlo k posunu v jejich naplňování, bude nutné věnovat daným strategickým i legislativním oblastem velkou pozornost. Mezi nejrizikovější předběžné podmínky stále patří služební
zákon a veřejná správa jako celek, EIA, odpadové hospodářství,
vodní hospodářství nebo energetika. I v této oblasti je velmi důležitá role Evropské komise, která na celý proces bedlivě dohlíží.
Na závěr proběhlo jednání k využívání finančních nástrojů, které jsou důležitým tématem debaty o nastavení podpory z ESI fondů. Ty představují návratný způsob podpory a umožňují větší zapojení soukromého kapitálu na veřejných investicích a Evropská komise rozšířila v novém programovém období možnosti jejich využití.
Návrh strategického zaměření připravuje Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj tuto aktivitu podporuje a koordinuje.
Zdroj: MMR

Po deseti letech viděla ministryně
zrealizovaný projekt
Krásnou Lípu navštívila v soboru 12. července ministryně pro
místní rozvoj Věra Jourová. Po deseti letech tak mohla na místě vidět zrealizované stavby projektu Centrum Národního parku České
Švýcarsko v celkové hodnotě cca 170 milionů korun, kde bylo realizováno v letech 2005–2007 pět staveb zaměřených na cestovní
ruch. „Tento projekt byl vybrán jako nejlepší v prvním kole v rám-
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ci Společného regionálního operačního programu spuštěném v roce 2004. To jsem byla náměstkyní na Ministerstvu pro místní rozvoj a spravovala jsem evropské programy,“ řekla Jourová.
Se starostou města a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Zbyňkem Linhartem a místostarostou Janem Kolářem mluvila ministryně především o problémech s administrací fondů EU v rámci nejrůznějších programů.
„Krásná Lípa má, coby nositel více než stovky projektů, bohaté
zkušenosti s nejrůznějšími dotačními tituly, protože za posledních
18 let zde bylo investováno více než 800 milionů korun. K tomu
další neinvestiční projekty a také několik soukromých investic
v centru města financovaných za pomocí evropských fondů za
200 milionů, kde bylo město partnerem,“ vyzdvihla úspěchy Jourová, která si prohlédla Dům Českého Švýcarska s infocentrem,
expozicí a kinosálem.
Ministryně se zajímala také o možnosti pomoci obcím ze strany
státu s bydlením, se sociálními programy a s cestovním ruchem. Společně debatovali i o neziskovém sektoru a jeho fungování a o problematice financování. Odpoledne navštívila i území Národního parku České Švýcarsko, nejmladšího národního parku v ČR a další části projektu.
Zdroj: MMR

Věra Jourová získala post komisařky
pro spravedlnost, ochranu
spotřebitele a rovnost pohlaví
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zasedne v Evropské
komisi jako komisařka pro justici, spotřebitelská práva a genderovou politiku. Oznámil to 10. září budoucí předseda komise Jean-Claude Juncker.
Ve středu v poledne představil nový předseda Evropské komise
Jean-Claude Juncker rozdělení portfolií mezi členské státy. Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová zasedne v komisi jako eurokomisařka pro problematiku spravedlnosti, spotřebitelskou politiku
a otázky rovnosti pohlaví. „Je to překvapení, nepovažuji však přidělený resort za neúspěch,“ řekla Věra Jourová.
Věra Jourová preferovala portfolio regionální politiky, které je jí
blízké. Poté se spekulovalo o resortu dopravy, vesmíru nebo o portfoliu evropských fondů.
Zdroj: MMR

Vláda souhlasila s převodem
180 milionů korun v rámci PGRLF
Vláda souhlasila s přesunem 180 milionů korun v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Původně bylo 200 milionů korun ve fondu určeno loni na odstraňování následků povodní, celá
suma ovšem nebyla vyčerpána.
Peníze byly přesunuty na program Zemědělec, který podporuje
zejména nákup zemědělské techniky, zvířat a rostlin. „Je to pozitivní zpráva, protože PGRLF se potýkal s nedostatkem prostředků.
Jsou to jedny z nejefektivněji investovaných prostředků v zemědělství,“ řekl ministr.
Na podpory v programech Zemědělec a Podpora pojištění byla
pro letošek poskytnuta prostřednictvím ministerstva zemědělství
dotace 409 milionů korun. Plánovaná výše podpory pro rok 2014
dosahuje v obou programech 700 milionů korun, z toho 450 milionů v programu Zemědělec.
Využitím požadovaných peněz budou doplněny prostředky pro
pokrytí plánovaných rozpočtů na hlavní podpůrné programy Zemědělec a Podpora pojištění, uvedlo ministerstvo zemědělství.
Zdroj: MZe
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Modlitba za domov 2014: Venkov fandí rodině
Duchovně-kulturní festival 28. října 2014 a Konference MAS 3. listopadu 2014
Dva mimořádné koncerty – Javory Beat Hany a Petra do koncertu JAVORY BEAT. Celý program bude možno shlédnout
Ulrychových a společné vystoupení Českých legend: na TV HOPE a stránkách Modlitby za domov v on-line přenosu.
Přímý přenos České televize začne 28. října od 15.00 hodin
Spirituál Kvintet a Musica Bohemica

v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Vedle zajímavých hostů, např. Rut Kolínské, zakladatelky mateřských center nebo Libora Michálka, senátora a dalších, zazní
v přímém přenosu ojedinělý koncert spojení Spirituál Kvitentu a Musica Bohemica. Celý pořad provází modlitby a požehnání vlasti. Moderuje Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal.
„Třešničkou na dortu je pak 3. listopadu otevřená konference
v krásných prostorách pražského arcibiskupství,“ říká Ludmila Třeštíková z MAS Říčansko, která Modlitbu za domov připravuje. „Jde
o velmi inspirativní setkání lidí z MASek, obcí a neziskovek, ale také církví, novinářů, úředníků, ekonomů a politiků, kteří se na jedné půdě sejdou a vyměňují si zkušenosti z praxe i názory na vývoj
na venkově.“ Téma konference „Venkov fandí rodině“ napovídá,
že se bude povídat o prorodinných aktivitách, tvorbě strategií podporujících rodinu a komunitní život, podpoře života rodin ve venkovském prostoru. Aktivní lidé z různých
prostředí si mohou být navzájem velice
užiteční. „Z minulých ročníků mohu po„Rodina mi dává
tvrdit, že se projekty spolupráce domloukořeny a křídla.“
vají přímo na místě,“ uzavírá Třeštíková.
Přihlášky na konferenci, která má omezenou kapacitu, posílejte do 20.října 2014
na kontakty MAS Říčansko – koordinator@
ricansko.eu Vstup na všechny části Modlitby za domov jsou zdarma.
MAS Říčansko

Při příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu proběhne na státní svátek 28. října 2014 a následně 3. listopadu 2014 akce Modlitba za domov. Letos to je již pátý rok, co na
této akci začaly místní akční skupiny spolupracovat s Ekumenickou
radou církví ČR. Současný ročník nese podtitul „Rodina mi dává
kořeny i křídla“ a je zaměřen právě na rodiny, jako připomenutí
20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.
Program festivalu 28. října začíná v Praze v Komunitním centru
Matky Terezy v 9.30 hodin slavností modlitbou patnácti církví ČR za
naši vlast a domovy. Od 10.00 hodin se děti mohou těšit na divadelní představení „Princ Egyptský“ a poté až do odpoledne na soutěže o ceny a workshopy v dílničkách. Pro děti od 4 let je program přístupný i bez doprovodu rodičů. Ti se tak mohou nerušeně zaposlouchat od 11.00 hodin do koncertu kapely NEON a od 12.00 hodin

8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MODLITBA
ZA DOMOV

Ekumenická rada církví v České republice a Národní síť Místních akčních
skupin ČR vyhlašují u příležitosti slavnosti Modlitba za domov 2014 soutěžní přehlídku výtvarné tvorby dětí a mládeže na téma RODINNÝ PORTRÉT. Děti
mohou obrázky posílat třeba i s příběhem, na papíru formátu A3 kresbou,
malbou nebo koláží. Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou z odborníků. Pro oceněné jsou připraveny krásné
zážitkové ceny od hradů, zámků a divadel z celé České republiky. Vyhlášení
proběhne 28. října 2014 na slavnostním programu v KCMT.

www.modlitbazadomov.cz

28 / 10 / 2014

28 / 10 / 2014

3 / 11 / 2014

Komunitní centrum
Matky Terezy
U Modré školy 2337
Praha 11 – Háje (metro C)

Kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně
Nám. Jiřího z Poděbrad
Praha 3 (metro A)

Sál Kardinála Berana
Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 56/16
Praha 1

9.30—13.30

15.00—16.30

13.00— 18.00

KULTURNĚ–DUCHOVNÍ
FESTIVAL PRO CELOU RODINU
Modlitby a požehnání za domov /
Dílny / Soutěže / Divadlo pro děti /
Koncert JAVORY BEAT
Hany a Petra Ulrychových

KONCERT LEGEND A PŘÍMÝ
PŘENOS ČESKÉ TELEVIZE
Koncert SPIRITUÁL KVINTET
a MUZICA BOHEMICA /
Komponovaný pořad o rodině
a pro rodinu

OTEVŘENÁ KONFERENCE
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Venkov fandí rodině

Organizuje

Televizní partner

Partneři

Vstup zdarma na všechny akce
S podporou

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10/ +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2014 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR.

Práce zašlete do 13. října 2014 na
adresu Ekumenická rada církví v ČR, sekretariát, Donská 5, 100 00 Praha 10.
www.modtlibazadomov.cz
Více informací poskytne také:
Mgr. Ludmila Třeštíková
koordinátorka MzD 2013
koordinator@ricansko.eu
tel. 774 780 039
Mgr. Sandra Silná
generální sekretářka a tisk. mluvčí ERC
erc@ekumenickarada.cz
mobil: 775 181 279, tel.: 271 742 850
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Pro Vaši prezentaci speciální cena za pronájem plochy, stavba výstavní expozice a služby uvedené v „typové stánky“!
Vážení přátelé,
v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze-Holešovicích uspořádá INCHEBA PRAHA ve dnech

LNÍ NABÍDKA PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
23. – 24. 10. 2014, 3. mezioborový veletrhu

ši prezentaci
speciální cena za pronájem plochy, stavba
PAMÁTKY 2014 • ŘEMESLA • REKONSTRUKCE • VYUŽITÍ • OCHRANA
e a služby uvedené v „typové stánky“!

átelé,

Mezioborový veletrh představuje výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany, konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; a oblast památkové péče. Své místo zde má
restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb
a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich
zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu
cestovního ruchu a řada dalších témat. Nedílnou součástí je také
odkaz našich předků a podpora řemesla. Připravili jsme pro Vás,
neziskové organizace, zvláštní zvýhodněnou nabídku k účasti na
veletrhu, obdobně jako předchozích letech.
Významnou návštěvnickou skupinu pak budou tvořit soukromí
majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů, zástupci církví
a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci
památkových objektů a souborů, studenti středních a vysokých
 všichni, jimž leží budoucnost
 památek
škol, širší kulturní veřejnost;
u nás na srdci.
Pro třetí ročník veletrhu dochází k větší vyhraněnosti záběru veletrhu a pozitivem pro provozní náklady vystavujících subjektů je i fakt, že veletrh se bude konat pouze dva
dny v historické části Pravého křídla Průmyslového paláce.

Veletrhu pravidelně poskytuje záštitu: Ministerstvo kultury ČR;
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Národní památkový ústav; Hlavní město Praha; Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, primas český; Asociace krajů ČR; ČKAIT; Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska; Fakulta architektury ČVUT; Asociace majitelů hradů a zámků; Národní technické muzeum a Federace židovských obcí. V čele veletrhu stojí Čestný veletržní výbor, jehož
složení je zárukou vysoké odborné úrovně celé akce.
Připravujeme i letos velmi bohaté doprovodné programy, semináře, konference, workshopy, interaktivní ukázky…, o které je
u návštěvníků velký zájem...
Na veletrhu PAMÁTKY 2013 se představilo 110 vystavovatelů
z ČR, Francie, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, či Velké Británie, a to
na čisté výstavní ploše 1 968 m2. Veletrh navštívilo 4.163 převážně
odborných návštěvníků.
Dovolujeme si Vás proto pozvat v říjnu 2014 na Výstaviště v Praze – Holešovicích, do objektu, který sám o sobě, vč. současných
peripetií s dostavbou Levého křídla, bude nejen největším exponá
tem, ale též inspirací a mementem 
pro současnost i budoucnost.
Více na našich webových stránkách www.incheba.cz/pamatky
V příloze Vám zasíláme přihláškové materiály.
Těšíme se na vaši účast!
S jakýmkoliv dotazem se na nás prosím obraťte, budeme se snažit vyjít vám maximálně vstříc!

lovém paláci Výstaviště v Praze - Holešovicích uspořádá INCHEBA PRAHA

10. 2014, 3. mezioborový veletrhu

ÁTKY 2014 ŘEMESLA REKONSTRUKCE VYUŽITÍ OCH

ový veletrh představuje výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany
ho dědictví; projektování aNastavitelství;
oblasttým památkové péče. Své míst
setkání s Vámi se těší a
za realizační
Pavla Bubeníková Manažerka projektu M +420 725 733 481, T +420 220 103 304 E p.bubenikova@incheba.cz
orství a uměleckéPhDr.řemeslo,
ochrana
zabezpečení
staveb a jejich částí a
Jan Novotný Koordinátor
projektu Ma+420
724 351 482 E j.novotny@incheba.cz
F +420 220 103 492 E pamatky@incheba.cz
technologie a řemeslné postupy
pro rekonstrukci památkových objektů, prvky
infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení
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Poznej svého farmáře 2014:
1) Farma Čapí letka (Středočeský kraj) – 26. 7. 2014
2) Kozí farma ZERLINA (Zlínský kraj) – 9. 8. 2014
3) Ma-Ma rodinná mlékárna Úhořilka (Kraj Vysočina) – 23. 8. 2014
4) Farma pod Lipou (Královéhradecký kraj) – 30. 8. 2014
5) EKO Sady Komňa (Zlínský kraj) – 13. 9. 2014

Zájem o značku Regionální potravina roste. Lidé se s ní setkají
i díky projektu ministerstva zemědělství Poznej svého farmáře
Zákazníci i výrobci mají stále větší zájem o produkty se značkou
Regionální potravina. Již pátým rokem ji uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Letos bylo oceněno
106 výrobků z 1294 přihlášených od 433 výrobců. Soutěži Regionální potravina byla věnovaná tisková konference Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF),
který je administrátorem značky. Zástupci MZe zároveň představili nový projekt Poznej svého farmáře.
„Čísla zcela jednoznačně dokládají nejen rostoucí zájem spotřebitelů o čerstvé potraviny s jasným domácím původem, ale i zvyšující se zájem výrobců. Do prvního ročníku se v roce 2010 přihlásilo 318
producentů, do letošního už 433. Na ministerstvu hledáme způsoby, jak v obchodních sítích zvýšit podíl potravin vyrobených v Česku.
K tomu se dají využít různé nástroje, stát může například investičními pobídkami podporovat domácí producenty potravin, aby modernizovali a rozšiřovali technologické vybavení. A v tom může pomoc
i propagace kvalitních potravin třeba prostřednictvím značky Regionální potravina,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Největší zájem o účast v pátém ročníku soutěže Regionální potravina měli výrobci z Jihomoravského, Zlínského a Ústeckého kraje. Právo užívat značku Regionální potravina má 475 produktů. Projekt se zaměřuje na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin. Více informací najdou zájemci na www.regionalnipotravina.cz.
Ochutnat regionální potraviny mohou lidé i díky novému projektu Ministerstva zemědělství nazvanému Poznej svého farmáře.
Poprvé se akce uskutečnila 26. července na Farmě Čapí letka ve
středních Čechách a do 13. září na dalších čtyřech farmách v jiných
krajích. MZe chce tímto projektem, který startuje u příležitosti Mezinárodního roku rodinných farem, pomoc malým farmám se více
zviditelnit a přiblížit se potenciálním zákazníkům. Na každé farmě
dostanou prostor i farmáři z okolí a pro návštěvníky bude připraven také doprovodný program.
Zdroj: MZe

Stovky lidí měly možnost poznat
farmáře ze svého okolí při první akci
nového projektu
Na farmě Čapí letka v Mokřicích u Krásné hory na Příbramsku se
sešli regionální výrobci kvalitních domácích potravin a jejich potenciální zákazníci. Bylo to první setkání ze série „Poznej svého farmáře“,
projektu, který letos spustilo Ministerstvo zemědělství u příležitosti
vyhlášení letošního roku Mezinárodním rokem rodinných farem.
Návštěvníci na statku Čapí letka měli velký zájem o ochutnávky
a nákup potravin a produktů přímo na místě. Hlavním cílem projektu Poznej svého farmáře je totiž představit lidem regionální producenty potravin.
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„Chceme pomoci jak našim spotřebitelům, tak i farmářům, aby
se o sobě dozvěděli více informací. Na malých rodinných farmách
si totiž lidé mohou koupit velmi kvalitní a dobré potraviny. Bohužel
farmáři mnohdy nemají peníze a hlavně čas na vlastní účinnou propagaci. To chce Ministerstvo zemědělství změnit projektem „Poznej
svého farmáře“, kdy chce seznamovat lidi s produkty z farem v okolí, aby si našli cestu ke kvalitním lokálním potravinám a zároveň se
seznámili s prací a životem na farmách, o kterém mají často velmi
mlhavou představu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Návštěvníci mohli v sobotu nahlédnout i do života na statku,
tak jak je Poznej svého farmářepro ně připravila farmářka Lucie Čápová a tým pracovníků Ministerstva zemědělství. Viděli, jak se pečuje o stádo koz a jak se pak z jejich mléka vyrábějí sýry v místní
sýrárně. Děti si vyzkoušely jízdu na koních a oslech, zahrály si hry
se sedláckou tématikou a zúčastnily se křtu telete.
Regionální výrobci nabízeli kozí mléko a sýry, ovoce, zeleninu,
celozrnnou mouku, pečivo, domácí nudle a med. Každý návštěvník
dostal leták s kontakty na farmáře z celého regionu.
Zdroj: MZe

Asociace regionálních značek mění
logo
Asociace regionálních značek, sdružení
24 koordinátorů značek pro kvalitní místní
produkty, služby a zážitky přichází s novým
logem.
Nové logo, které je dílem autora všech regionálních značek sdružených v asociaci, Davida Škodného, se vizuálně blíží vzhledu grafických symbolů jednotlivých regionálních
a originálních produktů. Zobrazuje některé typické produkty a navíc vizuálně evokuje pečeť kvality.
„S rostoucím počtem regionů v systému regionálního značení
nám přestalo vyhovovat dosavadní neutrální logo. Nové logo nemá nahrazovat jednotlivé regionální značky, ale věříme, že je může dobře zastoupit tam, kde není možné prezentovat celou kolekci regionálních značek,“ vysvětluje Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek.
Asociace funguje od roku 2008, kdy ji založilo 7 koordinátorů
prvních regionálních značek. Každoročně se rozrůstá o několik členů, aktuálně jich je už 24: Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský
kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí, Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky,
Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří a Kraj Pernštejnů.
Cílem regionálního značení je zviditelnit kvalitní místní produkci jak pro domácí spotřebitele, tak i návštěvníky regionu. Pro ty je
určeno také značení ubytovacích a stravovacích služeb a zážitků
zprostředkujících zajímavosti a hodnoty regionu.
Systém se rozrůstá postupně s ohledem na místní potřeby
a možnosti. Regionální značky jsou marketingovým nástrojem a zároveň platformou spolupráce napříč obory a sektory, výrazem oprávněné hrdosti na svůj region a příležitostí k podpoře jeho udržitelného rozvoje.
Asociace regionálních značek je zapojena do řady projektů,
včetně mezinárodních (např. projekt spolupráce MAS „ABC pro
místní výrobce“, v jehož rámci probíhá přenos zkušeností s regionálním značením do Lotyšska a Litvy). Samostatně v letošním roce
realizuje projekt „Putování za regionálními produkty“, podpořený
Ministerstvem pro místní rozvoj, který má přispět k propojení regionálního značení a udržitelného turismu. Více o regionálních značkách najdete na www.regionalni-znacky.cz.
Zdroj: ARZ
Tiskové zprávy na internetu:
http://press-servis.ecn.cz/tiskove-zpravy/
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II. národní konference lokální ekonomiky přivítá renomované odborníky
O víkendu 20. a 21. září 2014 se v areálu Šluknovského zámku
uskuteční druhý ročník Festivalu lokální ekonomiky. Hlavním programem je druhá národní konference lokální ekonomiky, na které vystoupí dvanáct odborníků s tématy zaměřenými na regionálního rozvoj, lokální měny, sociální podnikání, cestovní ruch a další. Jmenovitě budou přednášet Particie Anzari, Milan Smrž, Kateřina Čadilová,
Tomáš Tožička, Martin Zíka, Ilona Švihlíková, Frank Janski, Michal Jarolímek, Michaela Dopitová, Pavel Hlaváč, Klára Mágrová a Eva Hamplová. V sobotu je festivalový program uzpůsoben pro širokou veřejnost, a proto bude v zámecké zahradě probíhat trh regionální produkce s různými dílnami (farmářská ZOO, práce s motorovou pilou,
ukázka sokolnictví, atd.). Lidé si také budou moci zakoupit potraviny od místních farmářů a výrobky řemeslníků ze Šluknovského výběžku a okolí. O dobrou zábavu se postará přehlídka místní kultury,
na které vystoupí různé soubory a spolky. Vstup na celý sobotní program na zámku je volný. Od 20 hodin se v Divadle Šluknov bude konat lokálně ekonomická hudební zábava (vstupné 50 Kč).
V neděli se v reprezentativních prostorách zámku Šluknov uskuteční druhá část konference lokální ekonomiky zaměřená zejména na rozvoj cestovního ruchu. Bude velmi zajímavá nejen pro pracovníky místních samospráv a poskytovatele služeb, ale také pro
kandidáty do blížících se komunálních voleb, protože právě turismus je často zmiňován jako jedna z perspektivních možností pro
zlepšení nedobré hospodářské situace regionu. Konference vyvrcholí lokálně ekonomickou dílnou, na které by letos měl vzniknout
návrh regionální strategie cestovního ruchu pro Šluknovsko.
Program obou dní začíná v 9 hodin dopoledne. Podrobnosti
o Festivalu lokální ekonomiky lze najít na webové stránce www.
lokalni-ekonomika.cz. Akci pořádá Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s městem Šluknov, portálem Vylep info, Ústeckým
krajem, Ministerstvem zemědělství ČR, Okresní hospodářskou komorou Děčín a řadou dalších partnerů. Kontakt na pořadatele je
Martin Zíka mob. 775 855 303.
Zdroj: MAS Šluknovsko
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V polích.
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Fotografie v této rubrice jsou z fotosoutěže MZe/CSV „Procházka po české krajině“

Ministerstvo kultury vyhlásilo
výzvy na podporu regionální
a národnostní kultury na rok 2015

Program – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit:
– Podporuje neprofesionální umělecké aktivity celostátního rozsahu, které specificky rozvíjejí kulturní život regionů, estetickou
tvořivost a občanskou sounáležitost (akce a přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s doOdbor regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury v pásahem na území alespoň dvou krajů).
tek 15. srpna 2014 vyhlásil výběrová řízení k dotačním programům,
Program na podporu kulturních aktivit zdravotně postižených
které má ve své působnosti.
občanů a seniorů:
Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely – V rámci tohoto programu jsou podporovány kulturní projekty či
v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury:
aktivity seniorů a zdravotně postižených občanů (arteterapeutic– Cílem je podpora tvůrčí činnosti umělců v oblasti neprofesionálké aktivity, volnočasové kulturní aktivity, ediční činnost a prezenního umění a tradiční lidové kultury a poskytování příspěvku na
taci divadelní či filmové tvorby postižených umělců).
studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce u významného tuzemProgram na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostského či zahraničního uměleckého, vědeckého nebo jiného
ních
menšin žijících v ČR:
specializovaného pracoviště.
– Cílem je podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních
menšin žijících v ČR (divadelní představení, výstavy, prezentace
Program – Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesinárodnostní kultury a lidových tradic, ediční činnost a multietonálních uměleckých aktivit:
nické kulturní akce směřující k potírání negativních projevů ex– Je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblastech –
tremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie).
amatérské divadlo (včetně dětského), taneční umění (s výjimkou folklóru), dechové, symfonické a komorní orchestry, dětské
Program integrace příslušníků romské komunity:
i dospělé folklorní soubory a pěvecké sbory.
– Podporuje kulturní aktivity příslušníků romské menšiny žijících
v ČR (divadelní představení, výstavy, kulturně vzdělávací a výProgram – Podpora tradiční lidové kultury:
chovné aktivity, studium a rozbory romské kultury a lidových
– Cílem je podpora kulturních lidových aktivit realizovaných fortradic, dokumentace národnostní kultury, ediční činnost apod.).
mou dokumentace, identifikace, prezentace a popularizace traZdroj: MK ČR (www.mkcr.cz)
diční lidové kultury, řemeslných dovedností a znalostí.
Program podpory rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit:
MMR podpoří vznik 712 pracovních
– Podporuje projekty zaměřené na volnočasové aktivity, například
mimoškolské vzdělávání dětí a mládeže s tematikou etiky (přípra- míst na severu Moravy a severu Čech
va k partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence proti
Přijaté žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu Podpora rozalkoholismu, toxikomanii, kouření, gamblerství apod.), nebo cevoje
pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského
loživotní vzdělávání dospělých pro nezaměstnané a rizikové skukraje byly vyhodnoceny. Podpořeno jich bylo celkem 131 z Moravskopiny obyvatel.
slezského kraje v celkovém objemu 199 mil. korun a 75 žádostí z ÚsProgram – Podpora regionálních kulturních tradic:
teckého kraje za 99 mil. korun. Celkem bude zřízeno 712 pracovních
– Cílem je podpora kulturních aktivit spojených s významnými míst, z toho 467 v Moravskoslezském kraji a 245 v kraji Ústeckém.
kulturně-historickými událostmi měst a obcí, nebo akce zaměSeznamy podpořených akcí jsou od 29. 8. uveřejněny na stránřené na oslavy výročí význačných osobností působících v oblas- kách podprogramu. Úspěšní žadatelé budou kontaktováni a vyti kultury, jejichž význam překračuje rámec regionu.
zváni k dalšímu jednání.
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„V rámci podprogramu, který jsem vyhlásila letos v dubnu, jsme
zaevidovali přes 564 žádostí s požadavkem na 907 milionů korun.
Všechny žádosti prošly pečlivou kontrolou a ekonomickým posouzením. Jsem přesvědčena, že tyto peníze napomohou k řešení nepříznivé socioekonomické situace v obou krajích,“ řekla ministryně Věra Jourová.
Při celkovém hodnocení jednotlivých žádostí byla zohledněna
míra nezaměstnanosti v místě realizace podnikatelského záměru,
velikost podniku žadatele, udržitelnost a efektivnost podnikatelského záměru, finanční zdraví žadatele, výše požadovaná dotace
na jedno zřízené pracovní místo a velikost obce, kde bude daný
podnikatelská záměr realizován. Hodnotitelská komise na základě
výsledků hodnocení vybrala a doporučila ministryni pro místní rozvoj projekty vhodné k podpoře.
Pro program bylo schváleno 300 milionů korun, z toho na Ústecký kraj bylo vyčleněno sto milionů a na Moravskoslezský kraj
200 milionů.
Zdroj: MMR

MMR vyhlásilo výzvu na podporu
neziskových organizací 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v polovině srpna výzvu
programu podpory nestátních neziskových organizací. Ty mohou
předkládat pro rok 2015 žádosti v pěti oblastech: podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb; ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů; udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni; udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni a podpora činnosti Horské služby ČR.
„Chceme podpořit zajímavé projekty z pěti oblastí podpory,
které svým zaměřením odpovídají působnosti ministerstva. Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti procent celkových
nákladů schváleného projektu,“ řekla ministryně Věra Jourová.
Hlásit se mohou nestátní neziskové organizace se sídlem v České
republice – občanské sdružení, zájmové sdružení právnických
osob, obecně prospěšná společnost, nadace a nadační fondy.
Ministerstvo předpokládá, že v roce 2015 budou dotace pro nestátní neziskové organizace poskytnuty přibližně ve stejné výši jako v roce 2014 tj. 134 milionů korun. Žádosti budou přijímány do
30. září 2014.
Oblasti podpory:
1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky,
zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodické informace pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí
2. Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů: Právně
osvětová činnost v oblasti bydlení a poskytování informací o možnostech získání bydlení.
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3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni Podpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.
4. Udržitelný rozvoj na místní a regionální úrovni (zmírňování
sociální disparity v území): Aktivity podporující místní rozvoj
5. Podpora činnosti Horské služby ČR
Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových nákladů schváleného projektu“.
Zdroj: MMR

Od počátku programového období bylo
již schváleno přes 53 tisíc projektů
Národní orgán pro koordinaci ve středu 6. srpna 2014 zveřejnil
druhou čtvrtletní monitorovací zprávu za rok 2014 o průběhu čerpání strukturálních fondů a fondu soudržnosti.
Od počátku programového období do letošního července bylo
v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti realizované na území České republiky podáno 113 188 žádostí o dotaci
v celkovém objemu 1 293,4 mld. korun. To představuje 185,3 %
celkové alokace pro programové období 2007–2013.
Řídící orgány a zprostředkující subjekty operačních programů
proplatily za uplynulé čtvrtletí a odeslaly na účty příjemců 19,5 mld.
korun. K 3. červenci přitom bylo finančně ukončeno více než 32 tisíc projektů v hodnotě 270 mld. korun, což představuje ve srovnání s prvním kvartálem letošního roku nárůst o 2 453 projektů v hodnotě 13,8 mld.
Za celé programové období bylo vydáno 53 720 Rozhodnutí
o poskytnutí dotace v celkové výši 631,5 mld. korun (90,5 % z celkové alokace), přičemž dosud proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 417,6 mld. (59,8 % celkové alokace). Certifikované výdaje předložené Evropské komisi činí 369,7 mld. To odpovídá 53 % přidělené částky na programové období 2007–2013.
Zdroj: MMR

Česko-polský program finančně
vstoupil do své závěrečné čtvrtiny
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika je svým rozsahem největší z pěti obdobně koncipovaných programů realizovaných v období let 2007–2013 na
území České republiky. Tato skutečnost ostatně odpovídá i faktu,
že společná hranice obou států je zdaleka nejdelší. Dohromady
obě partnerské země složily alokaci finančních prostředků použitelných pro spolufinancování společných aktivit ze strukturálních
fondů ve výši téměř 220 mil. EUR.
Program je v rámci ČR specifický i tím, že jako u jediného přeshraničního programu jsou všechny rozhodující programové instituce
(tzn. Řídící, Platební a certifikační i Auditní orgán), které jsou partnery pro příslušné útvary Evropské komise, umístěny na jejím území.
„Díky velmi dobré partnerské spolupráci na všech úrovních implementace programu se od samotného počátku daří velice dobře
naplňovat původní cíle programu a ve všech srovnáních z pozice
Evropské komise se program pohybuje na samém vrcholu,“ řekl Jiří Horáček, ředitel odboru evropské územní spolupráce. K dnešnímu datu je z pohledu využití finančních prostředků v poslední čtvrtině (projektovým partnerům v obou zemích již bylo proplaceno
164,5 mil. EUR). Při započtení zálohových plateb je pravidlo n+2
pro rok 2014 již nyní splněno na 98,3 procent. „Splnění této povinnosti do konce roku bude zcela jistě naplněno,“ ujistil Horáček.
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj připravilo vzorové mapy projektů dle jednotlivých
programů přeshraniční spolupráce. Každá mapa obsahuje dvanáct
projektů, které jsou ukázkou toho, jak přeshraniční spolupráce
může vypadat a jaké nepřeberné množství aktivit lze podpořit.
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V souvislosti s výše uvedeným pořádá ministerstvo speciální letní propagační akci, která postupně probíhá v sítí regionálních rádií podle jednotlivých pohraničních oblastí. V případě česko-polského programu vyvrcholí v sobotu 2. srpna ve Vrchlabí. Veřejnosti budou poutavou a populárně naučnou formou představeny
úspěšné projekty, své dovednosti předvedou hasiči, mluvit se bude o projektech Krkonošského národního parku. Návštěvníci se
budou moci dále seznámit s českou a polskou kuchyní, krajovými
specialitami a lidovým folklórem. Součástí akce bude rovněž vystoupení Gábiny Goldové, Josefa IX. a pěveckého sboru Hron.
Zdroj: MMR

Podpůrný a garanční rolnický
a lesnický fond loni podpořil
zemědělce částkou 926 milionů
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zu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské
produkce, kterým byla povodní, záplavou či přívalovým deštěm
způsobena škoda na neinvestičním majetku a základním stádu.
Pro zemědělce, kteří mohli žádat o půjčku do 31. prosince 2013,
bylo připraveno 200 milionů korun.
Důvodem založení PGRLF v roce 1993 byla potřeba pomoc získávat peníze pro investice do modernizace a intenzifikace zemědělské výroby.
Zdroj: MZe

Pardubický kraj připravuje
nový grantový program
pro ekonomicky slabší regiony
Pardubický kraj chystá nový grantový program na podporu ekonomicky slabších oblastí. O finanční pomoc na rozvojové projekty
bude možné žádat na území až 93 obcí, které byly v rámci Programu rozvoje Pardubického kraje 2012–2016 vytipovány jako problémové.
Kraj na základě jasně stanovených kritérií (například index stáří, míra nezaměstnanosti, hustota obyvatelstva či počet podnikatelů) vytipoval pět problémových regionů, které je potřeba povzbudit k většímu rozvoji. Jedná se o území vybraných správních obvodů obcí s rozšířenou působností – Hlinsko, Česká Třebová, Králíky,
Moravská Třebová a Svitavy, v nichž žije 21 procent obyvatel celého kraje.
Finanční příspěvek kraje by měl být poskytován například na výstavbu rekonstrukce či modernizace stávajících objektů a jejich následné využití pro podnikatelské účely, nebo na výstavbu a rekonstrukce infrastruktury využitelnou pro sektor podnikání.
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický počítá se zavedením nového grantového programu již v přípravách rozpočtu kraje
na rok 2015, přičemž v prvním roce pro něj bude navrhovat částku
pět milionů korun. Krajská dotace, jež by mohla pokrýt až 50 procent nákladů konkrétního projektu, má obce i další žadatele motivovat k podpoře rozvojových projektů, zejména investic do přípravy infrastruktury určené pro podnikání. Konkrétní podobu a podmínky čerpání grantu chce však ještě hejtmanství prodiskutovat se
všemi starosty dotčených obcí.
Zdroj: Pardubický kraj

Dotace na části úroků z komerčních úvěrů na nákup zemědělské techniky a zemědělské půdy, finanční podpora zemědělského pojištění a půjčky zemědělcům zasaženým povodněmi. Taková byla loňská podpora Podpůrného a garančního rolnického
a lesnického fondu (PGRLF) zemědělcům. Uvádí to Výroční zpráva PGRLF za rok 2013, kterou vláda na svém dnešním zasedání
vzala na vědomí.
V roce 2013 bylo tuzemským zemědělcům vyplaceno z PGRLF
celkem 926 mil. Kč, z čehož 617 mil. Kč šlo na podporu ve formě
dotace úroků k úvěrům a 309 mil. Kč korun na finanční podporu
zemědělského pojištění.
Schváleno bylo v loňském roce 3 182 žádostí o podporu úroků
z úvěrů s celkovou podporou ve výši 407 mil. Kč. „Díky podpoře
Fondu tak šlo do resortu zemědělství 5,6 miliardy korun formou
úvěrů na financování investic, zejména nákup zemědělské techniky nebo nákup nestátní zemědělské půdy, což znamená, že za každou vynaloženou korunu podpory je načerpáno 14 korun formou
úvěrů využitých pro rozvoj sektoru zemědělství. Pokud jde o finanční podporu pojištění zemědělců, bylo loni zpracováno 6 120
žádostí s celkovým nárokem na podporu ve výši 303 milionů korun. Zemědělci tyto podpory hodnotí pozitivně, stejně je oceňují
i nevládní a profesní organizace, které mají o programy Fondu zájem. Efektivita využití státních peněz je velmi vysoká,“ řekl ministr
zemědělství Marian Jurečka.
Ministerstvo zemědělství posílilo zdroje PGRLF v roce 2013 částkou 400 milionů korun, určenou z části pro financování dotací Česku se v poslední době
k úrokům z úvěrů v rámci programu Podpora nákupu půdy, pro daří čerpat eurodotace
navýšení podpory v programech Podpora pojištění a poskytnutí
podpory ve formě „povodňových půjček“.
V letošním prvním pololetí ČR získala o 56,4 miliardy korun víc,
Po loňských červnových povodních vyhlásil PGRLF druhé kolo než do EU odvedla.
příjmu žádostí programu Podpora ve formě úročených povodňoČeské republice se konečně v posledních měsících daří čerpat
vých půjček. Jeho cílem bylo poskytnout peníze na obnovu provo- evropské dotace.
Za první pololetí letošního roku činil převis peněz přijatých proti odvedeným do EU
56,4 miliardy korun. Výsledná suma, vycházející ze statistik ministerstva financí, je tak
nejlepší od roku 2004.
Za kladným saldem vůči evropskému rozpočtu stál zejména výrazný nárůst čerpání
prostředků ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti. Sumu umocňuje i to, že se blíží konec programovacího období a Česku
stále zbývá mnoho nevyčerpaných miliard
z předchozích let.
Celkově špatné výhledy to ale příliš nezlepšilo. Na vyčerpání stejné částky totiž
Česko potřebovalo skoro čtyři roky. Loni tak
země byla v čerpání vůbec nejhorší z celé
Unie. Navíc za rok 2013 bude muset stát
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vrátit plných deset miliard. Letos se pak zcela jistě nevyčerpá dalších 24 miliard a v roce 2015, kdy definitivně končí současné programovací období, naroste suma nevyčerpaných eurodotací ještě
o 26 miliard korun.
Podle odhadů MMR se Česku v tomto programovém období
nepodaří vyčerpat kolem 60 miliard z celkových zhruba 800 mld.
Kč, které měla k dispozici. Suma navíc nemusí být konečná. Nezapočítávají se do ní možné sankce za chyby v projektech a také rozjeté plány, které mohou zkrachovat úplně.
Odcházející ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou proto
v pátek 25. července navštívil premiér Sobotka. Oba se shodli na
tom, že největším problémem je dotahování skluzu v čerpání po
minulých vládách. Už v září a v říjnu by přitom současná vláda měla začít vyjednávat o schválení nových operačních programů.
Zdroj: E15.cz

Obce a města se již připravují
na zahájení čerpání dotací
v novém programovém období
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Záchrana 10 miliard z OPŽP
je reálná: Premiér za ni
pochválil ministra Brabce
Premiér Sobotka pochválil ministra Brabce za řešení krizového
stavu v čerpání evropských peněz z Operačního programu Životní
prostředí 2007–2013, který za sebou zanechaly bývalé vlády. Ocenil také spolupráci MŽP s dalšími resorty na tzv. malé novele zákona EIA, díky které se podařilo ČR odvrátit hrozící zastavení čerpání dotací z fondů EU – zejména na dopravní stavby. Neméně pak
vyzdvihl komunikaci ministra Brabce, kterému se po dlouhé pauze za předchozích ministrů životního prostředí povedlo navázat
dialog s občanskými iniciativami. Intenzivní komunikaci s nimi považuje předseda vlády za základní předpoklad pro fungování MŽP.
Zachráněné miliardy z evropských fondů
Největší prioritou ministra Brabce po jeho nástupu do úřadu se
stala záchrana dříve nečerpaných prostředků z OPŽP. Žalostný stav
Státního fondu životního prostředí ČR i MŽP, který po sobě zanechala předchozí vedení MŽP, způsobily velké zpoždění v čerpání evropských prostředků. První odhady, které vyčíslilo nové vedení spolu s MMR, signalizovaly celkovou ztrátu evropských prostředků
v letech 2013–2015 přesahující 25 miliard korun.
S nástupem ministra Brabce došlo k celkové reorganizaci práce
SFŽP, zkrátily se lhůty posuzování evropských projektů, byly vyhlášeny výzvy na tzv. rychloobrátkové projekty (projekty s krátkou dobou přípravy i realizace, např. zateplení veřejných budov) a tzv. fázovací výzva (výzva, kdy část projektu bude realizována ze starého
programovacího období a další část v novém). Z celkového počtu
aktuálních 14 000 projektů byly identifikovány ty akce, které je třeba v rámci záchrany evropských prostředků ukončit. Tyto projekty
nyní budou nahrazeny akcemi, které je s jistotou možné zrealizovat do konce roku 2015 z prostředků EU. Zrychlí se čerpání programu a zároveň se eliminuje riziko, že projekty, které se nestihnou, budou muset žadatelé zaplatit ze svého. „Díky novým opatřením a krizovému řízení jsem přesvědčen, že se podaří snížit
původně očekávanou ztrátu prostředků z OPŽP v letošním roce ze
zhruba 14 miliard korun na méně než 9 miliard korun, a v roce
příštím z očekáváných 5 miliard na nulu. Celkově tak dokážeme
zachránit 10 miliard korun, které mohou být investovány do užitečných projektů,“ uvedl ministr Brabec.

Základním zdrojem pro financování projektů bude Integrovaný
regionální operační program.
Integrovaný regionální operační program je pro období 2014–
2020 nástupcem současných sedmi regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu.
Od své první verze prošel IROP řadou úprav a průběžně do něj
byly zapracovávány nejen požadavky Evropské komise, ale také
600 návrhů a připomínek partnerských subjektů, které se na jeho
přípravě kromě ministerstva pro místní rozvoj podílely. Finální verze operačního programu pak byla v polovině července odeslána
k oficiálnímu připomínkování Evropské komisi, jež by měla do osmi týdnů vládě sdělit své vyjádření. Schválení operačního programu se předpokládá na počátku příštího roku, takže první žádosti
o dotace bude možné předkládat nejdříve na konci prvního čtvrtletí roku 2015.
Věcné zaměření podpory bude vycházet jak z témat podporovaných evropskou unií (jednoznačné navázání na strategii Evropa
2020), tak strategických dokumentů ČR. Zatímco v programovém
období 2007–2013 měly obce a města pro realizaci převážně občanské infrastruktury (kulturní domy, náměstí, obecní úřady, zařízení pro sport a volný čas apod.) vyčleněny samostatné osy, v IROP
Nový OPŽP – více peněz na životní prostředí v ČR
je tato oblast vymezena úžeji a řada aktivit již nebude podporováV Bruselu čeká nyní na schválení i nový Operační program Žina formou dotací, ale prostřednictvím finančních nástrojů, napřívotní prostředí. „Prioritami pro čerpání evropských dotací v novém
klad zvýhodněným úvěrem.
období zůstanou zejména ochrana vod, ovzduší a přírody, úspory
energie a samozřejmě i prevence vzniku odpadů. V novém prograAktivity, které již nebudou podporovány:
Infrastruktura cestovního ruchu (vyjma významného kulturního movém období měla ČR původně mít k dispozici v přepočtu necelých 70 miliard korun, tedy téměř o polovinu méně, než tomu bydědictví).
Infrastruktura občanské vybavenosti (vyjma úspor energií a pod- lo doposud. Na poslední chvíli se podařilo v rámci jednání na úrovni ČR a Evropské komise přidat novému OPŽP o 71 milionů eur
pory školství).
U projektů nezakládajících veřejnou podporu bude i nadále vý- navíc, tedy skoro 2 mld. korun. Z nově přidělených prostředků buše podpory z evropských fondů činit 85 %, významně se však sní- de 51 mil. eur rozděleno na zlepšování kvality vody a snižování riží dotace pro projekty, které narušují tržní prostředí. Oproti dřívěj- zika povodní. Peníze půjdou zejména do projektů na čištění odším 40, 50 a 60 % bude nově podpora dosahovat pouze 25, 35 padních vod. Zbývajících 20 milionů eur zvýší objem financování
projektů zaměřených na energetické úspory,“ sdělil médiím minia 45 % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku.
Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán programu přitom str Brabec.
hodlá dále využívat kapacitu regionálních rad pro administraci regiNovela zákona o EIA – rychlá transpozice
onálních projektů (např. obcí, krajů, neziskových organizací či podevropského práva a příprava nové úpravy zákona
nikatelů). Pro projekty organizačních složek státu a jejich příspěvkoPo setkání premiér Sobotka vyzdvihl i práci ministra Brabce
vých organizací pak bude zprostředkujícím subjektem Centrum pro
regionální rozvoj. Významná část alokace programu bude také vy- v oblasti novelizace zákona o posuzování vlivů na životní prostřečleněna na podporu venkovských oblastí pro místní akční skupiny. dí. Čekání na uvedení české legislativy do souladu s evropskou trPro regionální žadatele to znamená, že většinu činností budou mo- vá téměř 10 let. ČR tak před několika měsíci hrozilo okamžité zastavení evropských dotací ve výši až 100 miliard korun, a to zejméci řešit s místními subjekty v regionech.
Zdroj: ROP Moravskoslezsko na v investicích na dopravní stavby.
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Dotační programy

„Žádná z bývalých vlád nebyla schopna se dohodnout na nové
podobě zákona tak, aby zajistila soulad s evropským právem. Současná koaliční vláda má jedinečnou a poslední možnost hrozící postihy odvrátit. V září se novela dostane k projednání do Poslanecké sněmovny, kde samozřejmě očekávám velkou debatu. Aby bylo ale definitivně zabráněno hrozícím sankcím ze strany Evropské
komise, musí novela začít platit už od 1. ledna 2015,“ upozorňuje ministr Brabec. Evropská komise má k české právní úpravě v oblasti EIA dlouhodobě výtky především v oblasti účasti veřejnosti
v řízeních navazujících na proces EIA, tedy v územním a stavebním
řízení, a dále v oblasti účinného přístupu veřejnosti k soudům. Ministerstvo životního prostředí zapracovalo řešení těchto výtek přímo do zákona EIA a uvedlo tak celou právní úpravu v oblasti EIA
do souladu s evropským právem.
Mezi hlavní změny tak patří rozšíření účasti veřejnosti v procesu povolování záměrů a verifikační stanovisko, tzv. coherence
stamp, které v navazujících řízeních (územním a stavebním) potvrdí, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu,
které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Nově
bude stanovisko EIA závazné pro další povolovací orgány a účastníci řízení budou mít možnost odvolat se i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Na druhé straně bude ale omezen počet subjektů, které se mohou domáhat soudní ochrany. Lhůta pro rozhodnutí soudů bude nově zkrácena na 90, resp. 150 dní.
Ministerstvo životního prostředí spolu s dalšími resorty, především s MMR, souběžně intenzivně pracuje na zásadní koncepční
změně právní úpravy povolování záměrů zahrnující posuzování vlivů na životní prostředí, územní a stavební řízení, která by mohla
začít platit už v lednu 2016.
„Celý systém povolování staveb v ČR je především nutné zjednodušit a zásadně zkrátit – podobně, jako je tomu v některých evropských zemích, např. v Německu. Nová úprava je založena na integraci veškerých řízení vedoucích k povolení záměru. Výsledkem
by bylo jediné povolení vedoucí k realizaci záměru, tudíž by došlo
k minimalizaci opravných prostředků a správních žalob a tím i ke
zkrácení a zlevnění celého řízení. To vše stále za zajištění účasti široké veřejnosti v celém procesu. V minulosti se o této změně hodně hovořilo, ale nikdo ji nedokázal realizovat. Uděláme vše proto,
aby se to podařilo této vládě,“ nastiňuje budoucí změny zákona
ministr Brabec.
Zdroj: MŽP

Systém pro administraci evropských
dotací vznikl na základě
transparentního výběrového řízení
Požadavek na vytvoření jednotného systému pro administraci evropských dotací (MS2014+) navrhovalo Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) i Evropská komise na základě závěrů a doporučení „Auditu
monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti
pro programové období 2007–2013“. Ten realizovala na přelomu let
2010 a 2011 na základě požadavku Evropské komise společnost Deloitte Advisory s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem financí. V závěrech
auditu bylo doporučeno, aby MMR zajistilo jednotný systém, hrálo roli centrálního gestora a zajistilo jednotnou aplikaci pro programy a žadatele. A tím na sebe vzalo i povinnosti vlastního realizátora.
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MMR vykonávat roli centrálního gestora řízení a koordinace vývoje a provozu MS2014+ a zajistit do 1. 1. 2014 technickou a metodickou přípravu systému.
Nový plně elektronický monitorovací systém České republiky vytváří jednotné prostředí pro všechny uživatele/příjemce, používá
jednotnou terminologii a metodologii a podporuje dodržování závaznosti centrálně stanovených postupů. Je uživatelsky přívětivější, umožňuje větší automatizaci práce s daty, snadnější komunikaci, zvýšení transparentnosti a zahrnuje nástroje k podpoře řízení
programů a projektů.
Soutěž proběhla transparentně
Od září 2011 tak veškeré aktivity MMR směřovaly ke splnění výše zadaného úkolu. Formou otevřeného výběrového řízení na „Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje“ byla
realizována veřejná zakázka a učiněny veškeré zákonem požadované kroky, které vedly k podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož
nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.
Systém MS2014+ není jen o softwarové aplikaci
Schválená koncepce systému, který by splňoval všechny očekávané funkcionality, definovala potřebu zajistit pro budoucí systém i odpovídající infrastrukturu, navazující služby, lokalitu pro umístění a bezpečnostní služby včetně realizace záložního pracoviště. Tento celek
bude nezbytně nutné zrealizovat, neboť výše uvedené aktivity/činnosti budou předmětem auditu systému ze strany Evropské komise (EK),
stejně jako tomu bylo na začátku programového období 2007–2013.
Nastavení systému pro období 2014–2020 je odlišné od procesů
a postupů, které stanovila EK pro období 2007–2013, stejně jako je
rozdílný rozsah požadovaných ICT služeb a infrastrukturálního zabezpečení pro provozy systémů v jednotlivých lokalitách. Z tohoto
pohledu by bylo neefektivní, nehospodárné a riskantní provádět převod datových zdrojů období 2007–2013 do procesně odlišného prostředí. Riziko možného negativního dopadu na úroveň čerpání prostředků strukturálních fondů v ČR jako celku by bylo příliš vysoké.
Žádné skryté vícenáklady
V současnosti provozované systémy jsou z pohledu realizace
a z pohledu požadavků EK vyhovující. Provoz systémů, které jsou
v gesci MMR, je pokryt smluvně i finančně. Pro systémy v období
2007–2013 ministerstvo nerealizovalo v loňském roce žádnou veřejnou zakázku, která by měla prodloužit provoz stávajícího systému MSC2007 o čtyři roky. Stejně tak MMR neplánuje žádnou novou veřejnou zakázku, která by měla zabezpečit provoz systémů
období 2007–2013 po roce 2015.
MMR považuje investice do systému MS2014+ za elektivní i z pohledu toho, že vznikla z otevřeně zadaných veřejných zakázek,
které umožní transparentní, klidnou a nezpochybnitelnou realizaci všech částí systému s dlouhodobým efektem jasně definovaných procesních kroků a služeb. Toto řešení do budoucna zamezí
možnosti jakéhokoliv zpochybnění způsobu výběru řešitelů a povede k zajištění potřeb a povinností České republiky v oblasti řízení a implementace evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014–2020.
Zdroj: MMR

Pouhá úprava starého systému
by rozhodně nestačila
Tento postoj směřoval jednoznačně k přípravě nového jednotného systému s vyšší technickou i technologickou úrovní, který bude určen pouze pro programové období 2014–2020. Tu by předchozí systémy pro období 2007–2013 splňovaly pouze s vysokými
investičními náklady.
V září 2011 vláda schválila základní koncepci řešení MS2014+
a návrh harmonogramu dalšího postupu jeho přípravy. Uložila
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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
Prezident 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

