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 Infolist venkova 
 

 
 

Seminář „Pracovní skupiny a zapojování veřejnosti“ 

Dne 4. 12. 2009 se v Libosvárech uskutečnil seminář zaměřený na pracovní skupiny 
a zapojování veřejnosti. Nejprve byli účastníci semináře seznámeni s tvorbou 
pracovních skupin, s tím jakým způsobem mohou členy pracovních skupin 
motivovat, jak takovou pracovní skupinu řídit a jak pracovní skupinu využívat při 
přípravě a realizaci projektů.   
Další část semináře se týkala zapojování veřejnosti do rozvoje obce. Nejprve se 
účastníci semináře dozvěděli, proč zapojovat veřejnost do dění v obci a jak využívat 

veřejnost při přípravě a realizaci projektů. Také bylo představeno několik příkladů, 
jak zapojovali veřejnost v jiných obcích a při jiných projektech. Třetí blok byl 
zaměřen na specifické zapojení veřejnosti – a tj. na zapojení dětí a mládeže do 
přípravy a realizace projektů. Poté se účastníci také dozvěděli, jaké jsou v současné 
době dotační možnosti. Na závěr semináře se uskutečnilo cvičení, při kterém se 
účastníci rozdělili do skupinek a připravili si a naplánovali si zapojení veřejnosti při 
přípravě nějakého projektu. Následně svoje návrhy přednesli a proběhla diskuze 
nad danými náměty.  

 

 

 

 

 

 

 

ZPRÁVY / LEADER / Aktuální výzvy / PRV / POV OK / POV  ZK / OPŽP 

Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova – SMARV, o. p. s. / č. 23 / www.smarv.cz 

Kalendář: 
15. 1. 2010 – Červenka; uzávěrka 4. výzvy Místní akční skupiny Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví) 
21. 1. 2010 – Věžky; Seminář SMARV „Naplňují místní projekty regionální strategie?“ 
28. 1. 2010 – Kostelec u Holešova; uzávěrka 3. výzvy MAS – Partnerství Moštěnka 
28. 1. 2010 – Brno, Magistrát města Brna; Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 57 OP LZZ – Řízení lidských zdrojů v územní 
samosprávě 
29. 1. 2010 – Bystřice pod Hostýnem; uzávěrka 4. výzvy MAS Podhostýnska 
3. 2. 2010 – Praha, Velká zasedací místnost v budově Ministerstva vnitra – Centrotex; Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 58 
OP LZZ – Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy 
 

                                                                     

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 
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MAS – Partnerství Moštěnka má zástupce v pracovní skupině Podvýboru LEADER 
 

MAS - Partnerství Moštěnka nominovala do 
pracovních skupin Podvýboru LEADER 
Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) Mgr. 
Hanu Slovákovou. Ministerstvo zemědělství ČR 
ji delegovalo do pracovní skupiny č. 3 "Projekty 
spolupráce". 

 Zástupci ČR: 
-  Pracovní skupina Přístup "zdola nahoru": Jitka Doubnerová (MAS Frýdlantsko, Liberecký kraj, míst. NS MAS ČR) 
-  Pracovní skupina Inovace Leaderu: Jan Florian (MAS Český západ, Plzeňský kraj, míst. NS MAS ČR) 
-  Pracovní skupina Projekty spolupráce: Hana Caletková  (MAS - Partnerství Moštěnka, Střední Morava) 

Zdroj: www.mas-mostenka.cz 

  
 
MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje 3. výzvu 
 

MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 
„Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a 
Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, 
opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové 
strategie 3. výzvu pro žadatele k předkládání projektů – v rámci 9. kola PRV. 

 
Termín vyhlášení výzvy: 25. listopadu 2009 
Termín příjmu žádostí: Od 25. ledna do čtvrtku 28. ledna 2010 do 13 hodin 
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Kostelec u Holešova 58, 768 43 
 
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 3. výzvu je určeno 70% alokace roku 2010, tj. cca 7 milionů Kč. Žadatelé mohou 
předkládat v 3. výzvě své projekty v rámci fiche 2, 3 a 7. 

 
Více informací je uvedeno na webových stánkách www.mas-mostenka.cz pod odrážkou Program 
LEADER/Aktuální výzva č. 3.  

Zdroj: www.mas-mostenka.cz 

 

MAS Moravská cesta vyhlašuje již 4. výzvu 
 

Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. vyhlašuje v 
souladu se Strategickým plánem Leader „Hanáci se rozkévale - včel ovidite“ 
schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. 
Realizace místní rozvojové strategie 4. výzvu pro žadatele k předkládání 
projektů. 

 
Termín vyhlášení výzvy: 25. listopadu 2009 
Termín příjmu žádostí: Od 11. do 15. ledna 2010 do 13 hodin v termínech uvedených v administraci výzvy. 
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Svatoplukova 16, Červenka, 784 01 
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Pro 4. výzvu je určeno 60% z alokace roku 2010, tj. cca 5.800.000 Kč. Žadatelé mohou předkládat ve 4. 
výzvě své projekty v rámci všech fichí 1, 2, 3 a 4. 
 

 
Více informací získáte na webových stránkách MAS Moravská cesta, tj. www.moravska-cesta.cz pod 
LEADER / Aktuální výzva.  

Zdroj: www.moravska-cesta.cz 
 

MAS Podhostýnska vyhlašuje 4. výzvu k překládání projektů  

Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým 
plánem Leader 2007-2013 „Společná cesta k budoucnosti podhostýnského 
regionu“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským 
intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. 

Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 4. výzvu pro žadatele k 
předkládání projektů (v rámci 9. kola PRV). 

Termín vyhlášení výzvy: 26. listopadu 2009 
Termín příjmu žádostí: Od 25. do 29. ledna 2010 do 12 hodin v termínech uvedených v administraci výzvy. 
Místo podání žádostí: Kancelář MAS: Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 888 (Společenský dům Sušil). 
 
Pro 4. výzvu je určeno 60% alokace roku 2010, tj. cca 4.000.000 Kč. Žadatelé mohou předkládat ve  
4. výzvě projekty v rámci fichí 2, 4, 5, 6 a 7. 

 
Více informací o vyhlášené 4. výzvě naleznete na webových stránkách www.mas-podhostynska.cz pod 
odrážkou Dokumenty MAS / Dokumenty ke 4. výzvě. Odkaz naleznete ve spodní části stránky pod 
odkazem Dokumenty ke stažení – další roky, rok 2009.  

Zdroj: www.mas-podhostynska.cz 
 
 

Olomoucký kraj bude v roce 2010 ještě více investovat 
 
Olomoucký kraj vyčlení v roce 2010 ještě více peněz na investice než 
letos. V rozpočtu kraje na příští rok je na investiční akce určeno 893 
miliónů korun, což představuje meziroční nárůst o 50 miliónů. 
Prostředky na investice se zvýší i přes pokles daňových příjmů kraje 
vyvolaný ekonomickou krizí. „V období ekonomické recese jsou pro 
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firmy z našeho regionu zakázky veřejného sektoru ještě důležitější než jindy,“ konstatoval náměstek 
hejtmana Ivan Kosatík. 
Rozpočet Olomouckého kraje byl připraven jako vyrovnaný v celkové výši čtyř miliard korun (přesně 4 078 
592 tisíc Kč). Největší část příjmů tvoří daně. Olomoucký kraj počítá s daňovými příjmy ve výši takřka 3,2 
miliardy korun. V roce 2009 přitom plánoval získat z daní takřka 3,7 miliardy. Pokles je způsoben právě 
ekonomickou krizí, která se projevila sníženým výběrem daní.  
Prostředky na investice kraj získá úsporami v provozních nákladech svého úřadu a příspěvkových 
organizací a využitím úvěru. Kraj může čerpat již dříve schválený úvěr Evropské investiční banky, případně 
využít nabídky některé z komerčních bank. „Prostředky z případného úvěru budou vždy určeny výhradně 
na investice, rozhodně z nich ani korunu nespotřebujeme v běžném provozu,“ uvedl hejtman 
Olomouckého kraje Martin Tesařík. 
Olomoucký kraj zachová své dotační programy, k nimž patří například projekty podpory kultury a sportu, 
program obnovy venkova a příspěvky jednotkám sborů dobrovolných hasičů. Pro příští rok plošně snížil 
jejich výši o deset procent. Na druhou stranu nově zavádí nové dotační tituly, k nimž patří stipendia pro 
učně absolvující některé obory, o které je na trhu práce největší zájem. Novým dotačním titulem bude 
rovněž systém grantů ve zdravotnictví, který má podporovat vzdělávání lékařů a dalších zdravotníků. 

Zdroj: KÚ OK, www.kr-olomoucky.cz 
 
 

 Zlínský kraj má svůj rozpočet na rok 2010 
 

ZLÍN – Krajští zastupitelé na svém zasedání 16. 12. 2009 schválili 
rozpočet Zlínského kraje pro rok 2010. Ten počítá s objemem 
příjmů ve výši 7 miliard 721 milionů a výdaji 8 miliard 308 milionů 
korun. Rozdíl ve výši 587 miliónů korun pokryjí vlastní 
nevyčerpané prostředky kraje z minulého roku (193 milionů korun) 
a dlouhodobý úvěr od Evropské investiční banky (v maximálním 
limitu 500 milionů korun). Rozdíl v krytí rozpočtu představuje 
splátka úvěru z minulých let ve výši 106 milionů korun. 
Z pohledu příjmové strany rozpočtu Zlínského kraje činí očekávané 
daňové příjmy 2,5 miliardy korun. Ostatní příjmy tvoří zejména 

finanční prostředky, které Zlínský kraj jako transfer dále distribuuje jejich příjemcům, například pro oblast 
školství jsou takto vyčleněny 4 miliardy 800 milionů korun.  
Výdajovou stránku rozpočtu tvoří zejména doprava (1 miliarda 136 milionu korun), veřejná správa (776 
milionů korun), zdravotnictví (432 milionů korun), sociální služby (412 milionů korun), bydlení a územní 
rozvoj (279 milionů korun) a kultura (222 milionů korun). Pozornost si zaslouží také vyčlenění 1 miliardy 
361 milionů korun na investiční výdaje. „Zde použijeme pěti set milionový úvěr na průběžné 
profinancování investic, protože tyto investice jsou kofinancovány převážně z operačních programů EU a 
tyto dotační finanční prostředky nám přijdou s určitým zpožděním, proto musíme mít zajištěnu úhradu 
dodavatelům v průběhu realizace těchto investic. To, že se Zlínský kraj snaží investovat je také jednou z 
cest zmírnění hospodářské krize, abychom lidem nabídli další práci,“ uvedl hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák. 
Konkrétní investice realizované přímo Zlínským krajem na jeho majetku dosáhnou téměř 448 milionů 
korun. Tyto finanční prostředky poputují například na výstavbu parkovacího domu v areálu Krajské 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (61 milionů korun), centralizaci vybraných provozů ve Vsetínské 
nemocnici (63,5 milionů korun), výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Uherském Hradišti 
a Bystřici pod Hostýnem (55 milionů korun), zakoupení nových přístrojů ve všech krajských nemocnicích (6 
milionů korun), rekonstrukci a přístavbu Domova pro seniory v Uherském Ostrohu (58 milionů korun) a na 
přípravu Strategické průmyslové zóny Holešov (141 milionů korun). Zlínský kraj poskytne také 196 milionů 
korun na investice svých organizací. 
„V následujícím roce bude Zlínský kraj investovat do všech veřejných oblastí a jako správci svěřeného 
území se budeme s vyčleněnými finančními prostředky snažit o maximální zvýšení kvality života všech 
téměř šesti set tisíc obyvatel všech čtyř okresů našeho Zlínského kraje. Konkrétně chceme realizovat 
projekty na modernizaci dopravní infrastruktury, investice do rekonstrukcí a obnov sociálních zařízení, 
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investice do zdravotnictví i přístrojového vybavení všech Zlínským krajem zřizovaných nemocnic a finanční 
prostředky poputují také modernizaci téměř dvaceti školních budov,“ pokračuje Stanislav Mišák.  
Stejně jako v minulém roce bude Zlínský kraj podporovat mládežnický sport částkou 15,5 milionu korun. 
Tato podpora je vyčleněna organizacím dlouhodobě reprezentující Zlínský kraj v ČR i zahraničí. Kromě 
toho v příštím roce rozdělí svým žadatelům Fond mládeže a sportu 4,5 milionu korun, nově ustavený 
Sociální fond 2 miliony korun a Fond kultury 2,5 milionu korun. Zlínský kraj podpoří také obnovu 
kulturních památek částkou 7,5 milionu korun. Hejtmanství bude také dále na základě mandátních smluv 
hradit svým nemocnicím zákonné zdravotnické poplatky za pacienty, kteří o to požádají, v celkové 
očekávané výši 18 milionů korun. 

 Zdroj: KÚ ZK; www.kr-zlinsky.cz 

 

 

Podprogram podpory obnovy venkova ve Zlínském kraji 2010 
 

ZLÍN – Obnovení a zachování specifických hodnot 
venkovského prostoru podporou projektů udržujících 
obecní majetek a podpora zpracování územních plánů 
obcí, to jsou hlavní cíle krajskými zastupiteli 
schváleného Podprogramu podpory obnovy venkova.  
Při posuzování doručených žádostí budou 

preferovány akce řešící havarijní stav majetku obcí, případně omezení či ohrožení provozu budov, které 
obce nebudou schopny pokrýt vlastními penězi. Podpora z uvedeného podprogramu bude poskytována v 
rámci dvou dotačních titulů.  
„Stejně jako v minulém roce budou podporovány akce obcí do dvou tisíc obyvatel na opravu a 
rekonstrukci obecního majetku a také projekty na zpracování územních plánů obcí,“ objasnila krajská 
radní pro oblast zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova Milena Kovaříková s tím, že obce mohu 
počítat vyčleněním částky 32 milionů korun. 
Od roku 2004, kdy přešla obnova venkova do kompetence krajů je ve Zlínském kraji tato podpora 
realizována formou Podprogramu obnovy venkova. Ten hejtmanství vyhlašuje ve formě přímé dotace z 
Programového fondu Zlínského kraje. „Za šest let Zlínský kraj takto poskytl téměř sedmi stům příjemců 
více než 250 milionů korun. Zlínský kraj za dobu existence podprogramu v obcích podpořil například 
opravy a rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravy veřejného 
prostranství, venkovní a dětská hřiště, místní silnice, chodníky, cyklistické a pěší stezky i veřejné osvětlení 
či opravy veřejných rozhlasů,“ pokračovala Milena Kovaříková.  
V rámci časového harmonogramu bude Zlínský kraj realizovat dva dotační tituly. Prvním jsou opravy a 
rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti a druhým budou projekty na zpracování 
územních plánů. Obce pak budou moci předkládat své žádosti o finanční podporu v únoru a březnu roku 
2010. 

Zdroj: Ing. Milan Plesar, KÚ ZK, www.kr-zlinsky.cz 
 
 

 Vyhlášen Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2010 
 
Oblasti podpory: 
1) Podpora budování a obnovy infrastruktury obce (85% POV) 
2) Podpora realizace integrovaných projektů venkovských mikroregionů (5% POV) 
3) Podpora zpracování územně plánovací dokumentace (10% POV) 
  
OP-1: Podporované aktivity: 
výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury a občanského vybavení v majetku obce 
a) výstavba, rekonstrukce, oprava, místních komunikací a chodníků v majetku obce 
b) výstavba, rekonstrukce, oprava, veřejného prostranství, autobusových zastávek, zálivů a parkovišť 
c) výstavba, rekonstrukce, oprava budov a sakrálních staveb v majetku obce 
d) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a rozhlasu 
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Žadatelé: Obce do 2 000 obyvatel na území Olomouckého kraje. 
Výše příspěvku: 50.000 - 500.000 Kč 
Dotace: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu 
  
OP-2: Podporované aktivity: 
a) nákup vybavení pro kulturně – společenské akce (stany, osvětlení, ozvučení, mobilní WC apod.) 
b) nákup vlastní mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství (frézy, traktory, 
štěpkovače, sekačky, česačky ovoce apod.) 
  
Žadatelé: Svazky obcí a Místní akční skupiny se sídlem na území Olomouckého kraje 
Výše příspěvku: 100.000 - 600.000 Kč 
Dotace: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu 
  
OP-3: 
Žadatelé: Obce do 2 000 obyvatel na území Olomouckého kraje 
Výše příspěvku: 50.000 - 200.000 Kč 
Dotace: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu 
  
Více informací na:  
http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Granty+a+dotace/Krajské+zdroje/Program+obnovy+venkova+%28POV%29
/POV+2010/pov+2010_CZ.htm?lang=CZ 

zdroj: KÚ OK, www.kr-olomoucky.cz 
 
 

Vyhlášeno 9. kolo PRV 
 

Deváté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – 
Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil 17. 12. 2009 
zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje 
venkova.  
Zpřesnění Pravidel se týká opatření I.1.1 Modernizace 
zemědělských podniků (podopatření I.1.1.1 Modernizace 

zemědělských podniků a podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií 
(resp. inovací) v zemědělství), I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, II.2.4 Obnova lesního potenciálu 
po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, 
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje pro 9. kolo příjmu žádostí. Zároveň ministr schválil 
zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, které vstoupí v platnost 1.1.2010. 
Příjem žádostí na výše uvedená opatření (kromě opatření IV.1.1 Místní akční skupina) a na opatření 
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie proběhne v termínu od 16. 2. 2010 do 8. 3. 2010 do 13 hodin 
na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro opatření 
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců bude příjem žádostí standardně zahájen o týden později, tedy 
23. 2. 2010, a ukončen shodně 8. 3. 2010 ve 13 hodin. 
Celková podpora žadatelům v rámci 9. kola přesáhne 2,8 mld. Kč.  
Při projednání změn pro 9. kolo byl kladen důraz nejen na zachování kontinuity jednotlivých opatření 
(nedošlo tedy k zásadním změnám podmínek), ale především na zjednodušení administrativních postupů.  
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese 
Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika Program 
rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ příslušná osa) a rovněž na stránkách 
Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. 
V rámci jarního kola probíhal standardně příjem žádostí i na opatření I. 3. 4 Využívání poradenských 
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služeb. Aby bylo umožněno žadatelům předkládat žádosti v delších a průběžnějších termínech, proběhne 
vyhlášení příjmu žádostí samostatně cca koncem 1. čtvrtletí roku 2010. 

Zdroj: www.szif.cz 
 

 
MAS – PM zvolila nové orgány a schválila plán činnosti na rok 2010 
 
Prezentace z výročního a volebního valného shromáždění členů MAS - 
Partnerství Moštěnka, 11. ledna 2010 v Prusinovicích. 
 Valné shromáždění zvolilo: 
13členný výbor partnerství a 5člennou kontrolní komisi. 
 Výbor partnerství 
- potvrdil ve funkci předsedu Tomáše Šuláka, předseda správní rady 
SMARV, o.p .s. a místopředsedkyni Markétu Kropáčkovou starostku 
z obce Líšná. 
- nominoval 12členný programový výbor a 19 členů výběrové komise, ze kterých se budou losovat 
hodnotitelé pro 3. výzvu.           Zdroj: www.mas-mostenka.cz 

 
 

Žádosti o dotaci v rámci 16. výzvy do OPŽP můžete podávat od 1. února 2010 
 
Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 3 jsou přijímány 
 od  1. února 2010 do 31. března 2010. Alokace 
(maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené 
projekty je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.  Příjem žádostí o 
podporu bude ukončen před 31. březnem 2010, pokud 

bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 4,5  mld. 
Kč. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým 
dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. 
Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V 
případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. 

16. výzva se vztahuje na oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry, podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie. V rámci podoblasti podpory bude 
možno podporovat projekty zaměřené na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických 
vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či 
rekonstrukce otvorových výplní).                Více info na www.opzp.cz 

Záruky a úvěry pro malé a střední podnikatele 
 
Českomoravská záruční a rozvojová banka předpokládá, že bude v roce 2010 poskytovat podporu pro 
malé a střední podnikatele v rámci 4 programů podpory: 
- ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry)  
- ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry)  
- PROGRES - podřízené úvěry  
- START - záruky s finančním příspěvkem.  
Program záruk za provozní úvěry přechází z roku 2009. Ostatní programy budou vyhlášeny na počátku 
ledna jako nové výzvy k podávání žádostí s trváním do konce roku 2010. Podpory by měly umožnit snazší 
získání bankovních úvěrů ve výši minimálně 8 - 9 mld. Kč.  

Zdroj: ČMZRB, a.s. 
 

Miliardy pro školy bez psaní projektů 
 
Během následujících tří let budou moci základní školy zažádat o 4,5 miliardy korun z prostředků 
strukturálních fondů. Díky předem připraveným šablonám dosáhne na evropské peníze opravdu každá 
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škola. Jednoduchý a přístupný způsob čerpání je jednou z priorit ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy Miroslavy Kopicové.  
„Státní rozpočet je díky nezbytným úsporným opatřením napjatý. Nedávná změna pravidel pro čerpání 

prostředků z Evropského sociálního fondu přitom v souvislosti s hospodářskou krizí výrazně zjednodušuje 

způsoby, jak se i ty nejmenší školy mohou dostat k evropským penězům. Resort školství bude první, kdo 

tuto možnost využije," zdůrazňuje ministryně Kopicová.  
PENÍZE PŘÍMO ŠKOLÁM 
Jedním ze základních problémů využívání evropských 
finančních prostředků v minulosti byl z hlediska škol 
poměrně složitý systém psaní projektů a s tím spojené 
administrativy, vyžadující specifické know-how. Pro 
menší základní školy byly peníze z Evropského 
sociálního fondu (ESF) prakticky nedostupné.  
Princip projektu EU peníze školám spočívá v tom, že 
školy místo přípravy složitých projektových návrhů 
jednoduše využijí jednu z předpřipravených šablon. I 
ta nejmenší škola tak bude moci sama získat 
evropskou dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost (OP VK), aniž by musela 
řešit složité problémy kolem přípravy a administrace 
projektu. „Jsme přesvědčeni, že každá škola zvládne 

projektovou žádost vyplnit sama." zdůrazňuje 
ministryně Miroslava Kopicová  
7 OBLASTÍ PODPORY, 22 ŠABLON  
Šablony připravilo MŠMT, je jich celkem 22 a týkají se 
sedmi různých oblastí od informační gramotnosti a 
výuky cizích jazyků až po finanční gramotnost (viz 
přílohu). „Tématicky jsou pokryty všechny okruhy, 

které se při vzdělávání dlouhodobě ukazují jako 

stěžejní," vysvětluje výběr ministryně školství 
Kopicová.  
Každá mimopražská základní škola si může vybrat 

jednu, dvě nebo i více šablon z různých oblastí podpory. Součástí každé šablony je přehledný návod, jak s 
ní pracovat.  
„Naše školství má v příštích pěti letech výbornou možnost získat významný vedlejší zdroj příjmů. 

Ministerstvo připravilo mimopražským základním školám maximálně komfortní možnost, jak získat 

evropskou dotaci. Je teď jen na nich samotných, jak této možnosti využijí," dodává ministryně Kopicová.  
Pražských škol se EU peníze školám v důsledku unijních pravidel netýká, hlavní město má vlastní operační 
program. MŠMT jim proto v minulých týdnech alespoň připravilo určitou kompenzaci - 140 milionů na 
nákup učebnic a učebních pomůcek, které už mají školy v tuto chvíli k dispozici.  
MŠMT BYLO PŘIPRAVENO ZAČÍT V LEDNU  
Zjednodušení procedury čerpání prostředků ESF musí být zároveň zakotveno i v národní legislativě. To se 
zatím nepodařilo - příslušný návrh změny zákona o rozpočtových pravidlech je stále projednáván 
Parlamentem ČR. Start projektu EU peníze školám, který ministerstvo původně plánovalo na leden 2010, 
se tak bude muset nepatrně posunout. Ministryně školství Miroslava Kopicová věří, že nejpozději do 
března.  
„Jsme první resort, který se chopil možnosti snadnějšího čerpání a připravil vše potřebné. Zbytek teď závisí 

na přijetí změny zákona. Jsme připraveni spustit projekt EU peníze školám nejpozději do konce prvního 

čtvrtletí příštího roku," uzavírá ministryně.  
 Zdroj: MŠMT (tz, 15.12.2009) 
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OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa: Plán vyhlášení 3. výzvy a výzvy pro strategické 
projekty 
 

Monitorovací výbor OP Nadnárodní spolupráce 
Střední Evropa (Central Europe) na svém 
listopadovém jednání připravil a odsouhlasil časový 
harmonogram vyhlášení výzev v roce 2010. Třetí 
výzva pro předkládání projektů má být vyhlášena v 
polovině března 2010 a bude otevřena do konce 
dubna 2010. 
Vyhlášení výzvy pro strategické projekty bude probíhat odděleně a má být upraveno nestandartním 
postupem. Bližší informace budou zveřejněny průběžně. 

 
 
Téma:  
Cestovní ruch a kulturní dědictví 
Dopravní infrastruktura a dopravní 
prostředky 
Informační a komunikační technologie 
(ICT) 
Ochrana životního prostředí a 
obnovitelné zdroje energie 
Podpora podnikání 
Podpora výzkumu a inovací 
Sociální integrace a služby 
Kvalita infrastruktury a společenského 
života v městech a obcích 
Rozvoj veřejné správy a veřejných služeb 
Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura 
Zaměstnanost 
Zdravotnictví a zdravotnická 
infrastruktura  

 
 
Datum od: 15. 3. 2010 
Datum do: 30. 4. 2010  

Více na www.strukturalni-fondy.cz 
 

 

Tabulka některých předpokládaných výzev v následujícím roce 2010 
 

Dotační titul  začátek konec 

ROP Střední Morava 

Podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy únor 2010 březen 2010 
Oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava červen 2010 červenec 2010 
Podoblast podpory 2.2.1  Fyzická revitalizace území červen 2010 červenec 2010 
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova červen 2010 červenec 2010 

OPŽP 

Podoblast podpory 1.1.1 
Snížení znečištění z komunálních zdrojů –  aglomerace 
pod 2 000 EO 

říjen 2010 listopad 2010 

Oblast podpory 2.1 Zlepšování kvality ovzduší únor 2010 březen 2010 
Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady srpen 2010 září 2010 
Oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických 
zátěží srpen 2010 září 2010 

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny září 2010 říjen 2010 
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