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 Infolist venkova 
 

 
 

Seminář „Role venkovských škol v projektech spolupráce i individuálních projektech 
obnovy“ 

Dne 26. března 2010 proběhl již osmý seminář v rámci projektu 
„Společně měníme a rozvíjíme venkov“. Tentokrát byl zaměřen na 
„Roli venkovských škol v projektech spolupráce i individuálních 
projektech obnovy“. Forma tohoto semináře byla z větší části 
pojata jako exkurze s příklady dobré praxe v obnově venkovských 
škol. V rámci tohoto semináře byly představeny projekty 
zaměřené na různé investiční aktivity připravované školami 
v našem regionu i u našich partnerů. Součásti teoretické části byly 
odprezentovány možnosti a využití Programu rozvoje venkova pro 
školská zařízení i jejich okolí jako subjekty občanské vybavenosti. 

Hlavním cílem tohoto semináře bylo zapojit zástupce škol při plánování projektů i při jejich řízení. 
Mnohdy práce s přípravou a řízením závisí pouze na jejich úsilí. Tohoto semináře se zúčastnili i zástupci 
Regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu Olomouc. Ti měly možnost 
shlédnout jak se konkrétní projekty realizují. V průběhu celé exkurze byli k dispozici potenciálním 
zájemcům o tento program a zodpovídali případné dotazy. Jejich účast byla pro přítomné velikým 
přínosem. Exkurze byla směřována do tří obcí, kde jsme postupně navštívili místní základní a 
mateřskou školu. Zástupci škol přestavili jednotlivé projekty, které v posledních letech realizovali. 
V průběhu celodenní exkurze jsem postupně navštívili obce: Starou Ves (Přerov), Beňov (Přerov) a 
Neubuz (Slušovice).  
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Akce 
 
15. března 2010: MAS Moravská cesta, o. s. Vyhlášení 5. výzvy. 
24. března 2010: MAS Podhostýnska, o. s. Vyhlášení 5. výzvy. 
7.4.2010: Hotel Bouzov, seminář pro žadatele k 5. výzvě MAS Moravská cesta, o. s.  
9.dubna 2010: Beňov, Setkání partnerských MAS k novému projektu Ovocných stezek 
19. dubna 2010: Kostelec u Holešova. Seminář pro žadatele 1., 2. a 3. výzvy MAS-PM 
23. dubna 2010: Horní Moštěnice, Seminář SMARV „Cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj venkova“ 

 

Setkání partnerských MAS k novému projektu ovocných stezek v Beňově 

 
Zástupci sedmi partnerů budoucího projektu spolupráce 
"Moravské a slezské ovocné stezky", který má za cíl propojit 
Jeseníky s Karpaty a poukázat na význam ovocných stromů 
v krajině i v obcích, se poprvé společně sešli v pátek 9. dubna v 
klubovně zahrádkářů v Beňově. Projekt iniciovala MAS Opavsko, 
která v současnosti již uskutečňuje projekt se sousední MAS 
Krnovsko "Ovoce k lidem, lidé do sadů". Na novém projektu se má 
podílet 7 MAS: Nízký Jeseník (MSK), Rýmařovsko (MSK), Region 
Poodří (MSK), Rozvojové partnerství Regionu Hranicko (OK), 
Partnerství Moštěnka (OK/ZK), Bojkovsko (Hostětín, ZK) a MAS  

Horňácko-Ostrožsko (ZK/JMK). Za MAS - Partnerství Moštěnka vystoupili starosta Ivo Pitner, 
místostarostka Hana Bělařová, kteří seznámili přítomné s aktivitami obce při výsadbě zeleně a obnově 
krajiny, ekolog Stanislav Mudra, místní rodák Karel Stojan, který je ředitelem KAZV Olomouckého kraje 
a předseda MAS Tomáš Šulák. Projekt bude předložen do 10. kola PRV IV.2.1. Projekty Spolupráce. O 
projektovém záměru více na www.ovocne-stezky.cz. 
 

Připravujeme 4. podzimní výzvu MAS – Partnerství Moštěnka 
 
Přestože 4. výzva ještě není oficiálně schválena ze strany CP SZIF, podle dohody programového výboru 
MAS-PM budou vyhlášeny fiche 1, 4, 5, 6, 7a + 7b. Je možné, že do doby vyhlášení výzvy dojde 
k mírným změnám a doplněním: 
Termín vyhlášení výzvy:  cca 25. června 2010 
Termín příjmu žádostí: Od 13. do 17. září 2010 do 14 hodin 
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Kostelec u Holešova 58, 768 43 
Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají místo bydliště, sídlo, nebo 
provozovnu na katastrálním území 45 obcí: Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, 
Dřevohostice, Horní Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, Přestavlky, Radkova Lhota, 
Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kraji. Kostelec u 
Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovice, Pacetluky, Horní Lapač, Kurovice, 
Ludslavice, Lechotice, Martinice, Míškovice, Přílepy, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Holešov, 
Pravčice, Kyselovice, Žalkovice, Racková a Lukoveček ve Zlínském kraji. 
Alokace: Výše alokace pro MAS-PM na rok 2010 je cca 11,9 milionu Kč, z toho pro opatření IV.1.2. činí 
cca 10 milionů Kč. Pro 4. výzvu je určeno 25% alokace roku 2010, tj. cca 2.542.424 Kč a případně 
nedočerpaná alokace po administraci 3. výzvy. Žadatelé mohou předkládat ve 4. výzvě své projekty 
v rámci fichí 1, 4, 5, 6 a 7. 
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Oblasti podpory: 

Číslo 
fiche 

Název fiche Hlavní 
opatření PRV 

F1 Pohledné vesnice – krásnější region III.2.1.1. 

F4  Nové příležitosti podnikání a 
agroturistiky 

III.1.3.b) 

F5  Zemědělské hospodaření – 
uspořádaná krajina 

I.1.1.1. 

F6 Pravidla moštárny – síla chuti I.1.3.1. 

F7 Krok za krokem po zelené II.2.4.2. 

 

Společné semináře SZIF a MAS v regionech: Nová zkušenost v řízení programu LEADER 
 

Ve druhé polovině měsíce března se uskutečnila ve všech 
regionech České republiky společné školení zástupců 
centrálního pracoviště SZIF, pracovníků regionálních 
odborů SZIF a manažerů místních akčních skupin. Stalo se 
tak po dvou letech od spuštění programu. Za účasti 
pracovníků agentur pro zemědělství a venkov si aktéři  
IV. osy Programu rozvoje venkova vyměňovali zkušenosti 

při vnímání a aplikaci programu Leader. Na úvod se prezentoval jeden z pořadatelů – Národní síť 
MAS ČR a poté prezentovali metodiku jednotlivých 

 
opatření PRV IV.1.1., IV.1.2. a IV.2.1. pracovníci CP SZIF. Nejinak tomu bylo v Přerově, kde se seminář 
konal 22. března pro Olomoucký a Zlínský kraj. Ze severu regionu se s výjimkou jedné MAS zúčastnili 
zástupci všech dalších 11 vybraných MAS, ze Zlínského kraje se zúčastnili zástupci pouze 7 MAS  
z 12 vybraných. V Olomouckém kraji se před společným seminářem konalo 4. března jednání 
Krajského sdružení NS MAS, kde si manažeři MAS vyjasnili své postoje a zkušenosti vůči platební 
agentuře. Společný seminář MAS a SZIF přispěl přinejmenším k výměně názorů mezi strukturami IV. 
osy a sjednocení pohledů na administraci programu, i když řadu kroků budou vnímat různé strany 
rozdílně. „Cílem akce je zajistit stejný postup na všech regionech SZIF či MAS a zajistit vícestranný 
informační tok mezi MAS a SZIF,“ uvedl předseda NS MAS František Winter. Řada problémů se 
objevuje náhle a musí se řešit individuálně. Vedoucí metodiky IV. osy PRV Kateřina Adamcová nicméně 
konstatovala, že se všemi problémy se musí SZIF a MAS rozumně vypořádat. 
 

SZIF – Včelařský program pro roky 2011 – 2013 bude schvalovat Evropská komise 

 
Úspěšný dotační titul pro včelaře bude mít třetí pokračování. 
Cílem připravovaného programu, který poběží v letech 2011–
2013, je zejména technická pomoc včelařům a skupinám včelařů. 
Program umožní odborné školení včelařů například o prevenci 

proti onemocnění včel. Program poskytne spolufinancování nákupu nových nástrojů a zařízení 
nutných pro řádnou péči o včelstva, boji proti varroáze a opatřením na obnovu včelstev kvalitním 
genetickým materiálem.  
 
V minulých letech došlo v celé Evropě k úbytku včelstev kvůli varroáze. S tímto úbytkem se včelaři za 
výrazné podpory MZe z větší části vyrovnali. Dlouhodobým úkolem je omlazení včelařství. V ČR je málo 
včelařů v produktivním věku, kteří se včelařství věnují profesionálně. Včelařství je stále spíše zájmovou 
činností. Jedním z cílů programu je profesionalizace včelařství a zvyšování počtu subjektů s počty 
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včelstev nad 150, což by mělo zajistit pokrytí potřeb zemědělských producentů. Zároveň bude 
zajištěna dostatečná produkce kvalitního tuzemského medu. Důležitou prioritou programu je také 
zavádění nových technologií a zvyšování mobility včelstev. Návrh programu bude v nejbližší době 
schvalovat Evropská komise. Předpokládaný objem prostředků na tříleté období bude zhruba  
203,5 mil. Kč, přičemž z 50 % bude financován z rozpočtu ČR a 50 % prostředků bude z EU. Úspěšnost 
tohoto programu lze dokladovat například i tím, že včelaři v posledních dvou letech čerpali dotace  
z tohoto opatření na 100 %, což je mimo jiné dáno vysokou organizovaností celého oboru.  
 

V POV Zlínského kraje 2010 uspěly pouze 4 obce z MAS 

 
V podprogramu na Podporu obnovy venkova (POV) Zlínského 
kraje 2010 uspěly 4 obce z MAS-PM: Rymice, Zahnašovice, 
Žalkovice a Racková. Tato informace vyplývá ze zápisu z jednání 
krajské rady ze dne 8. března 2010. 

 
Obec Žalkovice: Oprava střechy Základní a Mateřské školy Žalkovice (Dotace 423.000 Kč) 
Obec Rymice: Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci Rymice  
(Dotace 500.000 Kč) 
Obec Zahnašovice: Oprava části veřejného osvětlení v ulici Vlačovy (Dotace 310.000 Kč) 
Obec Racková: Nové okna a dveře v budově obecního úřadu a hasičské zbrojnice (Dotace 164.000 Kč) 
(Více: www.kr-zlinsky.cz) 
 

 

Otevřené brány se pootevírají – Zlínský kraj 

Výjimečný projekt Zlínského kraje, Arcibiskupství 
Olomouckého, měst, obcí a farností ve Zlínském kraji  
s názvem Otevřené brány byl zahájen školením průvodců. 
Doc. Peter Tavel, docent psychologie z Cyrilometodějské 
teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
zájemcům o průvodcovství po sakrálních památkách ve 
Zlínském kraji přednášel o konfliktních situacích, které 
mohou nastat při prohlídkách, a jejich řešení.  

  

Součástí školení byla i obsáhlá informace Ing. Vladimíry Horáčkové, zástupkyně Centrály cestovního 

ruchu Východní Morava o turistických cílech v kraji - historických památkách, technických 

zajímavostech, lidových slavnostech, sportovních akcích.  Centrála cestovního ruchu Východní Morava 

velmi úzce spolupracuje na propagaci projektu Otevřené brány s odborem kultury a památkové péče 

Krajského úřadu Zlínského kraje, který projekt administruje. Projekt Otevřené brány nabízí možnost 

poznat církevní architekturu, filozofii a historii vybraných kostelů ve Zlínském kraji. Otevírá možnost 

těm, kteří toto prostředí neznají, chtějí poznat konkrétní památku, či více pochopit genia locí místa, 

kde se právě nacházejí. Poznávání určitě usnadní průvodci svými znalostmi, přístupem a nadšením pro 

věc. V projektu je zařazeno 18 kostelů otevřených od 1. května do 30. září v režimech, které jsou 

dohodnuty se správci nemovitostí. Podrobnější informace lze získat na http://www.vychodni-

morava.cz .     
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Otevřené brány kostelů i v roce 2010 

Od května budou vybrané kostely opět přístupné v pravidelném návštěvnickém režimu  
a s kompetentními službami průvodců. Lidé si budou moci prohlédnout tyto církevní památky 
podobně, jako třeba hrady a zámky. S tím rozdílem, že tato služba je zdarma (bezplatná je prohlídka 
v chrámech, u jiných objektů mimo kostely mohou farnosti vybírat vstupné). Bylo vyškoleno bezmála 
40 průvodců, kteří budou poskytovat informace návštěvníkům. V kostelech bude pro zájemce zdarma 
k dispozici naučná brožura o sakrální architektuře a vybraných kostelech v kraji.  
 

Hvězdárna Valašské Meziříčí začala s realizací projektu „ASTRONOMICKÉ CESTOVÁNÍ“ 
 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje uspěla 

v první výzvě Fondu mikroprojektů Operačního programu 

Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 se svým 

projektem „Astronomické cestování“. Projekt je zaměřen 

na podporu marketingu hvězdáren a přírodovědně či 

technicky zajímavých lokalit v našem kraji a v kraji 

Žilinském s přesahy do okolních krajů. Partnerem projektu 

je Kysucká hvězdárna v Kysuckom Novom Meste  

(Slovenská republika), která uspěla se svým stejnojmenným zrcadlovým projektem. Kysucká hvězdárna 
je dlouhodobým a spolehlivým partnerem hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Cílem projektu je připravit 
a vydat informační a propagační materiál určený k propagaci a podpoře cestovního ruchu specificky 
zaměřený na hvězdárny, přírodovědně a technicky zajímavá místa a lokality ve vybraných oblastech 
příhraničního regionu. Kromě tištěných verzí map určených pro návštěvníky regionu, informačních a 
propagačních materiálů pro různé cílové skupiny budou veškeré informace (včetně těch, které se do 
tištěných materiálu nedostanou) k dispozici v rámci webové aplikace. Kromě toho proběhne v květnu 
2010 odborný jednodenní kurz pro pracovníky organizací zaměřený na problematiku a specifika 
marketingu cestovního ruchu. Projekt bude uzavřen závěrečnou pracovní konferencí s cílem posoudit 
a navrhnout další možnost rozvoje kulturně-vzdělávacích institucí k podpoře cestovního ruchu. Více 
informací o projektu získáte na: http://www.astrovm.cz/cz/program/projekty/astronomicke-
cestovani.html.  
 

 

 

Nejlepší podmínky pro podnikání ve Zlínském kraji jsou v Bystřici pod Hostýnem 
 

ZLÍN – Podnikatelské prostředí, kvalita lokality, přístup 

veřejné správy, situace na pracovním trhu, cenové 

podmínky a telefonický průzkum mezi podnikateli, to 

jsou základní kritéria, která musí města nebo obce 

s rozšířenou působností splnit, aby se stala nejúspěšnější 

místa pro podnikání. Vyhlašovatelem srovnávacího 

průzkumu Město pro byznys, konaného pod záštitou 

hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, je týdeník 

Ekonom.  

Do celorepublikového výzkumu bylo zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí 

města Prahy. V letošním třetím ročníku hodnotila porota ze Zlínského kraje 13 míst. Nejlepší podmínky 
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pro podnikání ve Zlínském kraji má město Bystřice pod Hostýnem, jenž ve srovnávacím průzkumu 

zabodovalo už po druhé. Letos město splnilo kritéria zejména v kvalitě lokality, pracovního trhu 

cenových podmínek. Bystřice pod Hostýnem patří také k nejlevnějším lokalitám v kraji. Kvalitní 

podnikatelské prostředí v regionu mají také Vizovice, které se umístily na druhém místě. Třetí příčku si 

rozdělila města Uherské Hradiště a Zlín. Zvláštní cenu společnosti EUROVIA CS získalo v dosavadních 

ročnících srovnávacího výzkumu vůbec poprvé město Vsetín. Komu připadne titul nejlepší Město pro 

byznys 2010, se veřejnost dozví až v průběhu měsíce září, kdy se uskuteční slavnostní vyhlášení 

celorepublikového průzkumu. Vloni si prvenství odnesly Klatovy. 

Pořadí měst ve Zlínském kraji: 
1. Bystřice pod Hostýnem 
2. Vizovice 
3.-4. Uherské Hradiště 
3.-4. Zlín 
5. Holešov 
6. Luhačovice 
7. Kroměříž 
8.-9. Uherský Brod 
8.-9. Valašské Meziříčí 
10. Rožnov pod Radhoštěm 
11. Otrokovice 
12. Vsetín 
13. Valašské Klobouky  
 
 

Zlínský kraj - Vyhlášené výzvy v průběhu měsíce března 
 
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Zlínského kraje v roce 2010 
Program je učen pro vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a 
povinnosti vlastníka lesa. Příspěvek se vztahuje na obnovu, zajištění a výchovu porostů: 

� přirozená obnova a umělá obnova síjí 
� umělá obnova sadbou - první,  
� umělá obnova sadbou - opakovaná,  
� zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě,  
� výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba), 
� odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní 

dřevinnou skladbou. 
Příjem žádostí – průběžně. 
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Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření dle přílohy č. 9 k zákonu č. 487/2009 Sb., 
o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
Program je určeno pro uživatele honitby. Příspěvky poskytované sazbou jsou určeny na: 
� zlepšování životního prostředí zvěře,  
� podpora ohrožených druhů zvěře,  
� oborní chovy zvěře se vzácnými druhy a poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),  
� použití dravců v ochraně rostlin – ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům,  
� veterinárně léčebné akce v chovech zvěře. 
Příjem žádostí do 31. května 2010. 
 
Fond kultury Zlínského kraje – na podporu vydavatelské činnosti v roce 2010 
Program je určen pro právnické nebo fyzické osoby. Aktivity, které jsou součástí tohoto programu:  
� realizace nekomerčního projektu nadčasového charakteru propagující kulturu ZK, 
� publikace se zaměřením na kulturu, historii a místopis ZK, 
� vydání literárního díla místních autorů nadregionálního významu, 
� vydání audiovizuálního díla zaměřeného na Zlínský kraj a jeho život. 
Příjem projektu do 30. dubna. 

 

Lidová stavba roku 2010- projekt k udělení uznání za příkladnou obnovu lidové architektury  
ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví 
Program je určen pro vlastníka stavby, případně jinou fyzickou nebo právnickou osobu se souhlasem 
vlastníka na tyto aktivity:  
� Stavby, které nejsou jako kulturní památky zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 

památky místního významu 
� stavby obytné, hospodářské, provozní a technické 
� kostelíky, kaple, zvonice a veškerá drobná sakrální architektura, tedy stavby, které dotvářejí 

vzhled vesnických sídel nebo vzhled krajiny. 
Příjem žádostí do 30. dubna 2010. 
 
 

V POV OK 2010 uspělo 5 z 8 obcí Moštěnky. Projekt mikroregionu první 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2010 byl letos pro obce Moštěnky úspěšnější než 
v minulých letech. Ovšem zejména proto, že řada obcí své projekty proti minulosti vůbec 
nepodávala. Uspělo celkem 5 z 8 žadatelů obcí a také projekt svazku obcí „Technické zázemí MR 
Moštěnka“, který byl celkově na 1. místě z 25 žadatelů. Celkově tak půjde do mikroregionu na šest 
projektů dotace 2,183 milionu korun. Tyto informace vyplývají z podkladů k POV pro zastupitelstvo 
30. dubna. V krajském POV letos uspělo 111 projektů z 239 žadatelů. 

Konečné výsledky a pořadí projektů bylo velmi silně ovlivněno tím, že byly díky preferenčním 
kritériím nadmíru preferovány obce z Hranicka a částečně i z Jesenicka, a žadatelé, kteří v POV 
v posledních třech letech neuspěli nebo nežádali. 

OP-1: Obnova obcí: 

Obec Říkovice: Oprava střechy na budově OU Říkovice (dotace 183.000 Kč) 

Obec Nahošovice: Náves Nahošovice - výsadba zeleně a založení trávníku (dotace: 300.000 Kč) 

Obec Bezuchov: Realizace veřejného bezdrátového rozhlasu a rekonstrukce osvětlení v obci (dotace: 
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500.000 Kč) 

Obec Podolí: Oprava chodníků a obrubníků na Návsi (dotace: 498.000 Kč) 

Obec Lipová: Když kultura, tak v teple (dotace 402.000 Kč) 

OP-2: Projekty mikroregionů: 

DSO MR Moštěnka: „Technické zázemí MR Moštěnka“ (dotace: 300.000 Kč) 

Výsledky POV OK 2010: 

OP-1: Obnova obcí 

Projekt Dotace 

Obec Říkovice: Oprava střechy na budově OU Říkovice 183 000 

Obec Nahošovice: Náves Nahošovice - výsadba zeleně a 
založení trávníku 

300 000 

Obec Bezuchov: Realizace veřejného bezdrátového rozhlasu a 
rekonstrukci osvětlení v obci 

500 000 

Obec Podolí: Oprava chodníků a obrubníků na Návsi 498 000 

Obec Lipová: Když kultura, tak v teple 402 000 

OP-2: Projekty mikroregionů 

DSO MR Moštěnka: „Technické zázemí MR Moštěnka“ 300 000 

Celkem pro MR 2 183 000 

 
 

UNIVES: Olomoucké vysoké školy partnery moravského venkova 
 
Propojení a užší spolupráci olomouckých vysokých škol s moravským venkovem 
si klade za cíl projekt Olomoucké vysoké školství partnerem moravského 
venkova, na němž spolupracuje Univerzita Palackého a Moravská vysoká škola 
Olomouc na jedné straně a místní akční skupiny a Středomoravská agentura 
rozvoje venkova o. p. s. na straně druhé. Během tří let má vzniknout nejen 
funkční partnerská síť, ale například i v tuzemsku ojedinělé Centrum pro 
spolupráci VŠ a moravského venkova. Již 13. května se uskuteční konference 
„Venkov po roce 2013“. Projekt podpořil Evropský sociální fond (ESF) 
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou zhruba 5,7 
milionu korun. 

 
„Prostřednictvím informačních kampaní, seminářů a workshopů oslovíme studenty a pedagogy obou 
vzdělávacích institucí. Cílem bude nalézt skupinu studentů a akademických pracovníků se zájmem o 
problematiku venkova, kteří intenzivní spoluprací mohou dosáhnout snazšího uplatnění v praxi po 
skončení vysokoškolského studia, nebo dokážou zkvalitnit a obohatit výuku o příklady dobré praxe,“ 
uvedla hlavní koordinátorka projektu Eva Lebedová z Katedry politologie a evropských studií 
Filozofické fakulty UP. Především akademičtí pracovníci se pokusí připravit výukové předměty tak, aby 
se opíraly o zkušenosti a poznatky ze spolupráce s venkovem a případně přispěly k jeho rozvoji. Projekt 
je unikátní i v tom, že se snaží navázat kontakty mezi pracovišti, která spolu běžně nespolupracují 
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(Filozofická fakulta UP, Přírodovědecká fakulta UP, MVŠO). Jednotlivé obory se stále více specializují  
a o to méně vzájemně komunikují. „Náš projekt jde opačným směrem a chce využít specializovaných 
výzkumů v přírodních i humanitních vědách a spojit je. Je rovněž pravděpodobné, že se k těmto 
druhům věd přidají i další obory. Mají-li být vědecké poznatky smysluplné, pak je potřeba hledat mezi 
nimi určité souvislosti, paralely a přesahy. V tomto směru se jeví síť jako velmi potřebná,“ doplnila 
Lebedová. Na filozofické fakultě se počítá s účastí zejména členů a studentů kateder politologie  
a evropských studií, sociologie a andragogiky a aplikované ekonomie. Na přírodovědecké fakultě 
zejména s katedrami geografie, geoinformatiky, ekologie a životního prostředí. Vzniklá síť partnerů 
může v budoucnu fungovat především v oblasti grantové politiky v oblasti vědy a výzkumu. 

 

V POV MMR 2010 získá podporu 13 projektů z regionu 

 
V programu POV MMR 2010, jehož výsledky zveřejnilo ministerstvo pro 
místní rozvoj 8. dubna, uspělo celkem 13 projektů z našeho regionu  
MAS - Partnerství Moštěnka. Mezi podpořenými projekty je 6 akcí  
z Holešovska a 6 akcí z Moštěnky, přičemž podporu získal i společný 
projekt svazků obcí Holešovsko a Moštěnka "Předávání dobré praxe 
regionů Čechy - Morava". Společná výše dotace je 3,05 milionu korun. Jak 
už to tak v dotacích bývá, podporu naopak nezískalo 6 projektů. 

Na obnovu venkova posílá MMR 148 milionů korun. Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška 
schválil dotace pro 532 projektů malých obcí. MMR obdrželo na letošní rok 747 žádostí v celkové výši 
200 milionů korun. Program Podpora obnovy venkova má pět dotačních titulů. Program předpokládá 
spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s 
místními tradicemi. Podporuje také spolupráci obcí zaměřenou na předávání zkušeností při přípravě 
projektů a jejich realizaci, vzdělávání starostů apod. 
 

Výsledky POV MMR 2010: žadatelé z MAS-PM     

 DT-1: Vesnice roku Údaje v tis. Kč 

žadatel Název projektu Projekt Dotace 

Obec 
Kyselovice 

Obnova areálu mateřské školy - část A 1 187 600 

Obec 
Prusinovice 

Výměna oken a dveří v obecních objektech - 
budova KD a OÚ 

755 600 

 DT-2: Děti a mládež   

Obec Bezuchov Údolí žabiček 509 300 

Obec Němčice Naše vysněné hřišťátko 321 224 

Obec 
Kyselovice 

Mantinel a osvětlení rozšíří naše sportování 523 300 

 DT-3: Obnova venkova   

Mikroregion 
Holešovsko 

Předávání dobré praxe regionů Čechy – 
Morava 173 

120 

 DT-4: Památky   

Obec Lipová 
Obnova kaple sv. Cyrila a Metoděje a jejího 
okolí v obci Lipová 290 

203 

Obec Beňov 
Pěkné křéž, aneb:  Oprava kříže a úprava 
prostranství v obci 260 

182 

Obec Turovice Obnova zvonice a kříže na návsi 366 256 

Obec Bochoř oprava pískovcového kříže ulice Vlkošská 116 81 

Obec Dobrčice Oprava střechy kapličky v Dobrčicích 102 71 
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Obec 
Kyselovice 

Oprava kříže a okolního prostranství 
87 

60 

Obec 
Lukoveček 

Oprava kamenného křížku v obci Lukoveček 
75 

53 

    4 764 3 050 
 

Hospodářsky slabé regiony mohou získat z MMR až 5 milionů korun na jeden projekt 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program Podpora slabých 
a strukturálně postižených regionů. Ten je určen pro hospodářsky slabé 
regiony, kterýmmá pomoci v jejich současně složité ekonomické situaci. 
MMR má na něj připraveno celkem 50 milionů korun. Výše dotace na 
jeden projekt může být až 5 milionů korun, maximálně však šedesát 
procent ze skutečně vynaložených nákladů. Hlavním cílem dotačního 
programu je podpořit investiční záměry obcí v oblasti cestovního ruchu.  

Peníze tak mohou jít například do projektů na vybudování nebo rekonstrukci sportovních areálů, 
parkovišť u kulturních a sportovních zařízení, doprovodnou infrastrukturu pro cestovní ruch apod. „Na 
podporu hospodářsky slabých regionů máme v současnosti 50 milionů korun. V případě, že bude ze 
strany regionů o tento program enormní zájem a tato suma se rychle vyčerpá, pokusíme se v 
rámciministerstva najít další prostředky,“ uvedlministr Vondruška. O dotaci si mohou zažádat obce, 
které patří do území vymezených okresů nebo obvodů obcí s rozšířenou působností. Jedná se tedy 
například o města a vesnice z Tachovska, Českolipska, Jablonecka, Lounska a dalších regionů. Právě 
tyto oblasti patří do hospodářsky nejslabších míst naší republiky. Vláda ČR navíc na návrh ministerstva 
pro místní rozvoj seznam těchto regionů rozšířila. „Ministerstvo aktualizovalo seznam hospodářsky 
slabých regionů především kvůli dopadům ekonomické krize, která se projevila v jednotlivých 
regionech především zvýšenou mírou nezaměstnanosti,“ uvedl dále ministr Vondruška. Žádosti o 
dotace mohou obce podávat od 4. března do 30. dubna 2010 na podatelnu Ministerstva pro místní 
rozvoj. Přesné znění Zásad programu je zveřejněno na webových stránkách ministerstva v sekci 
„Regionální politika“. 

 

Národní program podpory cestovního ruchu 

V roce 2010 na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 
25/2010 ze dne 10. února 2010 byl schválen Národní program 
podpory cestovního ruchu pro rok 2010, včetně zaměření 
podprogramu Cestovní ruch pro všechny. Podprogram je 
zaměřený na tvorbu nových produktů domácího cestovního 
ruchu, včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů 
a také na vytvoření podmínek pro realizaci nových produktů 
domácího cestovního ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro  
všechny (např. bezbariérový přístup, dětská herna, dětský koutek,  

mobilní bazén, vybavení třídy pro školy v přírodě apod.); maximálně do 20 % z celkových způsobilých 
výdajů projektu. Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % 
celkových způsobilých výdajů akce. 
 
Forma a výše dotace  
 
V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu bude poskytována podpora formou 
systémové dotace, na kterou není právní nárok. Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých 
výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace 
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musí být vyčerpána do konce roku 2010. Rámcový rozpočet Národního programu podpory cestovního 
ruchu na rok 2010 je 100 mil. Kč. 
 
Doba realizace akce 
 

Doba realizace je omezena. Akce, která bude spolufinancována v rámci Národního programu podpory 
cestovního ruchu, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce, tj. v prosinci 
roku 2011.  
 
Příjem žádostí 
 
Příjem žádostí probíhá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. po celou dobu od vyhlášení výzvy k předkládání 
žádostí, tj. 16. února 2010 do 15. dubna 2010 - 16.00 hod.  

 

Pozvánka na konference: Venkov po roce 2013 a Partnerství Leader 2010 
 

Univerzita Palackého pořádá konferenci "Venkov po roce 
2013". Uskuteční se 13. května 2010 v Regionálním centru 
Olomouc. Na akci spolupracuje SMARV. 

 
Krajské sdružení Národní sítě MAS pořádá dne 14. května 
2010 v univerzitním Konviktu česko-slovenskou konferenci 
"Partnerství Leader 2010". 
 
Vážení kolegové, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci 
,,Venkov po roce 2013", která se uskuteční 13. května 
2010 v Regionálním centru v Olomouci. Konference bude 
zaměřena na výměnu zkušeností a poznatků z oblasti 
rozvoje venkova a představí možnosti spolupráce venkova 
s vysokými školami. Na tuto konferenci navazuje 14. 5. 
setkání českých a slovenských MAS ,,Partnerství Leader 
2010" v Uměleckém centru Univerzity Palackého (Konvikt). 
Přihlášky, program konference i setkání MAS naleznete v 
příloze. Konferenční poplatek činí 500,- Kč a pro účastníky 
MAS je uznatelnou položkou v rámci realizace SPL - KZV 
013. 
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