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Adventní andělé, Vánoce 2015.

A

Aktuálně:
Standardizaci získalo
od MZe 161 MAS.
Na řadě jsou strategie
Celkem 161 místních akčních skupin získalo dle informací SZIF ke konci roku 2015
certifikaci po splnění standardů MAS. První
sérii 35 certifikovaných MAS jsme přinesli
v minulém vydání ZV. Nyní přinášíme další
čtyři série s dalšími 126 webovými kontakty na MAS.
K 18. prosinci podalo 9 MAS žádost o realizaci SCLLD do MS 2014+. Ministerstvo
pro místní rozvoj se pokusí vydat pro MAS
dokument (osvědčení), kterým dají MAS na
vědomí, že prošly administrativní kontrolou
(pro banky, ústavy, kraje...), což se navrhlo
v platformě CLLD při Národní stálé konferenci.
Více informací na str. 15
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R

Regiony:
Mikroregiony se zapojují
do projektu Centra
společných služeb obcí
Svaz měst a obcí chystá v rámci OP Zaměstnanost projekt Centra společných služeb obcí (CSS). Stejně jako projekt na podporu meziobecní spolupráce je určen pro víceúčelové dobrovolné svazky obcí.
CSS budou obcím poskytovat servis
v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence a rozvoj území. Zejména se bude jednat o právní poradenství,
ekonomické agendy, poskytování služeb ve
školství, odpadovém hospodářství, sociálních
službách, cestovním ruchu, dopravě, bezpečnosti apod. Projekt za 395 milionů by měl
trvat tři roky. Do jeho přípravy se zapojilo
103 mikroregionů.
Více informací na straně 18

T

TÉMA:
Verdikt senátorů k RUD
šokoval starosty, otevřel
destabilizaci financování obcí
Protesty a rozhořčení mezi starosty vyvolal přístup senátorů k novele rozpočtového
určení daní.
O jediný hlas neprošlo dorovnání financování mezi kraji a obcemi. Podpořený byl
paradoxně zcela jiný návrh, jehož dopady
nejspíše obce ještě více poškodí. Původní
pozměňovací variantu, která obcím postupně dorovnávala příjmy, o které solidárně přišly při zavádění druhého důchodového pilíře před třemi lety, podpořila řada senátních
výborů a šance na jeho přijetí byly vysoké.
Nakonec ale bylo vše jinak! Ve 20. hlasování 15. schůze, tento pozměňovací návrh o jediný hlas neprošel.
Více informací na straně 3
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Venkov 2016
seminář se bude konat ve čtvrtek dne
4. 2. 2016 od 10.00 v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2,
v učebně Velká geologická.
Předpokládané ukončení je v 15 hodin.
Program semináře
10:00 Radim Perlín: zahájení semináře
10:15–10:45 Ivan Bičík: Hybné síly změn
venkova 1845–2015
10:45–11:15 Ondřej Konečný: Vývoj českého zemědělství v období začleňování
České republiky do EU: prostorová polarizace a multifunkcionalita
11:15–11:45 Radim Perlín: Kdo je v Česku zemědělec? Struktura uživatelů zemědělského půdního fondu.
11:45–12:00 Diskuze

12:00–13:00 přestávka na občerstvení
13:00–13:20 Dušan Romportl: Krajina
českého venkova – současné trendy změn
ve využití a struktuře
13:20–13:40 Zbyněk Janoušek: venkovská
krajina po roce 1990. Evaluace rozdílů dat
LPIS a databáze Katastrálního úřadu
13:40–14:00 Bětka Vazačová: Aktivita
obyvatel a kvalita života
14:00–14:20 Anna Čtvrtníková: Participace lokálních aktérů působících v turismu na rozvoj Východních Krkonoš
14:20–14:40 Václav Jaroš: Dopravně podmíněné exkluse ve venkovských oblastech
Česka
14:40–15:00 Kamila Klingorová: Sakrální
krajina českého venkova
Diskuze, ukončení semináře.
Radim Perlín vedoucí výzkumného centra
RURAL
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3

Verdikt senátorů k RUD šokoval starosty,
otevřel cestu k destabilizaci financování obcí
Novela rozpočtového určení daní neprošla o jeden hlas. Přijatý návrh obce poškodí
Protesty a rozhořčení mezi starosty vyvolal přístup senátorů k novele rozpočtového určení daní. O jediný hlas neprošlo
dorovnání financování mezi kraji a obcemi. Podpořený byl paradoxně zcela jiný
návrh, jehož dopady nejspíše obce ještě
více poškodí.
Původní pozměňovací variantu, která obcím postupně dorovnávala příjmy,
o které solidárně přišly při zavádění druhého důchodového pilíře před třemi lety,
podpořila řada senátních výborů a šance
na jeho přijetí byly vysoké. Nakonec ale
bylo vše jinak! Ve 20. hlasování 15. schůze, tento pozměňovací návrh o jediný hlas
neprošel.
Ke slovu tedy přichází výbory neprojednaný návrh, který sice obcím dorovnává částku okolo dvou miliard korun,
ale v jiné pasáži téhož zákona vypouští
podíl obcí na dani z příjmů fyzických osob
(zpravidla 1,2 miliardy a více). Při avizovaném zvyšování výběru daní v následujících letech tak může dojít k paradoxní
situaci, že obce mohou z daní dostat
v příjmech ještě méně, než pokud by byl
přijat původní vládní návrh řešící pouze
změnu v příjmech krajů.
Senátní kotrmelce tím však nekončí.
Blesková změna v rozpočtovém určení
daní obcí navržená Senátem, je předmětem posuzování odborné komise na půdě ministerstva financí, která po dlouhé
době zasedala teprve před několika dny.
Nikdo z přítomných netušil, že už za dva
týdny Senát udělá takové rozhodnutí,
které vypouští celou jednu složku příjmů
obcí. O tomto řešení se měla vést odborná diskuse této komise až za několik
měsíců.
A jak se na situaci dívají starostové?
„Dění v Senátu jsem sledoval. Nicméně
absurdita rozhodování senátorů všem
starostům dochází až nyní. Jsem zděšen,
že někteří popřeli v průběhu hlasování
svá předchozí hlasování na výborech i písemné přísliby starostům, kteří s nimi vedli dialog. Rozhodnutí Senátu obce poškozuje, protože výpadkem evropských
prostředků nemají možnost pokrýt ani
údržbu infrastruktury,“ vysvětluje například starosta Němčovic v Plzeňském kraji Karel Ferschmann.
O dalším osudu této velmi nepovedené senátní legislativní samotvorby v nejbližších dnech rozhodovaalo plénum Poslanecké sněmovny. Ani jedna ze dvou
velmi tristních variant nového rozpočtového určení daní však pro obce a města
nebude znamenat nic jiného, než obrovské zklamání.
SMS, Deník

NÁVRH BYL ZAMÍTNUT
PŘÍTOMNO=65
[A] ANO=32 [N] NE=6

[0] NEPŘÍTOMEN=16

JE TŘEBA=33
[X] ZDRŽEL SE=27

[T] TAJNÝ HLAS

Senátorský klub České strany sociálně demokratické
0  Miroslav Antl
X  František Bublan
X  Petr Gawlas
X  Jan Látka
X  Antonín Maštalíř
X  Božena Sekaninová
X  Zdeněk Škromach
X  Dagmar Terelmešová
X  Jan Žaloudík

X  Ivo Bárek
X  Jiří Dienstbier
X  Jan Hajda
X  Jaroslav Malý
X  Hassan Mezian
X  Jaromír Strnad
0  Milan Štěch
N  Martin Tesařík

X  Zdeněk Berka
X  Milada Emmerová
X  Jaromír Jermář
X  Miloš Malý
N  Miroslav Nenutil
N  Radek Sušil
X  Pavel Štohl
X  Emilie Třísková

X  Zdeněk Besta
N  Lubomír Franc
X  Karel Kratochvíle
N  Radko Martínek
X  Vladimír Plaček
X  Eva Syková
X  Josef Táborský
X  Petr Vícha

Senátorský klub Občanské demokratické strany
A  Lumír Aschenbrenner
0  Daniela Filipiová
A  Jiří Oberfalzer
A  Miloš Vystrčil

A  Petr Bratský
A  Jiří Burian
A  Pavel Eybert
A  Tomáš Grulich 0  Tomáš Jirsa
A  Jaroslav Kubera
A  Milan Pešák
0  Přemysl Sobotka A  Veronika Vrecionová
0  Jaroslav Zeman

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí
A  František Bradáč
A  Václav Hampl
A  Zdeněk Papoušek

A  Zdeněk Brož
A  Jiří Carbol
A  Jiří Čunek
A  Miluše Horská A  Stanislav Juránek 0  Patrik Kunčar
A  Petr Šilar
A  Alena Šromová

Klub Starostové a nezávislí
A  Jan Horník
A  Jiří Šesták

A  Luděk Jeništa
A  Jiří Vosecký

A  Zbyněk Linhart

A  Leopold Sulovský

Senátorský klub SPO + KSČM + Severočech
0  František Čuba
A  Jozef Regec

A  Jaroslav Doubrava X  Václav Homolka 0  Jaroslav Palas
A  Jan Veleba

Senátorský klub ANO + Severočeši.cz
0  Zuzana Baudyšová
0  Peter Koliba

0  Alena Dernerová

0  Zdeňka Hamousová N  Jiří Hlavatý

0  Václav Láska
0  Eliška Wagnerová

A  Libor Michálek

Nezařazení
0  Ivana Cabrnochová
A  Ivo Valenta

A  Jitka Seitlová

Detail klíčového senátního hlasování, které dopadlo v neprospěch senátními výbory a obcemi podporované varianty, naleznete zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15602&O=10
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Téma: Rozpočtové určení daní

Senát v roli ochránce samospráv selhal
Senát rozhodl, jak má vypadat rozpočtové určení daní pro následující roky. O JEDINÝ HLAS neprošel návrh senátních výborů,
který pamatoval nejen na rozpočty krajů, ale i legitimně zvyšoval
příjmy obcí a měst od roku 2017 a dále od roku 2018. Nakonec
Senát schválil variantu, která na jedné straně obcím přidává výrazně méně, než jak navrhovaly jeho senátní výbory, ale nadto odnímá obcím příjem z daně podnikajících fyzických osob.
Chceme na tomto místě poděkovat všem senátorům, kteří podpořili oprávněné požadavky obcí a měst, poděkovat také členům senátních výborů – pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
a dále výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a také senátní
komisi pro rozvoj venkova. Litujeme, že tolik senátorů nedorazilo do
práce, jestliže pětina senátorů na klíčovém hlasování chyběla. Nerozumíme důvodům, proč nebyla senátory podpořena totožná rozhodnutí třech senátních orgánů, a ptáme se, k čemu je Senát zřizuje, když je
pak přehlíží. A nechápeme, že tolik senátorů obce a města nepodpořilo a proč několik senátorů dokonce změnilo své původní hlasování
ze senátních výborů a přísliby, které dali nám starostům.
Bohužel Senát neprokázal, že by byl ochráncem samospráv, nicméně kvůli jednomu hlasu nechceme odsoudit všechny senátorky
a senátory a ani tuto ústavní instituci jako celek.
Nyní bude na poslancích, jakou verzi zákona nakonec přijmou.
Senátní verze však podle našeho názoru skrývá v sobě několik nedostatků, cítíme jako povinnost na ně upozornit. Nutno předeslat,
že zatímco celý legislativní proces a jeho diskuse se týkala DPH, náhle Senát zasáhl do jiné příjmové daně – daně z příjmů fyzických
osob. Podle našeho názoru by se o takto zásadní věci mělo jednat
už ve sněmovně, nikoli až v senátním kole. Z tohoto důvodu však
pokládáme za obezřetnější, aby byla schválena původní předloha,
podpořená poslanci, protože návrh senátorů může mít v horizontu 2 let negativní dopad na samosprávy.
Pro další zápas o podobu rozpočtového určení daní a příjmy obcí a měst ze sdílených daní je však nutné neřešit primárně detaily zákona, ale nastavit základní parametr, jaký má být poměr příjmů ze
sdílených daní jednotlivých úrovní veřejné správy (státu, krajů, obcí
a měst), a to ve vazbě k zákonem svěřeným úkolům. Jsme přesvědčeni i s ohledem na negativní výhled možností obcí čerpat na veřejné potřeby prostředky z nového operačního období EU, že obce jsou
podfinancovány právě s ohledem na delegované úkoly a své poslání. Jsme nadále připraveni spolupracovat na přípravě změn v RUD,
pokud o to ústavní instituce stojí. Pevně věříme, že tento zájem má
i Senát, i když jeho včerejším rozhodnutím jsme trpce zklamáni.
Odůvodnění možných úskalí konečného návrhu Senátu k RUD:
Přehlédneme-li, že Senát poněkud nepochopitelně zasáhl do jiného daňového příjmů samospráv, než jak původní předloha mířila (vládní návrh se týkal DPH, senátoři obcím však poněkud překvapivě sebrali příjem ze záloh příjmové daně podnikajících fyzických osob), pak je nutné vznést i věcné námitky, relativizující
údajný přínos senátního návrhu pro obce a města.
Především unáhlené odstranění jediného motivačního faktoru,
kterým obce mohou ovlivňovat své příjmy od podnikajících fyzických osob, se může z budoucího hlediska ukázat jako nezodpovědné. Proč by měly obce nadále motivovat podnikatele k aktivitě, vytvářet podmínky k podnikání, když odpovídající daňové příjmy jsou jim zrušeny? Senátoři poněkud přehlédli, že na této daní
má podíl téměř 1/3 obcí, což je projevem právě oné „motivace“
obcí v RUD. Motivační faktory v rozpočtovém určení daní mají své
místo. SMS ČR nemá ke stávajícím motivačním faktorům v RUD
zásadní výhrady, jako problematické se nám jeví jiná místa RUD.
Za druhé, pokud se tvrdí, že obce i při zrušení této daně vydělají na senátním návrhu jednu miliardu, pak jde o ničím nepodložené dohady. Jen v letošním roce stát zřejmě vybere více peněz na této dani než vloni, tím ovšem odhad údajného přínosu pro obce dostává povážlivé trhliny. Jen kdyby stát letos na této dani vybral pro
obce o 1 miliardu více, což při 4,5% růstu ekonomiky je spíše podsazené číslo, pak už senátní návrh pro obce znamená nulový pří-
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nos. Každý další lepší výsledek daňového výběru pak už pro obce
znamená mínus.
A v neposlední řadě nutné zmínit, že pokud bude schváleno zavedení elektronické evidence tržeb, pak samo ministerstvo financí
předpokládá nárůst příjmů státu na příjmových daních o až 15 miliard (i když odhady stále upravuje). Při naplnění tohoto ministerského odhadu potom zrušení příjmu obcí a měst z vybraných záloh pak již bude znamenat pro obce každoroční ztrátu. Tvrdí se, že
tato daň je nestálá, zatímco výběr DPH je stálý. Ani toto tvrzení není správné podle výsledku jednotlivých let v uplynulé dekádě, přesto však je krajně nezodpovědné tvrdit, že stát na této dani pro obce v letošním roce a letech dalších nevybere alespoň 2 miliardy
a pro více než 1/3 obcí bude nový systém příznivější. Obáváme se,
že opak bude pravdou, jak naznačuje růst ekonomiky.
Ze všech shora uvedených důvodů měl podle našeho názoru Senát naplnit roli ochránce samospráv, a to i obecních, nejen krajských,
a navýšit příjmy obcí a měst podle návrhu svých senátních výborů
a své senátní komise. Čest těm senátorkám a senátorům, kteří důSMS ČR
věry svých voličů a obcí svého obvodu nezklamali.

Místo firem má obce „živit“ DPH
Na radnicích měst a obcí by letos teoreticky mohly být o něco veselejší Vánoce. Obecní kasy by mohly získat více peněz z vybraných
daní a od příštího roku by si měli finančně polepšit i samotní radní.
Co konkrétně se plánuje? První změnu nadělil městům někdejší exministr pro místní rozvoj a nynější senátor za ČSSDRadko Martínek.
V novele zákona o rozpočtovém určení daní (v takzvaném RUDu) prosadil pozměňovací návrh, aby obce od roku 2017 dostaly
větší podíl z vybrané daně z přidané hodnoty (DPH).
Dnes obcím náleží 20,83 procenta z vybrané DPH, přespříští rok
se podíl zvýší na 21,4 procenta. V reálu dostanou obecní kasy minimálně o dvě miliardy navíc.
Zároveň se ale sníží podíl obcí na firemních daních, přibližně o
1,2 miliardy korun a částečně klesnou podíly od živnostníků. Návrh podpořil i ministr financí Andrej Babiš (ANO). Získávat peníze
jako podíl z DPH by pro obce mělo být teoreticky výhodnější než
od firem. DPH je lépe „vybíratelnou“ daní a její výnos by se v příštích letech mohl ještě zvýšit po zavedení elektronické evidence tržeb (EET) a kontrolního hlášení k DPH. Babiš v takovém případě
odhaduje dodatečný výnos pro obce až na 5,5 miliardy korun.
Lepší výnos i možná úskalí
Už v loňském roce se na DPH vybralo rekordních 322 miliard korun. Letos za tři čtvrtletí berní úřady oznámily inkaso DPH ve výši
233,1 miliardy korun, což je o 300 milionů více než loni touto dobou, a to i přes to, že od letoška je zavedena třetí snížená sazba
DPH ve výši deset procent na knihy, léky a dětskou výživu. Pro představu: odhadovaný propad kvůli třetí sazbě DPH je za deset měsíců letoška asi 3,2 miliardy korun. Ekonomika ovšem celý rok roste
tempem až 4,5 procenta a tyto ztráty zatím pohodlně dokrývá.
Svaz měst a obcí ČR se nicméně na Senátem navrhovanou daňovou rošádu dívá opatrně. Senátorům zástupci svazu poděkovali za snahu zvýšit příjmy do obecní kasy, zároveň ale upozornili na
úskalí navrhované změny.
Senátoři totiž kromě podílu z podnikových daní omezili částečně i příjem z daní podnikajících fyzických osob (dnes mají obce podíl 30 procent dle bydliště podnikatele). „Z nich mají samosprávy
v současné době výnos cca jednu miliardu korun, přičemž zavedení EET a kontrolního hlášení DPH, s kterými počítá ministerstvo financí, může tento výnos významně ovlivnit a zvýšit. Nemuselo by
tak být prozřetelné se této motivační složky vzdát,“ uvedla mluvčí
SMO ČR Štěpánka Filipová.
Svaz měst se proto ještě poradí, zda Senátem navrženou změnu v této podobě oficiálně podpoří, nebo bude iniciovat další jednání s ministerstvem financí. Senátní změna zákona o RUD každopádně míří do sněmovny k opětovnému hlasování, prostor pro
změny tak ještě existuje.
Deník
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Téma: Rozpočtové určení daní
Před rozhodnutím Parlamentu

Argumentář SMS ČR k vládní novele RUD
Dne 2. prosince 2015 očekáváme klíčové hlasování v plénu Senátu, které se bude týkat novelizace zákona 243/2000 Sb. o RUD. Naše sdružení velmi podporuje zařazení obcí po bok krajů tak, aby došlo k posílení příjmové složky obcí z DPH. Jaké máme argumenty?
1. V roce 2012, kdy se zvyšovalo DPH, se obcím a krajům (společně) nedal podíl na tomto zvýšení DPH, protože zvýšený výběr
měl jít na financování důchodové reformy. Konkrétně důvodová
zpráva uváděla toto:
V roce 2013 by pak tyto příjmové dopady byly následující:
Rok 2013
Daň z přidané hodnoty
Státní rozpočet a místní rozpočty v mld. Kč
15,7
státní rozpočet
4,8
rozpočty obcí
2,0
rozpočty krajů
Pokud bude přijata navrhovaná úprava zákona o rozpočtovém
určení daní, bude rozdělení dopadů navrhované právní úpravy do
příjmů veřejných rozpočtů v roce 2012 následující:
Rok 2012
Daň z přidané hodnoty
Státní rozpočet a místní rozpočty v mld. Kč
21,3
státní rozpočet
0
rozpočty obcí
0
rozpočty krajů
Jak je patrné, příjmy samospráv měly zůstat na svém, zatímco
státní rozpočet si měl přilepšit celkem o 21,3 mld. Kč na realizaci
důchodové reformy. Obce se na nenavýšení podílely 4,8 mld. Kč,
tzn., že o tuto částku jejich rozpočty nenarostly, a kraje částkou
2 mld. Kč. Celkem samosprávy 6,8 mld. Kč.
2. V tomto r. 2015 stát důchodovou reformu zrušil, ale DPH nesnížil, již zde je první pokrytectví státu, že si zvýšený výběr na DPH
ponechal (měl DPH snížit na původní sazby před změnou v r. 2013),
ale toto samosprávy neřeší, řeší jen neodůvodněnou nerovnost, tj.
diskriminaci obcí a měst. Zvýšený výběr z DPH vláda totiž chce promítnout pouze do rozpočtů krajů, jak jsem uvedl shora, ostatní samosprávy – obce a města z tohoto podílu hodlá vynechat.
3. Odpůrci našich snah budou jistě argumentovat, že stát již přidal obcím při velké reformě RUD v r. 2013 přes 12 mld. Kč. To je sice pravda, ale i v tehdejší reformě se důsledně dodrželo to, že žádný tento příjem NEŠEL ze zvýšeného DPH. To je vidět na sazbách
sdílených daní, podle nichž se podílí obce na daňových příjmech
státu – obcím přísluší podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou,
dále tentýž podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob, dále tentýž oddíl
na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob. Ale u DPH je to podíl 20,83 % z celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty!! (viz § 4 odst. 1 RUD)
4. Jak by se měly navracet příjmy i pro obce a města, jednoznačně dokládá samotný návrh vlády a vývoj sazeb pro obě dvě úrovně samosprávy.
Podíly obcí na DPH do r. 2007 2008–2011 2012 2013–2015 od r. 2016
(vývoj v letech)
20,59%
21,40% 19,93% 20,83%
20,83%
(dle návrhu vlády! proč? alespoň 21,40% dle 2011)
Podíly krajů na DPH do r. 2004 2005–2011 2012 2013–2015 od r. 2016
(vývoj v letech)
3,1%
8,92%
8,29%
7,86%
8,92%
(dle vlády se krajům má vrátit původní výše z r. 2011)

Jak je vidět, tato tabulka nejlépe ilustruje, že samosprávám minimálně na rok 2016 vyvstává jednostranná diskriminace, a to vůči státu i krajům.
5. Celý zvýšený výběr ze zvýšeného DPH si tak vlastně stát dle
vládního návrhu novely RUD ponechá, i když důchodovou refor-
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mu, pro kterou zvýšení DPH zavedl, zrušil, a malou část dá krajům,
v řeči čísel dle očekávaného výběru DPH pro r. 2016 se celkem jedná o cca 25 mld. Kč, z nichž krajům dá 3,5 mld. Kč a obcím/městům 0 mld. Kč.
6. Dopad oprávněného požadavku obcí / měst, ať se jim dá aspoň to, co jim náleželo v DPH dle sazeb před r. 2012, je do státního rozpočtu 2,5 mld. Kč. Tzn., že zvýšené inkaso na DPH by se dělilo takto: celkem 25 mld. Kč, z toho stát = 19 mld., kraje = 3,5 mld.,
obce/města = 2,5 mld.
Ve vztahu k celkovému objemu prostředků z DPH se jedná o marginální záležitost.
7. Je nutno dodat, že obce a města nebudou mít financovány množství veřejných potřeb, které bylo možné hradit z evropských
zdrojů období 2007–2013, neboť v novém období 2014–2020 nejsou způsobilé k financování z evropských zdrojů, a to konkrétně –
cestovní ruch (zcela vyloučeno), místní komunikace (zcela vyloučeno; u komunikací budou podpořeny pouze krajské a státní projekty), veřejná prostranství (vyloučeno až na výjimky), kulturní dědictví
(vyloučeno až na výjimky, budou moci být podpořeny některé větší
krajské a státní projekty obnovy muzeí, knihoven a velkých památek), domovy pro seniory (zcela vyloučeno) a zařízení pro volnočasové aktivity (vyloučeno až na výjimky).
Příkladem lze uvést, že např. na potřeby rekonstrukce místních
komunikací bylo v období 2007–2013 vynaloženo ve všech ROP
celkem 3,871 mld. Kč (opraveno bylo celkem 652 km místních komunikací).
Celkem se odhaduje, že na tyto shora uvedené potřeby bylo jen
v ROPech investováno v období 2007–2013 celkem 38 mld. Kč.
V nastupujícím období to bude z hlediska obcí jen zanedbatelné
množství dříve alokovaných prostředků.
Z výše uvedených důvodů SMS ČR jednoznačně podporuje rozšíření vládního návrhu novely RUD o obce a vyzývá senátory k přijetí příslušných pozměňovacích návrhů. V intencích tohoto stanoviska je formulována i společná výzva předsedů SMS ČR a SPOV ČR
Stanislava Polčáka a Edurda Kavaly. Tato výzva byla adresována všem
senátorům, kteří o věci jednali 2. prosince 2015.
SMS ČR

Svaz měst a obcí nesouhlasí
s rušením motivačních prvků u daní
Svaz měst a obcí ČR bude usilovat o změnu rozpočtového určení
daní (RUD) tak, aby města a obce nepřišly o motivační prvky. Novelu zákona č. 243/2000 Sb., která s jejich zrušením počítá, schválila
Poslanecká sněmovna. Podle ní se má od roku 2017 zvýšit podíl
z DPH pro města a obce na 21,4 %, současně se však mají zrušit motivační prvky, které z daní z příjmů fyzických osob jdou samosprávám.
Změna by ale pro řadu samospráv znamenala významný výpadek ve
financování. Na problém upozorňují například Praha či Černošice.
Svaz chce o dané věci intenzivně jednat s ministerstvem financí.
„Ke zrušení motivačních prvků daní z příjmů fyzických osob neexistují žádné důvody. Navíc jim nepředcházela žádná analýza a bohužel to vypadá, že se tak trochu zapomnělo na fakt, že města
a obce jsou podfinancované dlouhodobě. Vnitřní dluh samospráv
je v řádu několika miliard a stále stoupá. Čas na změnu zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby se samosprávám nic neubíralo, ba
naopak přidalo, je. Schválená novela má totiž platit od roku 2017,“
říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl
a dodává: „Nejen v souvislosti s RUD oceňujeme přízeň senátorů
a poslanců, upozorňujeme však na to, že změny RUD nelze dělat
bez předcházejících analýz dopadů.“
V roce 2010 se samosprávám o 17 % snížil příspěvek na přenesenou působnost. Od ledna 2016 sice bude valorizován, zvýší se však
o pouhé 1 %. O financování měst a obcí včetně RUD i o penězích na
služby, které města a obce poskytují občanům jako tzv. prodloužená
ruka státu, se intenzivně debatovalo také na XVIII. celostátní finanční konferenci. Konala se 9. a 10. prosince 2015 v Praze a zúčastnily
Zdroj: SMO ČR
se jí čtyři stovky starostek a starostů.
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Spolek po valné hromadě mezi hlavní úkoly zařadil
opět RUD, pošty či uspořádání semináře Tvář venkova
Spolek pro obnovu venkova bude i nadále vyvíjet aktivity k narovnání rozpočtového určení daní (RUD) obcím ve spolupráci
s ostatními partnery. Jako hlavní úkol si to stanovili jeho členové
na valné hromadě, která se konala 1. prosince 2015 na půdě ministerstva zemědělství v Praze.
Z dalších úkolů vyplynulo, že Spolek bude kontrolovat projekt
meziobecní spolupráce (MOS) s ohledem na nebezpečí nucené
centralizace obcí a iniciovat setkávání partnerů k tomuto tématu.
Věnuje rovněž pozornost Evropskému venkovskému parlamentu
(EVP) a na společných schůzkách partnerů (SPOV, NS MAS, SMO,
SMS) hodlá připravovat podněty pro závěry z Národní konference
venkov (NKV), které budou podkladem pro závěry EVP.
Valná hromada si stanovila za další cíle projednat doporučení ze
schválené zprávy revizní komise, prosazovat postoj SPOV k probíhající transformaci pobočkové sítě České pošty s. p. a uspořádat ve
spolupráci s akademickou obcí seminář na téma „Tvář venkova“.

Kavala: Nové RUD by měli
navrhnout finanční odborníci
Předseda Spolku Eduard Kavala se vyjádřil k úrovni vzájemné
spolupráce mezi SPOV a jeho partnery (SMS a SMO), kteří mají ve
svých prioritách RUD jako společné téma. Shrnul průběh hlasování v Poslanecké sněmovně (návrh poslankyně Kovářové nebyl přijat) i v Senátu (pro pozměňovací návrh zvýšit podíl daňových příjmů, které plynou obcím z výběru DPH, o přibližně 2 miliardy korun od roku 2017 a o dalších 7 miliard od roku 2018, chyběl jeden
hlas. Schválen byl návrh senátora Martínka, který obcím příjmy nezvýší a velká města pravděpodobně poškodí – jednání bylo až po
konání VH SPOV.)
Kavala navrhnul, aby SPOV nadále prosazoval nejprve narovnání
DPH, poté vytvoření nového RUD. Vyjádřil přání, aby nové RUD nenavrhovali SPOV, SMS a SMO, ale finanční odborníci. „Jejich návrh
bude následně z naší strany podpořen či připomínkován,“ uvedl.

Eduard Kavala (SPOV)

Zuzana Dvořáková (MZe)
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Jiří Červenka (SMO)

Miroslava Tichá (MMR)

Jan Záhorka (AgK)

Tomáš Chmela (SMS)

Vznesl také prosbu na zástupce krajů, aby podpořily snahy a potře- podpisu dohody s ministerstvem kultury. Z plánovaných aktivit buby obcí. Nakonec navrhl, aby se spolu se zemědělci (AgK, ZS, ASZ) dou významnější účast na Regiontouru 2016, soutěž Vesnice rodiskutovalo o problémech, jež se týkají půdy.
ku, či Národní konference Venkov 2016.
Pozitivní zpráva –
počet členů Spolku stoupá
Ze zprávy o činnosti Spolku mimo jiné vyplynulo, že počet jeho
členů stoupá. V této souvislosti padl i návrh krajským předsedům
oslovit obce, jež se účastní soutěže Vesnice roku, zda mají zájem
zapojit se do činnosti Spolku. SPOV má nadále dva tajemníky – Ivu
Svobodovou a výkonného tajemníka Stanislava Rampase.

Na základě termínového kalendáře akcí byla podána žádost o
dotaci pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 na MMR.
Součástí projektu je 10 seminářů na konkrétní aktuální témata, 6
motivačních seminářů k soutěži Vesnice roku a účast Spolku a propagace SVR na veletrhu Regiontour 2017.
Valná hromada schválila rámcový návrh rozpočtu na rok 2016
s tím, že teprve na konci roku bude známo, zda a v jaké výši přidělí MMR Spolku dotaci. Valnou hromadu řídil předseda Spolku
Dohody a aktivity
Eduard Kavala. Mezi přítomnými hosty byli zástupci ministerstev
V blízké budoucnosti mají být podepsány některé dohody. Do- zemědělství, vnitra, SMS, SMO, Asociace krajů, Agrární komory i
hoda se Státním pozemkovým úřadem, dohoda s Asociací malých Zemědělského svazu.
a středních podnikatelů a živnostníků ČR. Do března pak dojde k
Ze zápisu Ivy Svobodové upravila Marie Šuláková

Ivan Mařák (AsK)

Martin Pýcha (ZeS)
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Termínový kalendář schůzí a akcí SPOV ČR pro rok 2016
Datum
Místo
5. 1.
Praha – Senát
20. 1.
Praha – Hrad, Sněmovna
14. – 17. 1.
Brno – výstaviště
2. 2.
Praha – Senát
1. 3.
Praha – ND Smíchov
(od podpisu podmínek SVR 2016 do 30.4.
8. 3.
Prostějov – Společenský dům
5. 4.
Praha – Senát
3. 5.
Praha – Senát

Program
(Seminář +) Schůze SPOV ČR
Přijetí vítězů SVR 2015
Regiontour 2016
(Seminář +) Schůze SPOV ČR
Den malých obcí / (Seminář +) Schůze SPOV ČR
6 motivačních seminářů SVR)
Den malých obcí
(Seminář +) Schůze SPOV ČR
(Seminář +) Schůze SPOV ČR

21. 5.
květen, červen
7. 6.
25. 8. – 30. 8.
srpen, září
září
září/říjen
4. 10.
podzim
listopad
1. 11.
6. 12.
(prosinec

Má vlast cestami proměn
Krajská kola SVR 2016
(Seminář +) Schůze SPOV ČR
Země živitelka 2016 / (Seminář +) Schůze SPOV ČR
celostátní hodnocení SVR
Vesnice roku 2016
ocenění vítězů SVR 2016
(Seminář + ) Schůze SPOV ČR
Konference Venkov 2016 / (+ schůze)
Dny malých obcí
(Seminář +) Schůze SPOV ČR
Valná hromada SPOV ČR
Přijetí vítězů SVR 2016)**

Praha – Vyšehrad
obce ČR
Praha – Senát
České Budějovice – výstaviště
vítězné obce krajského kola SVR
Luhačovice – Lázeňské nám.
vítězná obec
Praha – Senát
Ústecký kraj
Praha, Prostějov
Praha – Senát (nebo ND Smíchov)
Praha
Praha – Senát, Sněmovna, Hrad

Dále účast v soutěži Vesnice roku 2015, vyjednávacích týmech MZe a MMR a monitorovacím výboru, vydání další knihy Tvář venkova
a výroční zprávy.
** Po zkušenostech z posledních ročníků soutěže možnost přesunutí na začátek roku 2017

Dohoda o spolupráci Státního pozemkového úřadu a SPOV ČR

3. prosince 2015 byla ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu Svatavou Maradovou a předsedou SPOV ČR Eduardem Kavalou podepsána dohoda vztahující se k pozemkovým úpravám a implementaci venkovské regionální politiky.
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Soutěž Vesnice roku naplňuje dávné
sny o venkovu
Vážené předsednictvo, dámy a pánové, členové našeho Spolku,
starostky a starostové vítězných obcí naší soutěže!
Předpokládám, že víte, že od pamětníka, či fosílie Spolku, nemůžete očekávat nic jiného, než jeho paměti, vzpomínky na vzdálené události, snahy a naděje. však platí-li známý výrok TGM, že
státy se opírají o ty ideály, kterými vznikly, tak proč by totéž nemělo platit o našem Spolku? Proč bychom si neměli připomenout naše sny, zejména když se rodily v době, kdy – s odpuštěním připomínám – masy pracujícího lidu na venkově se zavázaly plnit závěry posledního sjezdu strany?
V této době se u nás objevily dokumenty o evropském hnutí, které se týkalo venkova a jeho významu pro celou společnost, a svou
hodnověrností platily jak pro současnost, tak i pro budoucnost. Tyto etické myšlenky vyžadovaly pro realizaci dvě základní podmínky:
angažovanost a podporu státu, a aktivitu a participaci obyvatel. Tyto ideje, zvané DORFERNEUERUNG – OBNOVA VESNICE, se
staly politickými programy zemí Rakouska a Bavorska. My jsme byli
tímto způsobem otevřené spolupráce státu s občany očarováni; bylo nám zřejmé, že toto je možné jen v demokracii. Ta se nám tehdy
zdála vzdálená. Přesto jsme se snažili uplatnit tyto myšlenky alespoň
v architektuře a urbanismu. Stalo se však něco úžasného: přišel listopad 1989 a s ním znovuzrození svobody a demokracie! Dovoluji
si při dnešním slavnostním dni tuto šťastnou událost pro nás a pro
naše děti připomenout.
Pro skupiny enthusiastů v Brně a v Praze vznikl palčivý úkol: co
nejrychleji prosadit tyto evropské ideje do hlubokých politických
a hospodářských změn. Proto jsme návrh českého Programu obnovy vesnice počali zpracovávat ihned. K tomu nás posilovaly četné
kontakty s odborníky v sousedních státech, exkurze po výsledcích
obnovy, i četné semináře.
Dlouhodobý význam
Program obnovy vesnice předložil do vlády ČR ministr životního prostředí Ivan Dejmal, pozdější první předseda našeho Spolku.
Ta jej přijala dne 29. května 1991. Jeho význam ocenil její předseda Petr Pithart slovy, která rád opakuji: „Konečně je tady něco, co
má dlouhodobý význam!“ Velice důležité bylo, že se k Programu
přihlásilo přes dva tisíce obcí, které v něm vidělo přirozenou cestu
svého vývoje a začalo se jím řídit. Rovněž bylo důležité, že jsme se
přihlásili do Evropského pracovního společenství pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Tato nevládní, kulturní instituce, pořádá kongresy venkova, v nichž projednává problematiku venkova a pořádá soutěž Evropská cena obnovy vesnice.
Volby v roce 1992 však přinesly nový politický směr země, s jinými prioritami. Bylo zřejmé, že starost o vývoj venkova mezi nimi není. Proto se rozhodla skupina iniciativních občanů založit Spolek pro
obnovu venkova. Jeho hlavním cílem bylo prosadit, aby se Program
obnovy venkova (POV) stal politickým programem vlády. To se podařilo až v roce 1998, kdy se díky ministrovi Jaromíru Císařovi stal
inovovaný POV součástí regionální politiky vlády. Také se zdařilo
v roce 1995 prosadit finanční podporu Programu. Tato podpora obnovy a rozvoje venkova zůstává součástí státního rozpočtu stále.

9
K zakořenění soutěže přispěl prezident Václav Havel, který zavedl tradici přijetí starostů vítězných vesnic na Hradě. Hned při prvním přijetí ocenil nejen zvelebování vesnic, ale zejména „pomáháte rozvíjet občanskou společnost, která je nejlepší zárukou stability státu i uplatnění každého jednotlivce“. Po skromných začátcích
přináší soutěž každým rokem závažnější výsledky a stala se dokladem vývoje venkova v demokratických poměrech. Dostalo se jí
to nejcennější, co se jí mohlo stát: stala se tradicí! Vyhodnocení
soutěže se stalo největší oslavou práce, života i perspektivy našeho venkova. K vyvrcholení oslav patří i dnešní slavnostní setkání
v tomto jedinečném historickém prostředí.
Evropský rozměr venkova
– vyšší smysl a poznání
Jak se našim vesnicím daří ve srovnání s evropskými se děje v soutěži Evropská cena obnovy vesnice, které se zúčastňuje vítěz naší soutěže, nositel zlaté stuhy. A také nás v soutěži Kvetoucí sídla Evropy
reprezentuje vítěz Zelené stuhy. Tato srovnání vesnic vychází pro náš
venkov velmi příznivě. Naše vesnice si odnáší nejen přední ocenění,
ale jejich občané i emotivní pocity šťastně prožívaného života.
Naše země žije čtvrt století v období míru a stability, v naší historii nevídaném. Stali jsme se součástí Evropské unie a obranného svazku NATO. Přijímáme evropské dotace, projev neobyčejné solidarity
zemí Evropské unie. Čerpá je mnoho venkovských obcí. Řada podpůrných dotací je rovněž součástí státního rozpočtu. To vše se zdárně projevuje v podmínkách našeho venkova. Dovoluji si zde však říci, že dotace nejsou všechno, pouze dotace nestačí. Nejdůležitější je
právě to, co v soutěži prokazujete právě vy: udržování genia loci každé vesnice, zachovávání pospolitosti, kvality venkovského života
a jeho ducha, tedy etických idejí POV, tedy hodnot, které penězi
nelze vyčíslit. Vývoj však také s sebou přináší na vesnici také necitlivé přestavby a ztrátu místního rázu, poměšťování, apendixy nových
sídlišť, novotvary a exhibice novostaveb, zábory nejúrodnějších půd,
průmyslové zóny, i změny v životním stylu. S těmito negativními součástmi dravého vývoje bychom měli svádět účinnější zápas.
Jsem přesvědčen, že právě vy, účastníci a vítězové naší soutěže,
dáváte příklad v cílevědomém udržování dědictví otců a v předávání klíčů od domova. V tom vidím i vyšší smysl a poslání naší
soutěže a za to je třeba Vám děkovat.
Jan Kruml
iniciátor soutěže a bývalý předseda Spolku pro obnovu venkova
Senát, 3. 12. 2015

Obce – státotvorná společenství
Pro propagaci venkova se ukázalo významné, že náš Spolek založil v roce 1995 soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
Koná se každoročně a určitě nejzávažnějším faktem je poměrně
velká účast soutěžících obcí. To prokazuje, že obce jsou hrdé na
výsledky své činorodosti a chtějí je ukázat veřejnosti. Hlediska POV
jsou začleněna do podmínek soutěže, takže uskutečňování idejí
Programu na našem venkově je v přihláškách obcí dokumentováno. Blahopřeji Vám, vítězům soutěže, avšak oceňuji všechny obce, přihlášené do soutěže. Všechny se stávají určitým příkladným
společenstvím a jejich účast lze ocenit jako státotvornou.
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Výbor se na základě jihočeské výzvy zabýval
zejména předfinancováním činnosti MAS
140 MAS podalo žádost o MAP vzdělávání. Strategii zatím jen 8 MAS.
Výbor Národní sítě MAS se v prosinci zabýval zejména otázkou
předfinancování činnosti jednotlivých místních akčních skupin
v novém programovém období. Reagoval tak na jihočeskou výzvu,
která na nedostatek financí upozornila kvůli zpoždění přípravy
programů ze strany řídících orgánů. Výbor řešil i další aktuální stav
rozjezdu nových operačních programů a hodnotil zejména úlohu
komunitně vedeného místního rozvoje a připravenost jednotlivých
MAS, která také není dostačující. Dopříště chce NS MAS posoudit
způsoby a modely financování jednotlivých MAS.

Usnesení z jednání výboru NS MAS 8. 12. 2015
Výbor NS MAS:
–	doporučuje KS NS MAS Jihočeského kraje neodesílat v předloženém znění otevřený dopis ministryni pro místní rozvoj
Karle Šlechtové, případně zvolit jinou formu diskuze ohledně financování MAS v současném přechodném období
–	schvaluje Martina Kučeru z MAS Český sever, z. s. jako náhradníka do MV OP ŽP
–	schvaluje postup podepsání Dohody o narovnání a darovací
smlouvy u MAS, které nechtějí nazpět finanční částku v rámci Zelená úsporám
–	schvaluje odměnu ve výši jednoho platu tajemnici NS MAS
a 5 000 Kč analytikovi NS MAS
Dává za úkol:
Členům Výboru:
–	zaslat komentáře k návrhu rozpočtu NS MAS pro rok 2016
–	zúčastnit se nadcházející schůzky PS Stanovy a prodiskutovat možnosti pobočných spolků KS, stanovisko k volbě předsedy a místopředsedů, provozní záležitosti a chod NS MAS
–	prostřednictvím MAS kontaktovat DSO v území, aby předali
informace o projektu Center společných služeb obcí a zároveň i kontakt na pana Jecha (jech@smocr.cz)

–	zjistit od MAS termíny podání SCLLD formou dotazníkového šetření kvůli animaci a šablonám
–	zjistit zájem MAS pořádat v roce 2016 LeaderFEST formou
krátké anotace (místo, termíny, fotky, dostupnost, návrh
programu, atd.)
–	zpracovat podklady pro Výroční zprávu NS MAS za rok 2015
a poslat tajemnici
Tajemnici:
–	vytvořit dotazníkové šetření MAS ohledně zjištění výše členských příspěvků v jednotlivých MAS
Ostatním:
–	zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro
další činnost do roku 2020.
–	Zpracovat návrh směřování PS Public relations a navrhnout
nové možnosti v oblasti PR pro NS MAS
–	Zaslat vysvětlení přínosu ELARD pro členskou základnu NS MAS
jako podklad pro VH NS MAS, která se bude konat v březnu
2016
–	Zjistit termíny, jaké aktivity jsou očekávány od MAS v prvním
čtvrtletí 2016 v rámci MŠMT.
VF
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ci administrativních nákladů, je vhodné nastavit etapu, která
skončí ještě dříve, než MAS reálně očekává realizaci SCLLD (příklad: první etapa bude nastavena do konce roku 2015 na mzdové náklady od 1. 1. a režijní náklady od 1. 7. V okamžiku, kdy
MAS podepíše smlouvu na administrativu, tak musí do 30 dnů
od podpisu smlouvy podat žádost na vyplacení nákladů z první
etapy. Další vstřícný krok ze strany MMR jsou kombinované platby pro 4.2 IROP v rámci financování administrativních nákladů.
MAS průběžně předá nezaplacenou fakturu CRR, CRR fakturu
zkontroluje, zda je správně a vztahuje se ke způsobilým výdajům
a na základě této faktury pošlou MAS na účet peníze bez ohledu na to, v jaké části etapy to je. V rámci monitorovací zprávy za
dílčí etapu vyhodnotí MAS, kolik už bylo zaplaceno a kolik ještě
zbývá doplatit a to bude MAS proplaceno na účet. U mzdových
nákladů se ještě řeší termíny, kvůli platbě zdravotního a sociálního pojištění, ale spíše se tento způsob pro tuto oblast nedá
očekávat.

Předseda NS MAS Václav Pošmurný informoval, že na minulém jednání výboru se okrajově řešila problematika financování
a přežití MAS v přechodném období. Nedošlo se k žádnému definitivnímu závěru, ale k obecnému konstatování, jak se s financováním vypořádávají jednotlivé MAS.
Členským MAS byl prostřednictvím emailu zaslán dopis, kterým
KS NS MAS Jihočeského kraje vyzývá MMR k postoupení finanční
podpory pro MAS v přechodném období. Reakce MAS jsou různorodé.
Například Gustav Charouzek (Vysočina) s dopisem nesouhlasí. MAS podle něj dostaly dostatečnou podporu a podařilo se překlenout celé období. MAS měly zaplaceny způsobilé výdaje z projektů spolupráce PRV a OPTP, a hned na to navázala způsobilost
Rychlost financování MAS od podání strategie
výdajů do nového programovacího období. Jediný problém je
Novák
se dotazoval, když MAS podá do konce roku 2015 SCLLD,
předfinancování současných režijních nákladů. Pokud ale MAS pokdy reálně mohou přijít finance na účet?
depíše bianco směnku, tak dostanou půjčku.
Pošmurný informoval, že reálný termín na vyhodnocení SCLLD ze
Jan Florian (Plzeňský kraj) vidí problém předfinancování MAS
v souvislosti s prezentací a požadavky vůči České spořitelně a mi- strany MMR je 4 až 6 měsíců včetně odvolání. Po podepsání smlounisterstvu, kdy se některé MAS prezentují jako nedůvěryhodné při vy nastane kontrola projektů v časovém horizontu 2–3 měsíců.
Florian doplnil, že pokud bude mít MAS všechno v pořádku,
získávání půjček a plnění závazných limitů.
může mít v dubnu 2016 schválenou SCLLD, druhý den může poVzájemná pomoc mezi MAS
dat žádost o proplacení. Pošmurný připomenul, že s ohledem na
Jiří Krist (MSK) doplnil, že problémy jsou bez rozdílu mezi sta- usnesení Evropské komise nedostane MAS finance na realizaci
rými a novými MAS, proto by měly MAS více spolupracovat a ra- SCLLD dříve než po jejím schválení.
Pošmurný informoval, že výzva na podání SCLLD byla otevředit si navzájem. Doporučil všem MAS, aby se v první řadě obrátily
na partnery v území, krajské úřady a aktivizovaly své zdroje. Nemá na v září a po třech měsících jí podaly jen tři MAS. Pravidla pro výzvu byla v srpnu, pravidla pro SCLLD půl roku dříve. Do dnešního
podle něj smysl posílat dopisy na MMR.
František Kopecký (OK) upozornil, že výbor NS MAS perma- dne je podáno 8 strategií,“ uvedl v den jednání Pošmurný. Přednentně upozorňoval MAS, že krize bude v roce 2014, pak v roce financování není pro MMR pádný argument, proč MAS nepodá2015, nakonec je rok 2016 a je mnohem méně krizový, přesto jsou vají strategie.
Pošmurný dále informoval, že bude jednání s ministryní pro místz toho některé MAS špatné. Doporučil MAS porovnání s rokem
2008, kdy současné období je lepší, protože MAS nyní ví alokace ní rozvoj Karlou Šlechtovou, aby eliminoval škody vůči NS MAS. Nena celé období, není soutěž strategií a finance jsou rezervovány ví jak argumentovat, že MAS chtějí finance, když MMR nemá SCLLD
od MAS.
všem MAS až do roku 2017.
Makovička konstatoval, že kdyby za ním přišla MAS z KarlovarI zástupci dalších krajských organizací vyslovili nesouhlas s postupem Jihočechů. Podle Anny Čarkové (JMK) není reakce for- ského kraje, která chce finance a nevybírá členské příspěvky, že by
mou otevřeného dopisu adekvátní, MAS v území hledají různé se neměli o čem bavit. Dříve nevybíraly členské příspěvky, ale zjiszdroje financování. Olga Ondráčková (PaK) uvedla, že MAS vě- tily, že to bez nich nejde, protože poskytovat členům tak široký
děly, do čeho jdou a měly se na přechodné období připravit. MAS servis nejde zadarmo.
Bohumír Jasanský (Úst) informoval, že v rámci standardizace
dostaly možnosti, jak přečkat nepříznivé období.
Miroslav Makovička (KVK) vidí snahy některých MAS vybočo- dostali informaci ze SZIF, že mají žádost v létě nechat otevřenou
vat ze struktury NS MAS a navrhuje, aby to bylo řešeno ve stano- a podat ji až na konci listopadu, že tam mohou být ještě změny.
Pošmurný vysvětlil, že žádost o standardizaci měla být ponechávách a interních dokumentech a připomenul, že jednotnost NS MAS
na otevřena 14 dní předtím, než MAS požádá o SCLLD, a až pomusí být silná hodnota vůči ostatním organizacím a ŘO.
Zuzana Guthová (JiČ) uvedla, že za Jihočeský kraj souhlasí s do- tom si požádat o osvědčení standardizace.
pisem všechny MAS a přidalo se dalších 15 MAS. Dodala, že MAS
byly připravené na samostatné financování, ale ne na tak dlouho až
do roku 2016.
Radim Sršeň (ELARD) navrhnul vytvoření dotazníkového šetření pro zjištění výše členských příspěvků v jednotlivých MAS.
Tomáš Novák (MAS Třeboňsko) uvedl, že dopis neměl být zaslán jako dopis NS MAS ani všech MAS, ale za KS NS MAS Jihočeského kraje. Uchýlili se k tomu, protože zaměstnanci některých
MAS jsou na úřadu práce. Usilují proto u ministryně pro místní rozvoj o přenastavení výzvy, aby MAS mohly čerpat finance po obdržení certifikátu o standardizaci. Jako manažer MAS využil všechny
dostupné možnosti k financování, ale nemají členské příspěvky.
Administrační náklad MAS
Předseda Pošmurný reagoval, že MAS mohou po obdržení
Certifikátu o standardizaci podat žádost o animační a administrační náklady. Pokud bude MAS nastavovat finanční plán v rámZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 209 • 1/2016
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Zpoždění standardizace a strategie
Jasanský dále uvedl, že probíhají semináře k OPZ a ještě neproběhly k OPŽP, takže to není dobře připravené ze strany ŘO. Nelze
podat SCLLD v září, když se MAS dozvěděly některé informace až
nyní.
Pošmurný připomenul, že pravidla pro SPL v minulém období
se tvořila ještě cca 3 roky během realizace a také uvedl, že pravidla pro 4.2 byla zveřejněna. Pravidla pro 4.1 se nyní upravují. Seminář na OPŽP je plánován na 15. 12. 2015.
Čarková připomenula, že program je opožděn o dva roky, a to
je jeden z důvodů současných problémů. Za svoji MAS dodala, že
věnují své úsilí a čas práci s obcemi. Každá MAS si musí najít svou
cestu. Jana Kuthanová (KHK) informovala, že nesdílí názor jihočeských MAS. Není vina NS MAS, že došlo ke zpoždění programu.
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3x vzdělávání
Vzdělávání a MAPy
Vedoucí pracovní skupiny Vzdělávání Markéta Pošíková (Podlipansko) informovala, že PS je úplná a na webu je aktualizovaný seznam členů. PS také komunikuje prostřednictvím facebooku. Zápisy jsou také zveřejněny na webu.
Pošíková dále konstatovala, že 140 MAS podalo žádost o MAP.
Nyní probíhá dotazníkové šetření MAS, kdy první část dotazníků
ve wordu musí SŠ a ZŠ skupinově projednat a potom společně
podat.

ČZU – projekt MONIKA
Na České zemědělské univerzitě v Praze se 4. Prosince uskutečnila schůzka, které se zúčastnila Guthová. ČZU realizovala v minulých letech projekt MONIKA, což je informační systém o základních
Zmapování různých způsobů financování MAS
indikátorech (ekonomika, kvalita života, sociální problematika, atd.
Novák z Třeboňska informoval, že se MAS Jihočeského kraje na úrovni obcí). ČZU by svůj projekt ráda představila na Výboru nesnažily získat podporu z regionu a s obcemi spolupracují a dopis bo valné hromadě NS MAS.
je poslední možnost, jak získat finanční prostředky.
Místopředseda Krist navrhnul, aby byly posbírány příklady dobAnimace školství
ré praxe za jednotlivé kraje, odkud MAS získávají finanční podpoPošíková informovala o schůzce na MŠMT k projednání proru a byly zaslány tajemnici NS MAS, což by mohlo sloužit jihočes- školení pracovníků MAS na animaci školství. MŠMT předalo MMR
kým MAS jako argumentační balíček pro partnery, obce, kraj atd. 300 milionů korun. MMR nastavilo systém, jak mají jít peníze
Nemá smysl jít přímo na vrchol MMR.
k MAS. Ve 4.2 jsou činnosti, které mají MAS dělat. Poradenství
Guthová vysvětlila, že jihočeské MAS mají připravený dopis a chtě- k šablonám by mělo začít od března 2016, ale zaměstnanci MAS
jí s ním jít za ministryní, oproti tomu výbor nesouhlasí se zasláním do- na to musí být připraveni. Je zapotřebí, aby MAS odevzdaly SCLLD
pisu. Ondráčková doplnila, že nechápe, z čeho chtějí MAS financo- a od března začaly pracovat na animaci. MŠMT spoléhá, že MAS
vat 5% spoluúčast a nezpůsobilé výdaje, MAS se musí systematicky budou pomáhat školám v terénu.
připravovat na to, kde ty částky vezmou. Pokud dopis pošlou, tak poFlorian navrhnul, aby ze schůzky s MŠMT vyšel harmonogram,
škodí NS MAS a celou členskou základnu.
co čeká MŠMT od MAS na začátku roku 2016.
Sršeň doplnil, že dopisem směřovaným přímo ministryni MMR
se podráží hierarchie celého ministerstva a poškozuje to i jejich zaměstnance. Taky je pro zjištění výše členských příspěvků z MAS.
Zprávy o činnosti za uplynulé období
Pošmurný chce s ministryní řešit monitorovací systém a zrychlení procesu hodnocení SCLLD, ale termíny se dodržují.
Zpráva předsedy Pošmurného
12. 11. – Pracovní setkání se zástupci AOPK a MŽP. Na základě
setkání vzešlo pracovní setkání pro MAS v OPŽP 15. 12 v budově
Projekt Center společných služeb obcí
MŽP.
13. 11. – Národní stálá konference. Diskuze nad MAP. Dále zaPředseda NS MAS Václav Pošmurný představil ředitele Kancelá- zněla informace, že byla rámci technické úpravy Dohody o partře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Jaromíra Je- nerství snížena finanční alokace v rámci zaměstnanosti, toto je zacha, který přišel představit projekt Center společných služeb obcí. pracováno v indikativní tabulce alokací, která šla všem MAS.
Jech popsal fungování SMO ČR a jejich projekty. Centra společných služeb by na rozdíl od DSO měla v první řadě zkoumat, zda
se kompetence meziobecní spolupráce dají vykonávat v samostatné nebo přenesené působnosti, kdy by měly mít veřejné služby
hmatatelný přínos pro venkovské obyvatele.
Makovička se dotazoval, kolik má být zapojeno DSO v projektu. Jech odpověděl, že by mělo být zapojeno 80 DSO, aktuálně je
přihlášeno 105 DSO na základě různých vypovídajících kritérií jako např. počtu obcí.
Florian poděkoval za možnost zapojení pracovníků MAS do prvního projektu SMO. Poptávka členů ale neodpovídala tomu, na co
byl projekt zaměřen.
Pošmurný doplnil, že DSO zapojený do projektu nemusí kopíPevné zdraví,
rovat hranice ORP. Makovička připomněl, že DSO nevznikly dobspokojenost v práci i mezi blízkými,
klid a pohodu,
rovolně, ale jako nástroj pro dotování rozvoje venkova. Malé objasnou mysl,
ce nemají šanci samostatně fungovat, proto má projekt pozitivní
dobré nápady a pracovní úspěchy
dopad.
v roce 2016 přeje
Krist souhlasí s projektem. Způsob slučování je vhodný pro malé venkovské obce. Vidí to jako impuls, jak se více posunout do role veřejné správy.
Jech dodal, že MAS by měly budovat budoucnost ve vztahu
k obcím, jako symbol jistoty a stability.
Pošmurný navrhnul za NS MAS účast v hodnotitelském týmu jako v předchozích letech.
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Structure Dialogue Group – Monitorovací výbor při DG Regio,
zabývá se jinými fondy než zemědělským fondem a ELARD v tomto výboru začíná fungovat.
Rok 2016 bude překlenovací pro Českou republiku jako místopředsednickou zemi v ELARD, pravděpodobně ještě budou v Bruselu
2–3 stážisti na začátku roku 2016 a předpokládá se možnost stáží i do
budoucna. Jakmile to bude aktuální, MAS budou informovány.
Předpokládá se pokračování Aleny Kolářové jako zaměstnankyně ELARDU ještě na 1–2 roky.

Zprávy členů řídících / monitorovacích výborů OP
pravidla implementace ve všech OP
Všechny MAS k 31. 11. doplnily, co měly v rámci Standardizace.
SZIF může ještě 15. 12. vyzvat MAS k doplnění. SZIF zjistí, jak na tom
MAS jsou a může ještě nabídnout návrh na odstranění chyb do 31. 12.
20. 10. Brno a 6. 11. Praha – Semináře pro KS MAS k CLLD. By- Kdo připomínky neodstraní, nebude mít certifikát o Standardizaci.
ly uskutečněny kulaté stoly pro zástupce KS a zápisy z těchto jedIROP
nání jsou nyní k dispozici k připomínkování.
25. 11. Schůzka s ředitelem SZIF Martinem Šebestyánem. AkMístopředseda Florian poděkoval MAS a ŘO za spolupráci při
tuální informace ohledně stavu standardizace za účasti Kateřiny konání seminářů spolu s SZIF a MMR. Po workshopech se zpracoAdamcové. Největší problém byl, že od 89 MAS neměli na SZIF vávají výstupy (otázky a doporučení), které budou sloužit MAS
zpětnou vazbu. Dále se řešily obecně některé sankce vůči MAS, k dalšímu zpracování. Navrhuje, že by bylo dobré mít tyto semizpůsoby odvolávaní, pravidla, atd.
náře každoročně, aby se MAS setkaly v úzkém kruhu s ŘO a na25. 11. Schůzka s nadací České spořitelny (Kvaš, Kubata). Mož- vrhuje březen pro další kolo workshopů mezi MAS a ŘO.
ná spolupráce MAS s nadací ČS na podporu technického vzděláPošmurný doplnil informace ohledně sankcí na administrativu
vání. Nabídli možnost uskutečnit v lednu seminář o vzdělávání.
MAS, které nechce IROP uplatňovat. Ani na CRR ani na MMR ne26. 11. Rada pro ESIF. Řešil se hlavně vývoj ESI fondů, diskuto- mají sankci, tak neví, proč by je měly uplatňovat na MAS.
valy se veřejné zakázky. Všechny dostupné informace (zápis, prePošmurný informoval, že k 31. 10. 2018 musí mít MAS vyčerzentace, atd.) jsou dostupné pro členy v zalogované části webu. páno 27% u IROP, PRV zazávazkováno 50% a OPZ pouze dopo30. 11. MV IROP. Největší diskuze ohledně tvorby specifických ručený limit.
hodnoticích kritérií pravidel způsobilosti projektu v individuálních projektech. Specifická pravidla pro 4.1 budou schvalována
Florian připomenul, že výzva na podávání SCLLD je pro20. února 2016, poté půjdou do připomínkování. Pokud MAS
dloužena do 31. března 2016, po jejím ukončení bude vyhlástudují pravidla pro individuální projekty a je tam něco „tvrdéšena výzva nová.
ho“ (co MAS nechtějí v rámci SC), tyto poznámky mají MAS poPošmurný reagoval, že pokud nebudou mít MAS vyčerpásílat PS Leader.
no v roce 2018, tak bude celková alokace pro všechny MAS
Byl zaslán dopis náměstkovi MZe Sekáčovi ohledně navýšení
ponížena o 10 %.
alokace pro MAS v PRV, zatím nepřišla žádná reakce.
Zpráva místopředsedy Floriana
19. 11. MV PRV. Schvalovala se kritéria pro výběr projektů v rámci jednotlivých opatření, která se budou vyhlašovat začátkem roku
2016. Florian pošle členům výboru harmonogram opatření, která
se plánují.
30. 11. MV IROP. MMR chce pro MAS všechno zjednodušit. Usilují o schválení výběrových kritérii pro individuální projekty. V pátek 11. 12. bude další schůzka.
ABK (Zemanová) – na ABK přišla v rámci standardizace připomínka k volebnímu poměru a řeší se, kam se mají vlastně hlásit
změny jako např. nový člen. Florian vysvětlil, že pokud MAS po obdržení Osvědčení o standardizaci provede do podání SCLLD změny, tak přiloží při předkládání SCLLD k hodnocení změnový list tak,
aby hodnotitel věděl, že nastaly právě tyto změny.

Florian dále informoval, že MAS nebudou muset rozpočítávat
náklady na animaci a administraci, dá se to dohromady a vyúčtuje se to na konci etapy, kterou si MAS naplánují, minimální délka
etapy je 3 měsíce. OP VVV se taky zahrnuje do finančního plánu,
jen MAS musí vykázat, jakou animaci konaly a za kolik.
Na základě všech získaných informací Výbor doporučuje MAS,
aby odevzdaly SCLLD do konce března.
OP ŽP
Žádné metodické doporučení nebude, všechno je podle nich jasné, MAS mají číst obecná pravidla. PS Leader se chce sejít s AOPK
a MŽP. 15. 12. se koná jednání MAS, AOPK a MŽP, kde se MAS dozvědí informace. S AOPK je domluveno, že si mohou MAS požádat
o aktualizaci dat.

Zpráva prezidenta ELARD Sršně
Prezident ELARD Radim Sršeň doplnil informace k úkolům z minulého jednání výboru, kdy byla poslána průběžná zpráva a členské příspěvky ELARD chce řešit na výboru v lednu, až bude uzavřené účetnictví za rok 2015. Dále informoval, že dodatečně dostali
zaplacené členské příspěvky od neplatících členů.
General Assembly (valná hromada) ELARD, kde mělo dojít k volbě nového předsednictví ELARD, byla zrušena z důvodu možnosti
teroristických útoků a bude přesunuta pravděpodobně do Estonska nebo České republiky.
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Zprávy z kanceláře NS MAS
• Vypořádání Zelené úsporám v rámci MAS
Tajemnice Foltýnová navrhla postup konzultovaný s účetní NS MAS,
kdy MAS, které nechtějí částku, která jim poměrově náleží v rámci vypořádání Zelená Úsporám, podepíší Dohodu o narovnání a darovací
smlouvu vůči MAS a účetně se to převede interním dokladem.
• Roll-up a brožury v rámci projektu MZe
Foltýnová navrhla několik možností, jak dopravit roll-upy na krajské úřady a RO SZIF společně s brožurami na jednotlivé MAS. Členové Výboru se rozhodli, že brožury budou rozeslány jednotlivým
MAS a roll-up budou předány na únorovém výboru v Olomouci.

Výsledky Oranžové stuhy 2015
František Winter, který zastupoval NS MAS v rámci oranžové
• Výroční zpráva NS MAS 2015
stuhy v roce 2015, se z jednání omluvil. Tajemnice Foltýnová inforFoltýnová vyzvala členy Výboru k dodání podkladů pro Výroční movala, že byly vyhlášeny výsledky celostátního ocenění Oranžová
zprávu 2015 do konce ledna 2016.
stuha České republiky 2015 v rámci soutěže Vesnice roku, kterou
• Směrnice NS MAS
získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Na druhém místě
Pošmurný informoval, že aktualizace interních směrnic NS MAS skončila obec Heřmanov z Kraje Vysočina, třetí je obec Haňovice
budou součástí podkladů jednání výboru v lednu 2016.
z Olomouckého kraje.
• Návrh odměn tajemnici a analytikovi
LeaderFEST 2016
Pošmurný navrhnul odměnu za odvedenou práci v roce 2015 ve
Místopředseda Jiří Krist navrhnul jako místo konání LeaderFESvýši jednoho platu tajemnici NS MAS a 5 000 Kč analytikovi NS MAS.
Tu 2016 Karlovu Studánku s termínem konání v polovině června
2016. Ondráčková připomenula, že bylo zvykem, že při jakékoliv
akci se postupovalo tak, že toto bylo nabídnuto všem MAS, které
MíStNí AkČNí SkuPINy
mohly předložit návrhy svých míst konání. Rozhodnutí po projeveJIhOČESký kRAJ
ném zájmu jednotlivých MAS padne na příštím jednání.
Zahraniční vazby
František Kopecký se zúčastnil koordinačního výboru CSV, kde
se probíraly akce roku 2016. Je vyčleněna částka 400 000 Kč na
akci, kam mají být pozváni zástupci z Litvy.
Pošíková informovala, že předseda slovinských MAS navštívil
MAS Podlipansko. Nyní se chystají do ČR zástupci z 15 slovinských
MAS, pro které bude pořádán v dubnu workshop.
Zapsala VF, upravil a zkrátil TSu

MASky mají starostům pomoci
v lepší vzájemné spolupráci

Proč je náš venkov rok od roku krásnější
a stále lépe se v něm daří obyvatelům,
podnikatelům i spolkům?
Mimo jiné díky metodě LEADER. Je to iniciativa,
jež propojuje aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku. Jejím
hlavním cílem je intenzivní finanční podpora, která do obcí plyne
prostřednictvím činných obyvatel. Metodu LEADER v území provádějí
místní akční skupiny (MAS).
MAS je místní partnerství mezi soukromým
a veřejným sektorem působící
na vymezeném venkovském území.
MAS zpracovává Strategii komunitně
vedeného místního rozvoje (SCLLD),
která se zaměřuje na specifické
problémy i přednosti daného regionu.
Formou různých programů a projektů
pak MAS naplňuje svou strategii a podílí
se na směřování evropských a jiných
dotací ke konkrétním cílům.
Do činností MAS se zapojují živnostníci,
firmy, neziskové organizace, spolky, obce,
mikroregiony, státní instituce i jednotlivci.

V programovém období 2014-2020
je podpora MAS možná prostřednictvím
komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD).
Do implementace CLLD se zapojil:
• Program rozvoje venkova
řízený Ministerstvem zemědělství ČR,
• Integrovaný regionální operační program
řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
• Operační program Zaměstnanost řízený
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
• Operační program Životní prostředí
řízený Ministerstvem životního prostředí ČR.
Kontakty na jednotlivé MAS jsou dostupné
na webu Národní sítě Místních akčních
skupin České republiky, z. s.

nsmascr.cz

databaze.nsmascr.cz

Je čas se stát také součástí vašeho regionu!
Proč se zapojit do své MAS?
• Možnost spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů
a spolupráci.
• Možnost spoluvytvářet strategii rozvoje území a zohlednit
v ní i své požadavky či náměty.
• Možnost podílet se na směřování rozvoje vašeho regionu.
• Možnost navázat spolupráci s jinými obcemi, podnikateli či spolky
v regionu.
• Možnost zapojit se do sektorové i mezigenerační spolupráce.
• Možnost rozvíjet společenský a komunitní život v regionu.
• V případě úspěšné strategie spolurozhodovat osobně o rozdělování
finančních prostředků.
• Podílet se na veřejné kontrole využívání dotačních prostředků
v regionu.

Realizaci projektu „Rozvoj venkova
na základě kvalitně zpracovaných strategií
místních akčních skupin“ podpořilo v roce
2015 dotací Ministerstvo zemědělství ČR.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.
je společenství sdružující organizačně samostatné právnické
osoby – místní akční skupiny, které pracují formou komunitně
vedeného místního rozvoje – metodou LEADER ve prospěch
venkova na území České republiky.

Jeden ze série nových propagačních rollupů NS MAS

V Kulturním domě v Českých Heřmanicích se za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického uskutečnil závěrečný
workshop a konference k projektu MAS jako nástroj spolupráce
obcí, který pořádalo Sdružení místních samospráv ČR za účasti starostů a manažerů Místních akčních skupin Pardubického a Královéhradeckého kraje.
„Se starosty jsme hovořili například o novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní, novém programovém období evropských fondů
a možnosti čerpání dotací na obecní záměry,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který starosty potěšil také dobrou zprávou. „Pro příští
rok navyšujeme v rozpočtu kraje finance do Programu obnovy venkova o dalších pět milionů korun na celkových 50 milionů, jelikož se
dlouhodobě jedná o jeden z nejúspěšnějších dotačních programů
kraje. Zároveň jsme pro překlenutí období mezi čerpáním evropských fondů nabídli MASkám finanční pomoc na zajištění režií nebo platů projektových manažerů,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Mezi další diskutovaná témata patřila problematika místních
akčních plánů vzdělávání pro základní a mateřské školy, komunitní školy jako inspirace pro rozvoj venkova, likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a další.
„Věříme, že akce měla pozitivní přínos pro stále náročnější práci zastupitelstev našich obcí,“ uvedla koordinátorka projektu Jana
Kuthanová.
Zdroj: http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/regiony/
masky-maji-starostum-pomoci-v-lepsi-vzajemne-spolupraci/
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Standardizaci získalo 174 MAS
Přehled 35 MAS, které získaly certifikaci po splnění standardů
MAS jako první, jsme přinesli v minulém vydání ZV. Nyní přinášíme
přehledy další:
2. série (26. 11.– 2. 12.) – 37 MAS
MAS Pomalší o.p.s.
www.maspomalsi.cz
MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s.
www.masfb.cz
MAS POLIČSKO z.s.
www.maspolicsko.cz
MAS Moravská cesta, z.s.
www.moravska-cesta.cz
MAS Labské skály, z.s.
www.maslabskeskaly.cz
MAS Český les, z.s.
www.masceskyles.cz
MAS Bohdanečsko, z.s.
www.mas-bohdanecsko.cz
MAS Achát z.s.
www.mas-achat.cz
MAS Broumovsko+, z.s.
www.mas.broumovsko.cz
MAS Zubří země, o.p.s.
www.zubrizeme.cz
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s.
www.mas-moravskabrana.cz
MAS Ploština, z.s.
www.mas.plostina.cz
MAS Vladař o.p.s.
www.vladar.cz
MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko, z.s.
www.maskls.cz
MAS Třeboňsko o.p.s.
www.mas-trebonsko.cz
MAS Vyhlídky, z.s.
www.vyhlidky.eu
MAS PODBRDSKO, z.s.
www.maspodbrdsko.cz
MAS Boskovicko PLUS, z.s.
www.masboskovickoplus.cz
MAS CÍNOVECKO o.p.s.
www.mascinovecko.cz
MAS Střední Vsetínsko, z.s.
www.masstrednivsetinsko.cz
MAS POŠUMAVÍ, z.s.
www.posumavi.jz.cz
MAS Svitava z.s.
www.massvitava.cz
SERVISO, o.p.s.
www.serviso.cz
MAS Blaník, z.s.
www.masblanik.cz
MAS Znojemské vinařství, z.s.
www.znojemskevinarstvi.cz
MAS Střední Povltaví z.s.
www.masstrednipovltavi.cz
MAS Krajina srdce, z.s.
www.maskrajinasrdce.cz
Podhorácko, o.p.s.
www.podhoracko.eu
MAS Mikroregionu Telčsko, z.s.
www.telcsko.cz/mas
MAS Lužnice, z.s.
www.masluznice.bechynsko.cz
Královská stezka o.p.s.
www.kralovska-stezka.cz
MAS Partnerství venkova, z.s.
www.maspartnerstvi.cz
MAS Východní Slovácko, z.s.
www.masvychodnislovacko.eu
MAS Hranicko z.s.
http://regionhranicko.cz/mas-hranicko
MAS Brána Vysočiny, z.s.
www.masbranavysociny.cz
MAS VLTAVA, z.s.
www.vltavotynsko.cz
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s.
www.zivepomezi.cz
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MAS Podřipsko, z.s.
www.maspodripsko.cz
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. www.mas-skch.cz
MAS Litomyšlsko o.p.s.
www.mas-lit.cz
MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s. www.mas.nepomucko.cz
MAS Rokytná, o.p.s.
www.masrokytna.cz
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
www.svatovaclavsko.cz
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
www.masmtj.cz
MAS Šternbersko o.p.s.
www.mas-sternbersko.cz
Ekoregion Úhlava, z.s.
www.ekoregion-uhlava.cz
MAS Český Západ, z.s.
www.mascz.cz
MAS Podještědí, z.s.
www.podjestedi.cz
MAS Rožnovsko, z.s.
www.masroznovsko.cz
MAS Mohelnicko, z.s.
www.masmohelnicko.cz

4. série (10. – 16. 12.) – 32 MAS
Rozvoj Tanvaldska z.s.
www.masrt.cz
Společná CIDLINA, z.s.
www.spolecnacidlina.cz
Region HANÁ, z.s.
www.regionhana.cz
MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.
www.mas-netolice.cz
MAS Radbuza, z.s.
www.mas-radbuza.cz
MAS Holicko, o.p.s.
www.holicko.cz
MAS Hanácký venkov, z.s.
www.hanackyvenkov.cz
O. p. s. pro Český ráj
www.craj-ops.cz
MAS Kraj živých vod, z.s.
www.krajzivychvod.cz
MAS Chrudimsko, z.s.
www.maschrudimsko.cz
Hradecký venkov o.p.s.
www.mashradeckyvenkov.cz
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
www.hornipomoravi.eu
MAS Hlubocko-Lišovsko o.p.s.
www.mashl.cz
MAS Naděje o.p.s.
www.nadeje.org
Podhůří Železných hor o.p.s.
www.podhurizeleznychhor.cz
MAS Podhostýnska, z.s.
www.mas-podhostynska.cz
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
www.maskaszk.cz
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.www.masjesenicko.cz
Střední Haná, o.p.s.
www.masstrednihana.cz
OSLAVKA o.p.s.
www.oslavka.cz
MAS Blatensko, o.p.s.
www.blatensko.cz
Bystřička, o.p.s.
www.masbystricka.cz
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
www.luhacovskezalesi.cz
MAS Bobrava, z.s.
www.masbobrava.cz
MAS Vyškovsko, z.s.
www.masvyskovsko.cz
MAS Krkonoše, z.s.
www.mas-krkonose.cz
Otevřené zahrady Jičínska z.s.
www.otevrenezahrady.cz
MAS Dolní Poolšaví, z.s.
www.dolni-poolsavi.cz
MAS Hanácké Království, z.s.
www.hanacke-kralovstvi.cz
MAS Mezilesí, z.s.
www.masmezilesi.cz
3. série (3. – 9. 12.) – 37 MAS
www.mas-aktivios.cz
MAS Region Kunětické hory, z.s.
www.masrkh.oblast.cz MAS Aktivios, z.s.
www.mas-dolnimorava.cz
MAS Železnohorský region, z.s. www.zeleznohorsky-region.cz MAS Dolní Morava, z.s.
MAS Třešťsko, o.p.s.
www.mas-trestsko.cz
MAS Hlinecko, z.s.
www.mashlinecko.cz 5. série (17. – 22. 12.) – 20 MAS
www.mas-rakovnicko.cz
Brdy-Vltava o.p.s.
www.brdy-vltava.cz Rakovnicko o.p.s.
www.masbrdy.cz
MAS Lužnicko o.p.s.
www.masluznicko.cz MAS Brdy, z.ú.
www.mas-slavkovskebojiste.cz
MAS LEADER - Loucko, z.s.
www.leader-loucko.cz MAS Slavkovské bojiště, z.s.
www.maspodchlumi.cz
MAS Česká Kanada o.p.s.
www.masck.cz MAS Podchlumí, z.s.
www.humpolecko.cz
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.
www.mascmp.cz Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.
www.maszalabi.eu
MAS Šumavsko, z.s.
www.massumavsko.cz MAS Zálabí, z.s.
www.straznicko-mas.cz
MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.
www.maspridtepobejt.cz MAS Strážnicko, z.s.
www.mas-staromestsko.cz
MAS Uničovsko, o.p.s.
www.mas.unicovsko.cz MAS Staroměstsko, z.s.
www.mas-bohuminsko.cz
MAS Jihozápad o.p.s.
www.masjihozapad.cz MAS Bohumínsko, z.s.
www.masschp.cz
Region Pošembeří o.p.s.
www.posemberi.cz MAS Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.
www.masceskysever.cz
MAS Nad Prahou o.p.s.
www.nadprahou.eu MAS Český sever, z.s.
www.buchlov.cz/uvod/
MAS Šipka, z.s.
www.massipka.cz MAS Buchlov, z.s.
www.jemnicko.cz
NAD ORLICÍ, o.p.s.
www.nadorlici.cz MAS Jemnicko, o.p.s.
www.meziupouametuji.cz
MAS Strakonicko, z.s.
www.strakonicko.net MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.
www.maslassko.cz
MAS Brána Brněnska, z.s.
www.branabrnenska.cz MAS Lašsko, z. s.
www.sumperskyvenkov.cz
Jižní Haná o.p.s.
www.masjiznihana.cz MAS Šumperský venkov, z. s.
MAS Bojkovska, z.s.
www.bojkovsko.cz Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. www.kyjovske-slovacko.com
www.karlstejnskomas.cz
MAS Hornolidečska, z.s.
www.mashornolidecska.cz MAS Karlštejnsko, z.ú.
www.mas-boleslavsko.cz
MAS Stolové hory, z.s.
www.mas-stolovehory.cz MAS Boleslavsko z. ú.
www.mas-lva.cz
MAS Polabí, o.p.s.
www.maspolabi.cz MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
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6. série (23. 12. – 6. 1. 2016) – 13 MAS
Místní akční skupina Opavsko z.s.
www.masopavsko.cz
Místní akční skupina Hlučínsko z.s.
www.mashlucinsko.cz
MAS Hrubý Jeseník, z.s.
www.mashj.cz
MAS Mezi Hrady, z.s.
www.mezihrady.cz
MAS Sedlčansko, o.p.s.
www.mas-sedlcansko.eu
MAS – Střední Polabí, z.s.
www.strednipolabi.cz
MAS Lanškrounsko, z.s.
www.maslanskrounsko.cz
MAS Podbrněnsko, spolek
www.podbrnensko.cz
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
www.leader.ostrozsko.cz
RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
http://mas.rymarovsko.cz
Mladoboleslavský venkov, z.ú. www.mladoboleslavskyvenkov.cz
MAS Mikulovsko o.p.s.
www.masmikulovsko.cz
Via rustica o.s.
www.viarustica.cz
Pokud je v oficiálním názvu „místní akční skupina“, je název pro
potřeby ZV zkrácen na MAS.
Zdroj: SZIF

Spolupráce NS MAS a vysokých škol

Projekt Moniqua „Porovnání obcí a Místních akčních skupin pomocí souhrnných indikátorů kvality života“ je určen pro vzájemné
porovnávání kvality života v obcích zařazených do Místních akčních skupin (MAS) a pro hodnocení výsledků dotační politiky na jejich hospodářský a společenský vývoj. Výstupem projektu Moniqua
je metodika hodnocení kvality života a příslušný softwarový nástroj
– Program Moniqua poskytující mapové a textové výstupy na základě požadavků uživatele. Program Moniqua lze využít pro průběžné hodnocení vlivu dotací, investic a jiných forem podpory, které zajišťují vyvážený socio-ekonomický rozvoj obcí a mikroregionů
a zmírňují vznikající sociální nerovnosti.
Prezentace projektu Moniqua
Odkaz na stránky Projektu Moniqua

16

Adaptace na klimatickou změnu
a resilience ve strategii MAS Opavsko
pomocí přístupu Transtep
V rámci projektu „Resilience a adaptace na klimatickou z měnu v regionálních strategiích“ se konal 21. Října 2015 workshop,
který byl určen především na přípravu strategie místní akční skupiny Opavsko v Moravskoslezském kraji. Zaměřil se na oblast adaptace na změnu klimatu s využitím strukturované metody, která byla původně vyvinuta jako tzv. TranSTEP přístup v rámci EST-Frame
projektu. V rámci workshopů byla použita modifikovaná verze.
Základní postup metody TranSTEP:
• svolat tým více zúčastněných stran;
•	analyzovat problémovou situaci v týmu víceúrovňovém perspektivním dialogu;
• reflektovat současnou úroveň poznání;
•	najit strategii pro získání požadované znalosti (buď posouzením,
nebo zapojením zúčastněných stran v dialogu);
•	hlavním cílem je poskytnout pevný zaklad pro rozhodování o tom,
jaká adaptace je nutná, na změny klimatu je třeba vzít v úvahu
ponaučení z příkladů.

Úvodní slovo dostal předseda MAS Opavsko, Jiří Krist, který
představil místní akční skupinu. Profesor Danihelka (VŠB) a Jakub
Řeháček společně představili metodu Transtep a průběh celého
workshopu, poté zaznělo krátké představení účastníků a také norských partnerů Erika Thorstensen a Ellen-Marie Forsberg z univerzity HioA v Oslu, kteří přijeli jak pozorovatelé metody Transtep.
Metoda Transtep byla vyvinuta norským partnerem v projektu
univerzity HioA. Jedná se o postup pro kolektivní situační analýzy
a vývoj metod pro nastavení základních informací a obecných znalostí, na který navazuje diskuze potřebná pro provádění sociálně
kvalitního rozhodování s ohledem na etické a morální aspekty. Metoda je vyvinuta pro posuzování technologií, ale je stejně platná pro
oblast regionální adaptace na změnu klimatu, neboť jde v obou případech o situace charakterizované na základě (sociálních) hodnot
a vědecké složitosti a nejistoty.
Krist si vzal úvodní slovo a vysvětlil začátek nového programového období 2014–2020, kdy příprava trvá dlouhou dobu, a výstupy nejsou podle představ zúčastněných stran. MAS mají v paměti podmínky z předchozího období a to, na co byly zvyklé, ale
současnost je jiná a těžko se ji přizpůsobuje. Krist dále informoval,
že mapování terénu, v rámci strategie CLLD, stále pokračuje.
Následovaly diskuze ve dvou náhodně rozdělených skupinách
nebo formou hromadné diskuze formou pléna. Na závěr byly prezentovány finální výstupy za jednotlivé skupiny a celkový závěr za
celý workshop.
Workshopu se účastnili členové MAS Opavsko, pracovníci VŠB
zajišťovali facilitační a technickou podporu realizace.
Po skončení byla akce projektovými partnery včetně
VŠB-TUO analyzována a vyhodnocena.
NS MAS
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XVIII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí:
Samosprávám je třeba vrátit finance, který se jim odebraly
Města a obce chtějí změnit rozpočtové určení daní. Mimo jiné
vrátit podíl samospráv na DPH na výši dohodnutou před důchodovou reformou. 2. pilíř je totiž minulostí. I to zaznělo na XVIII. celostátní finanční konferenci, kterou v Praze pořádal Svaz měst a obcí ČR. Účastní se jí na čtyři stovky starostů z celé České republiky.
Diskutovaly s nimi mimo jiné ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová či ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
„Mohlo by se zdát, že starostové jsou odbojní a tvrdohlaví.
Možná. Chovají se ale přirozeně se zdravým selským rozumem. Ví
totiž, co trápí města, obce i jejich obyvatele. A jsou také první, na
koho se lidé obrací, pokud mají problém,“ řekl předseda Svazu
měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Ministerstvo financí se tak nemůže divit, že bojujeme za zvýšení rozpočtového určení daní a zvýšení příspěvku na přenesenou působnost.
Jde nám totiž o rozvoj území, k němuž je třeba dostatek peněz.“
„I z pohledu Prahy situaci chápu, jen naše hlavní město přišlo
na výnosu z daní a změnami ve financování přenesené působnosti o více než 1,3 mld. korun,“ řekla primátorka Prahy Adriana Krnáčová a dodala: „Nelze přitom jenom čekat, že se situace změní
sama od sebe, odpady, bezpečnost a další služby pro veřejnost musíme přece zajišťovat každý den.“

„V Legislativní radě vlády je novela zákona o pomoci v hmotné
nouzi, která by měla pomoci v boji proti obchodu s chudobou,“
řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a dodala: „Podporujeme přitom názor Svazu měst a obcí, že by vznikající zákon upravující bydlení pro sociálně slabé, měl řešit primárně dostupné bydlení pro lidi, kteří se do složité bytové situace dostali nezaviněně. Seniory, rodiny s malými dětmi, samoživitelky,
zdravotně postižené apod.“
„Pro příští rok Ministerstvo pro místní rozvoj vybojovalo historicky vůbec nejvyšší částku na národní programy ve výši 1,4 miliardy korun a všechny tyto peníze půjdou do území,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Představitelky obou resortů představily i dotační tituly určené
pro města a obce. Letos například MPSV vůbec poprvé vyhlásilo
výzvu týkající se sociální práce v samosprávách, MMR zase titul pro
financování výstavby komunitních domů pro seniory. Podpora
z národních zdrojů má být směřována i na místní komunikace v obcích do 3 000 obyvatel.

Úřadování
Ostatně na občany by státní správa i samospráva měly myslet
především. Mluvilo se proto i o úředních hodinách a faktu, že mnoSociální bydlení, místní rozvoj
ho úřadů je dnes pro veřejnost otevřeno pouze v pondělí a ve střePodobně je pro samosprávy velkým tématem sociální, respekti- du. Složitá je také situace, co se týče jejich umístění. Lidé si své
ve dostupné, bydlení. Města a obce by podle slov vedení resortu úřední záležitosti zpravidla nemohou vyřídit na jednom místě.
práce a sociálních věcí měla mít významné slovo v tom, kdo se na
„Historicky existuje v legislativě řada paradoxů, například platí
jejich území stěhuje.
zákon týkající se územního členění z roku 1960. A přestože všichni dnes automaticky vnímáme existenci třináct krajů a Prahy, formálně platný právní předpis pracuje se sedmi kraji a názvy jako je
Západočeský či Severomoravský kraj,“ informovala náměstkyně
pro veřejnou správu ministra vnitra Jana Vildumetzová a dodala:
„Situaci je třeba změnit, stejně jako zvýšit dostupnost úřadů pro
běžné občany. Rovněž se nám podařilo prosadit valorizaci příspěvku na přenesenou působnost, a to s Novým rokem.“
Ministerstvo vnitra také připravilo návrh na zvýšení odměn zastupitelů od roku 2016, a to o 3 %. Toto nařízení vlády čeká na projednání ministry. Samosprávy rovněž požadují, aby zvyšování mzdových prostředků bylo provázané s platy v nepodnikatelské sféře.
SMO ČR
http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/financni-konference/
xviii-cfk/default.aspx
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Projekt meziobecní spolupráce skončil. Svazky obcí a mikroregiony
Aktéři tvrdí: Společně se dá prosadit víc se zapojují do projektu
Centra společných služeb obcí
• zapojeno 186 území ORP
•	zahájena diskuze o vhodných formách meziobecní spolupráce
téměř v celé ČR
•	projekt významně finančně podpořil a rovněž rozšířil meziobecní spolupráci v ČR (v řadě regionů přímo inicioval)
•	projekt ukázal možnosti efektivního vynakládání finančních
prostředků při využití principů meziobecní spolupráce
• podpora výměny zkušeností
• zlepšení vztahů a komunikace mezi obcemi
•	zřetelné výstupy v podobě mnoha realizovaných projektů meziobecní spolupráce
„Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby
veřejnosti“ je název nové publikace Svazu měst a obcí ČR. Na 180
stranách shrnuje výsledky projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), který začal v květnu 2013 a skončil loni v listopadu.
Financován byl z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Na XVIII. celostátní finanční konferenci publikaci slavnostně pokřtili předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl,
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová a ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech.
„Je nadmíru jasné a oprávněné, že občané od své obce očekávají
kvalitní a rychlé služby. Pokud jsou s nimi spokojeni, rádi se vrací domů. Jak ale docílit toho, aby naše obce byly příjemným místem pro život, dále se rozvíjely a jejich obyvatelé na ně byli hrdí? Významným pomocníkem je meziobecní spolupráce,“ říká v úvodu publikace předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl. Dodává, že
proto, aby spolupráce mezi obcemi dobře fungovala, nesmí být uměle nařízená. Musí vznikat jako potřeba odspodu, seshora má být pouze lehce usměrňována tak, aby příklady dobré praxe z jednoho konce
země byly přirozenou, přijatelnou a motivující inspirací pro ostatní. Nejen v této souvislosti František Lukl poděkoval za dlouholetou práci pro
Svaz měst a obcí supervizorovi projektu Jaromíru Jechovi.
„Svaz nikdy nedělal projekty pro projekty, ale proto, že si je vyžádali starostové. Využívali jsme při tom zahraniční zkušenosti – z Norska, Nizozemí, Francie či Rakouska,“ říká ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí Jaromír Jech a dodává: „Určitě
se potvrdilo, že obce chtějí a jsou schopny spolupracovat. Vidí v tom
budoucnost veřejné správy a poskytování veřejných služeb v území.
Jsou oblasti, kde se starostové scházejí už léta a funguje to bez problémů, mnohde se ale dali dohromady právě díky projektu.“
Na projektu se tak v území podílelo více než 1 100 pracovníků ve
spolupráci s více než 470 motivujícími starosty. Díky nim meziobecní spolupráce žila v celé řadě obcí.
Kromě publikace jsou výstupem projektu také zásadní strategické dokumenty. Vzniklo 186 analýz, 186 strategií, akční plány a další dokumenty, z nichž je teď možné čerpat informace a využívat je
k dalšímu plánování a rozhodování. Data získaná v rámci projektu
jsou jedinečná a velmi rozsáhlá, tak podrobně totiž Česká republika dosud nebyla mapována. Například MPSV chce z těchto podkladů vycházet při koncipování sociální politiky.
Závěrečná publikace má deset kapitol a vyšla v nákladu 7 000 ks.
„Publikace popisuje východiska meziobecní spolupráce v České republice, srovnává situaci u nás i v zahraničí a samozřejmě uvádí také
cíle a priority. Samostatné kapitoly se věnují hlavním oblastem projektu – školství, sociálním věcem, odpadovému hospodářství a dále volitelným tématům dle preferencí obcí,“ říká vedoucí odborného týmu
projektu na podporu meziobecní spolupráce Marek Jetmar a dodává: „Nechybí ani informace o projektové aktivitě Efektivní meziobecní spolupráce a názory obcí na další rozvoj meziobecní spolupráce.“
Publikace vyšla jak v tištěné, tak v elektronické podobě. SMO ČR
http://obcesobe.webnode.cz/news/spolecne-se-da-prosadit-vic/

Svaz měst a obcí ČR chystá v rámci Operačního program Zaměstnanost, Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa, projekt Centra společných služeb obcí (CSS). Stejně jako projekt na podporu meziobecní spolupráce, kterému se detailně mimo jiné věnuje web na adrese www.obcesobe.cz, je určen pro víceúčelové dobrovolné svazky
obci (DSO). Proto Svaz dopisem oslovil všechny obce v České republice, aby zjistil, zda mají zájem se do nového projektu zapojit.
Projekt bude zaměřen na vytváření center společných služeb,
které budou obcím, a tím i jejich občanům, poskytovat servis v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence a rozvoj území. Zejména se bude jednat o právní poradenství, ekonomické agendy, finančně-rozvojový management apod. To má pomoci zajistit řádné a efektivní poskytování služeb veřejnosti co se
týče školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, cestovního ruchu, dopravy, bezpečnosti apod.
Projekt by měl trvat tři roky, zahájení se odvíjí od schválení projektové žádosti. Aktuálně se předpokládá, že by se mohlo jednat
o duben 2016. Projekt počítá se zapojením cca 80 DSO. Do 19. listopadu 2015 projevilo vážný zájem zapojit se do nového projektu
celkem 103 subjektů.
SMO ČR

Základní parametry připravovaného projektu SMO ČR
•	Projekt bude hrazený z OP Zaměstnanost (80,86 % EU,
14,14 % SR, 5 % SMO ČR)
•	Předpokládaná výše celkových způsobilých nákladů na
realizaci projektu 395.000.000,– Kč, z toho 90 % v režimu
přímých nákladů
•	předpokládaná délka realizace projektu je 44 měsíců
(12/2015 – 07/2019)
Předmět projektu:
•	Vytvoření a fungování center společných služeb obcí v rámci
DSO, která budou poskytovat jimi požadované služby obcím
v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence (školství, odpadové hospodářství, společné projekty, …),
později případně i na výkon přenesené působnosti (např. přestupky, správa poplatků, evidence obyvatel, …)
•	Průběžná evaluace potřeb v území v souvislosti se zaměřením poskytovaných služeb v CSS
•	Posílení personální kapacity v území – vytvoření týmu odborných pracovníků, specialistů působících v CSS, průběžné zvyšování jejich kvalifikace
•	Podpora včetně odborných služeb, koordinace a hodnocení
činností CSS projektovým týmem na úrovni Svazu
Cíle projektu:
Zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, a přenesené působnosti obcí
•	Zlepšení informovanosti a zvýšení důvěryhodnosti pro občany
•	Posílení postavení DSO a jejich začlenění do systému výkonu
veřejné správy v území, vytvořit podmínky a definovat potřebné legislativní návrhy na změny, včetně systémového financování DSO
•	Ověření návrhu modelového řešení vedoucího ke zkvalitnění administrativní kapacity obcí (meziobecní spolupráce)
•	Definovat systém fungování a řízení center společných služeb
včetně vytvoření metodických postupů a doporučení při řešení problematiky veřejné správy u menších obcí na území ČR

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 209 • 1/2016

A
P

Aktuálně o venkovu

19

Projekt SMS

Jak zlepšit spolupráci obcí?
Napoví metodika, která je také
návodem k posílení partnerství
Jak zlepšit vzájemnou spolupráci obcí? Tuto hlavní otázku si kladli a odpověď hledali starostové a starostky obcí i manažeři místních
akčních skupin, kteří se zapojili do projektu Sdružení místních samospráv ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů.
Celkem 72 zapojených místních akčních skupin (MAS) zpracovalo Strategie spolupráce obcí (SSO), ve kterých definovalo priority
spolupráce obcí ve svých regionech a projednalo je na dvou kolech
kulatých stolů. Návodem k tomu jim byla metodika spolupráce obcí na platformě MAS, kterou připravila Středomoravská agentura
rozvoje venkova (SMARV). Do finální podoby pak zohlednila i připomínky starostů právě z veřejných projednávání.
„Spolupráce obcí v místní akční skupině může mít různé podoby od intenzivního řešení problémů, vytváření nových subjektů či
správy společného majetku až po minimální variantu, kterou je
vzájemná komunikace a sdílení zkušeností, což je také důležité,“
říká analytička SMARV Hana Slováková. „Ideální podobu spolupráce obcí však nelze stanovit jednotně, neboť je závislá na historii
MAS, územních vztazích a řadě dalších faktorů. Smyslem metodiky bylo zachytit současné trendy a stanovit doporučení a možnosti rozvoje spolupráce tak, aby si každá MAS mohla vybrat a použít
pro sebe to, co je pro její území vhodné,“ dodává Slováková.
Metodika spolupráce obcí popisuje zkušenosti obcí s metodou
LEADER a zabývá se klíčovým tématem „spolupráce“ jak v teoretické, tak praktické rovině. Je spolupráce a partnerství prázdné slovo?
Jaké jsou přístupy ke spolupráci obcí v Česku? A jaké existují platformy spolupráce? „Metodika rovněž odpovídá na otázky proč je MAS
vhodnou platformou pro spolupráci, jaký je vztah MAS k územím ORP
a DSO, jaké jsou předpoklady, přínosy a úskalí úspěšné spolupráce,“
říká Tomáš Šulák ze SMARV, který je dlouholetým aktérem MAS.
Metodika i strategie jednotlivých MAS měří spolupráci optikou
pěti projektových témat – doprava, odpadové hospodářství, protipovodňová opatření a krizové řízení, regionální školství a zaměstnanost. Zde je vždy uveden popis dosavadní spolupráce, konkrétní doporučení ke spolupráci a příklady dobré praxe.
K pěti problémovým tématům bylo vypracováno také šest tzv.
šablon k motivaci nové spolupráce. Jedná se o animaci prostřednictvím zaměstnance MAS, servis MAS prostřednictvím asistence
výkonu veřejné správy a dalších služeb pro malé obce, poradenství
MAS samosprávám, soustavu smluvních vztahů několika obcí
v MAS, svazek obcí s působností na území celé MAS a společné
zastupování více obcí vůči jinému subjektu.

„Podobně jako existuje asociace krajů, měly by vznikat i asociace či sítě spolupráce regionů na úrovni kraje, které by systematicky
a dlouhodobě zastřešily veřejnou správu zejména venkovských obcí
na základě společné dohody několika regionů, ať už svazků obcí nebo MAS. Například platforma veřejné správy v MAS, která má 30 až
50 obcí bude významnější vůči organizacím kraje, úřadu práce či povodím než malé mikroregiony, které mají 10 obcí,“ říká k poslední ze
šablon Tomáš Šulák ze SMARV, který je zároveň starostou obce. „Venkovské obce jsou jako pytel blech. Když se objeví problém, ihned jsou
desítky variant a podvariant, někdo ho řeší, někdo ne. Je vhodné, aby
se obce dlouhodobě organizovaly nejen na úrovni mikroregionů, ale
také tyto regiony na úrovni kraje a to dlouhodobě,“ dodává.
Metodika je zajímavá i v tom, že přináší jak rešerše dosavadních
strategií a metodik zabývajících se tématem spolupráce obcí, tak
i souhrn dosavadní literatury k tématům strategického plánování,
rozvoje venkova a metody LEADER a MAS. Součástí je i vzdělávací modul pro uživatele metodiky.
SMARV/SMS

Analýza názorů členů MAS: Přivítali by
větší roli pří zastupování obcí v krajích

Součástí výstupů projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí
pro efektivní chod úřadů“, jejímž řešitelem je Sdružení místních samospráv, byly i konzultace (sociologické šetření) se členy dotčených MAS, přičemž jsme chtěli získat a doplnit některé názory, postoje a zkušenosti, s nimiž jsme se setkali v úvodní části projektu.
Uskutečnili jsme 774 strukturovaných konzultačních rozhovorů, přičemž jejich hlavním smyslem bylo zachycení relevantních názorů uvolněných i neuvolněných starostů a celkově všech tří hlavních složek MAS (označených jako místní samospráva /zejména
starostové/, místní zaměstnavatelé a neziskový sektor).
Poměr uvolněných a neuvolněných starostů v našem šetření činil 77% ku 23%. Pokud jde o složení členů MAS, nejvíce odpovědí jsme získali od místní samosprávy (37%), dále od místních zaměstnavatelů (33%) a nakonec od neziskového sektoru (30%). Výzkumný dotazník obsahoval 20 otázek (poslední měla jen technický
charakter – datum záznamu rozhovoru). Zde jsou vybraná zjištění:
Více než 95% respondentů se domnívá, že je MAS vhodný nástroj pro spolupráci obcí. Úspěšnost MAS může ovlivnit zejména
dostatek ochotných lidí spolupracovat a společně řešit problémy.
Dle zaměstnavatelů je důležitý i schopný manažer MAS.
Respondenti jsou jednoznačně proti tomu, aby MAS přebíraly
kompetence v oblasti samosprávy i přenesené působnosti. Roli MAS
totiž vidí v jiných úkolech, zejména ve zvyšování zapojení občanů do
života v obcích na daném území. Souhlas jsme zaznamenali i v názorech na otázku, zda by měly MAS koordinovat, monitorovat a následně obce zastupovat v jednáních s kraji. Přibližně polovina respondentů totéž od MAS očekává v případě jednání s ministerstvy, ale již
ne tak se členy parlamentu. Řešení byrokracie a nadměrné administrativy by se dle respondentů mělo řešit zejména změnou legislativy,
s odstupem se pak respondenti kloní k posílení spolupráci obcí.
Respondenti by uvítali společného administrativního pracovníka,
a to zejména společného projektového a dotačního manažera. Výraznější požadavek vznášejí na společného koordinátora zaměstnanosti
na daném území MAS (65% podpora). Nejvíce (75 % dotázaných) si
přejí, aby MAS zajišťovaly vzdělávání starostů v oblasti veřejné správy.
Necelých 60% respondentů by uvítalo zajištění právních služeb
v rámci MAS. Většina respondentů odmítla, že by ke zkvalitnění
služeb občanům vedlo zajištění účetních služeb. Naopak vytvoření tzv. odpadového svazku podporuje 60% respondentů. Přibližně
61% respondentů by uvítalo službu, která by se týkala zajištění
Diagram organizace spolupráce obcí na platformě MAS v proce- společné dopravy pro žáky a seniory.
Pavel Šaradín, SMARV/UPOL
sech řízení a spolupráce
Diagram
Organizace spolupráce obcí na platformě MAS v procesech řízení a spolupráce
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parlament,
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NSK

CSV aj.

MAS
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na platformě MAS

KS MAS

DSO

KRAJ

RSK
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venkovských
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SMS ČR

obce
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Legenda:

DSO jsou přímo členy MAS
DSO nejsou členy MAS
zastoupení, delegování (oborové, profesní, ideové)
prosazování
nová forma prosazování regionálních zájmů (DSO)
nová forma prosazování regionálních zájmů (MAS)
servis, poradenství, administrativa
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Hospodářská komora a Svaz měst a obcí
podepsaly memorandum o spolupráci

Hospodářská komora ČR a Svaz měst a obcí ČR podepsaly memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací. Má za
cíl posílit komunikaci podnikatelů s místní samosprávou a zvýšit
součinnosti při podpoře učňovského a technického vzdělávání.
Obě organizace chtějí spolupracovat také v oblasti strukturálních
fondů Evropské unie, dotací a grantů či podpory exportu. Společně se budou věnovat také energetice a těžbě surovin, dopravě,
kvalitě ovzduší či řešení nezaměstnanosti v jednotlivých obcích.
„S Hospodářskou komorou máme spoustu témat společných,
například boj za snižování byrokracie a omezení legislativní smršti.
Vnímáme, že nejen pro firmy, podnikatele a živnostníky, které komora sdružuje, je naprosto zásadní stabilní právní prostředí a dostatek financí na investice a rozvoj. Vzájemnou spoluprací chceme
podpořit rozvoj území i tvorbu pracovních míst,“ dodal předseda
Studie se skládá ze sedmi kapitol
SMO
„Nejdříve se zabýváme vstupní analýzou problematiky, spolu- SMOČR a starosta Kyjova František Lukl.
prací obcí, historií MAS, dále analýzou současné právní úpravy
spolupráce na platformě MAS. Následně studie představuje problematiku strategického plánování, pak analýzu sociologického
šetření, které bylo realizováno mezi respondenty z MAS a během
kulatých stolů se starosty a v závěru představujeme pokus o zhodnocení efektivity MAS,“ uvádí editor studie ze Středomoravské
agentury rozvoje venkova Pavel Šaradín, který působí na katedře
politologie v Olomouci. „Dále předkládáme návrhy, které by měly vést ke zvýšení výkonu veřejné správy a doplňujeme je o akční
plán včetně harmonogramu. Následuje závěrečná evaluace spolupráce obcí na platformě MAS,“ dodává Šaradín a upozorňuje,
že v příloze je i případová studie hodnocení efektivity v oblasti odpadového hospodářství.
„Smyslem studie je analyzovat vybrané aspekty veřejné správy
a spolupráci obcí v rámci MAS a navrhnout efektivnější výkon obcí právě na platformě MAS,“ shrnuje Tomáš Šulák ze SMARV, který je starostou obce Veselíčko a více než deset let působí v hnutí Ministryně Šlechtová informovala
LEADER. Uvádí také, že právě spolupráce aktérů ze všech sektorů
vládu o dostupnosti veřejných služeb
na venkově, nejen starostů obcí, je důležitá sebeobrana proti nápadům na slučování obcí v unikátní tuzemské sídelní struktuře. na venkově
„Do budoucna by naopak bylo vhodné, aby i městské části zejméVe vztahu k předkládanému zákonu o elektronické evidenci trna venkovského typu získaly větší míru samosprávy, nebo i samožeb
ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová informovala vlástatnost. Například na národní konferenci Venkov 2013 v Hranidu
ČR
ve věci dostupnosti veřejných služeb na venkově. Úkol pro
cích navrhla pracovní skupina, aby se snížila hranice pro vznik nopracovní
skupinu je přijít se souborem opatření k zabránění odlivu
vých obcí z 1000 na 500 obyvatel,“ připomněl Šulák.
služeb z venkova. „Snižování dostupnosti veřejných služeb na venAutoři studie, která spojila akademiky a lidi z komunální praxe,
kově je obecně vnímáno jako dlouhodobější problém spojený s potvrdí, že téma spolupráce obcí nabývá v posledních letech na instupným snižováním nabídky služeb či zaměstnání. To je třeba řetenzitě. Spolupráce obcí je ideálním řešením pro značnou obecní
šit a regionům pomoci,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla
rozdrobenost. Kromě dobrovolných svazků obcí, kterých je nyní
Šlechtová.
550, je tady 180 místních akčních skupin.
Zpráva vytvořená mezirezortní pracovní skupinou definuje zá„Většina MAS, které již působí v regionech několik let, jsou
kladní pojmy, rozsah zjišťování údajů, ověření dostupnosti služeb
dynamicky se rozvíjející platformy spolupráce a jejich výhodou je,
a nastínění možnosti zabránění odlivu služeb z venkova. Veřejnou
že se zapojením aktérů mimo veřejnou správu dokáží podílet na službou je v tomto kontextu chápána komerční služba určená veřešeních problémů, s nimiž se potýká samospráva i státní správa. řejnosti. Vzhledem k potřebě získání a zpracování dalších údajů se
MAS svou strukturou umožňují větší zapojení občanů, nezisko- pracovní skupina shodla na pokračování své činnosti s výstupem
vých organizací a místních podnikatelů do života v obcích i jejich v březnu 2016.
regionu,“ říká Tomáš Šulák a jeho kolega Pavel Šaradín dodává,
Za venkov, vzhledem k absenci obecně přijímané definice venže MAS navazují na trend patrný zhruba od 70. let 20. století, kova, jsou považovány obce s méně jak 500 obyvateli. Na tyto obkdy se zásadněji rozvíjí participativní formy demokracie, což ce bylo následně v úvodní analýze nahlíženo z pohledu hospodářv posledním desetiletí začíná platit i pro země střední a východ- sky problémových regionů či dostupnosti centra správního obvoní Evropy.
du obce s rozšířenou působností, které je místem koncentrace
Do projektu SMS MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektiv- veřejných služeb. Za poskytovatele služeb byly stanoveny mikroní chod úřadů (MAS-EChÚ) se zapojilo 72 MAS z deseti krajů. Kro- podniky na venkově (malé podniky zaměstnávající max. 10 zamě studie jsou dalšími výstupy projetu metodika spolupráce obcí městnanců včetně fyzických osob podnikajících na základě živnosna platformě MAS, legislativní návrhy a publikace příkladů dobré tenského listu). Ve venkovských obcích se nachází více jak 76 tisíc
praxe. Projekt je financován z OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
mikropodniků, z nichž takřka 20 tisíc na území hospodářsky proSMARV/SMS blémovém či v odlehlých oblastech.
MMR

Jak je na tom veřejná správa v České republice?
Odpověď na tuto otázku hledali řešitelé projektu Sdružení místních samospráv ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů společně se starosty obcí a manažery místních akčních skupin.
Výstupem zjišťování je Studie současného výkonu veřejné správy, kterou zpracovala Středomoravská agentura rozvoje venkova
pod vedením Pavla Šaradína z Univerzity Palackého Olomouc a ve
spolupráci s odbornými konzultanty pro metodu LEADER (Tima Liberec, Observatoř venkova) a pracovníky vysokých škol (Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni).
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Středočeští starostové protestovali
v Praze proti rozdělování dotací
Asi padesátka středočeských starostů se na konci listopadu sešla v Praze, aby vyjádřila nesouhlas s rozdělováním dotací v kraji.
Podle demonstrantů si stovky milionů z krajských peněz rozděluje
pár obcí spojených s vládnoucí ČSSD a KSČM.
Podle demonstrujících se jedná se například o obce Rožmitál
pod Třemšínem, Varhanice nebo Zdice.
Účastníci drželi v ruce transparenty, obcházeli úřad a provolávali hesla, jako například „Spravedlivě rozdělený medvěd, porcujte mě fér“.
Předseda Sdružení místních samospráv Petr Halada přišel v převleku medvěda a spolu s ostatními rozdával gumové medvídky jako
symbol, který připomíná v minulosti kritizované rozdělování dotací
poslanci v parlamentu, kterému se říkalo „porcování medvěda“.
„Jsem starosta téměř stovky lidí a není tam voda a její kvalita se
rapidně zhoršuje. Ve studnách jsou dusičnany, koliformní bakterie,
kolonie, jsou tam prosaky ze žump. Na evropské dotace nesplňujeme strop na obyvatele. Máme projekt i stavební povolení a akutní nedostatek vody,“ sdělil starosta obce Líský na Kladensku Štěpán Hon.
Starosta obce Cerhenice Marek Semerád ale říká, že dotace
dostal zcela oprávněně. „Chápu to jako předvolební boj Starostů
a nezávislých. Já jako starosta na rozdíl od pana starosty Kolína
a Peček pracuji pro své město jiným způsobem. Snažím se získat
finanční prostředky a v životě mě nenapadlo, že bych svůj čas
marnil tím, že pojedu stávkovat. Všechny dotace jsme získali řádně, chodí na nás kontroly,“ vyjádřil se Semerád.
Protest organizovalo Sdružení místních samospráv, které navrhuje, že by se dotace měly přidělovat pouze menším obcím do pěti tisíc obyvatel, které mají menší příjmy z rozpočtového určení daní.

Podle hejtmana kraje Miloše Petery jde 75 procent peněz z Fondu rozvoje měst a obcí tam, kde jsou Nezávislí a starostové. „Jen
deset procent je z ČSSD, asi osm procent z KSČM,“ vyjádřil se.
V závislosti na počtu obyvatel by pak měla být vytvořena pro každou obec její dotační obálka na delší, například čtyřleté období,
a mělo by jim být umožněno, aby si v rámci své obálky připravily
projekty, které budou v souladu s dotačními programy. Podle starostů pak nebudou tisíce zbytečně připravených projektů a každý
bude vědět předem, kolik dostane peněz a sám si mezi programy
vybere.
„Vedli jsme diskusi se všemi poslaneckými kluby, jak si představovaly další směřování Fondu rozvoje obcí a měst. Fond v této podobě je hodně otevřen, převis je obrovský. Ovšem nyní jsme proto
rozhodli, že tento fond rozdělíme na dva. Obnoví se program obnovy venkova ve výši sto milionů korun, který bude sloužit na drobné akce pro obce do 5000 obyvatel s maximální částkou dotace pět
set tisíc. 200 milionů korun půjde pouze do dotací do škol, školek
a sportovních zařízení, které jsou na ně navázány,“ dodal Petera.
Zdroj: iDNES

Evropská komise představila návod,
jak lépe zacházet s odpady
Evropská komise přišla s dlouho očekávaným návrhem, jak co
nejrychleji přejít k tzv. oběhovému hospodářství. Jedná se o návod,
jak co nejlépe nakládat s odpady a obaly, aby se s nimi neplýtvalo
a staly se surovinou využívanou v jiných odvětvích. Nová strategie
si ale krátce po svém představení vysloužila kritiku. Podle nich se
zbytečně drží při zemi a není tak ambiciózní, jak původně Evropská komise slibovala.
Rozumnější nakládání se zdroji a konec plýtvání. To je podstata
tzv. oběhového hospodářství, které má v Evropě zajistit udržitelný
růst. Jedná se o model ekonomiky, který se v každé fázi života určitého výrobku snaží o co nejúčelnější využití přírodních zdrojů.
„Naše planeta a naše ekonomika nemohou přežít, když budeme dále uplatňovat přístup „vezmi, použij a vyhoď“. Musíme zachovat vzácné zdroje a plně využít veškerou jejich potenciální ekonomickou hodnotu. Oběhové hospodářství spočívá v omezování
odpadu a ochraně životního prostředí, ale také v zásadní změně
způsobu fungování celé naší ekonomiky,“ uvedl první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj Frans Timmermans.
Od nových opatření, která zavedou oběhové hospodářství, Junckerova Komise očekává úspory ve výši 600 miliard eur ročně a zároveň snížení celkových ročních emisí skleníkových plynů o 2–4 %.
Nový model ekonomiky má rovněž přispět ke vzniku nových pracovních míst a podpoře konkurenceschopnosti EU.
„Přechod na novou oběhovou ekonomiku má potenciál vytvořit na dva miliony nových pracovních míst,“ myslí si český europoslanec a místopředseda Výboru pro životní prostředí a veřejné
zdraví (ENVI) Pavel Poc (S&D).
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Brusel slibuje, že navrhovaná opatření bude možné podpořit
z evropských strukturálních a investičních fondů, kde na ně bylo
vyčleněno 5,5 miliardy eur, a také z programu Horizont 2020 na
financování výzkumu a inovací. V tom se na přechod k oběhové
ekonomice počítá s částkou 650 milionů eur.
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Zemědělství pod Jurečkou?
Vše pro velké firmy! Farmář otevřeně
odkrývá, jak to chodí v branži

Soukromí zemědělci jsou
nespokojeni s lidoveckým ministrem Mariánem Jurečkou,
protože podle nich nadržuje
velkým firmám, jako je Agrofert, na úkol malých rodinných farem. A vidí jako vrchol
drzosti, když Agrární komora
přichází s návrhy zákonů, jako je zákon o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům, kdy by vlastník musel
při prodeji nejprve nabídnout
půdu nájemci. „To má čistě
jediný význam – ohlídat si,
aby o půdu, kterou dnes drží
a o kterou postupně posledních sedm let přicházeli, už
Plasty, hnojiva a biomasa
v budoucnu přijít nemohli
Balík pro oběhové hospodářství obsahuje také akční plán s opat- a tímto způsobem si to chtějí posichrovat. Že vlastník na tom bude
řeními, která se soustředí na všechny životní fáze výrobku a překáž- bit? Co je jim do něj,“ prohlásil předseda Asociace soukromého zeky na trhu v konkrétních odvětvích či zdrojích surovin, jako jsou mědělství Josef Stehlík v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.
plasty, potravinový odpad,
kritické suroviny, stavebByli jste vyšachováni z poradního výboru ministra zeměnictví a demolice, biomadělství za KDU-ČSL Mariána Jurečky. Proč k tomu došlo a co
sa nebo výrobky z bioloto bude znamenat pro české zemědělství?
gických materiálů.
My si to vysvětlujeme tak, že to bylo kvůli vzájemným probléPro přechod k oběhomům, které jsme s ministrem řešili. Asociace soukromého zeměvému hospodářství je podělství ministrovi Jurečkovi vyčítala jeho účast na 60. výročí založení JZD v Oprostovicích na Přerovsku (podle Asociace šlo o osladle Komise třeba zvýšit revu násilné kolektivizace – pozn. red.) a kritizovali jsme ho za
cyklaci plastů, jejichž vyProgram rozvoje venkova, protože jsme nesouhlasili se způsobem
užívání v EU stále roste.
Podle údajů Komise se recykluje méně než 25% shromážděného rozdělení dotací. V PRV byl velký finanční prostor na velké projekplastového odpadu a přibližně 50% končí na skládce. Nová stra- ty. A pak tedy došlo k tomu, že ministr zástupcům Asociace ukontegie by se proto měla zabývat recyklovatelností plastů, jejich bio- čil jejich angažmá v poradním sboru. Co z toho plyne? V současlogické rozložitelnosti, obsahu nebezpečných látek a znečišťování né době jsou v poradním sboru ministra hlavním názorovým proudem informace a názory Agrární komory a velkých zemědělských
moří.
podniků. Ministrovi jsme vyčítali neodůvodněný příklon k velkým
Plýtvání potravinami
firmám, jejich požadavky na zemědělskou politiku nejsme ochotVelkým problémem, který EU v současné době trápí, je plýtvá- ni považovat za potřebné pro Českou republiku. A vidíme to příní potravinami. Odhaduje se, že ročně se v EU vyplýtvá asi 100 mi- mo jako škodlivý trend, protože jsme hluboce přesvědčeni, že pro
lionů tun potravin. Potraviny se ztrácejí nebo se jimi plýtvá v celém zdárný rozvoj českého zemědělství a venkova je nutná podpora ropotravinovém řetězci, tedy v zemědělství, při zpracování a výrobě, dinných farem. A my ji již delší dobu necítíme.
v obchodech, v restauracích a také v domácnostech.
Nepřekvapuje vás takový postoj od ministra, který byl
Valné shromáždění OSN přijalo v září cíle udržitelného rozvoje
pro rok 2030, a to včetně cíle o polovinu snížit množství potravi- sám soukromým zemědělcem a jehož rodina soukromě hosnového odpadu na obyvatele na úrovni maloobchodu a spotřebi- podaří?
Já si to dost dobře nedovedu vysvětlit. Překvapuje mne to. Jesttelů a omezit ztráty potraviny ve výrobním a dodavatelském řetězli to není kvůli tomu, aby panu ministrovi nebylo vytýkáno, že moc
ci. EU se zavázala ke splnění těchto cílů.
Mezi další klíčová opatření navržená Komisí patří vytváření no- nadržuje rodinným farmám právě proto, že z nich pochází. To by
rem kvality druhotných surovin, opatření pracovního plánu pro bylo jediné vysvětlení, ale myslím, že to nemá opodstatnění. To neekodesign na období 2015–2017, která kromě energetické účin- ní postaveno jako boj pravice proti levici. Jsme přesvědčeni a ukanosti prosazují i opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost výrob- zuje se to, že rozvoj rodinných farem je pro rozvoj venkova a kraků, revidované nařízení o hnojivech, které má za cíl usnadnit uzná- jiny mnohem výraznější, než se doposud přiznávalo, a že právě to
vání organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů na jednotném tr- je důvod, že zástupci velkých firem nechtějí, aby se rodinné farmy
hu a podpořit úlohu bioživin a řada opatření pro opětovné dál rozvíjely. Je trend, aby se současný stav zakonzervoval a nepusvyužívání vody včetně legislativního návrhu týkajícího se minimál- til se ani o hektar dál.
Zdroj: ParlamentníListy.cz
ních požadavků na opětovné využití odpadních vod.
Lucie Bednárová
Celý rozhovor lze číst na: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/
Více na: http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/
zemedelstvi-pod-jureckou-vse-pro-velke-firmy-farmar-otevrenekomise-predstavila-navod-jak-lepe-zachazet-s-odpady-odkryva-jak-to-dnes-chodi-v-branzi.html
-013038#sthash.zqguaCUV.dpuf
Jaké novinky balík obsahuje?
V první řadě v něm najdeme nové legislativní návrhy pro oblast
nakládání s odpady. EU totiž každým rokem přijde přibližně o 600
milionů tun materiálů, které jsou obsaženy v odpadu a daly by se
recyklovat a znovu využít. Například evropské domácnosti recyklují pouze přibližně 40% odpadu, který vyprodukují.
Aby se nakládání s odpady ve členských zemích EU zlepšilo, Komise představila několik společných cílů. Země by měly do roku
2030 recyklovat 65% svého komunálního odpadu a 75% obalového odpadu. Zároveň by měly přijmout závazek, aby do stejného
roku skládkovaly maximálně 10% veškerého odpadu.
Zveřejnění cílů se neobešlo bez kritiky. Ve srovnání s původním
návrhem, který předložila bývalá Barrosova Komise, jsou totiž navrhované cíle nižší (70% / 80% / 25% do roku 2025). To podle
mnohých nejde dohromady s prohlášením Komise, že balíček bude tentokrát ve svých plánech ambicióznější.
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Předseda Zemědělského svazu znovu
zvolen viceprezidentem COGECA
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nější technologie na využívání směsného odpadu,“ dodává k výsledkům Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.
Shrnutí znění a výsledků ankety ČAOH:
„Otázka, na jakou výši jsou občané ochotni jít při placení poplatku za odpady, patří mezi zvlášť citlivé. Budete ochotni platit za
svou domácnost vyšší poplatky za odpady, i kdyby se v roce 2020
mělo jednat o navýšení o cca 240 Kč na občana (tedy průměrná
rodina o cca 720 Kč více)?“
Celkem přijato hlasů: 29 730
ANO (25 %)
NEVÍM (27 %)
NE (48 %)
Respondenti ankety měli možnost vybírat ze tří odpovědí: ano,
ne, nevím. Navrhované navýšení plateb za odpady během jedenácti měsíců odmítla téměř polovina hlasujících (14 185). Potřebu vyšších poplatků naopak podpořilo 7 563 respondentů a téměř srovnatelné množství 7 982 se nepřiklonilo ke kladné ani k záporné
odpovědi. Kompletní vyjádření ČAOH k výsledkům ankety naleznete na webu: www.caoh.cz.
Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) je největší
oborovou asociací v České republice, která sdružuje významné
podnikatelské subjekty v oblasti využívání, odstraňování, svozu,
sběru a recyklace odpadů. ČAOH na českém trhu působí již 17 let
a v současnosti pod ni spadá více než 85 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství. Cílem asociace je ochrana volného trhu a zdravého konkurenčního prostředí v odpadovém hospodářství ČR, podpora členských společností, ochrana zájmů původců odpadů (obcí, firem) a oprávněných osob, a to mimo jiné
aktivní spoluprací na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují podnikání v oblasti nakládání s odpady.
Zdroj: www.caoh.cz

Na jednání prezidia evropské organizace zemědělských družstev
– COGECA, byl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha podruhé zvolen jejím viceprezidentem. Pýcha obhájil mandát a zůstává tak
jediným členem vedení COGECA z řady nových členských zemí.
Prezidium COGECA volilo prezidenta a 4 viceprezidenty na tříleté funkční období. Martin Pýcha se stal poprvé viceprezidentem
Cogecy na zasedání v prosinci v roce 2012. Letos na tuto pozici
opět kandidoval spolu s dalšími 6 kandidáty z Portugalska, Finska,
Litvy, Německa, Řecka a Polska. Pýcha byl opětovně zvolen na prosincovém shromáždění – společně se zástupcem Německa Thomasem Memmertem měli nejvyšší počet hlasů, 95 z celkových 121.
Je velmi žádoucí mít českého zástupce tak vysoce postaveného
v evropské zemědělské organizaci, což pozitivně hodnotí i ministr
zemědělství ČR Marian Jurečka. Velkým přínosem jsou samozřejmě zprostředkované legislativní informace a postřehy, které by se
běžný zemědělec sám nedozvěděl. V neposlední řadě se také do
České republiky dostanou podněty a pozitivní příklady z jiných evropských zemí. I proto například zorganizoval Zemědělský svaz
spolu s organizací COGECA na podzim v Praze mezinárodní konferenci na téma fungování odbytových družstev v EU a ČR.
Nejdůležitější na Pýchově práci jako viceprezidenta COGECA je
lobbing za české zemědělce. Ti to totiž na evropském hřišti nemají jednoduché vedle organizací z velkých zemí, jako je například
Německo, Francie, Španělsko či Itálie. Sám ke své kandidatuře řekl: „Je důležité neustále na evropské úrovni vysvětlovat podmínky
zemědělců a jejich družstev v ČR, ale i jiných nových zemí, neboť
u nás je situace výrazně odlišná od starých zemí. Navíc nás v roce
2018 čeká tzv. mid-term review, tj. vyhodnocení zemědělské politiky EU v polovině plánovacího období a tento krok v minulosti přinášel významné změny pro evropské zemědělce. I nyní se budou
otvírat otázky jako je rozpočet SZP EU či navýšení ekologicky za- Speciál Radiožurnálu:
měřených ploch EFAs na 7% a další důležitá témata a proto je tře- Čeká se ochlazení, lyžařská střediska
ba být s evropskými institucemi v co nejužším kontaktu.“
ale ztráty nedoženou.
COGECA je evropskými institucemi uznávána jako hlavní zástupce a mluvčí sektoru zemědělských družstev. V současné době zastuČeské hory jsou prakticky bez sněhu, na tom technickém se lypuje zájmy cca 40 tisíc zemědělských družstev zaměstnávajících asi
žuje jen v několika střediscích v Jeseníkách, Krkonoších a Orlických
660 tisíc lidí a disponujících ročním obratem přes 300 miliard eur.
horách. Podle meteorologů se bude ochlazovat a první týden v ledZdroj: ZeS
nu by měl padat sníh – doženou lyžařské areály ztráty? A pomůže
technické zasněžování?
Prezident Asociace lanové dopravy Jakub Juračka tvrdí, že
Anketa ČAOH: Lidé stále nesouhlasí ochlazení přijde přichází příliš pozdě. „Vánoční svátky jsou třetina
až čtvrtina tržeb celé zimní sezony,“ podotýká s tím, že Češi jsou
s vyššími poplatky za odpad
národem lyžařů a rodiny jezdí na hory především o prázdninách.
„Pro nás jsou ztráty v zimní sezoně nedohnatelné. První dva týdZ ankety, která běžela na webu České asociace odpadového
hospodářství od listopadu loňského roku do letošního listopadu, ny v lednu jsou ze sezony nejslabší, rodiny se vrací do škol, zabíhá
vyplývá, že vyšší poplatky za odpad jsou pro velkou část lidí nepři- se běžný rodinný režim,“ dodává. S ním souhlasí i ředitel Sportovjatelné. Téměř polovina (48%) respondentů nesouhlasí s výrazným ního areálu Ještěd Jan Svatoš, podle kterého by zima musela trvat
navýšením poplatků. Pouze čtvrtina hlasujících by se zdražením velmi dlouho a být vydatná, aby se podařilo ztrátu dohnat.
Vypočítává také, že co se týče ztrát, tak na Ještědu se dostávaneměla problém. Ankety se zúčastnilo 29 730 respondentů.
Anketa navázala na loňské šetření agentury STEM/MARK, a po- jí k osmi milionům korun. „Přesto doufáme, že se nám podaří dotvrdila dřívější zjištění, že pokud by zdražení mělo podpořit nové stat se alespoň do černých čísel,“ dodává.
spalovny odpadů, byla by ochota k placení navýšených poplatků
Technické zasnězování? To je alchymie!
ještě výrazně nižší.
Technické zasněžování je stále náročnější kvůli přírodním pod„Z ankety je zřejmé, že plánované razantní zdražení má nízkou
podporu veřejnosti. Podle našich výpočtů může ministerstvem zva- mínkám. „Dříve jsme čekali týden, než zamrzla zem. Dnes ve chvížované zvýšení skládkovacích poplatků přinést citelné ekonomic- li, kdy spadne teplota k mínus jednomu stupni, tak pohotovost se
ké dopady jak občanům a obcím, tak i celé podnikatelské sféře. Ze stává realitou,“ vysvětluje Juračka. Technické zasněžování je podle
zkušeností z některých okolních států i recyklačních firem, víme, něj lidsky náročnější, vyžaduje určitou alchymii a obětavost lidí. Jak
že odklon odpadů od skládkování a jejich nasměrování k třídění ale přilákat lidi do lyžařských areálů? Například na Ještědu se snaa recyklaci zásadní navýšení poplatků nevyžaduje. Zákaz skládko- ží jít cestou zkvalitňování služeb a nabídky, protože je na to více
vání odpadů již máme stanoven v zákoně, a to jako jedni z prvních času. „Určitě se pro nás stává prioritní využití areálu a lanovek v lév Evropě. Proč tedy tak razantní zdražení? I Evropa doporučuje ori- tě,“ nastiňuje Jan Svatoš s tím, že letní sezona se stává nedílnou
Zdroj: ALD, www.rozhlas.cz
entaci na třídění, úpravy odpadů a recyklaci, nikoli na nejnáklad- součástí tržeb.
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Katedra cestovního ruchu
Vysoké školy polytechnické Jihlava
a příspěvková organizace Vysočina Tourism
pořádají
pod záštitou ministryně pro místní rozvoj, hejtmana kraje Vysočina
a primátora statutárního města Jihlavy
s mediální podporou časopisu COT business

11. mezinárodní konferenci
Aktuální problémy cestovního ruchu
na téma

„MÍSTNÍ BOHATSTVÍ
A CESTOVNÍ RUCH“

ve dnech 24. – 25. února 2016
v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava
Hlavní cíl konference
Cílem mezinárodní konference je zhodnotit význam místního bohatství v rozvoji cestovního ruchu
a jeho využití na úrovni destinací i podniků. Snahou je popsat současnou situaci ve využívání různých
složek místního dědictví, nastínit možnosti jejich využití v budoucnu a přinést inspiraci
pro zúčastněné subjekty.
Konference vytváří podmínky pro mezinárodní setkání odborníků z praxe a akademické sféry.
Garant konference
Přínosem konference bude prostor pro diskusi nad aktuálními problémy využívání místního dědictví
v cestovním
ruchu
se zaměřením
na problematiku
jeho trvale
udržitelného rozvoje.
prof.
PhDr. Petr
Chalupa,
CSc. (Vysoká
škola polytechnická
Jihlava)

Témata
Vědecký výbor konference

 Místní dědictví a jeho postavení v produktech destinací cestovního ruchu
 Využití
kulturního
dědictví
městském Konštantína
cestovním ruchu
doc.
RNDr. Alena
Dubcová,
CSc.v(Univerzita
Filozofa v Nitře, Slovensko)
prof.
PhDr. Petrsložky
Chalupa,
CSc. (Vysoká
škola
polytechnická
Jihlava, Česká
republika)
 Specifické
místního
bohatství
a jejich
využití v cestovním
ruchu
doc.
Ing. Jana Jarábková,
(Slovenská
poľnohospodárska
univerzita v Nitře, Slovensko)
 Interpretace
místníhoPhD.
dědictví
v cestovním
ruchu
doc.
RNDr. Alfred
PhD.
(Univerzita
Konštantína
Filozofa
Nitře, Slovensko)
 Cestovní
ruchKrogmann,
v chráněných
územích
a trvalá
udržitelnost
jeho vrozvoje
doc.
Ing. Jana Kučerová,
PhD.
(Univerzitaatraktivit
Mateja Bela
v Banské Bystrici,
 Přístupnost
kulturních
a přírodních
pro specifické
skupinySlovensko)
návštěvníků cestovního ruchu
doc.
Ing. Monika
Palatková,
Ph.D.
(CzechTourism,
Česká
republika)
 Využití
kulturních
objektů
a historických
budov
v rozvoji
cestovního ruchu
Dr.
PhD (University of Pannonia, Maďarsko)
 Zsófia
NichePapp
tourism
RNDr. PaedDr. Jaromír Rux, CSc. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika)
 Využití elektronických technologií v marketingu podniků a destinací cestovního ruchu
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Česká republika)
 Best practices v rozvoji cestovního ruchu, přínosy na lokální a regionální úrovni
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (Masarykova univerzita v Brně, Česká republika)

Sekretariát konference
Kateřina Krejčí
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 141 116
e-mail: konferencecr@vspj.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Katedra cestovního ruchu
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Vysočina Tourism
příspěvková organizace
Na Stoupách 3, 586 01 Jihlava

Bližší informace: http://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2016
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Expozice Domu přírody Blaníku získala Protipovodňová opatření za 11,5 mld
ocenění v soutěži v oboru marketingu korun chrání půl milionu lidí
Expozice Domu přírody Blaníku vyhrála cenu za vynikající realizaci v kategorii Ekologie a příroda v soutěži POPAI AWARDS 2015.
Prestižní soutěž pořádaná pravidelně Středoevropskou kanceláří POPAI CE vybírá nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech. V letošním roce v kategorii Ekologie získala cenu
za vynikající realizaci expozice Domu přírody Baníku.
Dům přírody byl otevřen v červenci 2015 na úpatí bájné hory
Velký Blaník nedaleko Kondrace. Slouží jako nástupní bod k naučné stezce S rytířem na Blaník a seznamuje návštěvníky s přírodou
chráněné krajinné oblasti Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů. Toto návštěvnické středisko vybudoval Český svaz
ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Správou CHKO Blaník.
Cenu převzala firma MORIS designe, která expozici realizovala.
Zdroj: ČSOP

Vláda projednala závěrečné vyhodnocení programu Podpora
prevence před povodněmi II ministerstva zemědělství, který trval
od roku 2007. Na protipovodňová opatření bylo za sedm let použito více než 11,5 miliardy korun, z toho přes 10 miliard šlo přímo
ze státního rozpočtu. Z programu bylo financováno celkem 549
akcí, a to 379 staveb a 170 studií a projektových dokumentací. Více než 466 tisíc obyvatel tak bude ochráněno před povodněmi.
„Druhá etapa programu Prevence před povodněmi byla zaměřená hlavně na snižování ohrožení a povodňových rizik v záplavových oblastech vodních toků, posílení zadržení vody v údolních nivách během povodní a zvýšení kapacit koryt v zastavěných částech
obcí,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Peníze na program šly ze státního rozpočtu, úvěr od Evropské
investiční banky a výnosů z privatizace. Přes 1,4 miliardy korun by-
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lo od investorů a z jiných zdrojů. „Podle původních odhadů měl podíl vlastních prostředků tvořit přibližně pět procent z celkových nákladů. Ve skutečnosti byl ale dvojnásobný, díky čemuž jsme mohli
vybudovat více protipovodňových opatření,“ uvedl Marian Jurečka.
Mezi velké investiční akce patří například dvoukilometrová
ochranná hráz, která spolu s mobilními stěnami a opravenými nábřežními zdmi chrání Terezín před velkou vodou. Akce dokončená v roce 2013 stála 140 milionů korun. Za téměř 300 milionů byla v Olomouci zvýšena kapacita koryta řeky Moravy.
Jednou z největších staveb byla protipovodňová ochrana Mělníka, která stála celkem 544 milionů korun. Jde o soubor tří samostatných částí ochrany před stoletou vodou, který se skládá ze
zemních hrází v kombinaci se stabilními protipovodňovými stěnami a mobilním hrazením. Úpravy za 125 milionů korun se v rámci
opatření před extrémními povodněmi dočkala i Těrlická přehrada.
Ještě o 50 milionů více stála protipovodňová ochrana Veselí nad
Lužnicí, kterou tvoří kombinace zemních hrází a železobetonových
zdí, doplněná podzemní těsnící stěnou.
Na územích, kde vznikla nová protipovodňová opatření, se výrazně zvýšila ochrana životů i majetku. Průměrné roční škody se
v těchto lokalitách snížily o 77%.
Veřejnost si všechny projekty může prohlédnout na internetu.
Aplikaci najdete na webu (www.eagri.cz) v sekci Voda.
Zdroj: MZe

Od ledna začne výkup nemovitostí pod
budoucí přehradou Skalička na Bečvě
Vláda odsouhlasila, že stát od 1. ledna 2016 začne vykupovat
nemovitosti v místech plánované přehrady Skalička na řece Bečvě.
Je na to zatím vyčleněno 520 milionů korun. Přehrada by v budoucnu měla před povodněmi ochránit až 110 000 lidí.
„Dobrou zprávou pro většinu lidí, kteří prožili povodeň roku
1997 na Bečvě, je, že od ledna začneme s výkupem pozemků pro
vodní dílo Skalička. Odstartuje tak první etapa budování nové přehrady, která ochrání až 110 tisíc lidí,“ řekl ministr Marian Jurečka.
Vodní dílo Skalička (dříve nazývané VD Teplice) má zajistit navýšení povodňové ochrany oblasti na více než stoletou vodu. Na
území pod budoucí přehradou je 43 budov, z toho 23 k bydlení,
11 k rodinné rekreaci a devět dalších staveb, které slouží k jiným
potřebám, například pro zemědělství. Na jejich vykoupení je zatím připraveno 520 milionů korun.
Na území budoucí přehrady je 27 hektarů státních pozemků,
které budou zdarma převedeny pod státní podnik Povodí Moravy.
Pozemky ve vlastnictví Olomouckého kraje, by měly být vložené do
připravované stavby jako podpora k protipovodňovému opatření.
Návrh zatím neřeší majetkoprávní problémy s pozemky, na kterých
by se v případě povodně rozlila voda.
První etapa výstavby protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy by měla stát 1,3 miliardy korun. Dokončení většiny staveb je plánováno do konce roku 2022. Stavba samotné přehrady by měla vyjít na
dalších 2,69 miliardy korun, náklady se mají hradit ze státního rozpočtu. Retenční objem nádrže při maximální hladině by měl být 35 milionů kubíků. To by mělo zabezpečit ochranu před více než stoletou vodou, tedy podobné síly, jako postihla ČR v roce 1997. Tehdy dosáhly
škody v povodí Bečvy více než 2,8 miliardy korun.
MZe
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Retenční prostor nádrže Orlík
se zvýší o polovinu
Ministerstvo zemědělství souhlasí s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, který zamítl odvolání několika měst a obcí na dolní Vltavě proti navrhovanému zvýšení retenčního prostoru
vodní nádrže Orlík. Povodí Vltavy původně navrhlo změnu manipulačního řádu nádrže Orlík zvýšením retenčního prostoru přibližně o polovinu současného objemu, což poté potvrdil i Středočeský kraj. Obce na dolním toku Vltavy však požadovaly dvojnásobné
navýšení.
„Vodní nádrž Orlík neplní jen protipovodňovou funkci, ale také
pomáhá akumulovat vodu pro období sucha, udržovat průtok ve
Vltavě a má i nezanedbatelnou funkci při výrobě energie, zajišťování plavby či rekreaci. Pokud by se retenční prostor nádrže zdvojnásobil, výrazně by to tyto funkce přehrady ovlivnilo,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Povodí si nechalo vypracovat odbornou studii ČVUT, která měla ukázat následky navýšení retenční kapacity na další funkce celé
Vltavské kaskády. Na jeho základě pak navrhlo změnu manipulačního řádu, která spočívala v posílení protipovodňové funkce vodní nádrže Orlík.
Nejdůležitější úpravou je zvětšení retenčního prostoru nádrže přibližně o jednu polovinu současného objemu (ze stávajících 62 mil. m3
na 93 mil. m3). Tím dojde ke snížení maximální hladiny zásobního
prostoru o 1,3 metru. „Toto posílení protipovodňové ochrany přitom
Povodí Vltavy navrhlo tak, aby ostatní funkce vodní nádrže byly omezeny co nejméně,“ uvedl Marian Jurečka.
MZe

MAS Horní Pomoraví vydalo zimní číslo
novin Doma v JESENÍKÁCH 2015/2016
Noviny Doma v JESENÍKÁCH
přinášejí zajímavé příběhy a informace o nově certifikovaných
výrobcích, službách a zážitcích.
Také se zde dozvíte o pozvánkách a aktualitách z našeho regionu. Nejnovější číslo si můžete v PDF formátu stáhnout zde,
tištěné dostanete u koordinátora značky JESENÍKY originální produkt.

Rok 2015 / 2016

Značka Jeseníky originální
produkt® přehledně

Seznam certifikovaných výrobků,
ubytovacích a stravovacích služeb
a zážitků (strana 6–8)

ZDARMA

Hřebíkování se spojilo
se značkou

Setkání kovářů doplnil jarmark
certifikovaných produktů
z Jeseníků a Hané (strana 10)

Levandule jako způsob obživy
i vyznání lásky Provence

Rozhovor se zakladateli Levandulové kavárny,
která je od října držitelem značky pro služby
(strana 12)

Střípky z Jeseníků
Repliku postroje
vyráběl držitel
jesenického zvonku

Jesenické rekordy
Značka JESENÍKY originální produkt® je stejně jako jejích dvacet pět
„sester“ v Asociaci regionálních značek určena k podpoře kvalitních
místních výrobků, služeb a zážitků.
Nejde o soutěž, ale o propracova
ný systém podpory všech, kdo si
za kládají nejen na poctivosti své
práce, ale také na vztahu k regionu,
v němž žijí. Najdeme mezi nimi mla
dé rodiny, které se rozhodly změnit
prostředí a životní styl a hospodařit
na ještě nedávno opuštěných statcích,
lidi středního věku, jež krize donu

tila hledat uplatnění ve zcela jiném
oboru, nebo i ty, kdo by si mohli v
klidu užívat důchodu, ale místo toho
si konečně plní sny a věnují se krea
tivním činnostem. Zkrátka co cer
tifikát, to nějaký zajímavý osobní
příběh.
Regionální značky jsou od svého
počátku před více než deseti lety

Jesenický zvonek má za uplynulý rok
22 nově certifikovaných
Pstruzi, kozí sýry či podestýlka pro
zvířata, med nebo šperky, tradiční
akce a neobvyklé služby se ucházeli
v roce 2015 o značku JESENÍKY
originální produkt®. Členové komisí
udělili celkem 22 nových certifikátů
opravňujících užívání značky jese
nického zvonku.
Noviny Doma v Jeseníkách tradičně
představují nové výrobky, stravo
vací a ubytovací služby i zážitky.
Přestože Jeseníky nemají nic tak
specifického jako sousední regiony,

charakterizuje je rozmanitost a neu
tuchající podnikavost zdejších lidí.
Cílem koordinátora značení, Místní
akční skupiny Horní Pomoraví, je
také propojování výrobců mezi se
bou i mezi službami. Čím dál častěji
dochází ke vzájemné spolupráci.
Rozšiřuje se i seznam míst, kde
lze jesenické produkty zakoupit, je
i více příležitostí pro společná set
kání. Mezi takové patří i Zábřežský
hřebík, tradiční kovářské setkání na
zámku Skalička v Zábřeze. Tamní

určeny k podpoře ekologicky udrži
telného podnikání v často odleh
lých koutech naší krásné země.
Jejich pokrytí se stále rozšiřuje,
značky dnes najdeme i ve městech
a v relativně dobře prosperujících
regionech, ale idea podpory těch,
kdo nejdou s proudem, zůstává.
Díky regionálním značkám často
objevujeme zcela netušené poklady –
a navíc se ti, jimž leží na srdci
rozvoj míst, v nichž cítí své kořeny,
dozvídají o sobě navzájem a učí se
spolupracovat.
(pokračování na str. 5)
prostory se staly i místem zasedání
certifikační komise pro služby
a zá žitky. Po skončení oficiálního
zasedání se v zámeckém parku roze
zněla kladiva. Akci doplnil jarmark
regionálních produktů z Jeseníků
a ze sousední Hané. Dalším tradič
ním místem, kde se výrobci před
stavili, byla Branná. V rámci Slav
ností Minipivovaru Kolštejn zamířily
z území značky na zdejší náměstí na
dvě desítky výrobců.
Do roku 2016 tak vstupuje se znač
kou JESENÍKY originální produkt®
75 výrobků, 22 ubytovacích a stravo
vacích služeb a 17 zážitků.

Historicky vyhlížející postroj pro
osmispřeží starokladrubských
koní vyrobil Lubomír Jelí nek
z Hanušovic. „Příprava na za
kázku nebyla vůbec jednoduchá.
Čerpali jsme z historic kých
záznamů a dobových kreseb, na
víc jsme se museli vypravit do
vídeňského císařského muzea ko
čárů a muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem,“ vysvětluje Jelínek.
Samotná práce pak majiteli a za
městnancům firmy zabrala pět
měsíců. Kromě kůže se na postro
jích objevuje také ozdobné kování,
vše se šilo na míru vybraným
koním. Zákazníkem byl Národní
hřebčín v Kladrubech nad Labem,
kde je také unikátní replika his
torického postroje k vidění v mu
zejní expozici. Starokladrubské
plemeno v minulosti sloužilo
především jako tažné do kočárů
církve (černí koně) a šlechty
(bílí koně). Po vzniku samostat
ného československého státu
málem vyhynulo, neboť pro lidi
představovalo symbol někdejšího
útlaku ze strany monarchie. Díky
odvážným a vytrvalým chova
telům se však zachovalo do dneš
ních dnů.

Město Pardubice navázalo
spolupráci s Krajem Pernštejnů
a produkty Železných hor
Když v roce 1491 přišel do našich východočeských končin Vilém
z Pernštejna, zakoupil Pardubice a kunětické panství. Ze samotných
Pardubic vytvořil renesanční perlu a jejich okolí se rozzrcadlilo hladinami rybníků, v nichž se pyšně zhlížel hrad Kunětická hora. Tuto slávu, kdy pernštejnské východní Čechy byly mocnější než slavné panství Rožmberků, již odvál dávno čas, ale na odkaz Viléma z Pernštejna zapomenuto nebylo, důkazem čehož je znovusjednocení města
Pardubic s dalšími dvěma sousedními regiony ve společném úsilí.
Město Pardubice propojilo dvě funkční venkovská území zasahující do Turistické oblasti Pardubicko zaměřující se dlouhodobě na
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systém odbytu místní produkce tím, že se připojilo k projektu Kraj
Pernštejnů, regionální produkt® v koordinaci MAS Region Kunětické hory a současně navázalo na regiony sdružující se pod značkou
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®, jenž koordinuje sousední
MAS Železnohorský region i pro výrobce z MAS Chrudimsko.
MAS Železnohorský region má v práci s regionálním značením
již dlouhodobé zkušenosti a své výrobky výše uvedeným logem
označuje v současné době na 60 výrobců. Kraj Pernštejnů je značením výrazně mladším, jehož počátky spadají do roku 2014, kdy
se na spolupráci dohodly tři místní akční skupiny (MAS) Region Kunětické hory, Bohdanečsko a Holicko, a vytvořily tak kompaktní
území, které dnes sdružuje na 20 výrobců. Celý projekt zaštiťuje
Asociace regionálních značek, která pod svými ochrannými křídly
sdružuje 26 podobných regionů – www.regionalni-znacky.cz
Další pomyslnou metou a výzvou Kraje Pernštejnů je nynější spolupráce s městem Pardubice, kdy se do systému regionálního značení budou moci zapojit i pardubičtí výrobci, a symbol dubového
listu tak bude moci nést např. i onen vyhlášený pardubický perník.
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Důležitou součástí akce je i světluškový pochod, který se koná
v podvečer a lidé se zapálenými loučemi vystoupají na Křížovou horu nad Jiřetínem pod Jedlovou.
Tato akce tradičně podporuje regionální výrobce a řemeslníky,
kteří se na ní prezentují svými výrobky. Účastnící tak mohou ochutnat kozí a ovčí sýry, rozličné druhy pečiva, regionální pivo nebo si
zakoupit výrobky se značkou Českosaské Švýcarsko regionální produkt. Slavnosti se pořádají nově vždy 2. víkend v srpnu.
Informace na www.tolstejnskepanstvi.cz
MAS Český sever, z.s.

Fořtovy lupínky a sirup z jehličí
Z Hospůdky u Fořta z Mezné se mezi regionální výrobky zařadily
Fořtovy lupínky, připravené z piva, mouky, koření a dalších ingrediencí a osmažené na oleji. Podávají se k pivu místo klasických brambůrek. Jedná se o originální recept tamního kuchaře a zatím je lze
ochutnat jen tam. Z téže kuchyně pochází i další nový výrobek, a to
„sirup“ z jehličí, který je vyroben z cukru a ručně sbíraného jehličí.
Kromě klasického využití jako sladila do čaje, jej v hospůdce využívají pro nakládání cibulek a k dalším kulinářským účelům. Vše je vyráběno přímo v kuchyni Hospůdky u Fořta a s maximálním využitím
Regionální značky na adventním
regionálních surovin.
www.uforta.cz
prodejním trhu Česká hračka a řemeslo
Zdroj: http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/
detail/464/v-prosinci-pribyly-nove-certifikovane-vyrobky-a-zazitNa Novoměstské radnici v Praze jsme ve dnech 12 – 13. 12. 2015
ky-z-ceskeho-svycarska
prezentovali regionální značky. Vedle propagačních materiálů jsme
návštěvníkům nabízeli i malou ukázku vánočního sortimentu našich výrobců. Od paní Petergáčové ze Šumavy jsme nabízeli půvabně křehké háčkované ozdoby. Paní Novotná z rodinného Včelařství Příběh Farmy roku 2015:
v Polabí dodala motané svíčky ze včelího vosku, jejichž vůně přitaho- Kunclův mlýn v Brzině na Sedlčansku
vala zvědavce i ze sousedního velkého sálu. Svíčky nejvíce lákaly děti. Ty větší si posteskly, že by si rády samy takovou svíčku vyrobily, ale
Vítězem letošního ročníku soutěže Asociace soukromého zemětvořivá dílna se nám na jediný stůl už nevešla. Největší zájem byl o ke- dělství ČR Farma roku se stala farma Kunclův Mlýn z Brziny na Sedlramické výrobky rodiny Hnátků také z Polabí. Vykrajované zvířecí čansku. Jaká je minulost, současnost a budoucnost této 300 let staa vánoční motivy jako ozdoby na stromeček, drobná dekorativní ke- ré usedlosti a jejích majitelů?
ramika či ořechy s překvapením byly vhodnou inspirací pro malý dáTři sta let stará usedlost rodiny Kunclových ve středním Povltaví
rek, který určitě potěší. A pro tvořivé byly v nabídce i neozdobené tva- je nejen kouzelným místem uprostřed lesů a luk, ale i centrem pesry, které si děti mohly vybarvit pastelkami hned na místě, nebo si je tré škály aktivit provozovaných všemi jejími členy. Stovka hektarů
doma zkrášlit dle své fantazie a pak si je pověsit a vánoční stromeček. trvalých travních porostů ve zdejší marginální oblasti slouží k chovu masného skotu v režimu ekologického zemědělství s koncovkou
v podobě zpracování masa přímo na farmě a jeho prodeji ze dvoV prosinci přibyly nové certifikované ra. Nechybí ani chov koní včetně provozu jízdárny, stříhání psů, poletních dětských táborů či nabídka ubytování ve dvou stylovýrobky a zážitky z Českého Švýcarska řádání
vých apartmánech. Na farmě se konají nejrůznější tradiční venkovV Krásné Lípě proběhlo 3. prosince 2015 již 9. kolo certifikace re- ské slavnosti, díky ekumenické kapli, jíž nechala rodina vystavět na
gionálních výrobků a mezi výrobky se značkou „Českosaské Švýcar- stráni za mlýnem, je i místem duchovního zastavení.
S rodinou Kunclových, která zde žije a hospodaří, je spjat po
sko regionální produkt“ tak nyní nově patří: plstěné kabelky, šály,
naušnice a další doplňky z ovčí vlny od Olgy Jelínkové z Jílového, ruč- přeslici od druhé poloviny 18. století, po meči pak od roku 1919.
ně vyráběná mýdla z mýdlárny Šafrán z České Kamenice a Fořtovy Tehdy se na zdejší usedlost přiženil pradědeček dnešního mladého
lupínky a sirup z jehličí z Hospůdky u Fořta na Mezné. Již po třetí by- hospodáře Petra Kuncla – František. …
Více informací a příběh rodiny na: http://www.asz.cz/cs/
ly také certifikovány i zážitky. Mezi certifikované zážitky z regionu
soutez-o-farmu-roku/farma-roku-2015/kuncluv-mlyn-vitezemČeskosaského Švýcarska tak přibyly: Tolštejnské slavnosti, které se
-souteze-farma-roku-2015.html
pořádají téměř 15 let v Jiřetíně pod Jedlovou a Bylinkové zážitky
z Českého Švýcarska, které formou kurzů výroby domácí kosmetiky
a léčivých přípravků realizuje paní Irena Kubicová z Krásné Lípy.
České Švýcarsko o.p.s. je již od roku 2010 koordinátorem regionální značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“.
Značka patří do Asociace regionálních značek a je udělována nejen
v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku (ve spolupráci s MAS Šluknovsko), ale také na území Saského Švýcarska. V regionu je již certifikováno 32 produktů a 9 zážitků.
Tolštějnské slavnosti
Tyto slavnosti se v Jiřetíně pod Jedlovou pořádají každoročně již
od roku 2001. Jsou největší a nejnavštěvovanější akcí Tolštejnského panství a pořádají se v historickém duchu. Součástí programu
je jarmark, krasodění, rytířská klání a ukázky tradičních řemesel.
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Začíná podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy z IROP

IROP vyhlašuje dotace
na předškolní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu s názvem „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“. Na projekty je připraveno téměř 489 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj
a dalších více než 86 milionů korun ze státního rozpočtu.
„Zejména cyklodoprava musí být bezpečnější, než je tomu
dnes. My pomůžeme s financováním prvků, které k větší bezpečnosti přispějí. Důležitá je především vzájemná ohleduplnost ať již
řidičů, chodců či cyklistů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Výzva č. 18 nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou
podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a realizaci liniových opatření pro
cyklisty na pozemních komunikacích.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt
je 30 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 2 miliony Kč.
Příjem žádostí o podporu bude ukončen 29. dubna 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. prosince 2018. Projektové záměry a žádosti bude možné konzultovat
s kontaktními pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR v jednotlivých krajích, tyto kontakty jsou k dispozici na stránkách http://
www.crr.cz/cs/crr/kontakty-iop-irop/.
Dne 19. ledna 2016 bude MMR organizovat v Praze seminář
pro žadatele. Poté budou následovat regionální semináře, které
pořádá CRR ve spolupráci s Eurocentry. Detailní informace k těmto seminářům budou zveřejněny na následujícím odkazu http://
www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci/.
Na adrese www.dotaceEU.cz/IROP jsou také vždy v den vyhlášení výzvy zveřejněna Specifická pravidla pro žadatele a příjemce. Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.
Harmonogram dalších plánovaných výzev IROP na rok 2016 je
k dispozici na webových stránkách http://www.dotaceEU.cz/cs/
Microsites/IROP/Dokumenty.
Zdroj: MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se o výzvu č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a výzvu č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Obě
výzvy jsou určeny pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle
vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov
a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.
Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení: mateřské školy podle zákona zapsané do školského rejstříku,
dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do
3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).
Pro 14. výzvu na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky je celkově připraveno 1,146 miliardy Kč. Pro 15. výzvu
na výstavbu, rekonstrukci, pořízení vybavení pro mateřské školky (pro
sociálně vyloučené lokality) je celkově připraveno 1, 720 mld Kč.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 60 mil. Kč u obou
výzev, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt
je u obou výzev 750 000 Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 14. prosince 2015 do 22. dubna 2016.
Zdroj: www.mmr.cz

MMR spouští nové městské
integrované nástroje ITI a IPRÚ
Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI) a strategií
Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ), vyhlášených na konci listopadu. Tyto nové nástroje budou využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního
zázemí. Žadatelé mohou předkládat své strategie od 1. ledna 2016.
Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v této souvislosti připomenula, že integrované nástroje přispějí k dosažení vyšší kvality
strategického plánování: „Naším cílem je vyvážený rozvoj území,
který přispěje k inteligentnímu a udržitelnému růstu České republiky. Využití integrovaných nástrojů předjímá přenesení odpovědnosti za plánování, řízení a částečně také za rozhodování do území.“
Hlavním smyslem integrovaných nástrojů je mobilizovat a soustředit evropské fondy, národní a v řadě případů i soukromé zdroje do
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městských oblastí, kde mohou prostřednictvím logických souborů investic v daném území přispět k řešení nejpalčivějších problémů a reagovat na rozvojové potřeby v oblasti dopravy a mobility, podpory
inovací, vzdělávání, trhu práce, životního prostředí nebo také kulturního dědictví. Předkladateli strategií do výzvy mohou být tzv. jádrová
města zpracovávající integrované strategie rozvoje území, která byla
schopna vytvořit relativně široká partnerství v jednotlivých regionech.
Největší města a jejich partneři se v rámci schválených integrovaných městských strategií mohou ucházet o rezervaci prostředků
na realizaci strategií v objemu cca 34 mld. Kč v případě nástroje ITI
a cca 10 mld. Kč v případě nástroje IPRÚ. První strategie bude možné předkládat od 1. ledna 2016 prostřednictvím monitorovacího
systému MS2014+. První výzvy na integrované projekty pak MMR
očekává ve 2. čtvrtletí příštího roku.
Zdroj: MMR

Zveřejnění první statistiky
z OP Podnikání a inovace
CzechInvest jako zprostředkující agentura pro dotace především pro podnikatelský sektor zveřejňuje první statistiku, která se
týká podaných předběžných žádostí, a to k datu 26. 11. 2015.
Z této statistiky vyplývá enormní zájem podnikatelského sektoru o výzvy. Pouze u 1 programu z 9 vyhlášených nedošlo k překročení celkové požadované dotace oproti alokaci. Jedná se o program
Partnerství znalostního transferu; tento program má při kolové výzvě alokaci 300 mil. Kč a 71 podaných předběžných žádostí v tomto programu zažádalo o 200 mil. Kč. Celkem je přehled u těchto
programů: Aplikace, Inovace – inovační projekt, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby.
Největší nepoměr mezi alokací a zájmem žadatelů o dotace je
u programu Nemovitosti. V tomto programu v rámci průběžné výzvy je alokováno 1,5 mld. Kč. Žadatelé předložili celkem 874 předběžných žádostí za 10 mld. Kč požadované dotace. Mezi další programy, o které je největší zájem, pak patří například program Aplikace (alokace 2 mld. Kč, 695 podaných žádostí žádá o 10,2 mld.
Kč), program Inovace (alokace 4 mld. Kč, 512 podaných žádostí
žádá o 8,8 mld. Kč) či program Úspory energie (alokace 5 mld. Kč,
1425 podaných žádostí žádá o 10,4 mld. Kč, z toho velké podniky zde žádají o 4,2 mld. Kč).
Zdroj: www.mpo.cz
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Statistika Nové zelené úsporám
Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 813 žádostí za více než 181 milionů korun. A žádosti každým dnem rychle přibývají.
Příjem žádostí do další letošní výzvy určené pro rodinné domy
odstartoval letos 22. října 2015. Jedná se o tzv. kontinuální výzvu,
v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021.
Během této doby program přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních povolenek. Pro rok 2015 je k dispozici
520 milionů korun, v roce 2016 je počítáno s 2,85 miliardy korun.
Více než 75 % požádaných dotačních prostředků směřuje do zateplení rodinných domů. Vůbec nejvíce žádostí dosud přišlo na komplexní renovace a na dílčí zateplení. Ze zdrojů jsou nejžádanější solární termické systémy. Nejvíce žádostí přichází tradičně z Moravskoslezského a Středočeského kraje. Nejmenší zájem o příspěvky je pak
naopak v Karlovarském a Plzeňském kraji. Počet podaných žádostí
jen dokládá správnost nastavení programu, ve kterém je možné získat až 50% dotaci na zateplení rodinného domu. Výhodou kontinuální výzvy je, že žadatel si svoji akci může v klidu naplánovat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem. Realizaci úsporných
opatření tak může žadatel provádět po částech i v průběhu několika
let, a to s dotací. Stejně jako v minulých výzvách Nové zelené úsporám je možné zažádat o dotaci před realizací podporovaných opatření, v jejich průběhu nebo i po dokončení.
Zdroj: GA-rrk

Ukončení příjmu 6 výzev
v OP ŽP a jejich statistika

13. listopadu 2015 ukončil Státní fond životního prostředí ČR
příjem žádostí u šesti výzev Operačního programu Životní prostředí. Žádosti mohli zájemci o dotaci od 14. 8. 2015 podávat na projekty zaměřené na zlepšování kvality vody nebo například na nové
investice do odpadového hospodářství.
Po uzavřené první výzvě na kotlíkové dotace s alokací 3 miliardy Kč a výzvě zaměřené převážně na zeleň ve městech se jedná již
o třetí kolo ukončovaných výzev.
Státní fond životního prostředí ČR přijal 683 žádostí v celkové
výši 4,72 miliardy korun, přičemž poslední žádost byla v elektronickém systému podána 13. 11. 2015 ve 23.55 hod., tedy doslova
5 minut před dvanáctou. Nejvíce žádostí Fond obdržel na projekty
SFDI podporuje bezpečnost
v 5. výzvě, zaměřené na odpady a materiálové toky, ekologické záchodců a cyklistů na silnicích
těže a rizika, konkrétně přišlo 465 žádostí za 2,06 miliardy korun.
Výzvy byly rovněž určené pro tzv. fázované vodohospodářské províce než 656 miliony
jekty, u kterých realizace prvních etap těchto projektů se aktuálně
dokončuje z OPŽP 2007–2013, a na ně navážou etapy druhé z OPStátní fond dopravní infrastruktuŽP 2014–2020. Velký zájem měli žadatelé také o projekty na protiry (SFDI) schválil historicky nejvyšší
povodňová opatření nebo na preventivní protipovodňovou ochračástku na projekty zvyšující bezpečnu, ve kterých si zájemci řekli o dotaci přes 1 miliardu Kč.
nost chodců a cyklistů na silnicích,
jedná se o více než 656 milionů Kč.
U všech výzev byla podanými žádostmi překročena vyhlášená
Mezi hlavní podporované projekty
alokace. Během výzev do OPŽP 2014–2020 se podávají tzv. plné
v rámci příspěvků SFDI patří výstavba
žádosti, po jejichž schválení může být neprodleně zahájeno finana stavební úpravy chodníků či přechodů pro chodce, výstavba cyklo- cování projektů.
Zdroj: www.mzp.cz
stezek, úpravy vjezdu do obcí za účelem zklidnění dopravy nebo
podpora nových technologií. V roce 2015 bylo na bezpečnost v rámci 1. a 2. kola SFDI schváleno celkem 276 projektů s finanční podporou 656,397 mil. Kč. V rámci cyklostezek Výbor SFDI schválil 33 akcí
s finanční podporou 146,472 mil. Kč a do konce roku 2014 již bylo
podpořeno celkem 499 projektů v celkové hodnotě 1,560 mld. Kč.
Posledním příspěvkovým titulem jsou Nové technologie, na které bylo schváleno 19 projektů s částkou 177,544 mil. Kč a v letech 2012
až 2014 bylo čerpáno na 89 projektech celkem 211,585 mil. Kč.
Cílem podpory těchto projektů je účelně propojit dopravní infrastrukturu s prvky zvyšujícími bezpečnost pro všechny účastníky
silničního provozu.
Zdroj: www.sfdi.cz
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Dotační programy

Sněmovna schválila dotační
programy v zemědělství
Sněmovna schválila národní dotační programy pro zemědělce
na rok 2016. Půjde na ně 2,25 miliardy korun, což je proti loňsku
o 680 milionů korun víc. Největší část národních dotací v posledních letech směřuje na takzvaný nákazový fond pro chovatele hospodářských zvířat, v příštím roce by mělo jít o 1,1 miliardy korun.
V rámci národních programů jsou podporování například i zpracovatelé, včelaři či ovocnáři. Národní dotace směřují také k rybníkářům nebo do státních hřebčínů. V závěru roku vždy rovněž bývají do programů přesouvány nevyčerpané prostředky z některých
jiných programů. Letos tak nakonec v národních programech bylo 2,18 miliardy korun.
Ministerstvo do dotačních programů opět zařadilo program
Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Měl být spuštěn
už v roce 2015, ale nestalo se tak. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za to mohl nefunkční informační systém
pro administraci. Nevyužitých 200 milionů korun proto ministerstvo
přesunulo do příštího roku a kromě toho na tento účel vyčlenilo dalších 40 milionů. Peníze mají sloužit na obnovu kulturních prvků
venkovské krajiny, které neslouží podnikání ani nejsou v osobním
vlastnictví. Má to zvýšit turistickou atraktivitu venkova.
Dotace zamíří i na podporu potravinových bank a obdobné humanitární účely, které mají za cíl omezit plýtvání potravinami. Je na
ně vyčleněno 40 milionů korun.
Na zlepšení životních podmínek dojnic se počítá s částkou 70 milionů korun, na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků se navrhuje dát 70 milionů.
Zdroj: PsP

Sněmovna schválila rozpočet SZIF
Sněmovna schválila rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016. Fond by měl hospodařit s rozpočtem 37,2 miliardy korun, což je meziročně o 2,5 miliardy Kč méně. Z toho 31,3 miliardy bude pocházet z peněz EU, zbytek ze
státního rozpočtu. Fond zajišťuje především vyplácení agrárních
dotací, z jeho rozpočtu se ale například podporuje i značka Klasa, či dotovaný projekt Mléko do škol.
Na přímé platby zemědělcům půjde 24 miliard korun, z toho více
než 23,2 miliardy z unijních peněz. Na program podpory školního mléka bude 61 milionů Kč, na ovoce a zeleninu pro školáky plánuje stát
dát 194 milionů, z toho 134 milionů korun by mělo jít z EU. Pro podporu včelařů ministerstvo zemědělství chystá příští rok 64 milionů Kč,
dalších 50 milionů by mělo podle materiálu dát na podporu značky
kvality Klasa a stejnou částku na projekt Regionální potravina.
Ministerstvo také plánuje v příštím roce intervenční nákupy v hodnotě téměř 250 milionů korun, peníze na ně vezme zápůjčkou od
ministerstva financí. Správní výdaje fondu budou podle materiálu činit 1,65 miliardy korun, ministerstvo na ně ale zatím vyčlenilo jen přibližně polovinu této částky. Na marketingovou činnost by měl fond
vynaložit 200 milionů korun, pokryto má jen 100 milionů, řešit to
chce změnou rozpočtu v příštím roce.
SZIF spravuje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského
záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu. Zároveň kontroluje, zda jednotliZdroj: PsP
ví zemědělci pobírají finanční prostředky oprávněně.

MŽP přispěje 90 miliony na obnovu
vodních ploch a toků, využití
autovraků i udržitelný rozvoj obcí
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vypisují v rámci tzv. Národního programu Životní prostředí tři výzvy na další zlepšení životního prostředí.

30
50 milionů korun na environmentálně citlivou obnovu a údržbu vodních ploch a toků
„Snažíme se soustředit evropské i národní prostředky do hospodaření s vodou a na zadržení vody v krajině proto, aby Česká republika nezůstala na suchu, nebo ji neohrožovaly povodně. Významným
problémem současné české krajiny je její snížená retenční schopnost. Nedostatečná schopnost zadržovat vodu se pak negativně
projevuje zejména při povodních a suchu. 50 milionů korun proto
chceme investovat do podpory opatření na zpomalení povrchového
odtoku z povodí včetně budování bezpečnostních přelivů u malých
vodních nádrží,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Cílem Výzvy č. 10/2015 je předcházení povodňovým škodám pomocí environmentálně citlivých opatření včetně možnosti budování
bezpečnostních přelivů u malých vodních nádrží v souladu se zájmy
ochrany přírody.
„Podporována jsou i opatření, která mají za cíl vytváření a obnovu vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí, včetně doprovodných opatření, např. litorálních zón, tůní, revitalizace
přítoku,“ doplňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Petr Valdman. A vysvětluje: „Výzva je komplementární k souběžné
podpoře těchto opatření z Operačního programu Životní prostředí,
kde nelze poskytovat podporu fyzickým osobám nepodnikajícím.“
O finanční příspěvek tedy mohou žádat fyzické osoby nepodnikající. Žádosti o dotaci bude přijímat SFŽP do 8. dubna 2016.
30 milionů na rozvoj systémů pro zvyšování materiálového
i celkového využívání autovraků
„Prostřednictvím této výzvy se mají vytvořit sběrná místa, která budou sloužit zpracovatelům autovraků k odevzdání komodit vzniklých
při zpracování autovraků. Díky těmto sběrným místům budou mít
i drobní zpracovatelé možnost předat materiál k dalšímu využití a přitom méně investovat do jeho přepravy,“ komentuje výzvu ředitel SFŽP
Petr Valdman. V rámci Výzvy č. 9/2015 budou podporovány projekty
na realizaci sběrných míst včetně přístřešku, manipulační techniky, lisů
a kontejnerů. Přednost získají projekty na vytvoření sběrných míst ve vymezených lokalitách. Do nich patří kraje s nedostatečným pokrytím
koncových zpracovatelských zařízení, přičemž prostřednictvím této Výzvy může být v každém kraji podpořen pouze jeden projekt. Projekty
lze realizovat v šesti krajích ČR, konkrétně v Jihočeském, Plzeňském,
Královéhradeckém, Olomouckém, Jihomoravském nebo kraji Vysočina.
O finanční příspěvek mohou žádat podnikatelské subjekty se živnostenským oprávněním k nakládání s odpady a spolky sdružující zpracovatele autovraků. Žádosti o dotaci bude přijímat SFŽP do 31. 3. 2016.
10 milionů na podporu udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality života jejich obyvatel a na odolnost proti změnám klimatu
„V pilotní výzvě pro města a obce se zaměříme na podporu projektů v oblasti životního prostředí, udržitelné spotřeby a výroby,
konkrétně chceme podpořit informační a vzdělávací akce, expertní spolupráce a sdílení dobré praxe. Příklady takových aktivit jsou
komunitní kampaně spojené s udržitelným rozvojem (jakými jsou
Den Země, Evropský den bez aut, Evropský týden udržitelného rozvoje, Ukliďme Česko, apod.), a také kulaté stoly nebo veřejná projednání v oblastech – ovzduší a opatření v energetice nebo dopravě, zeleň a kvalita veřejných prostranství, adaptace na klimatické
změny – dešťové a povrchové vody, protipovodňová a jiná krizová
opatření, zásobování pitnou vodou a další,“ dodává ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.
Zmíněné projekty musí být realizovány prostřednictvím metody využívané při řízení veřejné správy, tzv. místní Agendy 21. Vedle toho budou financovány projekty na zapojení měst a obcí ČR do Paktu starostů a primátorů se závazkem ke snižování emisí skleníkových plynů a
energetické náročnosti. Pomocí těchto aktivit by se mělo zlepšovat povědomí o možnostech a přínosech inteligentnějšího využívání energie.
Pilotní Výzva č. 11/2015 se koncentruje na zlepšení životního
prostředí ve městech a obcích i na kvalitu života obyvatel, zároveň
přispěje k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2030,
a to především prostřednictvím zmíněné místní Agendy 21 a účastí
v Paktu starostů a primátorů. O finanční příspěvek mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a kraje. Žádosti o dotaci bude přijímat
Státní fond životního prostředí ČR do 8. února 2016.
Více: http://www.mzp.cz/cz/news_151228_vyzvy
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Kontakty

31
Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
Moravskoslezský kraj
Dušan Lederer
Třanovice 250, 739 53 Třanovice
tel. 705 234 244, 556 310 126
dusled@seznam.cz

Kontakty na předsednictvo SPOV
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV, posílejte
výhradně na adresu spov@belotin.cz
1.místopředsedkyně
Ing. Veronika Vrecionová
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 602 229 394, 603 489 898 (asistent)
veronika.vrecionova@centrum.cz,
vrecionovav@senat.cz

Středočeský kraj
Viktor Liška
Ratměřice 72, 257 03 Jankov
tel. 776 580 584
spov.sk@seznam.cz
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516 463 296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
Jihočeský kraj
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz

Náhradníci výboru
Mgr. Miloslav Oliva
Středočeský – Region Pošembeří
oliva@posemberi.cz

Výbor NS MAS
Předseda
Václav Pošmurný
Středočeský kraj
Posázaví o.p.s.
+420 604 890 190
predseda@nsmascr.cz
Místopředsedové
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj
MAS Opavsko
+420 724 790 088
krist@masopavsko.cz
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český Západ
+420 774 499 396
j.florian@nsmascr.cz

2. místopředseda
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com

Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz

Členové výboru
Mgr. František Kopecký
Olomoucký kraj
MAS Hranicko
+420 773 583 020
f.kopecky@regionhranicko.cz

výkonný tajemník
Ing. Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz

Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz

RNDr. Zuzana Guthová
Jihočeský kraj
MAS Sdružení Růže z.s.
+420 724 643 050
guthova@cb.gin.cz

Členové:
PhDr. Pavel Bureš
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1
tel. 724 663 562, 257 010 255, 272 770 652
bures.pavel@npu.cz

Královéhradecký kraj
Ing. Dušan Šustr
50 363 Nepolisy 75
tel. 734 616 990, 495 497 018
starosta.nepolisy@volny.cz

Anna Čarková
Jihomoravský kraj
Kyjovské Slovácko v pohybu
+420 774 664 698
annacarkova@centrum.cz

Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz

Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz

Ing. Miroslav Makovička
Karlovarský kraj
MAS Sokolovsko
+420 603 322 411
m.makovicka@email.cz

Karlovarský kraj
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje  
nám. Dr. M. Horákové č. 2, 360 01 Karlovy Vary  
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz

Jana Kuthanová
Královéhradecký kraj
Hradecký venkov
+420 724 186 825
kuthanova@horineves.cz

Miroslav Kovařík
OÚ Modrá, 687 06 Modrá
tel. 572 571 180, 603 251 539
modra@uh.cz
Petr Martiňák
739 53 Horní Tošanovice 129
tel. 608 751 120
starosta@hornitosanovice.cz

REVIZNÍ KOMISE

Jiří Řezníček
751 16 Tučín 127
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz

Marie Cimrová
OÚ Chodouny, 411 71 Chodouny 20
tel. 724 368 166
obec.chodouny@worldonline.cz

Členové předsednictva
volení orgány krajských
organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):

Kateřina Kuncová Kapková
Těšíkov 5, 785 01 Šternberk
tel. 733 327 195
KKapkova@tiscali.cz

Ústecký kraj
Ing. Václav Bešta
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
tel. 416 861 268, 724 155 310
vaclavbesta@brozanynadohri.cz

Ing. Jana Liberdová
ŠOV Třanovice, o.p.s., 739 53 Třanovice 1
tel. 777 549 286, 558 694 262
sov@tranovice.org

Olomoucký kraj
Jana Gerešová
788 33 Kopřivná 67
tel. 583 252 037, 607 667 032
oukoprivna@cmail.cz

TAJEMNICE
Iva Svobodová
SPOV ČR, 753 64 Bělotín 151
tel. 777 258 628
SPOV.svobodova@seznam.cz,
spov@belotin.cz

Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz

REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz

Romana Zemanová
Liberecký kraj
MAS Frýdlantsko
+420 724 209 706
romana.zemanova@quick.cz
Ing. Olga Ondráčková
Pardubický kraj
MAS Hlinecko
+420 777 111 078
ondrackova@mashlinecko.cz
Hana Dufková
Ústecký kraj
MAS Sdružení Západní krušnohoří
+420 737 177 432
hana.dufkova@maskaszk.cz
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina
Královská stezka
+420 774 489 322
kralovska-stezka@centrum.cz
Aleš Lahoda
Zlínský kraj
MAS Hornolidečska
+420 604 628 026
lahoda@mashornolidecska.cz

Mgr. Dagmar Quisková
Moravskoslezský – MAS Hlučínsko
mashlucinsko@seznam.cz
Ing. Michal Arnošt
Plzeňský – MAS svatého Jana z Nepomuku
arnost02@yahoo.co.nz
Ing. Petr Hienl
Jihočeský – MAS Krajina srdce
hienl@seznam.cz
Ing. Josef Smetana
Jihomoravský – MAS Dolní Morava
smetana@mas-dolnimorava.cz
Ing. Ivana Jágriková
Karlovarský – MAS Sokolovsko
jagrikova@mas-sokolovsko.eu
Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký – NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
PhDr. Jitka Doubnerová
Liberecký – MAS Frýdlantsko
masif@seznam.cz
Tomáš Šulák
Olomoucký – MAS – Partnerství Moštěnka
tomas.sulak@mas-mostenka.cz
Ing. Petr Vomáčka
Pardubický – MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
Ing. Bohumír Jasanský
Ústecký – MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
Jaroslava Hájková
Vysočina – Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
RNDr. Roman Kašpar
Zlínský – Luhačovské Zálesí, o.p.s.
kaspar@luhacovskezalesi.cz

Kontrolní komise
Předseda
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
+420 602 116 848
jarda.chmelar@volny.cz
Místopředseda
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
+420 724 068 686
agconsult@seznam.cz
KANCELÁŘ
Masarykovo náměstí 1
256 01 Benešov
+420 583 215 610
info@nsmascr.cz
ID datové schránky: 3b27c29
Korespondenční adresa:
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

Tajemnice NS MAS
Bc. Veronika Foltýnová
+420 731 656 117
v.foltynova@nsmascr.cz
Analytik
Ing. Jan Libosvár
+420 731 656 119
analytik@nsmascr.cz
Externí konzultant
Mgr. Olga Špiková
+420 602 832 880
o.spikova@nsmascr.cz

