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) Aktuálně
Nové krajské koalice:
hejtmani ANO – ČSSD 5:5.
Hledá se šéf Asociace krajů
Přestože hnutí ANO zvítězilo v podzimních krajských vol-

bách v devíti krajích, obsadí nakonec pět pozic hejtmana. 
Stejný počet hejtmanských křesel vyjednala i sociální demo-
kracie, která vyhrála pouze v Jihočeském kraji a na Vysočině. 
O hlavní slovo ve třech krajích se podělí KDU-ČSL, Starosto-
vé pro Liberecký kraj a komunisté. Bez hnutí ANO se zformo-
valy koalice ve čtyřech krajích. V Královéhradeckém, Pardu-
bickém a Plzeňském kraji se do vedení postaví ČSSD. Ústec-
ký kraj pak i přes vítězství ANO povedou komunisté.

Zastoupení v největším počtu krajských koalic má překva-
pivě ODS – deset, i když jen velice okrajovou. ANO a ČSSD 
jsou v devíti krajských koalicích a STAN v osmi.

Více informací na str. 3

) Regiony
MMR po jednání s NS MAS:
Kvalitní práce MAS pomáhá
konkurenceschopnosti regionů
Vedení Ministerstva pro místní rozvoj jednalo 18. listopa-

du se zástupci Národní sítě MAS. Řešilo se hodnocení strate-
gií jednotlivých MAS, přizpůsobení podmínek pro čerpání 
evropských dotací i připravenost systému MS2014+. Téma-
tem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplá-
cení režijních nákladů MAS. Prvních šest miliónů korun je 
v současné době propláceno. „Místní akční skupiny by měly 
výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech 
naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji 
řešit konkrétní problémy. MAS mají skutečný potenciál napl-
nit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschop-
nost jednotlivých regionů,“ uvedla ministryně pro místní roz-
voj Karla Šlechtová. Více informací na str. 9

) témA
Kašava doma na návsi slavila
s dalšími oceněnými vítězství
v soutěži Vesnice roku 2016
Na Návsi v obci Kašava ve Zlínském kraji se na konci října 

slavnostně oceňovali vítězové soutěže Vesnice roku 2016. 
„Soutěž Vesnice roku se v uplynulých letech stala fenoménem 
českého, moravského a slezského venkova a každoročně uka-
zuje, že venkov není jen jeden, ale můžeme ho vnímat v mno-
ha podobách.“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová. Více informací na str. 5
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ných daní, rozpočet a RUD 2017, Miroslav Matej, ředitel odboru 
Financování územních rozpočtů a programové financování
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) POZVÁNKA
na valnou hromadu Spolku pro obnovu venkova,
která se koná 6. 12. 2016 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Aso-
ciace soukromého zemědělství ČR (Samcova 1, 110 00 Praha 1).

Program:
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09:00 – 10:20 Jednání valné hromady

1.  Schválení programu jednání
2.  Schválení složení návrhové a mandátové komise a ověřovate-

le zápisu
3.  Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za rok 2016, vč. zprá-

vy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH – Mgr. Kavala
4.  Zpráva o plnění rozpočtu SPOV ČR na rok 2016 – sl. Svobodová
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6.  Zpráva jednotlivých KO o průběhu jednání na krajských úřa-
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7.  Termínový kalendář jednání a návrh plánu činnosti SPOV ČR 

v r. 2017 – Mgr. Kavala
8. Rozpočet na rok 2017 – Mgr. Kavala

10:30 – 13:30  Seminář Nastal čas pro pozitivní ovlivňování tvá-
ře venkova? (informace vpravo)

) POZVÁNKA na seminář
Nastal čas pro pozitivní ovlivňování tváře 
venkova?
pořádaný Spolkem pro obnovu venkova ČR

Seminář se bude konat v úterý 6. prosince 2016 od 10:30 hodin 
v zasedací místnosti Asociace soukromého zemědělství ČR (Sam-
cova 1, 110 00 Praha 1). Seminář moderuje Ing. Stanislav Rampas.

Program:
08:30 Prezence účastníků
09:00 Valná hromada SPOV ČR – viz samostatná pozvánka
10:30 Zahájení semináře – Stanislav Rampas, SPOV ČR
10:40 –  „Venkovská zástavba a dokumenty územního plánová-

ní. Informace o dotačních titulech na podporu územní-
ho plánování“ – Roman Vodný, MMR ČR

  – „Stavební vývoj ve venkovských sídlech“ – Jan Kruml
  – „Historické stavební objekty na venkově“ – Pavel Bureš, NPÚ
  – Diskuze k předneseným tématům
13:30 Ukončení semináře

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mai-
lovou adresu: SPOV.svobodova@seznam.cz do 1. 12. 2016. Děkuje-
me. Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena. Organizační za-
jištění: Iva Svobodová, 777 258 628, SPOV.svobodova@seznam.cz.
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Přestože hnutí ANO zvítězilo v  podzimních krajských volbách 
v devíti krajích, obsadí nakonec pět pozic hejtmana. Stejný počet 
hejtmanských křesel vyjednala i sociální demokracie, která vyhrála 
pouze v Jihočeském kraji a na Vysočině. O hlavní slovo ve třech kra-
jích se podělí KDU-ČSL, Starostové pro Liberecký kraj a komunisté.

Bez hnutí ANO se zformovaly koalice ve čtyřech krajích. V Králo-
véhradeckém, Pardubickém a Plzeňském kraji se do vedení posta-
ví ČSSD. Ústecký kraj pak i přes vítězství ANO povedou komunisté.

ČSSD vyfouklA Ano tři hejtmAnSká křeSlA

Prvními z krajů, kde už bezprostředně po volbách bylo jasné, že 
se hnutí ANO do rady nepodívá, byly Pardubický a Královéhradec-
ký. V Pardubickém kraji se po volbách v roce 2012 utvořila koalice 
vítězné ČSSD, SPO a lidovecké Koalice pro Pardubický kraj. Radě 
předsedal hejtman Martin Netolický (ČSSD), jenž v čele kraje zůstá-
vá i po letošních volbách. Bude dirigovat krajskou radu, v níž zůstá-
vá Koalice pro Pardubický kraj. Přidají se k nim ještě ODS a Staros-
tové a nezávislí (STAN).

V Královéhradeckém kraji střídá na postu hejtmana Lubomíra 
France z ČSSD jeho mladší stranický kolega Jiří Štěpán. S ním se 
stranické zastoupení v radě rozšiřuje. Zatímco po roce 2012 doká-
zala kraji vládnout těsnou většinou 23 hlasů koalice ČSSD a komu-
nistů, od letošního podzimu se o správu regionu podělí pět subjek-
tů – vedle sociálních demokratů také demokraté občanští, Koalice 
pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09.

Hejtmanem Plzeňského kraje se stal bývalý generální ředitel pl-
zeňské firmy Škoda Transportation Josef Bernard z ČSSD. Také na zá-
padě Čech skončilo vítězné ANO v opozičních řadách a také v tomto 
regionu střídá v čele krajské rady sociální demokrat sociálního de-
mokrata – Václava Šlajse, který rovněž vedl kraj s komunisty. Velmi 
záhy po říjnových volbách panovala v Plzeňském kraji shoda na ko-
alici ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana zelených 
a Nestraníci) a Starostů a patriotů (s podporou Svobodných a Sou-
kromníků).

nistů. Stejně jako Běhounek na sousední Vysočině se také Zimola 
postavil do čela kraje potřetí v řadě. Také on přizval do koalice ANO, 
jež skončilo ve volbách za sociální demokracií, a hnutí Jihočechů, 
jemuž v jedenáctičlenné radě připadlo jedno křeslo.

Ano poveDe pět kRAjů

Koalice pod taktovkou hnutí ANO se rodila divoce ve Středo-
českém kraji. Z voleb v roce 2012 i tady vzešla vláda sociálních de-
mokratů s komunisty, které šéfoval tehdejší krajský lídr ČSSD Miloš 
Petera. Hejtmanský řetěz nyní předal místopředsedkyni sněmovny 
Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO). Té se podařilo rozštěpit regi-
onální TOP 09, když se dohodla se třemi jejími zastupiteli na účasti 
v koalici. Tu doplňují Starostové a nezávislí a ODS. Ostatní členové 
TOP 09 odešli s dosud vládnoucími komunisty a ČSSD do opozice.

Poměrně hladce sestavil krajskou radu volební lídr ANO v Mo-
ravskoslezském kraji a rektor Vysoké školy báňské – Technické uni-
verzity Ostrava Ivo Vondrák (ANO). Ten kvůli vedení rady místo rek-
tora opustí. Křeslo hejtmana mu uvolnil Miroslav Novák, který rov-
něž od voleb v roce 2012 vedl oranžovo-rudou radu. ČSSD a KSČM 
nyní tvoří s Koalicí SPD a SPO opozici. Vondrák podepsal za ANO ko-
aliční smlouvu s KDU-ČSL a občanskými demokraty.

T é m a :  N o v é  k r a j s k é  k o a l i c e  3)

Povolební vyjednávání uzavřeno: ANO i ČSSD mají po pěti hejtmanech

Podpis krajské koalice v Královéhradeckém kraji

Nový hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard

Rektor VŠB a nový moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák

Hejtmanské taktovky se v Jihomoravském kraji musel vzdát po 
osmi letech Michal Hašek (ČSSD). Předal ji dosavadnímu řediteli br-
něnské městské policie Bohumilu Šimkovi z hnutí ANO. Hašek vedl 

O řízení krajské rady připravil v Ústeckém kraji zástupce vítěz-
ného ANO staronový hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). I on vedl 
od voleb v roce 2012 kraj v tandemu s ČSSD. Rada severočeského 
regionu se ale na rozdíl od plzeňského příliš nerozroste, komunis-
té a sociální demokraté tady pouze do koalice přibrali ještě koalici 
SPD-SPO. Tyto tři subjekty mají kraj spravovat s nejtěsnější většinou 
jednoho hlasu v zastupitelstvu. 

Obdobná situace panuje na Vysočině, kde zůstává řetěz hejtmana 
na krku Jiřího Běhounka (nestraník za ČSSD), který tím vstoupil do své-
ho třetího hejtmanského období. Krajské radě udává tempo už osm 
let. Sociální demokracie v podzimních krajských volbách na Vysočině 
zvítězila. Také tam ale skončila oranžovo-rudá spolupráce. V nové ra-
dě zasedli zástupci hnutí ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu.

Křeslo hejtmana pro ČSSD obhájil i Jiří Zimola v Jihočeském 
kraji. Také on předsedal minulé radě sociálních demokratů a komu-
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kraj ve spolupráci s lidovci, ČSSD ale zůstává i v nové radě. Usedli 
v ní také zástupci Starostů pro Jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno.

Hnutí Andreje Babiše jasně vyhrálo podzimní volby také v Olo-
mouckém kraji, i tady převzal hejtman Oto Košta (ANO) vedení re-
gionu z rukou Jiřího Rozbořila (ČSSD). Také on se po volbách v roce 
2012 přiklonil ke spolupráci s KSČM. Do stávající krajské rady si k za-
stupitelům ANO přisednou ještě sociální a občanští demokraté.

Pětici světle modrých krajů s hejtmanem hnutí ANO uzavírá 
Karlovarský. Poslední volební období se tu rady střídaly. Po vol-
bách v roce 2012 vznikla koalice KSČM a ČSSD, která se po dvou le-
tech ale rozpadla. Poté radu obsadila ČSSD s ODS, Hnutím nezávis-

lých za harmonický rozvoj měst a obcí a TOP 09 + STAN. Dohled nad 
správou Karlovarského kraje předal sociální demokrat Martin Ha-
vel nové hejtmance Janě Vildumetzové (ANO). V Karlovarském kra-
ji se tak na koalici bude ANO podílet s ODS, Hnutím nezávislých za 
harmonický rozvoj obcí a měst (HNHRM), Piráty a SPO.

Bez Ano i ČSSD: ÚStecký, liBeRecký A zlínSký kRAj

Nebývalý triumf Starostů pro Liberecký kraj (SLK) na severu 
Čech podržel v čele krajské rady dosavadního hejtmana Martina 
Půtu. Také on si během uplynulých čtyř let prošel rozpadem koali-
ce. Po roce 2012 utvořili Starostové radu spolu se Změnou pro Li-

berecký kraj. Po dvou letech ale museli Starostové spolupráci se 
Změnou ukončit. K Půtovým Starostům se přidala ČSSD a sedm li-
dí zvolených původně za Změnu, kteří vytvořili vlastní klub. Jak se 
podaří Půtovi vést Liberecko ve spolupráci s ANO, ČSSD a ODS se 
ukáže v následujících čtyřech letech.

Trojici krajů, kde neusedl do čela rady sociální demokrat nebo zá-
stupce ANO, uzavírá Zlínský kraj. Tam zažil žně voličské podpory lídr 
KDU-ČSL Jiří Čunek. Lidovci dosud stáli v opozici, když po roce 2012 
vznikla spolupráce ČSSD, KSČM a SPOZ. Čunek usedá na hejtmanský 
post po Stanislavu Mišákovi z ČSSD. Koaliční smlouvu uzavřel nový 
lidovecký hejtman s ANO, STAN a ODS. Zdroj: ČT 24

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/volby/1961382-povolebni-
-vyjednavani-uzavreno-ano-i-cssd-maji-po-peti-hejtmanech

T é m a :  K r a j s k é  a  s e n á t n í  v o l b y  2 0 1 6  4)

Nové koalice po krajských volbách 2016

ANO ČSSD KSČM ODS SPD/O TOP KDU/+ STAN+ Piráti SaS jiná celkem
Středočeský 16 11 8 10 5 15 65 ANO Jermanová 16 10 3 15 44/21 4 2 1 4 11
Jihočeský 12 15 7 8 4 5 4 (Jihočeši) 55 ČSSD Zimola 12 15 4 31/24 5 5 1 11
Plzeňský 11 9 6 8 2 3 2 4 45 ČSSD Bernard 9 8 2 4 23/22 4 3 1 1 9
Karlovarský 13 8 6 4 3 5 3 3 (HzHROM) 45 ANO Vildumetzová 13 4 1 3 3 24/21 4 2 1 1 1 9
Ústecký 20 10 13 7 5 55 KSČM Bubeníček 10 13 5 28/27 4 6 1 11
Liberecký 9 4 4 4 2 18 4 (Změna LK) 45 SLK/STAN Půta 9 4 4 18 35/10 2 1 1 5 9
Královéhradecký 13 6 4 5 2 4 5 4 2 45 ČSSD Štěpán 6 5 4 5 4 24/21 2 2 1 2 2 9
Pardubický 12 11 5 5 9 3 45 ČSSD Netolický 11 5 9 3 28/17 3 2 3 1 9
Vysočina 9 11 6 5 3 7 4 45 ČSSD Běhounek 9 11 5 4 29/16 2 5 1 1 9
Jihomoravský 15 11 7 6 4 4 11 4 3 65 ANO Šimek 15 11 4 4 34/31 5 4 1 1 11
Olomoucký 16 9 7 5 5 7 6 55 ANO Košta 16 9 5 30/25 6 4 1 11
Zlínský 8 6 4 3 2 12 6 4 45 KDU-ČSL Čunek 8 3 12 6 29/16 2 1 4 2 9
Moravskoslezský 22 14 9 6 6 8 65 ANO Vondrák 22 6 8 36/29 6 2 3 11

176 125 86 76 34 16 65 74 8 4 11 675 120 86 13 55 6 11 36 58 3 7 395 36 32 6 17 2 3 13 17 1 2 129

Hejtman
Krajská zastupitelstva podle zastoupení volebních stran

Koalice Rada

Nový olomoucký hejtman Oto Košta

Nový zlínský hejtman Jiří Čunek

Bývalý a současný hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Bo-
humil Šimek

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/volby/1961382-povolebni-vyjednavani-uzavreno-ano-i-cssd-maji-po-peti-hejtmanech
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/volby/1961382-povolebni-vyjednavani-uzavreno-ano-i-cssd-maji-po-peti-hejtmanech
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Na Návsi v obci Kašava ve Zlínském kraji se na konci října slavnostně oceňovali vítězové soutěže Vesnice roku 2016. „Soutěž Vesnice 
roku se v uplynulých letech stala fenoménem českého, moravského a slezského venkova a každoročně ukazuje, že venkov není jen je-
den, ale můžeme ho vnímat v mnoha podobách. Touto soutěží tak chceme povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji své-
ho domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy vesnic a upozornit veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout 
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společen-
ského života,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Ministryně se zúčastnila slavnostního předávání ocenění vítězům soutěže Vesnice roku 2016. Po úvodních slovech nastalo samot-
né předávání cen i v podobě finančních odměn, a to v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj s názvem soutěž Vesni-
ce roku. MMR

Kašava doma slavila s dalšími oceněnými vítězství v soutěži Vesnice roku 2016

Titul „Vesnice roku 2016“ získaly 1. Kašava, 2. Prysk, 3. Kozojídky. Zdroj foto: Fcb
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Vítězem Ceny naděje pro živý venkov
se stala obec Vepříkov z Vysočiny 

V rámci oslav Vesnice roku 2016 v Kašavě na Zlínsku byla předá-
na také cena Sdružení místních samospráv – Naděje pro živý ven-
kov ČR roku 2016. Ze 13 krajských vítězů, kteří byli oceněni v prů-
běhu léta, zvítězila u hodnotitelské komise, složené zejména ze čle-
nů předsednictva SMS ČR, obec Vepříkov z Kraje Vysočina.

Hodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole se výběr tří 
finalistů uskutečnil na základě charakteristik jednotlivých obcí za-
slaných v přihláškách do soutěže, dále na základě internetových 
stránek či FB profilů každé ze třinácti obcí.

Kritéria hodnocení:
•	 Počet	spolků	a neformálních	sdružení	působících	v obci
•	 Zapojení	spolků	do	aktivit	obce
•	 Vzájemná	spolupráce	a koordinace	spolků
•	 Otevřenost	spolků	pro	veřejnost	(zapojení	do	činnosti	spolků)
•	 Ohodnocení	nejvýznamnějších	akcí

Ve druhém kole vybrali členové předsednictva SMS ČR ze tří fi-
nalistů vítěznou obec Vepříkov. „Vepříkov je malou obcí ležící v okre-
se Havlíčkův Brod. Součástí obce je také tři kilometry vzdálená míst-
ní část Miřátky. Vepříkov je známý nejen v regionu Havlíčkobrodska 
konáním velkého množství tradičních i originálních společenských 
akcí. Vedení i místním spolkům se daří zapojovat do dění v obci ob-
čany obou místních částí. Vepříkov je také realizátorem programu 
místní Agenda 21. Na vysoké úrovni je i netradiční prezentace obce 
– ať již velkého množství realizovaných projektů či společenského 
života,“ uvedl místopředseda SMS ČR Jan Sedláček.

Vítězné obci Vepříkov předal ocenění emeritní předseda sdruže-
ní Jan Pijáček spolu s odměnou ve výši 100 000 korun, která je ur-
čena pro spolky působící v obci. O jejím rozdělení rozhoduje zastu-
pitelstvo vítězné obce.

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1201-vitezem-ceny-nade-
je-pro-zivy-venkov-se-stala-obec-veprikov

Foto z předání ceny zde.

Rapotín na Šumpersku získal
ocenění Knihovna roku 2016

Knihovnou roku 2016 se stala Obecní knihovna v Rapotíně na 
Šumpersku. Zvítězila v kategorii základní knihovna a její zástupci si 
v pražském Klementinu cenu převzali od ministra kultury Daniela 
Hermana (KDU-ČSL). Knihovna cenu dostala za mimořádně rozsáh-
lé a rozmanité kulturní a vzdělávací aktivity pro všechny skupiny 
obyvatel v obci i za kultivované prostředí, kde se odehrávají.

Zdroj: http://www.denik.cz/ostatni_kultura/oceneni-knihovna-
-roku-dostaly-instituce-z-rapotina-a-kromerize-20161013.html

Vyšla nová publikace
Podpora lokální ekonomiky

Přečtěte si obsah stejnojmenné nové knihy 
Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. a kol., co o ní říká Prof. 
Zelený a kde si ji můžete opatřit.
1 Základy regionálního rozvoje 
2 Lokální ekonomika a lokální multiplikace 
3 Způsoby podpory lokální ekonomiky v regionech 
 3.1 Možnosti povzbuzení regionálních ekonomik 
 3.2 Podpora malého a středního podnikání 
 3.3 Funkční městské regiony a jejich význam 
 3.4  Rozvoj lokální ekonomiky v suburbánním zázemí hlavního 

města Prahy 
 3.5 Koncept smart cities 
 3.6 Místní akční skupiny jako nástroj mezisektorové spolupráce 
 3.7 Občanský sektor jako akcelerátor lokální ekonomiky 
 3.8 Význam neziskových organizací pro rozvoj regionů 
 3.9 Hospodaření a podnikání s křesťanskou přidanou hodnotou 
 3.10 Náboženství, krajina a regiony 
 3.11 Gastronomický cestovní ruch jako hybná síla rozvoje regionu 
 3.12  Přínos dobrovolné práce s dětmi a mládeží pro lokální ekono-

miku 
 3.13 Metoda mezioborové identifikace potenciálu místa 
4 Inspirativní příklady ze zahraničí 
5 Inspirativní příklady z ČR 
6 Řízení regionu 

Prof. Milan Zelený, autor předmluvy, o publikaci říká:
„Marek Pavlík dal dohromady skupinu asi pětadvaceti expertů, 

kteří k lokální ekonomice mají co říci, obzvláště v ČR, a nabízejí mno-
ho užitečných a použitelných informací. Společným cílem a úkolem 
všech spoluautorů se jeví být odkrývání dosud bohužel skrytých 
a politickou scénou ignorovaných potenciálů regionů a lokalit jako 
autonomních, sebeřídících a soběstačných zdrojů hospodářské, po-
litické i vzdělávací zodpovědnosti a samosprávy. Všem vážným zá-
jemcům o budoucnost světové i české ekonomiky tento Pavlíkův 
sborník vřele doporučuji – obzvláště však těm, kteří se na moderni-
zaci a obnově lokální české i slovenské ekonomiky chtějí přímo po-
dílet, ne-li přímo vést, a tak podporovat a snad brzy i exportovat, jak 
tomu bývalo kdysi za Baťů.”

Internetový obchod, kde si můžete publikaci objednat:
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/podpora-lokalni-ekonomi-
ky-vyuziti-skrytych-potencialu-v-regionech.p3510.html

https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1201-vitezem-ceny-nadeje-pro-zivy-venkov-se-stala-obec-veprikov
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1201-vitezem-ceny-nadeje-pro-zivy-venkov-se-stala-obec-veprikov
https://www.facebook.com/vesniceroku.cz/photos/a.822811651192072.1073741971.275203272619582/822870531186184/?type=3&theater
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/oceneni-knihovna-roku-dostaly-instituce-z-rapotina-a-kromerize-20161013.html
http://www.denik.cz/ostatni_kultura/oceneni-knihovna-roku-dostaly-instituce-z-rapotina-a-kromerize-20161013.html
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/podpora-lokalni-ekonomiky-vyuziti-skrytych-potencialu-v-regionech.p3510.html
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/podpora-lokalni-ekonomiky-vyuziti-skrytych-potencialu-v-regionech.p3510.html
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Rozšířit podporu obcí a spolků prostřednictvím Programu rozvoje 
venkova. Zvrátit spirálu poklesu obyvatelstva na venkově, mimo jiné 
podporou rodin, rodinných farem, dobrovolnictvím, občanské pospo-
litosti apod. To jsou definované oblasti, které získaly mezi zhruba tře-
mi sty účastníky Národní konference Venkov 2016 při diskusi u kula-
tých stolů a v následné anketě nejvyšší podporu.

Již 8. ročník Národní konference VENKOV se od 20. do 21. října 
konal tentokráte v Ústeckém kraji. Hostitelským městem se staly Li-
toměřice. „Průběh konference a přijaté závěry ukázaly, že řešení ce-
lé problematiky rozvoje venkova nelze řešit pouze na centrální ne-
bo jen lokální úrovni, ale spoluprací všech zúčastněných aktérů,“ 
uvedl Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova, který 
byl pořadatelem akce. Jedním z partnerů konference pak byl i Svaz 
měst a obcí, který reprezentoval Karel Rejchrt, starosta obce Boža-
nov, a vedl také jeden z workshopů.

Účastníky konference v úvodu kromě Kavaly pozdravili starosta 
Litoměřic Ladislav Chlupáč, litoměřický biskup Jan Baxant a hejt-
man Oldřich Bubeníček. Večer dorazil i ministr zemědělství Marián 
Jurečka.

„Hlavním tématem konference byl člověk, bez něhož venkov 
ztrácí význam. Diskutovali jsme proto o otázkách rozvoje venkova 
a zaměřili se přitom na aplikaci závěrů druhého Evropského ven-
kovského parlamentu do našeho prostředí,“ uvedl ředitel konferen-
ce Václav Bešta, jinak též starosta Brozan nad Ohří.

Náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč pak kromě jiného 
poukázal na fakt, že je třeba podpořit vzdělávání mladých lidí v obo-
rech zemědělského, lesnického a potravinářského charakteru. Vy-
zdvižen byl význam rodinných farem pro rozvoj venkova, často by-
ly zmiňovány otázky sociálního zemědělství.

Po plenárním zasedání diskutovali účastníci konference u kula-
tých stolů o oblastech života obyvatel venkova tak, jak je před ro-
kem přijal Evropský venkovský parlament. Vyslechli řadu předná-
šek věnovaných politice a Programu rozvoje venkova, legislativě, 
diskutovalo se o stavu a ochraně půdy i o způsobech, jak udržet li-
di na venkově.

Litoměřický region se prezentoval zkušenostmi v oblasti život-
ního prostředí a kulturního dědictví.

Během dne účastníci vyplňovali anketní lístky, aby tak společně 
definovali největší problémy českého venkova. Ty byly oznámeny 
na závěr konference, kterou zpestřily i čtyři exkurze na Podřipsko, 
Lounsko, Litoměřicko a Úštěcko a Lovosicko. Součástí cest po regi-
onu s cílem předvést příklady dobré praxe byla návštěva rodinných 
farem, vinařství apod.

Předáním celkem třinácti závěrů předsedovi vlády a jeho pro-
střednictvím vládě České republiky byl konferencí zmocněn její or-
ganizátor, tedy Spolek pro obnovu venkova ČR. Z doporučení kon-
ference budou v následujícím období vycházet partneři, tedy Spo-
lek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních 
samospráv ČR, Národní síť MAS ČR a Asociace soukromého země-
dělství ČR. Budou rovněž podkladem pro přípravu národní pozice 
na jednání Evropského venkovského parlamentu v roce 2017.

Závěry konference
– doporučení důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova:
  1. Rozšířit podporu obcí a spolků v PRV.
  2.  Dobrá škola – tradiční venkovské dovednosti, občanská odpo-

vědnost, centrum obecního života, výuka lokální historie.
  3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
  4.  Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu – v krajině, 

v sídlech, v podzemí i na povrchu.
  5.  Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prosto-

ru venkova přímo žijí a podnikají.
  6.  Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve ško-

le (výchova příkladem, dobrovolnictví).
  7.  Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v síd-

lech.
  8.  Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, 

které vedou k zlepšení její kvality.
  9.  Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch 

rozvoje venkova a posílení samostatnosti obcí.
10.  Posílit prestiž venkova.
11.  Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovní-

ků do všech obcí za účelem poskytování individuálních konzul-
tací potřebným.

12.  Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly me-
zi jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koefici-
entů čtyřech největších měst + hazard).

13.  Posílení respektování demokratických hodnot.

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/zave-
ry-z-narodni-konference-venkov-2016-predame-vlade-cr.aspx
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Závěry Národní konference VENKOV 2016 předá SPOV vládě

http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/zavery-z-narodni-konference-venkov-2016-predame-vlade-cr.aspx
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/zavery-z-narodni-konference-venkov-2016-predame-vlade-cr.aspx
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Zástupci Asociace soukromého zemědělství ČR se zúčastnili Ná-
rodní konference Venkov 2016, kterou ve dnech 20. – 21. října uspo-
řádal v Litoměřicích Spolek pro obnovu venkova ČR. Mottem konfe-
rence byl Venkov v hlavě. Asociace se na přípravě konference aktivně 
podílela a připravila workshop na téma Zemědělství a rodinné pod-
niky v souvislostech, který moderoval předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Jako první panelista vystoupil Josef Tabery z  Řídícího orgánu 
PRV, který představil výsledky PRV 2007–2013 a uvedl, že dosud 
bylo proplaceno již 95 % alokace a nyní probíhá uzavírání programu. 
PRV dle ministerstva zemědělství dozná v budoucnu dílčích změn, 
která se týkají nevyhovujících hodnotících kritérií. Zároveň nebudou 
vypisovány dotace na řízení rizik, protože tato problematika je do-
statečně adresována komerční nabídkou pojištění. Za velký problém 
českého zemědělství označil spekulace na trhu s půdou, naopak vů-
či rodinným podnikům se vyjádřil v zásadě odmítavě – argumento-
val příliš velkou rozlohou statků českých sedláků v porovnání s EU.

Eva Svobodová, ředitelka Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) vystoupila s příspěvkem o generační 
obměně rodinných podniků. Rodinné firmy jsou stabilnější, trans-
parentnější a vyznačují se silnějším sociálním cítěním než podniky 
nerodinné. V ČR nyní nástupnictví rodinných podniků představuje 
akutní problém, protože se začínají předávat podniky vzniklé po re-
voluci. Předání firmy je dlouhodobý proces, který vyžaduje důsled-
nou přípravu. AMSP ČR v regionech pořádá tzv. kulaté stoly, které 
mají právě rodinným firmám s přípravou na předání pomoci (sdílení 
zkušeností, příklady dobré praxe). Na závěr panelu apelovala ředitel-
ka Svobodová na nutnost zavedení legislativní definice rodinného 
podniku a oznámila společnou snahu s ASZ ČR tohoto dosáhnout. 

Téma rodinných podniků a farem z  pohledu EU představil 
analytik legislativy Ondřej Krutílek z Centra pro studium demokra-
cie a kultury (CDK) a B&P Research. Zaměřil se na obecný směr, kte-
rým se EU v SZP ubírá a představil konkrétní příklady návrhů defi-
nic vydaných institucemi EU. Hlavním sdělením v podstatě bylo, že 

EU podporuje veškeré snahy o usnadnění situace rodinných pod-
niků a farem v Evropě, ale konkrétní provedení ponechává na člen-
ských státech z důvodu přílišné diverzity napříč zeměmi EU. Podob-
ně se ostatně vyjádřil i komisař Phil Hogan, rodinné podnikání v ze-
mědělství zkrátka nemá udržitelnou alternativu. 

Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy vy-
stoupil s příspěvkem o erozi zemědělské půdy a znehodnocování 
půdního fondu ČR. Za velký problém, který způsobuje erozi, označil 
vysoký podíl pronájmu zemědělské půdy v ČR, kde chybí přirozený 
vztah zemědělce k půdě a krajině jako takové, a spekulace na trhu 
s půdou. Řešením je dle něj uzavření kvalitní pachtovní smlouvy. Před-
stavil také dosti znepokojující čísla týkající se eroze – až 45 % orné pů-
dy v ČR je tzv. utužená půda, která není schopna vsakovat vodu. 

Předposlední příspěvek o strukturálním šetření v  zeměděl-
ství – Agrocenzus, prezentoval ředitel odboru statistiky zeměděl-
ství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. Zabýval se podí-
lem počtu rodinných farem dle jednotlivých krajů a strukturou pra-
cujících v  zemědělských podnicích fyzických osob. S  účastníky 
workshopu se shodl na tom, že o rodinných farmách lze za stávají-
cí situace, kdy nejsou definovány, jen obtížně získávat data. Ta jsou 
přitom klíčová při jakýchkoliv měření, která se rodinných farem tý-
kají, a ze kterých by bylo poté možné dokazovat vyšší celkovou pro-
speritu a prospěšnost takových podniků. 

Závěr panelu proběhl v režii farmářky a poradkyně předsedy vlády 
pro oblast zemědělství Terezie Daňkové, která představila ryze prak-
tické problémy, jimž musí sedlák čelit mimo jiné při převzetí pod-
niku od rodinného příslušníka. Její příspěvek byl o to cennější, pro-
tože jako jediná hovořila z pozice zemědělce, ke kterému se vše výše 
uvedené vztahuje. Upozornila na nesmyslnost provádění podmínky 
aktivního zemědělce v ČR, absurditu průběhu některých kontrol a by-
rokratických překážek zemědělského podnikání na venkově. Stejně tak 
jako pánové Tabery a Vopravil upozornila na problém spekulace a krát-
kodobých pronájmů půdy, se kterými se ve svém sousedství setkala. 

Diskuze u kulatých stolů probíhala ve třech tematických 
okruzích: 1) rodinné farmy, 2) půda a 3) změna Programu roz-
voje venkova (PRV). Výsledkem každého kulatého stolu bylo vždy 
několik bodů, které představují nejpalčivější problémy v dané ob-
lasti. První dva kulaté stoly moderoval Josef Stehlík a změny PRV ta-
jemník ASZ ČR Jaroslav Šebek. Po skončení diskuzí u kulatých sto-
lů mohli všichni účastníci konference rozdělit své přidělené puntí-
ky mezi jednotlivé body vzešlé z diskuzí.

Za téma rodinné farmy se jednalo o následující: 
1.  Podporovat takové typy hospodaření (podniků), které v pro-

storu venkova přímo žijí a podnikají.
2.  Podporovat takové typy podniků, které jsou vlastněny a říze-

ny převážně rodinnými příslušníky.
3.  Podporovat finalizaci produktů přímo v místě prvovýroby.
4.  Podporovat generační kontinuitu.

Účastníci kulatého stolu se shodli na tom, že podporou je zde 
v podstatě míněno odstraňování překážek podnikání (snížení by-
rokracie či snížení počtu kontrol).

V rámci tématu půdy se diskutující shodli na níže uvedených 
bodech: 
1.  Podporovat takové způsoby obhospodařování zemědělské 

půdy, které jednoznačně vedou ke zlepšení její kvality. 
2.  Zavést taková opatření, která povedou ke snížení záborů pů-

dy (německý model).
3.  Zjednodušit proces převodu majetku do vlastnictví zeměděl-

ského podnikatele. 

Z Národní konference Venkov 2016 aneb Péči o venkov má sedlák v krvi
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Diskuzí zde rezonovala především zásadní snaha zabránit spe-
kulacím s půdou a další erozi.

Třetí kulatý stůl diskutoval na téma změna PRV a výsledek je 
následovný: 
1. CLLD má sloužit jako doplnění Operačních programů, nikoliv 
jejich kopie. 
2. Zařadit obce a spolky jako žadatele zpět do PRV.
3. Odstranit problematické preferenční kritérium „vytvoření pra-
covního místa“.
4. Více podporovat malé, mladé a začínající zemědělce.
5. Zjednodušit administraci PRV.

Většina účastníků byli zástupci místních akčních skupin (MAS), 
což ovlivnilo směr diskuze a následné prosazování jednotlivých bo-
dů. Poslední dva body však prosadil tajemník ASZ ČR Jaroslav Še-
bek, přičemž zdůraznil, že podpora mladých a začínajících země-
dělců je naprosto klíčová v údržbě a rozvoji venkova.  

Příspěvky workshopu i celá diskuze u kulatých stolů byly přínos-
né a povětšinou velmi informativní z  teoretického i praktického 
hlediska. Zástupci ASZ ČR měli kvalitně připravené pozice a dohro-
mady představili konzistentní stanovisko Asociace. ASZ

Více: http://www.asz.cz/cs/pro-media/
tiskove-zpravy/z-narodni-konference-venkov-2016-aneb-peci-o-

-venkov-ma-sedlak-v-krvi.html

   
 
 

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008 

OP Zaměstnanost 

Výzva k podávání žádosti obcí o zařazení do projektu 
 „Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení“ končí 6. ledna 2016. Projekt se zaměřuje na posílení 

strategického řízení venkovských obcí. V tomto procesu bude kladen důraz na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního 

a společenského života na venkově a na podporu hodnot a dědictví venkova. Cílem projektu je zpracovat 20 Programů rozvoje 

obce (dále jen „PRO“). V obcích zapojených do projektu budou zpracovány PRO dle metodiky MMR vzniklé v minulém 

plánovacím období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje 

venkova. 

 

Na schůzi SPOV ČR dne 1. 11. 2016 bylo diskutováno, podle čeho se bude vybírat 20 obcí, ve kterých se bude PRO 

zpracovávat. Předsednictvo SPOV ČR dohodlo, že každý krajský SPOV vybere z členů SPOV v daném kraji minimálně 2 obce, 

pro které by tento projekt byl prospěšný. Každý krajský SPOV může vybrat i více než jen 2 obce. Rovněž samy obce mohou 

projevit svůj zájem o účast na projektu tím, že přes příslušnou krajskou organizaci SPOV zašlou svoji žádost se zájmem o účast 

v projektu.  

 

Procedura výběru obcí je uvedena ve stručném popisu projektu. Experti realizačního týmu musí při výběru zohlednit požadavek 

projektu na pokrytí více krajů, různorodost obcí co do fáze přípravy, velikost obcí a památkovou ochranu. Preferovány budou 

obce, které ve své žádosti přesvědčivě vysvětlí, proč chtějí zařadit do svých strategií opatření k realizaci místní rodinné politiky 

a místnímu řešení problematiky sociálního vyloučení (pokud existuje) včetně schopnosti je v omezeném čase realizovat. 

Schválení takto navrženého výběru náleží předsednictvu Spolku pro obnovu venkova ČR.  

 

Termín pro zaslání žádostí obcí o zařazení do projektu krajským organizacím SPOV na jejich kontakty uvedené na webu SPOV 
ČR je stanoven nejpozději do 6. 1. 2017. Bezprostředně poté je krajské organizace SPOV zašlou na adresu tajemnice SPOV 

ČR (SPOV.svobodova@seznam.cz). Při nedostatečném počtu zaslaných žádostí bude vyhlášena 2. výzva. 

Kvalita života je funkcí blízkosti/Lebensqualität durch Nähe
Jan Florian, Jan Tomiczek a Jana Liberdová se účastnili setkání sí-

tě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova 13. – 14. 11. 2016 
v jihotyrolském klášteře v Neustiftu u Brixenu. Ke stažení je česká ver-
ze prezentace Jana Floriana „Funkční rodina – fungující obecní po-
spolitost – úspěšná místní ekonomická spolupráce“. SPOV
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http://www.asz.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/z-narodni-konference-venkov-2016-aneb-peci-o-venkov-ma-sedlak-v-krvi.html
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http://www.spov.org/obnova-rodiny/kvalita-zivota-je-funkci-blizkosti-lebensqualitaet-durch-naehe.aspx
http://www.ebfle.eu/
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Tisková zpráva ministerstva pro místní rozvoj po jednání se zástupci Národní sítě MAS

Vedení Ministerstva pro místní rozvoj jednalo 18. listopadu 2016 se zástupci Národní 
sítě Místních akčních skupin (MAS). Řešilo se hodnocení strategií jednotlivých MAS, při-
způsobení podmínek pro čerpání evropských dotací i připravenost systému MS2014+. 
Tématem bylo i vstřícné opatření ministerstva umožňující proplácení režijních nákladů 
MAS. Prvních šest miliónů korun je v současné době propláceno, další výdaje MAS jsou 
kontrolovány a během následujících týdnů budou proplaceny.

„Místní akční skupiny by měly výrazně přispívat k lepšímu životu v jednotlivých regionech 
naší republiky a díky znalosti lokálního prostředí efektivněji řešit konkrétní problémy. Jsem 
ráda, že v kvalitě předkládaných strategií MAS byl nakonec výrazný posun. My jsme v rámci 
dalšího zlepšení komunikace delegovali do každé pobočky Centra pro regionální rozvoj me-
todického pracovníka pouze pro potřeby MAS. Místní akční skupiny tak mají skutečný poten-
ciál naplnit smysl své existence a výrazně zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů,“ 
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

 Ministerstvo pro místní rozvoj dlouhodobě podává místním akčním skupinám po-
mocnou ruku v mnoha ohledech. Ať již to byla metodická pomoc při tvorbě strategií MAS 
či vyhlašování výzev v Integrovaném regionálním operačním programu, z kterých mo-
hou MAS i zpětně zafinancovat svůj provoz. Ministerstvo již několik měsíců urychleně 
kontroluje a schvaluje předložené strategie. V  první vlně věcného hodnocení zbývá 
ohodnotit už jen 16 % strategií z celkových 154. Strategie jsou pro MAS základním doku-
mentem. Musí však být kvalitní a smysluplné. Aktuálně se řeší možnost změn a úprav již 
schválených strategií.

„V žádném případě nemůžeme posouvat harmonogram výzev IROP. Apeluji na to, aby se 
evropské dotace čerpaly co nejrychleji. Proto musí mít místní akční skupiny včas připraveny 
interní postupy pro administraci výzev,“ dodala ministryně Šlechtová. Interní postupy jsou 
totiž základní podmínkou pro to, aby jednotlivé MAS mohly vyhlašovat své výzvy pro pří-
jem žádostí o dotace.

MMR podporuje efektivní čerpání MAS i prostřednictvím systému MS2014+ a zohled-
ňuje relevantní podněty na jeho případné úpravy. MMR proškolilo již více než 150 uživa-
telů MS2014+ z řad MAS, mezi nimiž jsou i uživatelé se speciálním školením, díky němuž 
mohou sami pokračovat v rozšiřování uživatelských dovedností mezi dalšími uživateli. Je 
důležité, aby Národní síť MAS měla silnou roli a tyto informace šířila dále mezi své členy.

Ve specifickém cíli 4.2 IROP (dotace na režii a provoz) vydalo MMR již u 35 projektů 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na celkovou částku 315 mil. Kč. Dalších skoro 60 pro-
jektů je před vydáním rozhodnutí. Pokyny k proplacení jsou vystavené v částce 6,3 mil. 
Kč. MMR pro financování MAS využívá kombinované platby, to znamená, že MAS prů-
běžně předkládá svoje neuhrazené výdaje a po jejich kontrole obdrží příslušnou část-
ku na svůj účet. MMR

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/
Ministryne-Slechtova-kvalitni-prace-MAS-pomaha-ke-konkurenceschopnost

MMR: kvalitní práce MAS pomáhá ke konkurenceschopnosti regionů
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Celkový stav administrace hodnocení strategií CLLD:
TÝDEN 47 46 45 44 43 42 41
Podáno v 1. Výzvě celkem: 165 165 165 165 165 165 165
Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P: 2 5 7 8 11 12 16
Počet žádostí u žadatelů – FN a P: 0 0 0 1 4 6 10
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P: 14 13 13 13 12 12 12
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení: 149 147 145 143 138 135 127
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení: 2 2 1 1 1 1 1
Vráceno do 2. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise): 72 70 69 66 62 57 55
Vráceno do 3. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise): 23 23 23 22 19 16 14
Splnění podmínek věcného hodnocení: 17 15 15 12 10 5 5
Vydání akceptačních dopisů 6 5 4 4 4 3 3
Podáno v 2. Výzvě (příjem žádostí do 31.12.2016) 21 21 21 21 19 18 16
Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P: 6 9 9 10 9 7 9
Počet žádostí u žadatelů – FN a P: 2 1 1 2 2 4 6
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení: 13 11 11 9 8 7 1
Vysvětlivky: FN+P – formální náležitosti + přijatelnost / VH – věcné hodnocení / AD – akceptační dopisy

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Ministryne-Slechtova-kvalitni-prace-MAS-pomaha-ke-konkurenceschopnost
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Ministryne-Slechtova-kvalitni-prace-MAS-pomaha-ke-konkurenceschopnost
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Seznam prvních schválených SCLLD:

logo web datum 
schválení

Název strategie

MAS 21, o. p. s. 21. 7. 2016 S
rozvoje pro území MAS 21

hory, z.s.

21. 7. 2016
rozvoje pro programové období 2014-2020 

MAS Holicko, o.p.s. 17. 8. 2016
rozvoje MAS Holicko 2014 -2020

MAS Brána Písecka, z.s. 4. 10. 2016
rozvoje na území MAS Brána Písecka pro 
období 2014 2020

12. 10. 2016

24. 10. 2016
2022

POHODA venkova, z.s.

24. 10. 2016
rozvoje pro území Místní a
POHODA venkova na období 2014-2020

24. 10. 2016

2014 2020+

24. 10. 2016

Opavsko z.s.

25. 10. 2016

skupiny Opavsko 2014 2020

MAS Moravská cesta, z. s. 1.11. 2016

MAS Jablunkovsko, z. s. 3. 11. 2016
Jablunkovsko pro období 2014-2020

MAS Sokolovsko o.p.s. 4. 11. 2016 SCLLD MAS Sokolovsko 2014-2020

11. 11. 2016

MAS Moravský kras z.s. 11. 11. 2016 Moravský kras jinak

Zdroj: NS MAS / http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/

První tři vyhlášené výzvy MAS!

Na stránkách ESFCR  v sekci Programy došlo ke zveřejnění se-
znamu výzev vyhlášených MAS.

Jednotlivé odkazy obsahují název MAS, zaměření výzvy a da-
tum otevření výzvy a vedou na stránku MAS, které danou výzvu 
obsahují. Tento seznam bude průběžně aktualizován v závislos-
ti na přibývajících vyhlašovaných výzvách MAS. K tomuto sezna-
mu se lze dostat i přes odkaz ze sekce Klienti. MMR

https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz

Co právě dělají MAS? Reportáž
z valné hromady NS MAS
ve Dvoře Králové nad Labem

Rozhovor s Václavem Pošmurným, předsedou Ná-
rodní sítě MAS a ředitelem úspěšné MAS Posázaví

Proč Místní akční skupiny stále nerozdělují dotace 
z fondů Evropské unie, i když se tak mělo dít již od 
konce roku 2014? Měly by Místní akční skupiny (MAS) 
fungovat i bez evropských dotací?

Více: https://www.youtube.com/watch?v=fLQx-
6m8iOaE&list=PLEvg2VOLIei1t8_M-EDOMB5QC7B-

vOXRHS&index=2

https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz
https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz
https://www.youtube.com/watch?v=fLQx6m8iOaE&list=PLEvg2VOLIei1t8_M-EDOMB5QC7BvOXRHS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fLQx6m8iOaE&list=PLEvg2VOLIei1t8_M-EDOMB5QC7BvOXRHS&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fLQx6m8iOaE&list=PLEvg2VOLIei1t8_M-EDOMB5QC7BvOXRHS&index=2
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„Já bych implementoval, až bych brečel”
Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové a všichni ostat-

ní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak 
ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stá-
le nevyhlašuje první výzvy pro období 2014–2020, přestože minis-
terstva už rok výzvy vypisují.

Je to trapná situace. Oboustranně. Lidská paměť je chybující, na-
štěstí internet je spolehlivým zdrojem dat, a tedy v tomto případě 
i dokladů, které mohou vysvětlit, proč jsme tam, kde jsme.

O tom, že v roce 2014 se z nového období čerpat peníze nebudou, 
jsme věděli dávno. Česká republika prošla schvalováním operačních 
programů teprve na jaře 2015 (a kryla tak evropskému pelotonu záda) 
a místní akční skupiny procházely rituálem standardizace. Dodnes se 
o něm některým ředitelům místních akčních skupin asi zdá a zejména 
obecně prospěšné společnosti mohou ocenit, jak byli odděleni ti, co 
rozhodují (místní partnerství), od těch, kteří nesou zodpovědnost 
(o.p.s.). Vydávání příslušného osvědčení zpočátku hodně drhlo, nic-
méně těsně před konečným termínem pro ukončení standardizace se 
osvědčení tiskla jak bankovky v předválečném Německu a certifikát 
dostaly i MAS, na jejichž zakládacím dokumentu sotva oschlo razítko.

Na konci roku 2014 zveřejnilo MMR předběžný harmonogram 
vyhlašování prvních výzev v jednotlivých operačních programech, 
včetně programu IROP. V něm bylo MAS přislíbeno, že průběžná 
výzva na SC 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního roz-
voje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS 
bude vypsána v červnu 2015. Ve skutečnosti byla vypsána (jako vý-
zva č. 6 IROP) 30. 9. 2015.

Podávat žádosti do této výzvy však mělo smysl teprve po schvá-
lení strategie, což brzdil proces standardizace a neexistence pravi-
del, jimiž se mají řídit jednotlivé programové rámce. První MAS pro-
to předaly MMR svou strategii po tvrdém boji se systémem MS 
2014+ počátkem listopadu. Učinily tak s odvahou prospektorů, kte-
ří se táhli aljašskou zimou přes Klondike, a byly odměněny tím, že 
v administrativní kontrole jim byly vytčeny všechny věci, které by-
ly schváleny v pravidlech vydaných až po výzvě pro MAS na konci 
roku 2015 či na počátku roku následujícího.

Také následný proces věcného hodnocení je provázen „technic-
kými problémy“ se systémem MS 2014+ a pokračuje, mírně řečeno, 
pozvolna. Oficiální údaje MMR uvádí, že (z cca 180 standardizova-
ných MAS) bylo k 8. 7. 2016 předáno ze 177 podaných žádostí o pod-
poru 70 do fáze věcného hodnocení. Počet schválených žádostí 
o podporu = 0. Několik nejpokročilejších MAS se již s připomínkami 

hodnotitelů vypořádalo a má šanci, pokud MMR dodrží termín, že 
se dočká akceptačního listu do půlky července. Několik MAS se na-
opak již dočkalo vyhazovu a čeká je nové podání v druhé výzvě, po 
níž už nemá být další.

Ani pak ale martyrium neskončí. S výjimkou Programu rozvoje 
venkova, který používá starý osvědčený Portál farmáře, a kde tech-
nicky nic nebrání v tom, aby se od září daly vyhlašovat v rámci ko-
munitně vedeného místního rozvoje výzvy, se musí MAS potýkat 
opět se systémem MS 2014+, sloužícím k vypisování výzev. A s tím, 
že přes deklarovanou harmonizaci má každý operační program pro 
výzvy a hodnocení projektů úplně jiná pravidla.

Jste-li v území „prospektorských“ MAS, dočkáte se letos výzev 
z PRV a snad i z dalších operačních programů, v území ostatních (ne-
vyhozených) až v příštím roce. Tři roky po startu finančního období.

Je to smutné. Většina MAS žije na dluh a dvouletý boj s úředním 
šimlem odrovná i nejodolnější lidi. A kdybyste se zeptali kohokoli 
z MAS, co si přeje, odpověděli by vám všude stejně: „Já bych imple-
mentoval, až bych brečel“. Ne oni by vám to řekli česky – že chtějí 
zase dělat pořádnou práci.

A tak, prosíme, vydržte. Sledujte internetové stránky svých MAS 
a připravujte projekty do výzev. A třeba se ve vaší MAS zastavte 
v kanceláři. Aspoň poznáte, že v tom nejste sami.

Zdroj: http://maskrajinasrdce.cz/cs/aktuality/vyzvy-pro-obdo-
bi-2014-2020

uSneSení z jeDnání výBoRu 
litoměřice, 19. říjnA 2016

Výbor NS MAS schvaluje:
–  návrh Stanov, kdy bude individuální statutární orgán (předseda) 

volený napřímo členskou základnou na VH NS MAS.
–  aby VH NS MAS rozhodovala o vyloučení člena NS MAS za nepla-

cení členských příspěvků.
–  svolání Valné hromady NS MAS 23. listopadu 2016 od 9:30 ve 

Dvoře Králové nad Labem s hlavním bodem programu návrh 
úpravy Stanov NS MAS.
Neschvaluje: krajská partnerství (KP) jako neformální sdružení do 
návrhu Stanov NS MAS.

Dává za úkol: Členům Výboru
–  Vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak 

členské základně, odborné veřejnosti tak také laické veřejnosti.
–  Předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru náhrad-

níkům pro zastupování ve Výboru.
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–  Přepracovat dle současného rozpočtu NS MAS strukturu rozpoč-
tu tak, aby závazky, pohledávky apod. se odvíjely v části způsob 
financování rozpočtu a ne v samotném rozpočtu.

–  Nastavit standardy pro pořádání akcí NS MAS.
–  Ověřit možnost použití části členského příspěvku na Public re-

lations (PR) MAS prostřednictvím webu NS MAS jako uznatelný 
výdaj MAS.

–  Projednat na úrovni krajů návrh Strategie rozvoje NS MAS do ro-
ku 2030 a poslat připomínky.

–  Předat informaci o možnosti pořádat LeaderFEST v červnu 2017 
směrem do krajů.

http://maskrajinasrdce.cz/cs/aktuality/vyzvy-pro-obdobi-2014-2020
http://maskrajinasrdce.cz/cs/aktuality/vyzvy-pro-obdobi-2014-2020
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Výběr z témat jednání:

Zpráva předsedy Pošmurného 
Účast na krajských workshopech Zvýšení kvality strategického 

plánování 29. 9. v KS MAS Karlovarského kraje, 12. 10. v KS MAS Ús-
teckého kraje a 17. 10. v KS MAS Plzeňského kraje. Napříč worksho-
py zazněly dotazy k SCLLD a kroky NS MAS v rámci vyjednávání. 

13. 10. Setkání zástupců NS MAS s polskou delegací, Praha 
V rámci týdenní návštěvy polské delegace zástupců polské sítě 

a PRV proběhla schůzka s NS MAS, na které se probírala hlavně ak-
tuální situace v rámci SCLLD v obou zemích. 

5. – 6. 10. Národní stálá konference, Poděbrady 
Jednání se zúčastnila většina členů Výboru NS MAS. Na konfe-

renci se řešilo zpoždění hodnocení CLLD, MS 2014+, MAP, atd. 

Zpráva místopředsedy Floriana 
27. 9. Jednání se zástupci CRR, Praha 
Florian informoval, že proběhlo jednání zástupců NS MAS (Flo-

rian, Pošmurný, B. Zemanová) se zástupci CRR. 
Florian dále upozornil, že se nyní řeší dvojí financování při půjč-

kách pro MAS od krajů na předfinancování režijních nákladů. Ma-
kovička reagoval, že nesmí dojít k dvojímu financování od EU, což 
není případ půjček od krajů směrem k MAS.

Dále uvedl, že se bude aktualizovat tabulka předběžných aloka-
cí po schválení všech SCLLD a vzniklý převis bude rozdělen mezi 
všechny MAS. 

Školení CSSF14+: NS MAS má k dispozici 19 školitelů. 

Zpráva místopředsedy Krista 
Krist informoval, že Ráda vlády pro NNO tlačí na Vládu, aby zjed-

nodušila financování NNO. Dále uvedl, že SMS ČR dosáhlo toho, že 
MAS budou uznané jako veřejně prospěšné organizace. 

Proběhla první pracovní skupina pro Smart cities a Smart regio-
nů, kterou vede František Kubeš. Vláda bude hledat garanty inova-
tivních technologií na venkově, což by mohly být MAS. 

Krist se také zúčastnil jednání Národní sítě zdravých měst (NSZM), 
kde zazněla informace o podzimní výzvě na podporu, která bude 
rozšířena i o MAS. Doporučuje MAS stát se členem sítě NSZM. 

Zpráva viceprezidenta ELARD Sršně 
Sršeň informoval, že v Evropě už se plánuje nové období EU.
5. – 6. září se konala konference The Cork Declaration – A living 

countryside, evropská konference zaměřená na rozvoj venkova a se 
zaměřením směrování politiky na rozvoj venkova v programovém 
období po roce 2023. 

10. – 13. října proběhly Opendays, ČR, Portugalsko a Švédsko 
prezentovaly současné zkušenosti s implementací CLLD. ČR je rari-
ta kvůli výši alokace, počtu MAS a délce SCLLD. 

Členů řídících / monitorovacích výborů OP
•	 OP ŽP – Jiří Krist 

Krist informoval, že se bude konat 13. prosince MV OPŽP. Jedním 
z bodů programu budou pohyby s výškami alokací u programů, 
které byly neúspěšné tzv. u vodních nádrží z 50% na 75%. Průměr-
ná míra dotace musí zůstat zachována.

Krist dále informoval, že ze schůzky s náměstkem Křížem z od-
boru evropských programů vyplynulo, že ve střednědobém hod-
nocení bude možné připomínkovat využití 500 milionů Kč v pro-
gramovém rámci OP ŽP pro MAS a to rozšířením podpory na sáze-
ní stromů mimo les pro všechny MAS nejlépe formou projektů 
spolupráce. Jako podklad k tomu bude sloužit příručka pana Hr-
douška (viz příručka na webu NS MAS). 

•	 OP Z – Markéta Dvořáková
Dvořáková informovala, že byla schválena změna výzvy č. 47 

pro MAS – zrušení přílohy č. 10 – vyjádření kraje/obce k podpoře 
sociální služby. Bude však vyžadováno pověření k výkonu sociální 
služby před podpisem právního aktu. Nutno nadále komunikovat 
s kraji. Na rozdíl od IROP pokud příjemce obdrží pověření např. 
pouze na 1 rok a dále mu nebude ze strany kraje prodlouženo, vý-
daje z projektu, které realizoval po dobu, co měl pověření, budou 
uznatelné. Neuznatelné budou až za období, kdy nebude mít pově-
ření. Ze strany OPZ lehký údiv nad podmínkou IROP – vratka 100% 
dotace, pokud pověření nebude prodlouženo.

Další informace byla, že NNO jsou bez omezení zaměření čin-
nosti způsobilé jako žadatelé v aktivitě sociální podnik a enviro-
mentální sociální podnik. Nastavené kofinancování 15 %. 

Dosud nevypořádaná připomínka se SMS ČR a AK, aby mohly 
mít obce více jak 50% účast v sociálním podniku, zatím odloženo, 
dokud nebude schválen zákon o sociálních službách. 

Na závěr informovala, že začíná série workshopů MPSV na výzvy 
MAS, kde je problém s principy a preferenčními kritérií. MAS dosta-
nou projekt a musí ho hodnotit. 

•	 OP VVV – Markéta Pošíková 
Pošíková informovala, že se konal MV OP VVV, který schválil ša-

blony pro SŠ a VOŠ, které mají být vyhlášeny v říjnu 2016. 1 500 žá-
dostí na šablony je zaregistrováno. 

Dále chce MŠMT ve spolupráci s NS MAS uspořádat informační 
tři semináře pro MAS k šablonám od 6. Do 15. prosince v Čechách 

(Praha) a na Moravě (bude upřesněno). Přihlašování bude probíhat 
přes NS MAS.

Plánovací komise OP VVV: harmonogram výzev na rok 2017.

PS Mezinárodní spolupráce 
Gustav Charouzek informoval, že dva zástupci PS Mezinárodní 

spolupráce se zúčastnili jednání PREPARE. Novým prezidentem 
PREPARE AISBL byl zvolen zástupce Slovinské sítě pro rozvoj ven-
kova, Goran Šoster, prvním místopředsedou je Anneli Kana, před-
stavitelka organizace KODUKANT z Estonska, druhým pak je Petar 
Gjorgievski, představitel Makedonské sítě pro rozvoj venkova. Tři 
další členové Výkonné rady PREPARE jsou Aris Adlers, představují-
cí Lotyšském Forum venkova, Kim Smedslund, představující finské 
SYTY a Višnja Jelić Mueck, reprezentující Chorvatskou síť pro roz-
voj venkova. Generálním tajemníkem PREPARE AISBL byl jmeno-
ván Dragan Roganović ze Srbska a pokladníkem Anita Selicka z Lo-
tyšska. 

PREPARE bude od roku 2017 požadovat platbu členských pří-
spěvků a to ve výši od 50 Eur do 1 000 Eur, dle uvážení organizace. 

uSneSení z jeDnání výBoRu
olomouc, 8. liStopADu 2016

Výbor NS MAS schvaluje:
–  odměnu člena pracovní skupiny Stanovy Mgr. Jindřichu Hlava-

tému PhD. ve výši 10 000 Kč s DPH.
–  úpravu a zpřehlednění webu NS MAS.
–  v souladu s Vnitřními směrnicemi organizace pověřuje předse-

du NS MAS zřízením inventarizační komise ve složení Galina Čer-
máková, Eva Hamplová a Veronika Foltýnová.
Neschvaluje:

–  finální verzi Stanov vytvořenou PS Stanovy jako podklad VH NS 
MAS, která se bude konat 23. listopadu 2016 ve Dvoře Králové 
nad Labem.

–  druhou „kompromisní“ verzi Stanov vytvořenou místopředse-
dou Florianem a předsedou Pošmurným jako podklad VH NS 
MAS, která se bude konat 23. listopadu 2016 ve Dvoře Králové 
nad Labem.
(Rozhodnutí bude přímo na Valné hromadě.)

Dává za úkol: Členům Výboru
–  Vypracovat návrh rozpočtu na rok 2017.
–  Zpracovat výstupy z Národní konference Venkov 2016 jako pod-

klad pro Evropský venkovský parlament.
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Výběr z témat jednání:

Zpráva předsedy Pošmurného 
Pošmurný informoval o úmrtí pan Sušanky, jednoho ze zaklada-

telů NS MAS. Členové Výboru uctili jeho památku minutou ticha.
20. – 21. 10. 2016 Národní konference Venkov, Litoměřice 
V rámci konference proběhla neformální jednání např. se zá-

stupci Ministerstva kultury. 
4. 11. schůzka PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně Minis-

terstva kultury, Praha 
Jakým způsobem fungují MAS, co mají MAS ve SCLLD v rámci kul-

tury, atd. Bude se připravovat plán aktivit ve spolupráci s MK a NS MAS.
4. 11. schůzka s MŽP, Praha k programu LIFE
Účast na krajských workshopech Zvýšení kvality strategického 

plánování 27. 10. v KS MAS Středočeského kraje a 31. 10. v KS MAS 
Jihočeského kraje. Napříč workshopy zazněly dotazy k SCLLD a kro-
ky NS MAS v rámci vyjednávání. 

Platforma OPTP
B. Zemanová informovala za pracovní tým OPTP (Zemanová B., 

Florian, Dvořáková, Pošíková), že pracují na úpravě pravidel, nasta-
vení a připomínkování dokumentů a OP.

1. 11. bylo pracovní jednání, kde byly rozděleny úkoly, a byl vy-
tvořen harmonogram činností. Hlavní témata jednání: problemati-
ka IROP a změn SCLLD – řeší se podstatné a nepodstatné změny na-
příč všemi OP, bude dále řešeno na platformě CLLD, co bude pod-
statná a nepodstatná změna; Interní postupy – NS MAS zpracuje 

pro IROP jeden dokument, který bude obsahovat předchozí dříve 
vydané příručky; Kritéria závěrečné ověření způsobilosti; Standar-
dizace – zatím nemá v gesci žádné ministerstvo; Studie proveditel-
nosti – projednává se její zjednodušení.

Zemanová dále vysvětlila, že MAS mohou podávat Žádost na re-
žie MAS v průběhu celého roku. Finance se nevyplácí od 15. 12. 
2016 do 15. 1. 2017 z důvodu uzavření státní pokladny.

Pošmurný informoval, že o stavu žádosti 4.2 se každá MAS dozví 
na stránkách CRR, kde je pravidelně každý týden zveřejnován pře-
hled, anebo si MAS mohou zavolat přímo na CRR. NS MAS tyto in-
formace nemá k dispozici.

MAP
Veronika Foltýnová informovala, že 10. 11. by měla být zveřej-

něna aktualizovaná metodika k MAP. Dále informovala, že další se-
tkání PS Vzdělávání se bude konat 24. 1. 2017.

Termíny seminářů k šablonám budou 7. 12. v Praze, 9. 12. v Pře-
rově a 13. 12. v Praze. Všem MAS půjde informace ještě emailem po-
té, co NS MAS obdrží finální program seminářů. 

Pošmurný doplnil informaci, že pokud by měl někdo problémy při 
realizaci MAP, tak je zapotřebí kontaktovat přímo Ing. Zuzanu Krau-
sovou, vedoucí Oddělení administrace IP v regionálním školství.

PS Mezinárodní spolupráce 
Charouzek informoval, že v rámci konference Venkov proběhla 

schůzka PS mezinárodní spolupráce, kde se řešil hlavně budoucí 
Evropský venkovský parlament, který by se měl konat v r. 2017 
v Holandsku.

Pošmurný navrhnul, aby Charouzek s Guthovou zpracovali vý-
stupy z národní konference Venkov pro EVP.

VH NS MAS 2017
Volební VH NS MAS se bude konat 16. března 2017. Přepokláda-

ná účast je cca 200 osob.
Zapsala: VF, zkrátil TSu

Valná hromada, Dvůr Králové nad Labem, 23. listopadu 2016

Stanovy NS MAS zůstávají stejné, včetně
přímé volby a 2/3 většiny pro usnesení
Stanovy Národní sítě MAS zůstávají stejné, přestože se uskutečni-

la speciální valná hromada právě ke změně stanov. Na valné hroma-
dě totiž nezískal žádný ze dvou předložených návrhů potřebnou 2/3 
většinu hlasů. Blízko tomu byl první návrh, předložený Pracovní sku-
pinou Stanovy a podporovaný předsedou sítě, který předpokládal 
přímou volbu předsedy (tak jako dosud) a např. povinné založení 
krajských pobočných spolků. Získal sice 65 hlasů z 127 zaregistrova-
ných účastníků, což byla nadpoloviční většina, nikoliv však dvoutřeti-
nová dle platných stanov. Druhý návrh (podporovaný místopředsedy 
NS MAS), který navrhoval nepovinné krajské platformy a nepřímou 
volbu předsedy prostřednictvím zvoleného výboru, získal 51 hlasů. 
V  platnosti tak zůstávají stanovy současné, které však znamenají 
členství MAS jako organizací, nikoli fyzických osob jako zástupců 
MAS, přímou volbu předsedy a 2/3 kvórum pro schválení jakéhoko-
liv usnesení, což mimo jiné oba návrhy chtěly změnit. TSu
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Závěrečná konference projektu 
Zvýšení kvality strategického 
plánování ve venkovském prostoru

Manažeři místních akčních skupin, aktivní lidé z venkovských regionů a další partneři se zúčastnili závěreč-
né konference s názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, která se konala v pří-
jemném prostředí Hankova domu 23. listopadu ve Dvoře Králové nad Labem.

Národní síť MAS ve spolupráci s MAS Královédvorsko pořádala v rámci projektu podpořeného z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj konferenci zaměřenou na seznámení a shrnutí dosavadních postupů a informací 
ke strategickému plánování.

Konference se zúčastnila zástupkyně Odboru regionální politiky MMR Andrea Daňková, představitelé praž-
ské centrály Centra pro regionální rozvoj Markéta Kejklíčková a Petr Klouček, Roman Haken ředitel Centra pro 
komunitní práci střední Morava, a také odborníci Národní sítě MAS – Jan Florian, zaměřený na Komunitně ve-
dený místní rozvoj, Markéta Pošíková, expertka na oblast školství a vzdělávání a expertka na sociální oblast 
Markéta Dvořáková.

Na konferenci zazněly příspěvky týkající se východisek pro budoucí podobu regionální politiky v ČR, zku-
šenosti z hodnocení SCLLD v období  2014–2020, sociální oblast z pohledu strategického plánování, vazba 
MAP a KAP na strategie CLLD a role MAS v území, a k tomu potřebné dovednosti dle funkce v místní akční 
skupině.

Dále získali účastníci konference informace pro budoucí implementaci SCLLD, správné postupy administra-
ce projektů konečných žadatelů a mnoho dalších aktuálních a užitečných informací.

V závěru dne byl také diskutován návrh strategie rozvoje NS AMS do roku 2030, do jejíž tvorby se mohli za-
pojit všichni členové sítě, který může sloužit jako základ pro další strategie v území.

V rámci projektu byla na konferenci k dispozici informační brožura, která bude sloužit jako návod se zá-
kladními informacemi a postupy a bude sloužit jako podklad pro implementaci a evaluaci strategického plá-
nování.

Prezentace z konference: (všechny prezentace dohromady)
Ing. Andrea Daňková – Východiska pro budoucí podobu regionální politiky
Ing. Andrea Daňková –  Zkušenosti z hodnocení Strategií CLLD 2014-2020 MMR – ORP
Jan Florian – Aktuální informace pro MAS – LEADER/CLLD
Ing. Markéta Kejklíčková, Ing. Petr Klouček – CRR – Integrovaný nástroj CLLD
Bc. Markéta Dvořáková, DiS. - Sociální oblast z pohledu strategického plánování 
Ing. Markéta Pošíková - Vazba MAP a KAP na Strategie CLLD
Ing. Jiří Krist - Strategie rozvoje Národní sítě MAS do roku 2030
Ing. Roman Haken - Role MAS v území – potřebné dovednosti/vzdělávaní dle funkce v MAS

 
 

Projekt byl podpořen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Smuteční oznámení PhDr. Petra Sušanky
S  lítostí oznamujeme, že nás na-

vždy opustil zakladatel MAS Vladař, 
Národní sítě Místních akčních skupin 
České republiky i řady dalších nadací 
a spolků s cílem rozvoje venkova ČR 
a  propagátor metody LEADER jako 
cesty k  rozvoji  venkova v  ČR, pan 
PhDr. Petr Sušanka, čestný předseda 
MAS Vladař.

Pan Sušanka se narodil v  Karlo-
vých Varech a většinu svého života 
prožil v Praze Vršovicích jako sporto-
vec ve Slávii Praha atletika. Jako vy-
sokoškolský profesor VŠ fakulty tě-
lesné výchovy a sportu se zúčastnil   
letních olympijských her, kde praco-
val na biomechanice sportovců.

Po roce 1989 začal intenzivně 
podnikat, vlastnil střední školu v Pra-
ze a firmu na plastová okna v Karlo-
vých Varech. Pracoval pro obec Valeč 
(přídělový a   historický majetek ob-
ce). Stal se zakladatelem Nadace Va-
leč v  Čechách. Pomáhal německým 
rodákům, kteří obnovovali farní kos-
tely v  Nahořečicích a Valči. Jednal 
s ministrem Tigridem o záchraně va-
lečského zámku a poté se začal zá-
mek opravovat.

V roce 1998 vstoupil do komunál-
ní politiky a byl zvolen starostou ob-
ce Valeč. Následujících 18 let se věno-
val venkovu v celé České republice.

Po roce 2000 založil na Karlovarsku MAS Vladař z.s.p.o. a propagoval myšlenku LEADER. 
Byl organizátorem první konference Venkov a následně i první evropské konference ven-
kova v České republice v Klášteře premonstrátů v Teplé.

V roce 2007 zpracoval SPL nejen pro MAS Vladař, ale i pro dalších 11 MAS z toho osm 
bylo vybráno. Stal se jedním ze zakladatelů NS MAS a na prvním zasedání byl zvolen před-
sedou.

Dále pak pracoval na propagaci LEADERu a jednal s hejtmany o podpoře MAS v kra-
jích a po letech získal dnes už pravidelnou podporu pro MAS.

Jeho práce měla přínos pro celý venkov v České republice.
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http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/11/9_Konference-NS-MAS-25-let-LEADERu-ELARD-Estonsko.pdf
http://nsmascr.cz/ostatni/2016/smutecni-oznameni-phdr-petra-susanky/
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Konference v Corku: Přímé platby
budoucnost nemají, venkov ji mít musí

Před 20 lety se v irském Corku usku-
tečnila první konference na téma roz-
voje venkova, který byl následně usta-
noven jako nová politika EU. Evropská 
komise 5. a 6. září letošního roku uspo-
řádala výroční setkání, jehož cílem by-
lo vyhodnotit dosavadní posun a dis-
kutovat budoucí výzvy, kterým venkov čelí. Konference se zúčast-
nilo více než 300 zainteresovaných stran a jejím výstupem je nová 
Deklarace z Corku.

Venkovské oblasti musí vstoupit do digitální éry, i to zaznělo 
v úvodním proslovu komisaře Phila Hogana. V první řadě ale zdů-
raznil, že cíle politiky rozvoje venkova se od jejího založení v roce 
1996 v podstatě nezměnily a zůstávají aktuální. Zásadním princi-
pem, který musí být důsledněji uplatňován při vytváření všech po-
litik EU, je nahlížet na témata optikou rozvoje venkova. 

Klíčové je dle komisaře Hogana zvýšit povědomí u široké veřej-
nosti o nezastupitelné funkci venkovských oblastí v poskytování 
ekonomických, environmentálních a sociálních statků. Mnohem ví-
ce by měla být rozeznávána role zemědělce jako správce krajiny, 
protože více než 80 % rozlohy EU je spravováno právě zemědělci či 
lesníky. K tomuto účelu má sloužit především SZP, přičemž by měl 
pokračovat odklon od podpory produkce ve prospěch rozvoje 
venkova. K podpoře rozvoje venkova se vyjádřil i bývalý komisař 
pro zemědělství Franz Fischler. Konkrétně řekl, že je potřeba zamy-
slet se nad funkcí a vůbec potřebností prvního pilíře SZP. Sám by 
upřednostnil jedno-pilířovou strukturu SZP tvořenou pouze rozvo-
jem venkova.

Konference byla rozdělena do čtyř tematických celků:
1. Práce, růst a investice v rámci dodavatelského řetězce 
2. Životní prostředí na venkově, klima a voda
3. Inovace zaměřené na potřeby zemědělců
4. Životaschopnost venkova
Zásadním problémem venkovských oblastí je jejich vylidňování, 

k čemuž dle EU přispívá nedostatečná infrastruktura (školy, dopra-
va, internet), právě její rozvoj by měl být podpořen prostřednictvím 
rozvoje venkova. Obecně musí být venkov a podnikání v zeměděl-
ství dostatečně atraktivní, aby si stávající populaci udržel a v ideál-
ním případě rozšířil.  

Zachován a posílen by měl být princip spolupráce a přístup 
zdola nahoru (tzv. bottom-up princip). Venkovským oblastem mu-

sí být poskytnuta větší flexibilita a pravomoci v rozhodování o lokál-
ních problémech, což vyžaduje nejen posílení programu LEADER 
ale i změnu v přístupu k vládnutí. Iniciativa by měla téměř výhrad-
ně být regionální a vycházet ze zkušeností obyvatel na venkově. Zde 
účastníci zdůrazňovali roli členských států, které musí v  souladu 
s principem subsidiarity vytvářet příznivé prostředí pro vznik tako-
vých iniciativ a zároveň se zdržovat restriktivních opatření, které 
zpravidla znamenají velkou překážku především pro malé a střední 
podnikatele v zemědělství.

Na okraj bylo zmíněno i zjednodušení SZP. Tento termín dnes 
slýcháváme především v souvislosti s poslední reformou zeměděl-
ské politiky, ale v žargonu EU se používá už pár desítek let. Původ-
ní deklarace z roku 1996 toto přání obsahuje taktéž a SZP se za 
uplynulých 20 let naopak více znepřehlednila, což se týká i její im-
plementace v jednotlivých členských zemích.

Konference v  Corku se uskutečnila v  zásadním období vzhle-
dem k utváření podoby SZP po roce 2020. Její přípravy jsou již v pl-
ném proudu a je zřejmé, jaký směr bude prosazovat Evropská ko-
mise. Bude to SZP s nižším objemem finančních prostředků pro pří-
mé platby a větším důrazem na rozvoj venkova. 

Výsledným dokumentem konference
je desetibodová deklarace:

1. Prosperita venkova 
Venkov má potenciál přinášet inovativní, inkluzivní a udržitelná 

řešení pro stávající i budoucí výzvy. Tento potenciál musí být podpo-
řen prostřednictvím implementace integrovaných strategií a multi-
-sektorovým přístupem. Podpora má směřovat do diverzifikace čin-
nosti a rozvoje podnikání, investic, inovací a zaměstnanosti. 
2. Produkční řetězec

Politiky EU by měly prosazovat silnější postavení producentů 
v potravinovém řetězci. Smluvní vztahy v řetězci by měly být trans-
parentní a měly by být vytvořeny legislativní podmínky pro jejich 
snadné vytváření. Zemědělcům mají být poskytnuty efektivní ná-
stroje řízení rizik.
3. Životaschopnost venkova

Investice do venkovských oblastí by se měly zaměřovat na při-
danou hodnotu ke společnosti. Klíčové mají být investice do infra-
struktury a do podpory kvality života na venkově, které mají spo-
lečně zajistit atraktivitu venkova pro zejména mladé lidi. Předpo-
kladem je vznik nových finančních nástrojů.
4. Životní prostředí na venkově

Zacházení s půdou hraje klíčovou roli ve vztahu mezi obyvateli 
a životním prostředím, proto se politika musí zaměřit na zajišťová-
ní environmentálních statků, včetně kulturního dědictví venkova.  

5. Zachování přírodních zdrojů 
Poptávka po potravinách, krmivech a dalším biomateriálu stále 

roste a klade větší nároky na přírodní zdroje. Péče o přírodní zdro-
je by neměla být záležitostí pouze SZP, ale i všech ostatních politik 
EU. Úsilí by mělo být soustředěno na vývoj široce použitelných ino-
vativních řešení, která zajistí větší výtěžnost při zachování přírod-
ních zdrojů pro další generace. 
6. Boj proti změně klimatu

Musí být dosaženo snížení uhlíkových emisí hospodářských zví-
řat. Zemědělci a lesníci by měli být motivováni k poskytování slu-
žeb, podporující zachování klimatu. Produkce biomateriálů jako su-
roviny by měla být podpořena adekvátními investicemi. 
7. Vzdělání a inovace

Zajistit zemědělcům přístup ke vzdělávání, novým technolo-
giím a výsledkům nejnovějších výzkumů. Podpora různých inova-
tivních řešení.
8. Správa na venkově

SZP musí být nastavena tak, aby poskytovala rámec vhodný pro 
řešení všech problémů – ekonomických, sociálních a environmen-
tálních a přitom ponechávat zemědělcům dostatečný prostor pro 
vhodné provádění předpisů v daném regionu. 
9. Zjednodušení SZP

SZP by měla být flexibilnější a lépe cílená, členské státy by do im-
plementace měly zasahovat pouze v případech, kdy si to vyžadují 
podmínky daného regionu.
10. Efektivita SZP 

SZP jako politika musí být efektivní, vynaložené prostředky musí 
mít významný pozitivní ekonomický, environmentální a sociální do-
pad. Předpokladem je důsledný monitoring prováděných akcí a je-
jich vyhodnocování. 

Zdroj: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/konference-v-corku-
-prime-platby-budoucnost-nemaji-venkov-ji-mit-musi.html

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/konference-v-corku-prime-platby-budoucnost-nemaji-venkov-ji-mit-musi.html
http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/konference-v-corku-prime-platby-budoucnost-nemaji-venkov-ji-mit-musi.html
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Sdružení místních samospráv 
chce změnit systém komunálních 
voleb, aby více lidí chodilo hlasovat

Lidé nejsou motivováni k tomu, aby chodili ke komunálním vol-
bám, protože mají pocit, že jejich hlas nic nezmění, myslí si Sdruže-
ní místních samospráv (SMS). Zlepšit by to podle nich mohla změ-
na volebního systému, kdy by se posílily většinové prvky. Součas-
ný systém je příliš poměrný, řekl na brífinku po jednání pracovní 
skupiny SMS její předseda Stanislav Polčák (STAN).

Ačkoli Polčák zatím nemá podporu mezi poslanci, plánuje je 
kvůli rychlému schválení novely obeslat dopisem. Bojí se totiž, že 
současná snaha vlády reformovat volební předpisy se nestihne do 
konce volebního období. „Byli bychom rádi, kdyby byla provedena 
jedna drobná změna v zákoně o volbách do obecních zastupitel-
stev, kde by byly posíleny většinové prvky současného systému, 
který je příliš poměrový,“ řekl Polčák.

Problém je podle něj v tom, že do zastupitelstva se dostávají 
kandidáti, kteří dostali mnohem méně hlasů než ti vítězní. „Záro-
veň v tu chvíli je pokřivená vůle voličů,“ dodal. Navrhuje tedy zvý-
šit přepočítací číslo, podle kterého se dospívá k počtu mandátů. 
Chce, aby se zvýšilo ze současné jedničky na 1,5 nebo 1,4, což po-
dle něj povede k tomu, že k zisku mandátu bude potřeba získat ví-
ce než pět procent hlasů. Návrh podle něj není v rozporu s ústa-
vou. Chce proto vyzvat jak poslance, tak poslanecké kluby, aby zá-
kon podpořili.
) https://www.novinky.cz/domaci/421772-sdruzeni-mistnich-sa-
mosprav-chce-zmenit-system-aby-lide-chodili-k-volbam.html

Nižší daně pro živnostníky
z venkova, říká organizátor
Dne podnikatelů

Na venkově musí zůstat podnikání, hospoda i koloniál. „Je to 
potřeba, abychom udrželi vyváženou ekonomiku,“ říká obhájce 
živnostníků Karel Havlíček. Ten se jako organizátor Dne podni-
katelů ČR setkal se zástupci téměř sedmi set malých a středních 
firem. Zažíváme slušný růst a bez práce je nejméně lidí v historii. 
Jenže se až příliš spoléháme na velký průmysl, hlavně  výro-
bu a vývoz aut. „Když všichni rostou, tolik to nevadí, ale až přijde 
krize, stáhne to ekonomiku ještě do větších problémů. Proto je 

třeba podporovat malé, aby ekonomika byla vyvážená,“ tvrdí šéf 
Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Zatímco le-
tos se asociace zaměřila 
na řemeslníky, příští rok 
chce podporovat podni-
kání v obcích. 
) http://www.asz.cz/cs/partnerske-organizace/asociace-malych-
-a-strednich-podniku-a-zivnostniku-cr/chci-nizsi-dane-pro-ziv-
nostniky-z-venkova-rika-organizator-dne-podnikatelu.html

Regionální školství čekají změny: 
klíčová je dostupnost škol

Malé obce se musí připravit na další léta. Čeká je povinnost při-
jímat dvouleté děti do mateřských škol, ale i důsledky mnohdy ne-
příznivého demografického vývoje. SMS ČR upozorňuje na řadu 
sporných momentů v otázce potenciálního umísťování dvoule-

tých dětí do mateřských škol, kdy řada stávajících zařízení nemá 
potřebné vybavení a  dispoziční řešení umožňující odpovídající 
bezpečnost a péči. V souvislosti s nepříliš příznivým demografic-
kým vývojem v  některých periferních oblastech ČR pak SMS ČR 
dlouhodobě požaduje snížení minimálního průměrného počtu žá-
ků na třídu ze 17 na 15.

Další aktuálně projednávaná témata se týkají základního financo-
vání investic a provozu základních a mateřských škol. Současné 
alokace Integrovaného regionálního operačního programu pokryjí 
jen zlomek skutečně potřebných investic ve školských zařízeních, kte-
ré podmiňují jejich další kvalitativní růst. Rovněž je potřeba otevřít 
diskusi nad tím, jakou váhu má mít kritérium počtu žáků v ZŠ/MŠ tak, 
aby příjem z této kapitoly RUD skutečně pokryl provozní výdaje.

Velmi sporná je i nová povinnost obcí zpracovávat „plány roz-
voje sportu“. Každá obec v mezích svých možností sport již nyní 
podporuje, proto se uvedená povinnost jeví jako nadbytečná, ve-
doucí k dalšímu byrokratizování samosprávy.
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1184-regionalni-skolstvi-
-cekaji-zmeny-klicova-je-dostupnost-skol
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Kalkulačka RUD 2017 aktualizována

Blíží se období přípravy obecních rozpočtů na příští rok, využij-
te proto aktualizovanou kalkulačku předpokládaných daňových 
výnosů své obce v roce 2017. Je aktualizována k 15. listopadu 2016, 
vstupní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního 
rozpočtu na rok 2017.

Najdete ji na http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud/. 
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/kal-
kulacka-rud-2017-aktualizovana.aspx

SMO ČR: Pokud obcím přibydou 
povinnosti, měly by na to dostat peníze

Podpořit růst ekonomiky, zajistit, aby se budovala dopravní in-
frastruktura a čerpaly evropské dotace. Na to se chce podle premi-
éra nyní soustředit vláda. Bohuslav Sobotka to řekl na XIX. celostát-
ní finanční konferenci 10. listopadu 2016 v pražských Vysočanech. 
Předseda SMO a starosta Kyjova František Lukl mimo jiné poukázal 
na to, že je třeba změnit Ústavu. „Velmi bychom uvítali změnu Ústa-
vy tak, aby garantovala, že úkoly navíc pro samosprávy budou zna-
menat také povinnost státu zajistit potřebné financování,“ řekl Lukl.

„Velmi bychom také ocenili podporu meziobecní spolupráce, 
oblastí, na které nejsou tituly. Společně totiž obce zvládají více. 

Jsem proto velmi rád, že premiér považuje cestu meziobecní spo-
lupráce za správnou a přislíbil, že takové projekty Svazu měst a ob-
cí ČR podpoří,“ dodal Lukl.

Města a obce také zásadně nesouhlasí s novelou autorského zá-
kona, která mimo jiné počítá paušálními poplatky za kopírování děl 
v budovách pro veřejné účely, jako jsou školy, knihovny, archivy 
atd. Pro samosprávy je rovněž nepřijatelný zákon o odpadech. 
Mimo jiné proto, že nijak nezohledňuje meziobecní spolupráci, 
a tedy možnost, aby svazky obcí společně vedly evidenci a ohlašo-
vání odpadů či zajišťovaly nakládání s odpady od sběru po koneč-
né využití nebo odstranění. Právní předpis také navrhuje naprosto 
neakceptovatelnou výši skládkovacího poplatku.

Program XIX. CFK je dostupný na http://www.smocr.cz/cz/nase-
-akce/financni-konference/xix-cfk/default.aspx. 
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pokud-
-obcim-pribydou-povinnosti-mely-by-na-to-dostat-penize.aspx

Návrh zákona o rozpočtové
odpovědnosti zasahuje
do ústavních práv měst a obcí

O pět procent sdílených daní by měla přijít každá obec, jejíž za-
dluženost by byla vyšší než 60 % průměrného příjmu za poslední 
čtyři roky. Počítají s tím ústavní a běžný zákon o rozpočtové odpo-
vědnosti (finanční ústava), které by zítra ve třetím čtení měla projed-
nat Poslanecká sněmovna. Vládní koalice pravděpodobně nenajde 
kvalifikovanou většinu pro ústavní zákon. Bez něj však je doprovod-
ný zákon protiústavní, omezuje totiž právo obcí volně nakládat 
s majetkem. „Obcím by to znemožnilo nakládat s podílem z daní, 
který je výlučným a nezcizitelným majetkem územního samospráv-
ného celku,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova 
František Lukl a dodává, že návrh je i v rozporu s Evropskou chartou 
místních samospráv. Za protiústavní lze považovat to, že poslanci 
chtějí restrikce vůči obcím zavést běžným, nikoliv vládou předlože-
ným ústavním zákonem.

Nad úroveň 60 % průměru příjmů za poslední čtyři kalendářní 
roky bylo v roce 2015 podle Ministerstva financí zadluženo 445 ob-
cí, což je zhruba 7 % samospráv v České republice. V Rakousku a Ně-
mecku taková právní úprava neexistuje.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/zakon-
-o-rozpoctove-odpovednosti-zasahuje-do-ustavnich-prav-mest-
-a-obci.aspx
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STAN válčí s agenturou SANEP 
kvůli předvolebním průzkumům

V politice se schyluje k žalobě, která tady dosud nebyla. Starostové 
a nezávislí (STAN) se chtějí u soudu bránit kvůli průzkumům agentury 
SANEP. „Je to agentura pro manipulaci s veřejným míněním, která vy-
trvale preferuje určité strany,“ tvrdí šéf hnutí Petr Gazdík. „Jsem scho-
pen pochopit různé omyly, ale rozdíly patnáct procent a víc?“ vadí 
Gazdíkovi. Agentuře už v září hnutí zaslalo předžalobní výzvu. A pro-
tože SANEP na ni dosud prý nereagovala – agentura tvrdí opak – při-
pravuje místopředseda hnutí Stanislav Polčák žalobu. „Můžeme buď 
požadovat, ať se zdrží činnosti a nezasahují do našich práv, nebo mů-
žeme vyčíslit, jak naše práva poškodili, a požadovat omluvu,“ přibližu-
je Polčák. „Výsledky šetření naší agentury patří dlouhodobě mezi nej-
přesnější,“ brání se ředitel agentury Oldřich Zajíc. A tvrdí, že předža-
lobní výzvy se dočkají i Starostové: kvůli ochraně dobrého jména.
) http://zpravy.idnes.cz/starostove-a-sanep-zaloba-09f-/domaci.
aspx?c=A161126_2288550_domaci_cen

Kandidátkou ANO na post šéfa Asociace 
krajů je hejtmanka Vildumetzová

Nově zvolená hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzo-
vá (ANO) by mohla usednout i v čele Asociace krajů ČR. Jako kandi-
dátku na tuto funkci si ji vybralo hnutí ANO - jejím soupeřem bude 
Jiří Zimola (ČSSD).

Nově zvolená hejtmanka už dopředu avizovala, že by tuto no-
minaci přijala. „Byla jsem výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí 
ČR, působila jsem několik let jako starostka, teď jsem byla náměst-
kyní ministra vnitra pro veřejnou správu. Byla jsem i krajskou zastu-
pitelkou. Myslím si, že znám jak území, tak krajskou správu, a pokud 
by mi funkce byla nabídnuta, tak bych ji přijala.“

Vildumetzová může pravděpodobně počítat i s podporou hejt-
mana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL). Ten totiž deklaroval, 
že zřejmě do čela asociace krajů podpoří zástupce hnutí ANO. „Re-
spektuji výsledek voleb, u nás v kraji bylo ANO ve volbách druhé 
a je nyní v krajské radě,“ řekl Čunek. Dodal, že výsledek voleb re-
spektuje i v zastoupení krajů. „Je to pro občany srozumitelné. Po-
kud do toho nepřijde nějaká nepředvídatelná událost, podpořím 
zástupce hnutí ANO,“ dodal Čunek.

O předsednickou funkci v Asociaci krajů se tak zřejmě utkají Vil-
dumetzová a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD), který 

ohlásil zájem o toto místo už dříve. Objevily se ale i myšlenky o pra-
videlném střídání šéfů asociace. Doposud ji vedl někdejší jihomo-
ravský hejtman Michal Hašek (ČSSD), který v letošních krajských 
volbách neuspěl.

Kdo je Jana Vildumetzová? 

Od prosince 2014 pracuje jako náměstkyně ministra vnitra pro 
řízení sekce veřejné správy.

V letech 2006 až 2013 byla starostkou města Horní Slavkov; od 
října 2013 působila jako výkonná místopředsedkyně Svazu měst 
a obcí, koncem roku 2014 nastoupila na ministerstvo vnitra, v křes-
le náměstkyně na vnitru nahradila Adrianu Krnáčovou, která se sta-
la pražskou primátorkou.

Starostkou Horního Slavkova se v roce 2006 stala poté, co od-
mítla podpořit radniční koalici Strany zelených (za kterou jako bez-
partijní kandidovala) a komunistů a podpořila do té doby opoziční 
blok tvořený ODS a ČSSD.

V letech 2002 až 2014 zasedala v zastupitelstvu Horního Slavko-
va; postupně vystřídala několik stran, za které kandidovala, první 
dva mandáty získala jako bezpartijní za Stranu zelených, v roce 
2008 vstoupila do ODS, jejíž členkou byla až do října 2014; od loň-
ského roku je členkou ANO; ve volbách před čtyřmi lety se za ODS 
stala krajskou zastupitelkou, mandát jí zanikl v prosinci 2014 po 
přestěhování.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem (1995), učila tělocvik a občanskou nau-
ku na základní škole v Horním Slavkově, působila jako ředitelka 
tamního domu dětí a mládeže a městského kulturního střediska. 

Zdroj: ČTK

Konec houbaření a zákaz vstupu do lesa?

V minulých měsících probíhalo mezirezortní připomínkové říze-
ní k novele zákona o myslivosti, ve které se mj. upravuje postup vy-
dání zákazu vstupu do honitby. SMS ČR uplatnilo v rámci tohoto 
procesu některé důležité podněty. Zákaz vstupu, přesněji zákaz 
vstupu nebo omezení vstupu do honitby je možné vydat už v sou-
časnosti, a to jak podle zákona o lesích, tak i podle zákona o mysli-
vosti. Zákaz vstupu lze vydat jen z   důvodů taxativně uvedených 
v zákoně o myslivosti, konkrétně z následujících důvodů: „zejména 
v době rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo pro-
vádění lovů“. Kromě posledního důvodu, který má za cíl ochránit ná-
vštěvníky lesa v době probíhajících lovů, se jedná o ochranu příro-
dy. V novele zákona o myslivosti dochází jen k upřesnění postupu 
vydání zákazu vstupu a jeho formy
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1204-konec-houbareni-
-a-zakaz-vstupu-do-lesa

Hejtman Čunek v Brodě podpořil SMS

„Tomu, kdo se snaží, bude přidáno,” pronesl nový hejtman Zlín-
ského kraje Jiří Čunek při jeho první návštěvě krajského shromáž-
dění Sdružení místních samospráv. Na sto třicet devět starostů ne-
bo zastupujících představitelů obcí ve Zlínském kraji tak vyslechlo 
projev vyzývající vedení obcí k aktivitě. Tím Jiří Čunek uvítal všech-
ny přítomné v pátek 11. listopadu v uherskobrodském Muzeum Ja-
na Ámose Komenského.
) http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/jiri-cunek-v-brode-pod-
poril-sdruzeni-mistnich-samosprav-20161111.html
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Přechod z odpadového na oběhové 
hospodářství je jedinou cestou

Vývoj v oblasti odpadového hospodářství je v České republice na 
velmi dobré úrovni a jeho kvalita mnohdy převyšuje standard vyspě-
lých zemí Evropské unie. Stále je však potřeba pracovat a i přes při-
pravující se legislativní změny čeká tuzemské prostředí několik kro-
ků vedoucích k ideálnímu stavu. A přechod z odpadového na obě-
hové je k tomu tou nejlepší cestou. To jsou klíčové závěry, na kterých 
se shodli účastníci diskusního setkání Institutu pro veřejnou diskusi 
na téma „Co přinese plánovaný zákaz skládkování v roce 2024?“ 
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pre-
chod-z-odpadoveho-na-obehove-hospodarstvi-je-jedinou-ces-
tou-legislativni-zmena-je-krokem-vpred.aspx

Češi loni vytřídili o necelých 100 tisíc 
tun bioodpadu více než v roce 2014

MŽP v loňském roce zavedlo v obcích povinnost zajistit pro ob-
čany oddělený sběr bioodpadu. Díky ní Češi loni vytřídili o 92 tisíc 
tun bioodpadu více než v roce 2014. V roce 2015 pak pokleslo 
množství komunálních odpadů ukládaných na skládky, těch opro-
ti roku 2014 ubylo o 71,2 tisíce tun. Vyplývá to ze souhrnných dat 
produkce odpadů, která pro MŽP vyhodnocuje CENIA.

„Díky nové vyhlášce z loňského roku se nám podařilo zvýšit 
množství vytříděného bioodpadu na 417 tisíc tun. Je to o 92 tisíc tun 
více než za celý rok 2014, tedy před platností vyhlášky. Stále je však 
co zlepšovat a my chceme, aby toto číslo bylo za rok ještě vyšší. Do 
roku 2015 vyčerpali všichni žadatelé 14 miliard Kč z EU fondů na 
zkvalitnění systému třídění a sběru odpadů. V ČR vznikly tisíce zaří-
zení jako sběrné dvory, třídírny odpadů, bioplynové stanice nebo 
kompostárny. V současném OPŽP je pro ně připraveno přes 6 miliard 
Kč,“ komentuje ministr Richard Brabec odpadová data za rok 2015.

ZVýšENí RECyKLACE
Mírně rostoucí trend pokračuje u materiálového využití komunál-

ních odpadů. To vzrostlo o 1 %, tedy materiálově bylo využito o 28 000 
tun komunálního odpadu více než v r. 2014. Zároveň pokračuje mír-
ný pokles skládkování komunálního odpadu, a to rovněž o 1 %. 
V meziročním srovnání 2014–2015 se snížilo množství skládkovaných 
komunálních odpadů o 71 200 tun na celkových 2 498 700 t. Podíl 
těchto odpadů končících na skládkách na celkové produkci komunál-
ních odpadů mezi lety 2009 a 2015 klesl z 64 % na 47 %.

Po roce 2020 musí ČR splnit evropské cíle a podle Plánu odpa-
dového hospodářství ČR 2015–2024 snížit podíl skládkovaných ko-
munálních odpadů na 31 % a zvýšit podíl recyklace na 51 %.

Ze souhrnných dat k produkci veškerých odpadů rovněž vyplý-
vá, že za rok 2015 eviduje MŽP 37,3 mil. tun všech odpadů, tedy 
o 5 mil. tun více než v r. 2014. 
) http://www.mzp.cz/cz/news_161103_trideni_bioodpadu_2015

Seminář dobré praxe: Odpad je materiál 
a v ideálním případě vůbec nevzniká

V rámci Evropského týdne pro snižování množství odpadů uspo-
řádalo Ministerstvo životního prostředí informační seminář určený 
obcím pod názvem „Předcházení vzniku odpadů v obcích a možnos-
ti financování z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“. 
Cílem semináře bylo seznámit zástupce obcí s různými úspěšnými 
projekty a nástroji pro předcházení vzniku odpadů, které by obce 
mohly realizovat i pro své občany.

Účastníkům semináře byl například představen systém „Door to 
Door“ (sběru odpadů v pytlích od dveří – kdy jsou občané svědo-
mitější, když mají pytel odevzdat před vlastním domem) a princip 
„Pay As You Throw“ (zaplať kolik vyhodíš – např. podle velikosti po-
pelnice), které hrají důležitou roli v novele zákona o odpadech, kte-
rou MŽP aktuálně představilo na Legislativní radě vlády. Soňa Jo-
nášová z Institutu Cirkulární Ekonomiky představila výhody těchto 
systémů a příklady dobré praxe v obcích Jiřetín pod Bukovou a Tro-
janovice (v Beskydech).

Petr Hanzel z „Bezobalu“ představil pilotní obchod (na Bělehrad-
ské ulici v Praze), kde jsou prodávány potraviny do vlastních přine-
sených obalů a jejich konferenci s paní Bea Johnson, která propa-
guje téměř nulovou produkci odpadu (tzv. Zero waste). Další infor-
mace www.bezobalu.org a také na tomto odkazu.

Prezentace z konference;
http://www.mzp.cz/cz/news_161123_EWWR_konference

Na zahraniční rozvojovou spolupráci by mělo jít 
víc peněz, shodli se v Senátu samosprávy, nezis-
kové organizace i zaměstnavatelé

I když je cíl členských států OSN dávat na zahraniční rozvojovou 
spolupráci nejméně 0,7 % HND, a v případě nových členských ze-
mí EU 0,33 %, Česká republika ukazatel neplní. V roce 2014 na za-
hraniční rozvojovou spolupráci poskytovala jen 0,11 % HND.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/na-za-
hranicni-rozvojovou-spolupraci-by-melo-jit-vic-penez-shodli-se-v-
-senatu-samospravy-neziskove-organizace-i-zamestnavatele.aspx

Další veřejné peníze kolektivním správcům au-
torských práv? Samosprávy zásadně nesouhlasí 
a apelují na zákonodárce, aby to nedopustili
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/dalsi-ve-
rejne-penize-kolektivnim-spravcum-autorskych-prav-samospra-
vy-zasadne-nesouhlasi-a-apeluji-na-zakonodarce-aby-to-nedo-
pustili.aspx

Ministr Jurečka na Žofínském fóru:
České potraviny v obchodech budou skutečně 
české, lidé musí jasně vědět, co kupují
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_ministr-jurecka-na-zofinskem-foru-ceske.html

Jurečka: V ČR by mohlo vzniknout 42.000 míst 
v zemědělství
) h t t p : / / w w w. z s c r. c z / c l a n e k / j u re c k a - v - c r - b y - m o h l o -
-vzniknout-42-000-mist-v-zemedelstvi-2401

Novela zákona o myslivosti řeší především snížení 
stavů divokých prasat a další spárkaté zvěře
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_novela-zakona-o-myslivosti-resi.html

Poslanci schválili zelenou naftu. 
Bude i pro lesníky a rybáře
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_poslanci-schvalili-zelenou-naftu-bude-i.html
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Ohlédnutí za Novoměstským krajáčem

V sobotu 22. října 2016 pokračoval festival regionálních značek 
na Novoměstské radnici v Praze. Na podzimním Krajáči se předsta-
vilo téměř 40  lokálních výrobců z různých koutů Čech, Moravy 
a Slezska. Návštěvníci měli možnost seznámit se s těmito aktivními 
lidmi z jednotlivých regionů a zakoupit řadu originálních produk-
tů, od keramiky, přes textil, šperky, hračky, mýdla, až k různým po-
travinářským výrobkům. Nechyběl například karamel, bylinky, pe-
čivo, džemy, čokoláda nebo vydatný horký šípek na zahřátí. 

Na své si mohla přijít celá rodina. Zejména děti pak využily mož-
nosti zúčastnit se interaktivní hry plné tvořivých dílen a naučných 
soutěží přímo s regionálními výrobci. Hudební kulisu obstaral opět 
originální Jiří Wehle a Pošumavská dudácká muzika.
) http://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/37/ohlednuti-
-za-novomestskym-krajacem Foto: Michal Pavlík

Deklarace o partnerství 
a spolupráci mezi ALDR a A.T.I.C.

Dne 20.10.2016 byla v Mariánských Lázních u příležitosti jednání 
členského fóra Asociace turistických informačních center (A.T.I.C.) 
podepsána deklarace o partnerství a spolupráci mezi A.T.I.C. a ALDR. 
Jejich čelní představitelé Jakub Juračka – prezident ALDR a Pavel Hla-
váč – prezident A.T.I.C. se v deklaraci, jejíž cílem je navázání vzájem-
né efektivní spolupráce při rozvoji cestovního ruchu v České repub-
lice, zavázali ke vzájemné výměně informací a zkušeností z oblasti 
cestovního ruchu, společné propagaci služeb a především ke společ-
ným aktivitám vedoucím k naplňování Koncepce státní politiky ces-
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tovního ruchu České republiky na období 2014–2020, schválené dne 
27. března 2013 usnesením č. 220 vládou České republiky.

ALDR a A.T.I.C. mají již dlouhodobě společné zájmy vedoucí 
k rozvoji cestovního ruchu v České republice, což dokazuje fakt, že 
obě tyto asociace stály u zrodu Fóra cestovního ruchu ČR.
) http://www.aldr.cz/doc/deklarace-o-partnerstvi-a-spolupraci-
-mezi-aldr-a-atic

Konference o sociálním 
podnikání v Humpolci

Začátkem listopadu se v Humpolci uskutečnila konference o so-
ciálním podnikání. Sál v Hotelu Kotyza do posledního místečka zapl-
nili zástupci místních akčních skupin, neziskových organizací, měst, 
existujících sociálních podniků i zájemců o sociální podnikání.

Účastníci se dozvěděli co vlastně sociální podnikání je, jaké má 
charakteristické znaky a jaké typy sociálních podniků rozeznává 
česká státní správa. Jedná se o tzv. integrační sociální podniky, kte-
ré pomáhají osobám obtížně uplatnitelným na trhu práce integro-
vat se do běžného života a environmentální sociální podniky, kte-
ré se navíc zaměřují na řešení otázek z oblasti životního prostředí.

V úvodu účastníky konference osobně pozdravila místostarostka 
města Humpolec paní Lenka Bartáková. Dále Aleš Ziegler z Úřadu 
vlády ČR přítomné seznámil s aktuálním stavem příprav zákona o so-
ciálním podnikání, zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí 
(Svatava Škantová, Veronika Pokorná) představily zkušenosti z  již 
proběhlých výzev na podporu sociálních podniků a základní před-
poklady, které musí každý úspěšný žadatel o dotaci splňovat. Petra 

Francová účastníkům vykreslila širší obraz sociálního podnikání v ev-
ropském a historickém kontextu. Představila také sdružení TESSEA, 
které poskytuje řadu služeb sociálním podnikům. Martina Kadleco-
vá a Vít Skála představili činnost již existujících sociálních podniků, 
k čemuž se pak připojili někteří z dalších přítomných sociálních pod-
nikatelů. Manažer MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka Pavel 
Hrala představil podmínky pro dotace z IROP na investiční projekty 
sociálních podniků a činnost humpolecké místní akční skupiny, kte-
rá plánuje v roce 2017 podpořit environmentální sociální podniky.

Akce ukázala, že sociální podnikání má v ČR již své pevné místo 
a jeho dětské nemoci jsou již z větší části za námi. Nejedná se o žád-
nou lehčí formu podnikání, spíše naopak. Je nutné sladit sociální 
aspekt s ekonomickou rentabilitou, což vůbec není snadné. Zvýhod-
nění sociálních podniků ve veřejných zakázkách, je jednou z forem, jak 
mohou být tyto celospolečensky přínosné firmy nepřímo podpořeny. 

Celkově se konferencí linul optimistický duch, i když byly otevře-
ně zmiňovány i určité stinné aspekty. Např. existují již i krachující so-
ciální podniky. Ovšem zapojení lidí z důvodu nějakého hendikepu 
odvrhnutých trhem práce zpět do pracovního procesu a spolu s tím 
do relativně běžného života, je něco, pro co má smysl se nasadit.

Vít Skála, PTL, s.r.o., www.ptl.cz

Svaz měst a obcí jednal 
s Asociací muzeí a galerií

Registr muzeí, registr smluv, poplatky za kopírování v budovách 
pro veřejné účely (například na úřadech, v muzeích, knihovnách 
apod.), zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru či obec-

ní sbírky ve státních institucích a obráceně. Nejen o tom jednalo ve-
dení Svazu měst a obcí s představiteli Asociace muzeí a galerií.

V roce 2015 bylo v ČR v provozu zhruba 480 muzeí, galerií a pa-
mátníků. Tyto subjekty dále provozovaly 340 poboček. 78 % všech 
muzeí zřizuje stát a veřejná správa, z toho obce a města provozují 
cca 250. I tam se může objevit problém s plánovanými ”paušální-
mi” poplatky za kopírování ve veřejných budovách či se zvyšová-
ním platů ve veřejném sektoru.

Asociace muzei a galerií mimo jiné pořádá Festival muzejních 
nocí, národní soutěž muzeí Gloria musaealis či Muzeum roku. Je 
škoda, že zejména muzea v malých obcích mají strach přihlásit své 
projekty do národních soutěží a akcí. Vedení obou organizací věří, 
že společně se podaří situaci změnit.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/zvyseni-
-platu-ve-verejnem-sektoru-od-listopadu-ci-registr-smluv-trapi-
-krome-mest-a-obci-take-muzea-a-galerie.aspx

Nová koalice na podporu OZE

Ve středu 9. 11. 2016 se na tiskové konferenci v Praze představi-
la nová česká komunitní koalice pro podporu obnovitelných zdrojů 
energie (OZE). Je složená z více než šedesáti měst a obcí (např. Brna, 
Kladna, Litoměřic, Kněžic) a jejich asociací (Sdružení místních samo-
správ ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR), expertů z oboru (Komo-
ra OZE) a Hnutí DUHA, které si kladou za cíl dosáhnout změn legis-
lativy, které dopomohou dalšímu rozvoji OZE. Ke stažení je společ-
ná tisková zpráva z této konference. Další informace o OZE budeme 
zveřejňovat v původní rubrice Klub RURENER, založené na webu 
SPOV ČR v roce 2012, jejíž název jsme upravili na „RURENER + komu-
nitní OZE“. Příklady úspěšných zahraničních OZE a stručný popis na-
vrhovaných opatření v oblasti větrných elektráren a oblasti fotovol-
taiky najdete v této rubrice. 
) http://www.spov.org/klub-rurener/default.aspx

Promo videa držitelů
regionální značky Toulava

Inspirujte se! Na exkurzi po regionu Toulava se podařilo natočit 
několik krátkých videí, představujících výrobce a poskytovatele slu-
žeb, které jsme měli tu čest navštívit.
) http://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/38/promo-vi-
dea-drzitelu-regionalni-znacky-toulava
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Postupně bylo schváleno všech třináct integrovaných strategií 
zaměřených na rozvoj městských oblastí. Sedm metropolitních ob-
lastí ITI a šest městských aglomerací IPRÚ je tak připraveno pro čer-
pání evropských dotací. 

„Města a jejich zázemí vkládá do svých strategií velká očekávání, 
která jsou podpořená více než 35 miliardami korun. Tato alokace pro 
sedm aglomerací ITI v sedmi operačních programech nás řadí na špici 

městské a příměstské dopravy, vzdělávání, sociálního začleňování 
či podpory kulturního dědictví. V případě ITI mohou podporu zís-
kat také projekty v oblasti vědy a výzkumu, podnikání nebo život-
ního prostředí. Další výhodou je výraznější a  autonomnější role 
měst, která je podpořená vznikem integrovaných strategií sestave-
ných na základě partnerského principu v území.

Více informací najdou zájemci na webových stránkách jednotli-
vých aglomerací a na webu www.uzemnidimenze.cz
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Vsechny-integrovane-strategie-schvaleny-–-
-metropolitni-oblasti-a-aglom
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ČTVRTLETNÍK INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Evropské unie. Navíc ještě realizujeme nástroj IPRÚ s  alokací kolem 
10 miliard korun,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Největším přínosem nástrojů ITI i IPRÚ je možnost financování 
komplexních rozvojových témat z více než jedné prioritní osy jed-
noho či více operačních programů. Tím dochází k efektivnějšímu 
nakládání s veřejnými prostředky. Města a další žadatelé mohou 
například propojovat investiční a  neinvestiční projekty v  oblasti 

Všechny integrované strategie schváleny – metropolitní oblasti 
a aglomerace jsou připravené čerpat více než 45 miliard korun

http://www.uzemnidimenze.cz
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MMR: Stát chce za 300 milionů
korun dostat turisty do krajů

Ministerstvo pro místní rozvoj začátkem listopadu představilo 
nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – 
Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. 

Česko není jenom Praha. Jenže když přijedou cizinci do repub-
liky, valná většina zamíří do hlavního města. A málokdy se z něj 
hnou na více než jeden den. Zatímco v Praze se v letošním prvním 
pololetí ubytovalo víc než 2,5 milionu cizinců, v ostatních krajích to 
byl v součtu jen necelý milion a půl. Tomu odpovídá i žebříček nej-
navštěvovanějších míst v zemi – v první desítce figuruje hned 
sedm, které se nacházejí v metropoli.

RolBy, lAviČky, znAČky

MMR se proto rozhodlo, že příští rok podpoří cestovní ruch 
v krajích. V první vlně na něj dá 300 milionů korun, následovat bu-
de dalších 280 milionů. Podpora bude mít dvě části: jedna se tý-
ká marketingu (zaměřeného jak na cizince, tak tuzemské turisty), 
druhá infrastruktury. Konkrétně tak za peníze půjde pořídit napří-
klad sněžné rolby nebo solární lavičky, kde si lze dobít mobilní te-
lefon. Peníze bude možné utratit také za navigační systémy pro 
hendikepované, značení turistických a běžeckých tras nebo za-
vedení různých slevových karet, například pro návštěvu hradů 
a zámků.

pRAhA uŽ má DoSt

O podporu můžou žádat samosprávy s výjimkou statutárních 
měst a městských částí, dále jejich organizace, mikroregiony, pro-
vozovatelé infocenter, neziskovky i podnikatelé v cestovním ruchu. 
Na nejvíc peněz se můžou těšit v Moravskoslezském, Ústeckém 

a  Středočeském kraji. Nejméně v Praze. Stát přispěje žadatelům 
maximálně na polovinu výdajů. „Je to motivační program. Nechtě-
li jsme jen poskytovat dotace nebo půjčky. Hotelů, akvaparků ne-
bo golfových hřišť máme z minulého období dost,“ říká ministryně 
pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Žádosti lze podávat od 1. prosince 2016 do 6. ledna 2017. Dota-
ce musí být vyčerpána do konce příštího roku. 
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Ministryne-Karla-Slechtova-v-mediich/2016/Stat-chce-za-300-mi-
lionu-korun-dostat-turisty-do-kraju

Podprogramy:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
•	 Dotační	titul	č.	1	–	Podpora	nadregionálních	aktivit
•	 	Dotační	titul	č.	2	–	Rozvoj	základní	a	doprovodné	infrastruktury	

cestovního ruchu
•	 Dotační	titul	č.	3	–	Rozvoj	veřejné	infrastruktury	cestovního	ruchu
 

Marketingové aktivity v cestovním ruchu
•	 Dotační	titul	č.	1	–	Marketingové	aktivity	na	úrovni	krajů
•	 	Dotační	titul	č.	2	–	Marketingové	aktivity	na	oblastní	a	 lokální	

úrovni
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Slechtova-predstavuje-novy-motivacni-pro-
gram-na-podporu-cestovniho-ruc

MMR: Na rozvoj regionů
půjde půl miliardy korunu

Obnova a rozvoj venkovských oblastí je jednou z priorit Minis-
terstva pro místní rozvoj. Žádat o dotaci lze na opravu místních ko-
munikací, kapliček, ale třeba i na projekty komunitního života v ob-
ci či projekty spolupráce obcí. Stranou nezůstanou ani vítězové 
soutěže Vesnice roku. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat 
od dnešního dne 18. října až do 30. prosince 2016.

V příštím roce MMR podpoří v obcích do tří tisíc obyvatel hned 
několik druhů projektů. Na rekonstrukce místních komunikací je 
připraveno 250 milionů korun, na obnovy drobných sakrálních sta-
veb v obci je to 35 milionů korun, na  podporu zapojení generací 
do komunitního života v obci 178 milionů korun, na podporu spo-
lupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 7 milionů korun a vítězo-
vé soutěže Vesnice roku obdrží celkem 30 milionů korun.

Více informací k výzvě a způsobu podávání žádostí včetně tex-
tu podprogramu, hodnotících kritérií najdete zde.

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/MMR-Na-rozvoj-regionu-pujde-pul-miliardy-
-korunu

Neziskové organizace mohou žádat MMR 
o podporu

Nestátní neziskové organizace (NNO) v České republice mohou 
získat podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i v příštím 
roce. 

Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2017:
•	 	Podpora	a	ochrana	veřejného	zájmu	na	úseku	bezbariérového	

užívání staveb
•	 	Metodická	podpora	poradenství	v	oblasti	bydlení
•	 	Udržitelný	rozvoj	cestovního	ruchu	na	celostátní	úrovni
•	 	Udržitelný	rozvoj	regionů,	měst	a	obcí
•	 	Podpora	činnosti	Horské	služby	ČR

V rámci prvních čtyř oblastí jsou uznatelné náklady spojené vý-
hradně s realizací projektu. Podporovány nebudou náklady spoje-
né s činností a provozem NNO ani aktivity, které jsou podpořeny 
z jiných zdrojů (zejm. členských příspěvků a Evropských strukturál-
ních a investičních fondů).

Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové 
organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná 
společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační 
fondy.

D o t a č n í  p r o g r a m y  2 4)

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Ministryne-Karla-Slechtova-v-mediich/2016/Stat-chce-za-300-milionu-korun-dostat-turisty-do-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Ministryne-Karla-Slechtova-v-mediich/2016/Stat-chce-za-300-milionu-korun-dostat-turisty-do-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Ministryne-Karla-Slechtova-v-mediich/2016/Stat-chce-za-300-milionu-korun-dostat-turisty-do-kraju
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Slechtova-predstavuje-novy-motivacni-program-na-podporu-cestovniho-ruc
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Slechtova-predstavuje-novy-motivacni-program-na-podporu-cestovniho-ruc
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Slechtova-predstavuje-novy-motivacni-program-na-podporu-cestovniho-ruc
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2017
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/MMR-Na-rozvoj-regionu-pujde-pul-miliardy-korunu
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/MMR-Na-rozvoj-regionu-pujde-pul-miliardy-korunu
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/MMR-Na-rozvoj-regionu-pujde-pul-miliardy-korunu


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 216 • 10/2016

Žadatel podává žádost o dotaci na adrese http://www3.mmr.cz/
zad, která bude otevřena pro podávání žádostí od 31. října do 
12. prosince 2016.

Více informací naleznete zde. 
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Od-dnesniho-dne-mohou-neziskove-orga-
nizace-zadat-MMR-o-podporu

Čtyři miliardy korun míří na rozvoj
sociálních služeb a sociálního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy na podání žá-
dosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu. Cílem výzev je podpořit rozvoj a transformaci sociálních 
služeb, rozvoj komunitních center a sociální bydlení. Celkem je ve 
všech třech výzvách připraveno téměř čtyři miliardy Kč. Příjem žá-
dostí bude zahájen 29. 11. 2016.

Cílem aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb je trans-
formace ústavních sociálních služeb ve služby, které umožní uživa-
teli setrvání v jeho přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se 
na trh práce a do společnosti. Bude podporováno budování záze-
mí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách 
(více viz text výzev a Specifická pravidla). Podporované služby ne-
mohou být určeny výlučně pro seniory.

V aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup 
objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vy-
tvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu 
a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb so-
ciální práce s cílovými skupinami

Vznik komunitních center bude podporován v aktivitě Rozvoj 
komunitních center, a to konkrétně – výstavba, rekonstrukce a 
úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních cen-
ter včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány; ná-
kup budov a vybavení pro zajištění provozu zařízení. Cílem aktivi-
ty Sociální bydlení je pořízení bytů, bytových domů, nebytových 
prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení 
nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat 
parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech 
výzvy.

Podrobné informace o výzvě č. 60 pro ITI jsou zveřejněny zde, o 
výzvě č. 61 pro IPRÚ zde a ve výzvě č. 62 pro CLLD zde. Příjem žá-
dostí bude zahájen 29. 11. 2016 a ukončen 31. 10. 2022.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Ctyri-miliardy-korun-miri-na-rozvoj-socialni-
-sluzeb-a-bydleni

Šlechtová: Fungující obce jsou základním 
stavebním kamenem rozvoje našich regionů
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Slechtova-Fungujici-obce-jsou-zakladnim-
-stavebnim-kamenem-rozvoje-(1)

V Akademii veřejného investování (AVI) 
se konal první seminář pro žadatele o dotace 
z programů MMR
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/V-AVI-probehl-prvni-seminar-pro-zadate-
le-o-dotace-z-programu-MMR

Řešíte finance na inkluzivní vzdělávání? Spolu-
pracujte s obcemi a požádejte o dotace z OP Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání

Školy a školská zařízení, příspěvkové organizace a soukromo-
právní subjekty (výhradně spolky, ústavy, obecně prospěšné spo-
lečnosti, nadace nebo nadační fondy, registrované církve či nábo-
ženské společnosti nebo jimi zřízené tzv. církevní právnické osoby) 
mohou žádat o dotace na inkluzivní vzdělávání. A to ve výzvě 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) „In-
kluzivní vzdělávání pro KPSVL II“ (Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám) vyhlášené 11. října 2016. Oprávněné sub-
jekty mohou uzavírat  partnerství s obcemi a DSO. Žádat o dotace 
lze do 11. prosince 2017, k dispozici je celkem 450 milionů Kč.
) http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-
-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl.

Parky 2016: nová grantová výzva pro města, ob-
ce a mikroregiony

Až 25 milionů korun na kompletní obnovu městského parku a 
odbornou pomoc při její realizaci nabízí městům již pošesté Nada-
ce Proměny Karla Komárka. Podporu z grantového programu Par-
ky mohou aktuálně využít i menší obce nebo mikroregiony v celé 
České republice. Uzávěrka žádostí je na konci března 2017.

Užitečné informace jsou také volně dostupné na jejím tematic-
kém portálu www.promenypromesta.cz. 

Další informace na stránkách www.nadace-promeny.cz.
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/rozvoj-venkova/pod-
pora-z-grantoveho-programu-parky.aspx

Nové výzvy pro předškolní vzdělávání
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žá-

dosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu. Cílem výzev je vybudování dostatečného množství kva-
litních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním vě-
ku a umožnit tak rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh 
práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované 
v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a Integrovaných 
plánů rozvoje území (IPRÚ) na území aglomerací, které si podporu 
předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Cel-
kem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. 

Podrobné informace o výzvě č. 58 pro ITI jsou zveřejněny zde, 
o výzvě č. 59 pro IPRÚ zde. Příjem žádostí 1. 11. 2016 – 31. 10. 2022.
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/skolstvi/nove-vyzvy-
-pro-predskolni-vzdelavani.aspx

Podpora prevence proti povodním i suchu
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem život-

ního prostředí ČR vyhlásilo dvě nové výzvy v Operačním programu 
Životní prostředí 2014–2020 zaměřené na protipovodňové projek-
ty a efektivnější hospodaření se srážkovou vodou. Zájemci o dota-
ci si mezi sebou rozdělí celkem 1,25 miliardy korun. Příjem žádostí 
je od 1. listopadu a do 5. ledna příštího roku.

Dokumenty k 45. výzvě: http://www.opzp.cz/vyzvy/45-vyzva
Dokumenty k 47. výzvě: http://www.opzp.cz/vyzvy/47-vyzva

) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/
podpora-prevence-proti-povodnim-i-suchu.aspx

Semináře k chytrému hospodaření 
s vodou v obcích pokračují
) http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/seminare/seminare-k-chyt-
remu-hospodareni-s-vodou-v-obcich-pokracuji.aspx?referrerID=109

MŽP schválilo další stovku projektů z OPŽP na li-
kvidaci ekologických zátěží či na péči o přírodu.
) Seznam schválených projektů

Skoro 1 miliarda korun na důležité vodohospodářské 
projekty i zajištění nestabilních svahů

Seznam schválených projektů
) http://www.mzp.cz/cz/news_161013_schvalene_projekty_VH
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