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) Aktuálně
MAS mohly začít konečně
– po čtyřech letech příprav strategie
a po roce od podání žádostí na jejich podporu
– vyhlašovat výzvy pro žadatele
Po více než roce od podání žádostí místních akčních skupin na podporu jejich integrovaných strategií komunitně
vedeného místního rozvoje se zdá, že se hodnotící systém
ministerstva pro místní rozvoj konečně „profoukl“ a v polovině února 2017 již bylo schváleno 47 strategií, což už je alespoň čtvrtina všech potenciálních rozvojových plánů. Dosud bylo vyhlášeno čtrnáct výzev MAS v Programu rozvoje
venkova (PRV), čtyři výzvy Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), ovšem pouze u zatím jediné MAS
Sokolovsko, a 19 výzev u 14 MAS v OP Zaměstnanost.
Více informací na str. 12
) Regiony
Křest již sedmé publikace
VENKOVSKÉ STAVBY 2016
Slavnostní křest knihy VENKOVSKÉ STAVBY 2016 se uskutečnil v pátek 20. ledna 2017 na Regiontouru 2017 v Brně.
Cílem knihy je přitáhnout pozornost široké veřejnosti na lidovou architekturu, která je specifická a stojí za to se něco o
ní dozvědět. Venkovská zástavba představuje osobité kulturní dědictví, charakteristické pro naši zem. Je součástí naší svébytnosti. Proto je potřebné soustavně o stavby pečovat, historické památky udržovat a obnovovat, a nové stavby citlivě do prostředí sídla začleňovat. Pořizovatelem
publikace je již posedmé obec Bělotín a distributorem Spolek pro obnovu venkova ČR za finanční podpory MMR ČR.
Více informací na str. 8

Regiontour. Slavnostní křest nové publikace Venkovské stavby 2016, který provedly v Brně společně s předsedkyní Spolku Veronikou Vrecionovou ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (vpravo) a ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová (vlevo).
Foto: TSu

) Téma
Proč je nutné posílit rozpočtové
určení daní (RUD) měst a obcí
Letos nejdůležitější seminář Spolku pro obnovu venkova
se uskuteční v úterý 7. března od 14 hodin v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze. Koná sepod záštitou předsedy sněmovny Jana Hamáčka. Přizvěte další starosty, Vaše poslance, senátory a občany, aby podpořili finanční autonomii
obcí, aktuálně zákonné předlohy ke zvýšení podílu obcí na
celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty na
23,58 %, o který byly v roce 2012 ochuzeny. 
Více informací na str. 3
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Termínový kalendář schůzí a akcí SPOV ČR pro rok 2017
Datum
3. 1.
12. 1.
19. – 22. 1.
7. 2.
7. 3.
7. 3.
9. 3.
4. 4.
2. 5.
18. – 19. 5.
20. 5.
květen, červen
6. 6.
červen
24. 8. – 29. 8.
srpen, září
září
září/říjen
3. 10.
podzim

Místo
Praha – Senát
Praha – Hrad, Sněmovna
Brno – výstaviště
Praha – Senát
Praha – EXPO Letňany
Praha – Senát
Prostějov – Společenský dům
Praha – Senát
Praha – Senát
Plzeň
Praha – Vyšehrad
obce ČR
Praha – Senát
(bude upřesněno)
České Budějovice – výstaviště
vítězné obce krajského kola SVR
Luhačovice – Lázeňské nám.
vítězná obec
Praha – Senát
Pardubický kraj

listopad
7. 11.
5. 12.
prosinec

Praha, Prostějov
Praha – Senát
Praha
Praha – Senát, Sněmovna, Hrad

Program
Schůze SPOV ČR
Přijetí vítězů SVR 2016
Regiontour 2017
Schůze SPOV ČR
Den malých obcí
Schůze SPOV ČR
Den malých obcí
Schůze SPOV ČR
Schůze SPOV ČR
Sněm SMO ČR
Má vlast cestami proměn
krajská hodnocení SVR 2017
Schůze SPOV ČR
Republikové shromáždění SMS ČR
Země živitelka 2017
celostátní hodnocení SVR 2017
Vesnice roku 2017
ocenění vítězů SVR 2017
Schůze SPOV ČR
Konference Venkov 2017
(+ schůze)
Dny malých obcí
Schůze SPOV ČR
Valná hromada SPOV ČR
Přijetí vítězů SVR 2017)**

Dále účast v soutěži Vesnice roku 2017, 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 2018.

Pozvánka na VH NS MAS 16. 3. Hranice
Zveme Vás na Valnou hromadu Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., která se bude konat ve čtvrtek 16. března 2017 v Hranicích v divadle Stará střelnice (Sady Čs. legií 770, 75301 Hranice).
• Na Valnou hromadu NS MAS se můžete přihlásit zde.
• Podkladové materiály k valné hromadě naleznete zde.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017

Obsah (číslo 2/2017)
Aktuálně / Téma
str. 2–4
• Starostové nejúspěšnějších obcí ze soutěže Vesnice roku 2016 byli ve Sněmovně
• 47. Dny malých obcí 7. března 2017 v Praze a 9. března v Prostějově
Z činnosti SPOV
str. 5–11
• K revolučním změnám se nechystám. Chci navázat na Eduarda Kavalu, říká nová předsedkyně Spolku Veronika Vrecionová
• Dveřmi teď rozhodně nepraštím, s novou předsedkyní chci spolupracovat, říká bývalý
předseda Spolku a starosta Bělotína Eduard Kavala
• Křest knihy Venkovské stavby 2016 na Regiontouru 2017
• Jak dále v problematice služeb ve venkovském prostoru
• Spolek jednal v Praze s partnery ze SMO a SMS o strategii prosazování navýšení RUD pro
obce
• Projekt: Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení
Z činnosti NS MAS
str. 12–19
• MAS mohly začít konečně – po čtyřech letech příprav strategie a po roce od podání žádostí na jejich podporu - vyhlašovat první výzvy pro žadatele
• Seznam č. 3 schválených SCLLD v lednu a únoru 2017
• Výbor NS MAS jednal o zejména o financování organizace před valnou hromadou, připomínkování problémů se současnými programy 2014-2020, ale i nastolování vize 2030
• Projekt: Udržitelný rozvoj venkovského prostoru za pomoci místních akčních skupin
• LEADER v Gruzii, MAS KAZBEGI
Aktuálně o venkovu
str. 20–26
• Města a obce: Odmítáme zákon o rozpočtové odpovědnosti! Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv
• Obce se opět stanou organizátory veřejné služby. Jak na to?
• K návrhu zákona o sociálním bydlení: Místo povinnosti dobrovolné zapojení obcí
• Ministryně Šlechtová a ministr Brabec představili priority MMR a MŽP na rok 2017
• Ministr zemědělství Jurečka: Mým cílem je zdravá krajina a zem
Akce v regionech
str. 27–28
• Výzkumné centrum Univerzity Karlovy RURAL pořádalo seminář Venkov 2017
• Blaničtí rytíři plánovali novinky v cestovním ruchu
Dotační programy
str. 29–31
• MŽP rozjelo podporu ITI a CLLD
• První MAS – Sokolovsko – vyhlásila první výzvy v IROP
• Obrovský zájem o dotace na základní školy z IROP. Projekty za 9,5 miliardy korun
• Začíná 4. kolo PRV a semináře k zahájení zemědělské činnosti
• Nová publikace „Národní dotační zdroje“
Vydavatel: Spolek pro obnovu venkova ČR (www.spov.org)
Odpovědný redaktor: Tomáš Šulák, tel.: 775 949 142; tomas.sulak@smarv.cz
Redakce: Pošta: Veselíčko 196, 751 25
Grafika: Ondřej Havlík, tel.: 774 724 774, info@studiomatrix.cz
Uzávěrka zpravodaje je obvykle týden před koncem měsíce. Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků
pro Zpravodaj venkova 3/2017 je v pátek 17. března 2017. Distribuce je v březnu/dubnu 2017.
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47. Dny malých obcí
7. března 2017 v Praze
a 9. března v Prostějově

Spolek pro obnovu venkova ČR
pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR Jana Hamáčka

vás srdečně zvou na seminář

Úterý 7.března 2017 od 14:00 – 17:00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha
místnost č.205
Program:
moderuje Veronika Vrecionová (předsedkyně SPOV ČR)
14:00 - Zahájení
14:10 - Proč je nutné posílit RUD měst a obcí
Vystoupení zástupců:
 zástupce MF ČR - Petr Pavelek – náměstek ministra
 hejtman Pardubického kraje – Martin Netolický (ČSSD)
 zástupce SMO – Karel Rejchrt ( člen předsednictva SMO, starosta)
 zástupce SMS – Stanislav Polčák (předseda SMS)
 zástupci Poslaneckých a Senátorských klubů – poslanec Vladislav Vilímec (ODS), senátor
Jaroslav Větrovský (BEZPP za ANO), senátor Radko Martínek (ČSSD), zástupce TOP 09 a
STAN, zástupce KDU-ČSL
15:00 - 16:00 - Veřejná diskuse, závěr

Blok Ministerstva zemědělství ČR (9.50)
Program rozvoje venkova a podpora obcí
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán PRV
Financování municipalit (10.10)
Josef Molík, Senior marketingový manažer sektoru,
Komerční banka, a. s.
Ve dnech 7. a 9. března se uskuteční v Praze a Pro- Povinnosti obcí plynoucí ze zákona o službách vytvástějově již 47. Den malých obcí. Odpoledne 7. Března řejících důvěru pro elektronické transakce (10.30)
Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Triada, spol. s r. o.
se v Praze navíc v Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR odehraje seminář „Proč je nutné posílit RUD měst
a obcí“. Jejím cílem je posílit odhodlání poslanců pod- Přestávka (10.40)
pořit příslušný návrh ve sněmovně
Den malých obcí je odborná konference určená Blok Ministerstva životního prostředí ČR (11.25)
starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst Projekty obcí v rámci
a obcí, kteří mají možnost setkat se zde s představite- Operačního programu Životní prostředí
Ing. Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU
li ministerstev a získat aktuální informace o dění ve
veřejné správě zejména z oblasti financování, dopravBlok Ministerstva vnitra ČR (11.55)
ní obslužnosti, dotační politiky a dalších
Aktuální problémy veřejné správy,
poznatky kontroly a dozoru
7. března 2017 – Praha
Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru
Praha 9-Letňany, Beranových 667,
veřejné správy, dozoru a kontroly
PVA Expo, Kongresový sál
9. března 2017 – Prostějov
Blok Ministerstva financí ČR (12.45)
Prostějov, Komenského 4142/6,
Financování územních rozpočtů v roce 2017,
Společenský dům Prostějov
novela RUD
Podrobný program 47. DMO Praha
Zákon o rozpočtové odpovědnosti
Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru
Zahájení (9.00)
financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR (9.05)
Podpora obcí – národní programy regionálního roz- Dotazy, diskuse (13.20)
Závěr (13.30)
voje
Po ukončení programu je připraven oběd.
Výzvy v rámci IROP a možnosti obcí
Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
V rámci programu vystoupí představitelé:
Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně
Ing. David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky – Svaz měst a obcí ČR
– Sdružení místních samospráv ČR
Mgr. František Kubeš, zástupce ředitele
– Spolek pro obnovu venkova ČR
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně

Konferenci moderuje Martina Kociánová.
Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení OP

Vzhledem k tomu, že kapacita sálu je omezena, prosíme Vás o registraci Vaší účasti na mail
spov.veronika@seznam.cz, a to nejpozději do pondělí 6.března 2017. Děkujeme Vám.

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017

)

T é m a 4

Starostové nejúspěšnějších obcí ze soutěže Vesnice
roku 2016 byli ve Sněmovně

Společné prohlášení organizací
hájících zájmy samospráv ke
změně rozpočtového určení daní
V pátek 20. ledna na Regiontour 2017 v Brně podepsali předseda SMO ČR František Lukl, předseda SMS Stanislav Polčák a předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová Společné prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně RUD.

O co jde v současném boji o RUD?
Ke stažení jsou tři návrhy změny zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní – Pardubického kraje, Libereckého kraje a poslanecký návrh Vladislava Vilímce, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Petra Bendla
a dalších, předložené v roce 2016 k projednání Poslaneckou sněmovnou. Všechny mají společné zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 %, což má kompenzovat snížení příjmů obcí a měst, o něž byly v roce 2012 ochuzeny. Tato
úprava by znamenala zvýšení podílu obcí a měst o cca 7 miliard korun.
Návrhy Pardubického kraje a poslanecký návrh obsahují ještě
další návrhy změn zákona. Protože bude nutno dosáhnout konsensu napříč politickým spektrem, je pro tuto dohodu nejvhodnější
návrh Libereckého kraje, který nenastoluje žádné další požadavky
na státní rozpočet, než výše uvedenou kompenzaci.
Ke stažení:
Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček předal 12. Ledna 2017 Pamětní list a knihu o PSP ČR starostům nejúspěšnějších obcí – návrh Pardubického kraje
ze soutěže Vesnice roku 2016. Vítězem je obec Kašava ze Zlínského kraje, na druhém místě se umístila obec Prysk z Libereckého kraje, – návrh Libereckého kraje
třetí byly jihomoravské Kozojídky. „Starostové mají velmi náročnou práci, stojí takříkajíc v první linii. Proto si jejich práce velmi vážím,“ – poslanecký návrh Vladislava Vilímce (ODS) a dalších poslanců

SPOV
uvedl Jan Hamáček. Setkání se starosty se zúčastnil také místopředseda PSP ČR Petr Gazdík.
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K revolučním změnám se nechystám. Chci navázat na Eduarda Kavalu, říká
nová předsedkyně Spolku Veronika Vrecionová
V nedávné době převzala žezlo předáka Spolku pro obnovu
venkova po dlouholetém předsedovi Eduardu Kavalovi. Jak oba
shodně tvrdí, došlo k mírovému vystřídání pozic. Bývalá starostka
a senátorka není ve Spolku žádným nováčkem a ani nepřichází s revolučními změnami, které by roztočily kormidlo idejí organizace
opačným nebo úplně jiným směrem. Proč tedy ta změna? A proč
právě Veronika Vrecionová?
Kdy jste začala být činorodá ve Spolku?
Osm let jsem pracovala jako starostka malé obce a šest let byla
senátorkou, kdy jsem působila mimo jiné v pozici místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Právě v té době jsem
se stala i místopředsedkyní Spolku.
Eduard Kavala je po tolika letech svého předsednictvím duší
této organizace. Jaká bude nyní vaše role?
Také ho tak vnímám. A byl to vlastně jeho nápad oslovit mě,
abych se stala předsedkyní. Potřebuje se nyní věnovat intenzivněji své obci, kde je starostou a je pro něj důležité, aby se v Bělotíně
častěji vyskytoval i fyzicky a nebyl tolik na cestách. Chystám se čistě navázat na jeho práci. Jsme domluveni na úzké spolupráci a rozhodně nečekejte žádné revoluce.

zíte vy sama s něčím novým? Mám na mysli například nějaké nové téma, které dosud nezaznělo?
Nemyslím, že bych měla přicházet s něčím novým. Ta témata,
která jste jmenovala, skutečně venkov pálí a je třeba je dál řešit
a rozvíjet. Vím to sama i ze zkušenosti starostky na malé obci. Nicméně jednu věc bych asi ráda zdůraznila. Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí se zabývá dost podobnou agendou jako
my. Než jsem se aktivně zapojila do práce Spolku, mrzela mě soutěživost, kterou jsem tu trochu vnímala. Přitom by tyto organizace
měly být schopné domluvit se a táhnout za jeden provaz. Pak dosáhnou mnohem více. To není sice nic nového, co říkám. Jen bych
se ráda zasadila o ještě větší umocnění této spolupráce. A to případně i se Svazem malých a středních podnikatelů, Asociací soukromých zemědělců. Protože venkov nejsou jen starostové a obce,
ale i zemědělci, rodinné farmy, podnikatelé.

Byla jste senátorkou za volební obvod Mělnicko a místopředsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Jak se vám v této komisi dařilo?
V Senátu jsem poznala, že drtivá většina senátorů má zkušenost
Kdo je Veronika Vrecionová?
s komunální politikou. Napříč politickým spektrem. U záležitosti, kteVeronika Vrecionová se narodila v roce 1965. Vystudovala
ré se týkaly venkova, obcí, samospráv, jsme dokázali velmi často najít
Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech
shodu - ať jsme byli nalevo nebo napravo. A řadu zákonů jsme spo1990 – 1993 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky a poTakže šlo spíše o praktické a pragmatické rozhodnutí?
lečně vraceli s pozměňovacími návrhy do sněmovny. Komise pro rozté působila v nadaci Patriae a v nadaci Forum 2000. Od roku
Ano. V souvislosti s tím, co jsem v minulosti dělala, mohu nyní voj venkova měla za poslední dva roky mého působení v ní vůbec
2006 zasedala v Zastupitelstvu obce Přezletice, kde působila
pro Spolek efektivně působit i díky svým zkušenostem a v nepo- nejvíc členů ze všech komisí, které v Senátu jsou. Z toho je znát, že Seosm let ve funkci starostky. Ve volbách 2010 se stala senátorslední řadě kontaktům. Vím, jak to v politice chodí, kde, kdy a koho nát problematiku venkova bral vždy velmi vážně a podobně jako já.
kou Parlamentu ČR. V horní komoře působila jako místopředoslovit a jak v tom nejlepším slova smyslu pro Spolek lobovat. Možsedkyně Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
ná některá jednání na ministerstvech zvládnu snázeji a jsem schopV prosinci roku 2015 jste hlasovali o novele zákona o rozpoča byla rovněž místopředsedkyní Komise pro rozvoj venkova.
na i operativněji vyjednávat. Ale rozhodně se chystám dělat vše ve tovém určení daní…
V dalších senátorských volbách v roce 2016 už svůj mandát
spolupráci a v návaznosti na bývalého předsedu. Klíčovým stěžejNapříč stranami jsme podávali pozměňovací návrhy. Návrh zákoneobhájila. V rámci ODS má na starosti problematiku venkoním programem Spolku je mimo řady seminářů a Regiontouru pře- na řešil navýšení pouze pro kraje nikoliv pro obce. Senátoři se shodli
va a zemědělství. Je vdaná, má dvě děti. Má ráda cestování,
devším soutěž Vesnice roku. S Eduardem jsme domluveni, že bude na pozměňovacím návrhu, který chtěl stejné navýšení i pro obce. To
turistiku, práci na zahradě a četbu dobrých knih.
stále supervizorem této soutěže, u jejíhož zrodu stál.
je i nyní jedna z velmi aktuálních věcí a chceme využít toho, že letošZdroj: www.ods.cz
ní rok je předvolební. S předsedou Poslanecké sněmovny Janem HaVždy když jsme s panem Kavalou hovořili o ústředních téma- máčkem už jsme hovořili o uspořádání semináře na toto téma. Mělo
tech Spolku, opakovaly se otázky rušení pošt a dalších služeb by k tomu dojít na začátku března. Na letošním Regiontouru také do- kova, předseda Svazu měst a obcí pan František Lukl a předseda Sdruv malých obcích, rozpočtové určení daní, školství, slučování ma- šlo k podpisu společného memoranda hájících zájmy samospráv. To- žení místních samospráv Stanislav Polčák. Společně budeme usilovat
lých vesnic, satelity a zástavba úrodné zemědělské půdy. Přichá- to společné prohlášení jsem podepsala já za Spolek pro obnovu ven- o navýšení podílu na dani z přidané hodnoty na úroveň 23,58%.
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Co bude cílem semináře?
Náš tehdejší pozměňovací návrh žel ve sněmovně neprošel.
A protože v současné době leží před poslanci tři pozměňovací návrhy a každý říká něco jiného, bude třeba najít jedno společné řešení, za které budeme „kopat všichni“. Tak, aby se obcím přidalo
v rámci RUD více peněz. Konkrétně na tom teď pracuji. To je zrovna ta situace, kdy hodlám v tom nejlepším slova smyslu využít
svých kontaktů se senátory i řadou poslanců. Vím, kdo je zkušený,
kdo umí případně i získat někoho dalšího.
Dvě volební období jste působila jako starostka malé obce
Přezletice ve Středočeském kraji, kde už zhruba 25 let bydlíte. Jak
se žije v Přezleticích?
Venkov je velmi různorodý. Problematika severní nebo jižní Moravy je úplně jiná než takový ten prstenec kolem velkých měst, kdy
se bohužel z malých obcí stávají pouze noclehárny. A je to specifický problém, kterým zrovna Přezletice trochu trpí.

a dalších důležitých věcech vám nerozhodují magistrátní úředníci,
kteří v té obci nikdy nebyli, ale lidé, kteří v ní žijí. Takže formulace, že
jsme „neúspěšně žádali“ je trochu nesprávná. Spíš, že jsme zahájili
jednání, která jsme nedokončili, neboť plusy i mínusy vycházejí nastejno a nedávalo úplně smysl dotáhnout to do konce.

svého času pro tuto zemi moc dobrého. Osobně jsem byla tak trochu
„holka pro všechno“. Když bylo potřeba, vařila jsem kafe, jindy jsem
překládala z angličtiny. Skončila jsem v zahraničním protokolu, takže jsem měla možnost připravovat cesty pana prezidenta do zahraničí nebo se naopak starat o zahraniční návštěvy u nás. Myslím, že
dnes mohu z první ruky posoudit, že dveře do světa nám Václav Havel otevřel a všude jsme byli vítáni s otevřenou náručí. Tehdejší atmosféra ve společnosti se nedala udržet dlouhodobě. Mám za to, že
posledních 25 let bylo nejkrásnějších v historii této země. Doufám,
že se to tak udrží i nadále, protože vnímám některé symptomy, které by nám mohly demokracii v naší zemi ohrozit.

Letos si připomínáme 40. výročí od vzniku Charty 77. V této
souvislosti bych ráda připomněla ještě jednu kapitolu vašeho života, kdy jste na začátku 90. let pracovala pro prezidentskou
kancelář Václava Havla. Jak na toto období vzpomínáte?
V roce 1989 jsem ukončila studium na vysoké škole ekonomické
a stejně jako řada studentů v mém věku jsem v té době byla rovněž
aktivní v polistopadových událostech. Díky přátelům, kteří se angaNa závěr praktická otázka. Co je nyní vaší hlavní pracovní nážovali, byla mým prvním zaměstnáním v roce 1990 práce v kancelá- plní a na co se chystáte?
ři prezidenta republiky. Bývá předmětem různých veselých historek,
V současné době pracuji jako předsedkyně SPOV a v rámci svéže jsme k řadě věcí nepřistupovali tak, jak by se asi patřilo. Ale já na ho členství v ODS jsem expertkou na problematiku venkova a zetu dobu vzpomínám velmi ráda. Vím, že pan prezident Havel udělal mědělství. Chystám se k účasti v podzimních volbách do PS.

Je to tedy případ Přezletic?
Částečně ano. A částečně jsme se tomu tu úspěšně a tu neúspěšně bránili. Přezletice mají v současné době asi 1250 obyvatel.
Žije tam ale daleko více lidí bez trvalého bydliště, v důsledku čehož
dostáváte v rámci RUD mnohem méně peněz do rozpočtu, máte
problémy, protože se tam stěhuje množství mladých lidí – což je samozřejmě dobře – na druhou stranu vám chybí školy, školky, máte
velmi zanedbanou dopravní infrastrukturu. Tím ale nesmírně trpí
celé Střední Čechy.
Řekla byste, že se jedná o typický problém středních Čech?
Ano. Typické jsou silnice ve špatném stavu, chybějící obchvaty
měst, školy a školky.
Na wikipedii se uvádí, že v roce 2007 obec Přezletice neúspěšně žádala o připojení k Praze. Co je tím myšleno?
Za mého působení jsme uspořádali anketu a drtivá většina obyvatel žádala o připojení k Praze. Potýkali jsme se totiž s řadou praktických problémů – Přezletice jsou zcela nalepené na městskou část
Prahy Vinoř. Chtěli jsme s nimi mít například společnou obecní policii, což nešlo kvůli tomu, že se každá obec nachází v jiném kraji. Stejně tak měli obyvatelé problém s MHD. Do Prahy museli jet přes dvě
různá pásma. Přezletice byly přitom historicky s Vinoří od nepaměti
spojeny od kostela po hřbitov. V 70. letech se pak Vinoř odřízla a připojila k Praze. Řada našich občanů žádala o připojení, ale jednání pak
byla přerušena. Když jsme si dávali dohromady všechna pro a proti,
zůstat samostatnou obcí, má své velké výhody. O územním plánu
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017
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Dveřmi teď rozhodně nepraštím,
s novou předsedkyní chci spolupracovat,
říká bývalý předseda Spolku
a starosta Bělotína Eduard Kavala
Po dlouhých 18 letech se Eduard Kavala rozhodl odstoupit z pozice předsedy organizace, která prosazuje už od dob svého vzniku
ideály pro zachování svébytnosti a zdraví našeho venkova. Bojoval
vždy proti úřednické byrokracii, za práva obcí diskriminovaných
v rozpočtovém určení daní, za zachování pošt, škol, lékařské péče,
za nezkaženou stavební architekturu, nezávislost na dotacích. Nyní se bude více věnovat obci, kde už od roku 1990 pracuje jako starosta. Bělotín bude stavět kanalizaci a na to je třeba pořádně dohlédnout. Ani práce ve Spolku se však nehodlá vzdát.
Tak vy už prý nejste předsedou Spolku a v Bělotíně vás budou
vídat častěji?
Nejsem. A bude letos v prosinci záležet na našem předsednictvu, jak rozhodne o novém předsedovi ve volbách. Po roce 1993
si Spolek poprvé dovolí mít uvolněného předsedu. V Bělotíně se
po 26 letech konečně dostaneme k budování kanalizace. Myslím,
že úředníci by se neměli množit a nám za celou dobu od počátku
mého starostování ani žádný nepřibyl. Nechci říkat, kolik ti lidé
měli tehdy a kolik mají nyní práci – to je na diskusi o úřednické byrokracii. Čeká nás odchod dvou klíčových úředníků do starobního důchodu. Musím tedy zvolit, co je správné – a to je mandát,
který jsem dostal od lidí. Takže se chci věnovat tomu, co jsem deklaroval ve volbách.
Se Spolkem budete aktivně spolupracovat dál?
V žádném případě teď nepraštím dveřmi. Kdo to tak dělá, je
v podstatě největším škůdcem svého dosavadního snažení. Za 18 let
mého předsednictví jsem prožil celé dva roky na cestě do Prahy
a zpět. Je to 365 dnů krát dva. Musím to otevřeně říkat, protože tyto
dny financovala naše obec ve prospěch venkova jako takového.
Otázkou je, zda se všechno, co se doposud dělo, dělo tak, jak to ostatní vnímají. Bude nyní záležet na nové paní předsedkyni.

klad pro obce na život bez dotací. Mnoho politiků na to dnes
neslyší, ale my si myslíme, že je to jediná cesta správným směrem.
Jsem k tomu veden i svými partnery v Německu, kteří tvrdí: „Nejhorší je, když začnete spoléhat na dotace! Je to cesta do pekel, protože si naděláte spoustu mandatorních výdajů, dotace pak nepřitečou a vy najednou přešlapujete nebo dokonce couváte.“ To je
otázka dnešního Německa. I když to vypadá tak, že situace tam
v komunách po ekonomické stránce není závratná. Proto načtěme
síly se SMO a SMS tak, abychom prosadili utvoření takového finančního fundamentu, který nám dá vlastní nohy až ta krize a odstřižení od dotací přijdou. Prosazujeme to od počátku a nikdo nepopře,
že jsme byli první. A jestli jsme dostatečnou silou – to je věc diskuse. My nemáme ambice přičítat si něco, co jsme neprosadili. Ale
chceme být u toho a chceme to maximálně podpořit.

Co přejete nové paní předsedkyni?
Vzhledem k tomu, že momentálně řeší i nelehkou životní situaBudete s ní nadále v kontaktu?
Nabídl jsem ji maximální součinnost. Spousta věcí je rozjedna- ci ve své rodině, přeji jí zejména úspěšné zdolání všech těžkostí. Janých a byla by škoda od nich utéct. Neměli bychom dělat vějíř ne- ko zásadní beru to, že byla ochotna přijmout tuto funkci. Je to žereálných požadavků, ale soustředit se na to, co jsme schopni pod- na, která když něco chce, jde za tím. A to je dobře.

Rozhovory vedla Marie Šuláková
pořit a spolu prosadit. Za zásadní považuji dostatečný finanční záZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017
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Křest knihy Venkovské stavby 2016 na Regiontouru 2017
Slavnostní křest knihy VENKOVSKÉ STAVBY 2016 se uskutečnil v pátek 20. ledna 2017 na Regiontour 2017 za přítomnosti ministryně
MMR ČR Karly Šlechtové, předsedkyně SPOV ČR Veroniky Vrecionové, ředitelky SPÚ ČR Svatavy Maradové a 1. místopředsedy SPOV ČR
a starosty obce Bělotína Eduarda Kavaly.
Cílem knihy je přitáhnout pozornost široké veřejnosti na lidovou architekturu, která je specifická a stojí za to se něco o ní dozvědět. Venkovská zástavba představuje osobité kulturní dědictví, charakteristické pro naši zem. Je součástí naší svébytnosti. Proto je potřebné soustavně o stavby pečovat, historické památky udržovat a obnovovat, a nové stavby citlivě do prostředí sídla začleňovat. Všem realizátorům
stále krásnější tváře našich českých, moravských a slezských venkovských staveb děkuji, že svou prací těší nejen sebe, ale i všechny sousedy či náhodné návštěvníky a přeji i nadále hodně sil a příjemných chvil s naší sedmou Tváří venkova, řekl Eduard Kavala, starosta obce
Bělotína a 1. místopředseda SPOV ČR.
Pořizovatelem publikace je obec Bělotín a distributorem je Spolek pro obnovu venkova ČR za finanční podpory MMR ČR.

Momentky z Regiontouru
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017
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Jak dále v problematice služeb
ve venkovském prostoru

vatelem obchodní činnosti. Dotace by měla mít střednědobý cha- 3) Podporu pro nové formy obchodní obslužnosti
rakter a pružně reagovat na ekonomický vývoj společnosti.
	Tam, kde již zanikla klasická obchodní obslužnost a není rentaCílem dotací je rychlé vyrovnání ztrátovosti podnikání v obbilní ji obnovovat, podpořit:
chodní činnosti v malých obcích.
– prodej na objednávku do domu
Ztrátovost je třeba posuzovat v dané obci, nikoli jako celkovou
– e-shop
V Bělotíně s 16. února 2017 uskutečnilo setkání zástupců SPOV, SMS,
ztrátovost firmy.
– sousedská výpomoc – bez licenční – živnostenské potřeby
SMO, zástupců spotřebních družstev či České pošty.
4) Investiční činnost
– oprava objektu (cizího) z prostředků obecního úřadu, jestliže
Druhy dotací
Účel a cíl setkání
se v něm provozuje veřejně prospěšná činnost
–
Dotace
finanční
do
mezd
a
odvodů
z
mezd
Navrhnout doporučení, jak řešit situaci ve službách (zejména
– dotace na rozšíření bytového fondu formou vestavby nebo
v obchodní obslužnosti) v menších obcích (do 1000 obyvatel) na- –	Dotace vyrovnávací do celkových nákladů vzhledem k rozdílnadstavby na stávající prodejny (skeletového typu – opakovaným podmínkám podnikání
šeho venkova.
né projekty)
–	
Dotace
–
příspěvky
na
technická
a
provozní
řešení
za
účelem
Důvodem je negativní vývoj v této oblasti, který se zrychluje.
– posílit rozpočtové určení daní obcí
snížení nákladovosti
Vznikají situace, kdy obec zůstává bez služeb (pošt, obchodů a dal5)	Vytvářet podmínky pro využití místních zdrojů
ších), což přivádí starší a nemocné občany do složitých situací. Pro– sousedské výpomoci
blematika pošt je pro svou komplikovanost řešena odděleně, ale
Z dlouhodobějšího hlediska dále doporučujeme:
– drobné domácí výrobky
má řešení i v návaznosti na venkovský obchod.
1) Vytvářet podmínky pro snižování nákladovosti
Ohrožené obchodní jednotky můžeme rozdělit podle počtu
– výkup a prodej zemědělských (zahrádkářských) přebytků bez
– zajistit dostupnost dotací i pro firmy, které provozují činnost
obyvatel v obcích:
potřeby podnikatelského povolení a výkaznictví
v malých obcích bez ohledu na celkový počet zaměstnanců (tj.
1.	skupina – prodejny v obcích do 500 obyvatel – zde je obchodní
– pro sousedské výpomoci stanovit rozumnější pravidla
poskytnout dotaci na prodejnu v dané obci)
činnost vždy ztrátová a neumožňuje ani prostou reprodukci.
– využít osvěty k informaci občanů
•  snížení energetických nákladů – dostupné dotace na výměČinnost prodejny není možná bez vnější pomoci. Provozování
nu kotlů, fotovoltaických elektráren, zateplování objektu atd.)
obchodní činnosti v těchto obcích má charakter veřejně prospěšZávěr
•  modernizace prodejny – výměna zařízení, adaptační práce,
né činnosti (služby).
Účastníci setkání vzali na vědomí tato rámcová doporučení
údržba atd.
2.	skupina – prodejny v obcích 500–1000 obyvatel – obchodní čina
v
rámci svých možností a kompetencí je budou naplňovat. V rám2)	Koncentrace placených služeb na jednom místě, k tomu využít
nost v těchto obcích je na hraně ztrátovosti. Obtížně zajišťuje
ci dalších jednání je možno rozpracovávat jednotlivá doporučení
zejména obchodní jednotky tam, kde jsou podmínky
prostou reprodukci. Mzdové odměňování není pro pracovníky
Např. spojení obchodní jednotky + pošty za ekonomicky přija- do prakticky realizovatelných konkrétních záměrů.
motivující ani důstojné.
telných podmínek
Dále je možno např. – informační centrum obce, výdejní místo Tématu se budeme věnovat v dalším vydání Zpravodaje
Příčiny negativního vývoje obchodní obslužnosti
(prezentace + návrhy dotačních programů)
e-shopu, cash back, loterie apod.
– omezená kupní síla obce, která se snižuje stárnutím populace
– z toho plynoucí ztrátovost obchodní činnosti
– 	růst nákladů na provozované obchodní činnosti (růst minimální mzdy, energií, atd.)
–	nízké mzdové ohodnocení pracovníků – obtížné zajištění kvalifikovaných pracovníků
–	dopravní dostupnost obce a mobilita obyvatel, zaměstnanost
mimo obec
–	 konkurenční prostředí – nevyrovnané
– nedostatek pracovních příležitostí v obci
PŘIJATÁ DOPORUČENÍ
k udržení obchodní obslužnosti v malých obcích
Dotační smlouvy
Urychleně zavést systém dlouhodobějších dotací dle jednotných
pravidel. Zde je nezastupitelná úloha obcí a krajů, které by mohly
dotace poskytnout. Musí zde fungovat úzká spolupráce s provozoZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017
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Spolek projednal v Praze s partnery
ze SMO a SMS strategii prosazování
navýšení RUD pro obce

Projekt VESTRA

Spolek rovněž informoval o úspěšném projektu v 33. výzvě OPZ
„Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení“.
Své kroky představil odborný garant projektu, společnost GAREP.
Předsednictvo pak vybralo 20 obcí, které se do projektu zapojí. (VíZejména o podpoře zvýšení rozpočtového určení daní pro ob- ce informací v samostatném článku).
ce jednal v úterý 7. února v Senátu na své pravidelné schůzi Spolek pro obnovu venkova. Pozval si partnery ze Svazu měst a obcí
Seminář k RUD
a Sdružení místních samospráv.

Vesnice roku
Spolek jednal o přípravě soutěže Vesnice roku 2017, která bude
letos vyhlášena 7. března na tradičně Dni malých obcí v Praze. Zástupci z krajů zdůraznili potřebnost citlivé obměny složení komisí
pro hodnocení. Zaznělo také, že soutěž není o počtu přihlášených
obcí, ale o nutnosti větší image venkova a „sebezvzdělávání“ zapojených aktérů. „Soutěž je vlajková loď Spolku, ale účast v soutěži je
pracná, protože je potřeba mít zpracováno několik dokumentů. Není to o tom, kdo udělá větší divadlo,“ uvedl například 1. místopředseda SPOV Eduard Kavala. Pro přihlášené se i letos plánuje několik motivačních seminářů. Závěrečné vyhodnocení se má uskutečnit 16. září v Luhačovicích a závěrečná slavnost ve vítězné obci 30. září.

Hlavní téma se ovšem vedlo k připravovanému semináři o rozpočtovém určení daní, který se uskuteční rovněž 7. března, tentokrát v Poslanecké sněmovně. Zástupci SPOV, SMS (Stanislav Polčák) a SMO (Karel Reichrt) zdůraznili, že se jedná o posílení RUD
o 8,5 miliardy korun pro všechny obce a došlo by tak k narovnání
podobně jako u krajů. Podle Polčáka znamená necelých 9 miliard
přibližně 600 korun na obyvatele obce a rok. Pro tisícihlavou obec
to je 600 tisíc korun.
V současné době jsou v dolní komoře parlamentu navrženy ke
schválení tři předlohy (Pardubická, Liberecká a poslanecká). Jedním z úkolů semináře by mělo být sloučit představy do jedné minimální varianty tak, aby mohla být schválena a vstoupit v platnost v roce 2018. Pokud se vybraná předloha dostane do 2. čtení,
ve 3. čtení by se mohla schválit ještě v červnu.

Stanislav Polčák

Senátor Radko Martínek, předsedkyně SPOV Veronika Vrecionová
a místopředsedové Eduard Kavala a Jan Florian na únorové schůzi
Spolku v Senátu
Spolek se dále zabýval problematikou sociálního bydlení, vylidňování venkova, které zasahuje 2/3 území a v Senátu se na toto téma plánuje v březnu seminář), aktivitou Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků„Rok venkova“ nebo aktuálními informacemi z Rady ESIF o stavu implementace evropských dotačních programů. Zde
se například otevírá cesta k většímu podílu MAS v OPŽP.
TSu

Karel Reichrt
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) Projekt SPOV

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení
strategického řízení
(Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008)
Výběr obcí zapojených do projektu VESTRA (Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení)
Podle projektu má být výběr obcí zapojených do projektu proveden tak, aby: pokryl více krajů; zahrnul obce různých velikostí
(do 500 obyvatel, 500–1000 obyvatel, nad 1000 obyvatel); zahrnul
obce v různých fázích dosavadního plánování (bez koncepce, inovace koncepce, nové zpracování); zohlednil obce mající odloučené místní části; zohlednil území s památkovou ochranou; preferoval obce, které prokážou ochotu a zájem zařadit do svých strategií
opatření k realizaci místní rodinné politiky; preferoval obce, které
prokážou ochotu a zájem k místnímu řešení problematiky sociálního vyloučení.
Projekt předpokládá, že tento výběr bude proveden experty ve
spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR (dále jen „SPOV ČR“)
a schválen jeho předsednictvem.
Výzva k podávání žádostí o zařazení do projektu byla zveřejněna na webu SPOV ČR (www.spov.org) 30. listopadu 2016 a ve Zpravodaji venkova 10/2016 SPOV ČR a NS MAS ČR s termínem podání
žádostí do 6. ledna 2017. Celkem bylo podáno 34 žádostí obcí o zapojení do projektu.
Návrh výběru obcí připravil řešitelský tým podle výše uvedených
podmínek ve dvou kolech: v prvním kole 20. ledna 2017 předběžně
vybral 20 obcí a 3 náhradníky, které požádal o další relevantní informace; v druhém kole po jejich doplnění navrhl na schůzi SPOV ČR
7. února 2017 konečný výběr 20 obcí a specifické zapojení města
Žlutice, na jehož území se nachází městská památková zóna a sociálně vyloučená lokalita, do projektu. Město již samo zahájilo práce
na svém strategickém dokumentu, má však zájem o metodickou
a odbornou podporu řešitelského týmu projektu. Řešitelský tým má
sám zájem o využití zkušeností z přípravy tohoto dokumentu města Žlutice pro další výstupy projektu.
K výběru obcí zapojených do projektu přijalo předsednictvo
SPOV ČR 7. února 2017 toto usnesení:
Předsednictvo SPOV ČR schvaluje
a) specifické zapojení města Žlutice do projektu „Podpora obnovy venkova pomocí strategického řízení“;
b) výběr obcí, se kterými uzavře SPOV ČR dohodu o spolupráci
na projektu s ujednáním o finančním podílu obce:

Kraj

Okres

Název obce

Statut

Obec
Jihomoravský
Znojmo
Bohutice
Obec
Jihomoravský
Vyškov
Topolany
obec
Královéhradecký
Rychnov nad Kněžnou Čermná nad Orlicí
obec
Liberecký
Jablonec nad Nisou Koberovy
obec
Moravskoslezský
Nový Jičín
Albrechtičky
obec
Moravskoslezský
Opava
Darkovice
obec
Moravskoslezský
Opava
Větřkovice
obec
Olomoucký
Přerov
Bělotín
obec
Olomoucký
Přerov
Tučín
obec
Olomoucký
Přerov
Veselíčko
obec
Pardubický
Pardubice
Horní Ředice
obec
Plzeňský
Plzeň-sever
Nečtiny
obec
Plzeňský
Rokycany
Zvíkovec
obec
Středočeský
Nymburk
Dymokury
městys
Středočeský
Kladno
Vraný
obec
Ústecký
Teplice
Měrunice
Vysočina
Havlíčkův Brod
Havlíčkova Borová městys
obec
Vysočina
Žďár nad Sázavou
Radňoves
obec
Zlínský
Vsetín
Lačnov
obec
Zlínský
Uherské Hradiště
Tupesy


Za řešitelský tým: Ing. arch. Jan Florian, projektový manažer

Projekt skupiny designerů „Nahá Vesnice”
Je nekomerční odpovědí na dnešní
konzumní a prefabrikovaný svět. Projekt
umožňuje obcím a malým městům svépomocnou rekultivaci dílčích částí veřejných prostor, a to za využití minimálních
finančních prostředků. Ke stažení dokument s podrobnějším popisem projektu.
Kontakt: michal.roman@blankpage.cz,
tel. 607 909 336, web http://blankpage.cz,
https://www.facebook.com/nahavesnice/.
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Názory na majetkové zapojení obcí a občanů
do projektů větrných elektráren
Ke stažení je prezentace závěrečné zprávy sociologického výzkumu společnosti FOKUS – Marketing & Social Research, zpracované na popud Hnutí Duha. S výstavbou větrných elektráren s finanční participací obcí souhlasí 44 % obyvatel, bez zapojení obce
nebo občanů jen 25 % obyvatel.

Přihlášky k účasti na putovní výstavě
„Má vlast cestami proměn“ do 31. března
Výstava o úctě k domovu a odpovědnosti za svůj kraj, pořádaná Asociací Entente Florale CZ – Souznění, z.s., za spolupráce
SPOV ČR a dalších organizací, přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. Od začátku
roku mohou kraje, města, obce, místní organizace, firmy i aktivní jednotlivci, přihlašovat na výstavu proměny, o které se zasadili ve svém okolí.
„Naše země je krásná. Prošla obdobím, kdy pustla. Je dobré vidět, že se takové množství lidí nyní snaží uvést kraj kolem sebe do
lepšího stavu a najít nový příběh pro opomíjená místa a chátrající
stavby. Příznivé změny velmi prospívají krajině i lidským srdcím,“ říká osobnost projektu, známý kardiochirurg Jan Pirk.
Výstava s úctou představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a návsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.
„Je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší země. To, co na ní
uvidíte, můžete vidět také ve skutečnosti. Je svědectvím o úctyhodné práci lidí na zvelebování našeho společného domova,“ popisuje smysl výstavy její ředitelka Drahomíra Kolmanová.
Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.,
spolupracují SPOV ČR, ARZ, NS MAS ČR, NSZM, Propamátky,
Omnium, Monumenta Viva a další. 9. ročník výstavy bude zahájen 20. května 2017 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá měsíc a poté se rozjede, v dílčích kolekcích, na putování do všech krajů naší vlasti. Proměny je možné přihlásit už nyní, nejpozději do
31. března 2017, na www.cestamipromen.cz.
V roce 2016 se na výstavě představilo celkem 112 proměn ze
všech krajů Čech, Moravy a Slezska. Tyto proměny nyní stále ještě
putují po regionech a zakončí svou pouť v dubnu tohoto roku.
Ke stažení: informační leták Má vlast 2017
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MAS mohly začít konečně – po čtyřech letech příprav strategie a po roce
od podání žádostí na jejich podporu – vyhlašovat první výzvy pro žadatele
Zdá se, že systém MMR se konečně „profoukl“ a MAS mohou začít rozdělovat peníze na projekty
Po více než roce od podání žádostí místních akčních skupin na
podporu jejich integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje se zdá, že se hodnotící systém ministerstva pro místní rozvoj konečně „profoukl“ a v polovině února 2017 již bylo
schváleno 47 strategií, což už je alespoň čtvrtina všech potenciálních rozvojových plánů.

Oproti alokaci 3.747.358 Kč činila celková požadovaná dotace
3.243.439 Kč. Mezi žadateli jsou projekty na Pořízení nové techniky
pro moderní ošetřování a krmení skotu, Stavební úpravy silážního
žlabu na seník či Mechanizace pro chov a výcvik koní.

OPZ – první Písecko

První výzvu v OP Zaměstnanost vyhlásila MAS Brána Písecka,
a to již 1. 11. 2016. Další MAS 21 vyhlásila již výzvy dvě 7. 11.
(s uzávěrkou 16. 12.) a 19. 12. (s uzávěrkou 24. 2.). Výsledky podáPodpořený „středovýchod“
ní žádostí nebo výběru zatím nejsou známy, nebo ještě nenastal
Nejvíce žádostí bylo schváleno v Pardubickém kraji (7), který ná- čas uzávěrek.
sleduje Královéhradecký a Středočeský (po 6). Na mapě zelených
míst dosavadní podpory jde zejména o tzv. „středovýchod“, tedy IROP – první Sokolovsko
kromě východních Čech také východ středních Čech a sever Vysočiny a Jihomoravského kraje. Tuto podporu doplňuje samotný záV IROP již bylo pro MAS otevřeno 8 globálních výzev, na které
pad a velká část Moravskoslezského kraje.
budou navazovat jednotlivé MAS specifickými vlastními výzvami.

Akceptace a první výzvy
I přesto tuto podporu, po které si řada MAS konečně odechla
s doplňováním strategií, bylo vydáno pouze 20 tzv. akceptačních
rozhodnutí, což je slabá polovina. A navíc – dosud bylo vyhlášeno
pouze čtrnáct výzev MAS v Programu rozvoje venkova (PRV) dle
portálu SZIF, čtyři výzvy Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP) dle informačního systému strukturalni-fondy.cz,
ovšem pouze u zatím jediné MAS Sokolovsko, ale zato už 19 výzev
u 14 MAS v OP Zaměstnanost, který byl pro MAS pro plánovací období EU 2014-2020 novinkou.

První PRV – Holicko a Poodří
První výzva v PRV vyhlásila MAS Regionu Poodří, a to 19. 12. 2016.
Například tato MAS bude v první výzvě PRV rozdělovat 20,337 milionu korun a otevřela čtyři tzv. fiche. Ukončení příjmu žádostí je
28. února.
Ještě lépe je na tom MAS Holicko, které již 3. února 2017 skončil
příjem žádostí. MAS vyhlásila 3 fiche a přijala do nich 4 projekty.

Jako první vyhlásila výzvy MAS Sokolovsko.
Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty
CLLD
3. 3. 2017 – 31. 10. 2022
Výzva 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD
3. 2. 2017 – 31. 10. 2022
Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD
16. 12. 2016 – 31. 10. 2022
Výzva č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD
29. 11. 2016 – 31. 10. 2022
Výzva č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD
19. 10. 2016 – 31. 10. 2022
Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD
29. 9. 2016 – 31. 10. 2022
Výzva č. 45 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje - int. proj. CLLD
26. 8. 2016 – 31. 10. 2022
Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS
30. 9. 2015 – 30. 6. 2018
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Přehled vyhlášených výzev MAS v PRV:
MAS Regionu Poodří
Příjem žádostí je od 14. do 28. února a předpokládaný termín
registrace na SZIF 5. května 2017.
F1: Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích (10 mil.)
F2: Podpora regionální produkce (3,5 mil. Kč)
F3: Podpora rozvoje nezemědělských činností (5 mil.)
F4: Podpora lesnických podniků a hospodaření v lesích
(1,837 mil.)
http://mas.regionpoodri.eu/obdobi-2014-2020/prv/vyzvy-prv/vyzva-c-1-prv
MAS Moravská cesta
Žádosti: 2. – 17. 3. 2017
F1: Podpora investic do živočišné a rostlinné výroby
F2: Podpora zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
F3: Podpora oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb
F5: Podpora investic do lesnických technologií a zpracování
lesnických produktů
F6: Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin
http://www.moravska-cesta.cz/vyzvy-prv/
MAS Holicko
Ukončen příjem.
http://holicko.cz/aktuality/item/285-seznam-prijatych-zadosti-o-dotaci-v-ramci-vyzvy-c-2-prv.html
MAS Prostějov venkov
Žádosti do 14. 2. 2017
F1: Investice do zemědělských podniků
F2: Investice do nezemědělských činností
http://www.maspvvenkov.cz/sclld/p-ramec-prv/vyzvy-prv/

)

Z činnosti NS MAS 1 3

MAS Moravský kras
Žádostí od 6. do 17. 3. 2017
F1 Konkurenceschopné zemědělství
F2 Konkurenceschopné potravinářství a krmivářství
F3 Zakládání a rozvoj podniků
F4 Ochrana přírodního dědictví
F5 Konkurenceschopné lesnictví
http://www.mas-moravsky-kras.cz/vyzva-c-01prv/
Přemyslovské střední Čechy
Žádosti od 13. 2. do 15. 3.2017
F1: Lesnická infrastruktura
F2: Investice do zemědělských podniků
F3: Podpora zpracovatelů
F4: Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu
http://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/prv-program-rozvoje-venkova/prv-vyzvy-2#
MAS Kralovská stezka
Žádosti od 8. do 22. 3. 2017
F1: Podpora podnikání a cestovní ruch
F2: Zemědělství
MAS Labské skály
Žádosti od 27. 2. do 17. 3. 2017
F1: Podpora zemědělského podnikání a investice do hmotného majetku
F2: Zemědělství -Zpracování zemědělských produktů
F3: Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky
http://www.maslabskeskaly.cz/nove-obdobi-2014-2020/vyzvy-prv-opz-ozp-irop/vyzvy-prv/1-vyzva/
Lípa pro venkov z.s.
Žádosti od 1. 3. do 15. 3.2017
F7: Zemědělství
F11: Podpora podnikání
www.lipaprovenkov.cz
MAS POHODA venkova
Žádosti od 10. 3. do 24. 3. 2017
F2: Konkurenceschopnost zemědělských podniků
F3: Konkurenceschopnost v oblasti zpracování zemědělských produktů

F4: Založení a rozvoj nezemědělských činností
F6: Lesnické technologie a produkty
http://pohodavenkova.
cz/o-nas/24-strategie-2014/49-programovy-ramec-prv
MAS 21
Žádosti od 20. 3. do 2. 4. 2017
F2: Rozvoj podnikání na venkově
F3: Rozvoj zemědělských podniků
F4: S produkty na trh
http://mas21.cz/
MAS Sokolovsko
Žádosti od 13. 3. do 26. 3. 2017
F1: Vzdělávání pro rozvoj venkova
F2: Podpora zemědělských podniků
F3: Podpora lesnictví
F4: Podpora zemědělství
F5: Podpora jiného drobného podnikání
F6: Rozvoj rekreačních funkcí lesa
http://mas-sokolovsko.eu/sclld/vyzvy/
MAS BRÁNA PÍSECKA
Žádosti od 15. 3. do 7. 4. 2017
F311: Podpora zemědělství
F312: Podpora zemědělské infrastruktury
F322: Podpora lesnické infrastruktury
F341: Podpora činnosti nezemědělských podnikatelů
http://www.branapisecka.cz/
MAS Zubří země
Žádosti od 29. 3. do 13. 4. 2017
F7: Modernizace zemědělského podnikání
F8: Modernizace zpracování zemědělských produktů
F12: Modernizace nezemědělského podnikání
F15: Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství
http://www.zubrizeme.cz/vyzvy-prv/

Přehled výzev MAS v OPZ:
MAS BRÁNA PÍSECKA_Prorodinná opatření
MAS 21_Prorodinná opatření
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MAS Regionu Poodří_Prorodinná opatření
MAS Moravský kras_Rozvoj rodinného života
MAS Moravský kras_Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
MAS Pohoda venkova_Prorodinná opatření
MAS Region Kunětické hory_Prorodinná opatření a zaměstnanost
MAS Moravská cesta_Prorodinná opatření
MAS Moravská cesta_Zaměstnanost
MAS Moravská cesta_Sociální služby a další aktivity sociálního začleňování, komunitní centra
MAS 21_Prevence sociálního vyloučení
MAS Přemyslovské střední Čechy_Řešení lokální nezaměstnanosti, Podpora sociálního začleňování, Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách a Prorodinná opatření
MAS Hradecký venkov_Sociální služby, další aktivity sociálního začleňování a komunitní centra
MAS Společná Cidlina_Prorodinná opatření I.
MAS Broumovsko+_Prorodinná opatření I
MAS Sokolovsko_Sociální služby a další programy na podporu sociálního začleňování, komunitní sociální práce a komunitní centra na území MAS Sokolovsko
MAS Sokolovsko_Sociální podnikání na území MAS Sokolovsko
MAS Pošumaví_Sociální služby a další programy na podporu
sociálního začleňování
MAS Lípa pro venkov_Prorodinná opatření
Zdroj: https://www.esfcr.cz/vyzvy-mas-opz, 6. 2. 2017

Přehled výzev MAS v IROP:
MAS SOKOLOVSKO
1. výzva – Řešení dopravní infrastruktury
2. výzva – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi
3. výzva – Zkvalitnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví
4. výzva – Infrastruktura pro sociální podnikání
Příjem žádostí pro všechny výzvy: 15. 2. - 12. 4. 2017
Zdroj: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/
IROP/Vyzvy.aspx?searchtext=&topic=931TSu
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Podáno v 1. Výzvě celkem:
Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P:
Počet žádostí u žadatelů – FN a P:
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P:
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení:
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení:
Staženo žadatelem
Vráceno do 2. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):
Vráceno do 3. kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):
Splnění podmínek věcného hodnocení:
Vydání akceptačních dopisů
Podáno v 2. Výzvě (příjem žádostí do 31. 12. 2016)
Počet žádostí u hodnotitelů – FN a P:
Počet žádostí u žadatelů – FN a P:
Ukončena administrace z důvodu nesplnění podmínek kontroly FN a P:
Odeslané žádosti do fáze věcného hodnocení:
Vráceno do 2. Kola VH (po kontrole FN+P po připomínkách z velké komise):

logo

30.

31.

32.

33.

web
MAS Brdy, z.ú.

Místní akční skupina Hlinec- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
ko, z. s.
programové období 2014–2020 (2023) Místní akční
skupiny Hlinecko, z. s.
MAS Podlipansko, o.p.s.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
Podlipansku Společně 2014+
MAS Podchlumí, z. s.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
v MAS Podchlumí, z. s. „Na společné cestě krajem ovoce a pískovce“
MAS ORLICKO, z.s.
Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS
ORLICKO

38.

Název strategie
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Brdy pro období 2014–2020

me chodíme hore po dědině…to Naše Valašsko pěkně zvelebíme“
MAS Železnohorský region, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na obz.s.
dobí 2016–2023 MAS Železnohorský region

Podhůří Železných hor o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje za
období 2015–2023. Podhůří Železných hor
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro
území MAS Horní Pomoraví

35.

37.

Místní akční skupina Valašsko – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Horní Vsacko, z.s.
Valašsko Horní Vsacko pro období 2014–2020 “Chodí-

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

MAS Český les, z. s.

36.

Seznam č. 3 schválených SCLLD v lednu a únoru 2017:
29.

34.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na
období 2014–2020 MAS Český les, z. s.

39.

MAS Zubří země, o.p.s.

40.

MAS POLIČSKO z.s.

41.

MAS Partnerství venkova, z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014–2020

42.

Místní akční skupina Brána Integrovaná strategie komunitně vedeného místního
Brněnska, z.s.
rozvoje MAS B

43.

Sdružení SPLAV, z.s.

44.

MAS – Partnerství Moštěnka, o. „Náš region – naše radost“
p.s.

45.

MAS Hrubý Jeseník, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2014–2020

46.

MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Krušné hory

47.

LAG Podralsko z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014–2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Zubří země pro období 2014–2020
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
POLIČSKO z.s. pro období 2014–2023

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS Sdružení SPLAV 2014–22
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Výbor NS MAS v lednu a únoru jednal o financování organizace před valnou hromadou,
připomínkování problémů se současnými programy 2014–20, ale i nastolování vize 2030
Usnesení z jednání výboru
Schvaluje:
–	úpravy rozpočtu u činností v předložených návrzích PS Leader,
PS Vzdělávání a PS Mezinárodní spolupráce
–	doplacení druhé poloviny odměny na DPP paní Tůmové ve výši
10 000 Kč za Public Relations a korektury dokumentů za rok 2016
–	vyloučení člena MAS Krajina srdce, z.s. za nezaplacení členského příspěvku za rok 2015 a 2016 k 31. 12. 2016
–	smlouvu na nájem kanceláře v Hanušovicích pro rok 2017 a pověřuje předsedu Václava Pošmurného jejím podpisem
– schvaluje předložené směrnice NS MAS s okamžitou platností
–	použití daru 50 000 Kč od České spořitelny na pořádání Valné
hromady NS MAS 2017
–	nominaci Pavla Černého a Ing. Olgy Ondráčkové do otevřené
dočasné pracovní skupiny pro koordinaci a přípravu OECD LEED
Fóra pod vedením MMR
–	uzavření smlouvy o spolupráci s Ostravskou univerzitou a pověřuje jejím podpisem předsedu NS MAS Václava Pošmurného

– 	Zasílat podněty na úpravu programových dokumentů IROP,
PRV, OPŽ, OPZ
– Vytvořit formulář a pozvánku na dvoudenní jednání NS MAS.
– 	Zajistit facilitátora pro neformální jednání MAS, které se bude
konat 14. 2. v Jižních Čechách.
– Zaslat připomínky k manuálu pro pořádání akcí NS MAS.
–	Kontaktovat v rámci spolupráci s Ostravskou univerzitou Evu Feyfarovou z PS Vzdělávání.
Tajemnici
– 	Vypracovat podklady pro konání Valné hromady NS MAS v březnu
2017.
– Zpracovat připomínky zástupců KS do návrhu rozpočtu 2017.
– Připravit přehled pro KS k volbám v rámci Valných hromad KS.
Ostatním
–	Projednat pozici manažera pro zahraniční projekty na setkání
PS MS a poslat vyjádření k pozici na další jednání Výboru.
–	Zaslat přehled aktivit pracovních skupin pro rok 2017 do kanceláře NS MAS jako podklad pro Valnou hromadu NS MAS.
VF

Bere na vědomí:
– zprávu o plnění rozpočtu NS MAS 2016
– 	žádost MAS Hrušovansko o posunutí splatnosti členského příspěvku 2016
– ukončení činnosti pracovní skupiny Public Relations
– ukončení činnosti pracovní skupiny Úprava Stanov
– 	pořádání LeaderFESTu 2018 pořadatelem MAS Rožnovsko ve
Zlínském kraji v červnu 2018
– 	pořádání LeaderFESTu 2019 v Žatci v Ústeckém kraji v červnu
2019
– ukončení členství Ekoregionu Úhlava, z.s. k 30. prosinci 2016

Výběr z témat jednání
Náměty na úpravy programových dokumentů IROP
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
Cyklostezky a cyklotrasy – využití i pro volnočasové aktivity (negativní stanovisko od EK)
Udržitelná doprava – elektromobilita
přestupy/uzly – nevázat se striktně na normu
SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof
Hasiči – příloha č. 5, rozšíření na další oblasti
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v blasti sociálního podnikání
Sociální podniky – změnit hodnotu indikátorů na min. 800 000 Kč
Dává za úkol:
požadavek na pracovní místo namísto 400 000 Kč.
Členům Výboru
– 	Zadat analýzu současné právní situace NS MAS a krajskýc sdru- SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb
a péče o zdraví
žení právní firmě.
– 	Zaslat do kanceláře NS MAS přehled osob nominovaných v jed- – umožnit vybavení lékáren a obvodních lékařů
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
notlivých KS.
a celoživotní učení
– Zaslat podklady pro Výroční zprávu NS MAS 2016 tajemnici.
–	umožnit vybavení pro klíčové kompetence i MŠ a u všech škol
– Projednat na Valných hromadách KS návrh rozpočtu 2017.
umožnit ústupky pro bezbariérovost ve školách, kde to technic– Připravit návrh systém voleb KS bez právní subjektivity.
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017

ky nelze řešit. Rozšířit obor klíčových kompetencí o další aktivity (např. sport, umělecké aktivity).
K dalším OP zatím nebyly zaslány náměty na úpravu.
Návrh Strategie rozvoje NS MAS 2030
Krist přednesl návrh Strategie rozvoje NS MAS 2030.
Pošmurný informoval, že na minulém jednání Výboru se řešila možnost dvoudenního Výboru v únoru v jižních Čechách. První den bude neformální jednání pro členy NS MAS, kde bude mít
Výbor NS MAS povinnou účast a bude přítomen facilitátor. Druhý den proběhne jednání výboru jako takové. Základními cíli
dvoudenního jednání se členy NS MAS bude Strategie s návrhy
Stanov, jakým způsobem bude NS MAS naplňovat Strategii, co
chce NS MAS dlouhodobě dělat, kdo bude mít jaké kompetence,
atd.
Lahoda doplnil, že by se také mělo řešit další programové období pro MAS, například aby byly MAS pod jedním OP, aby to nebylo
tak složité jako nyní. Sršeň vysvětlil, že myslel, že zadání bylo multifondovost (peníze z více zdrojů, ale administrace sjednocena pod
jedním OP).
LeaderFEST 2017
Pošmurný informoval, že v podkladech byl zaslán návrh na
pořádání LeaderFESTu 2017 v Pardubickém kraji. Výbor se shodnul na pořádání LeaderFESTu 2017 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku v Pardubickém kraji, organizátorem akce bude
MAS Hlinecko ve spolupráci s Krajským sdružením MAS Pardubického kraje.
Země živitelka 2017
Pošmurný informoval, že v podkladech jednání byl návrh konceptu Země živitelky 2017. Uvažuje se o vytvoření pavilonu venkova v pavilonu T. V pavilonu by byly pouze kraje ve spolupráci s MAS,
centrální pult CSV, NS MAS, partnerů (SPOV, SMS, SMO, SMA, slovenští partneři, SVT, ARZ, ČMSZP, ZS jako v roce 2016), MMR a další.
V 1/2 nebo 1/3 by zůstaly zastoupeny Regionální potravina, KLASA
a další organizace, které spolupracují MZe a s venkovem. Koncept
by zajistil propagaci krajů a MAS na základě vzájemné spolupráce.
V rámci tvoření konceptu proběhla schůzka s výstavištěm České
Budějovice.
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Rok venkova 2017
Schůzka mezi NS MAS a Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků k akci Rok venkova 2017. Hlavním cílem Roku venkova 2017 je podpora drobného podnikání mimo velká města, a to
se zaměřením na začínající podnikatele a podnikatelky, rodinné firmy a farmy, řemesla, maloobchod, gastroprovozy a ubytovací zařízení a také na lokální pěstitele a producenty.

Výtah z projektu NS MAS na MMR/Podpora NNO

Udržitelný rozvoj venkovského prostoru za pomoci místních
akčních skupin
Rok 2017 bude pro místní akční skupiny (dále jen MAS) v ČR rokem naplňování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD), kdy bude docházet k jejich realizaci a evaluaci a MAS začnou fungovat v rámci nového programového období metodou
CLLD, která je vůči OP zahrnuta jako jeden z integrovaných nástroNominace PS OECD LEED Fóra
Pošmurný informoval, že Česká republika byla prostřednictvím jů k realizaci územní dimenze ve venkovských oblastech.
MMR – ORP oslovena Organizací pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj (OECD) s žádostí uspořádat 13. OECD LEED Fórum v Čes- Aktualizace a změny strategií
V rámci implementací SCLLD bude docházet k úpravám a změké republice v roce 2017. Fórum je plánováno na 6. – 7. dubna
nám
těchto strategií, které jsou důležitým dokumentem pro široké
2017 v Praze. Dle zkušeností z minulých let by se ho mělo zúčastspektrum entit (občanů, neziskových organizací, soukromé podninit 250–300 účastníků, přičemž 1/3 z nich budou zahraniční experkatelské sféry, obcí atd.) žijících na venkově, na jejichž základě se
ti zabývající se zaměstnaností a místním rozvojem. Základními tébude poté venkov rozvíjen do roku 2020.
maty pro jednání budou posílení produktivity a inkluzivnosti praAktivity vedoucí k správnému nastavení změn a úprav SCLLD
covního a podnikatelského trhu, role místních úrovní v oblasti
povedou k hladkému fungování a čerpání v rámci programového
zaměstnanosti a malých a středních podniků, spolupráce a konkuobdobí 2014–2020, kterého lze dosáhnout pomocí vzdělávání
renceschopnost místních úrovní (meziobecní a meziregionální
a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti projektového řízení
spolupráce).
široké členské základny NS MAS a přispět tak k udržitelnému rozK zajištění operativní a efektivní komunikace na pracovní úrov- voji venkovských oblastí. Jednou z hlavních náplní činnosti organini mezi všemi zainteresovanými resorty i partnery bude proto zří- zace je zajistit vzdělávání manažerů MAS, kteří jsou klíčovými aktézena Dočasná otevřená pracovní skupina pro koordinaci a přípra- ry a koordinátory regionálního rozvoje ve venkovském prostoru.
vu OECD LEED Fóra pod vedením MMR pro naplnění programu, tj.
Národní síť MAS ČR sdružuje více než 95 % MAS, které v ČR půvěcnou část.
sobí. Pro jednotlivé MAS je nenahraditelnou organizací, která je za-

Projekt SMOČR zaměřený a sociální oblast
Pošmurný informoval, že byl kontaktován ze strany SMO ČR, který připravuje projekt na zapojení obcí do zaměstnávání. Koncept
projektu dostane Výbor pro informaci.
Sršeň v rámci různého uvedl, že vzniká evropská deklarace
z Tartu. Foltýnová informovala, že deklarace je již přeložena do
češtiny a Výbor ji dostal na vědomí. Sršeň požádal Výbor o její
připomínkování. Dále informoval, že se plánuje setkání PS Mezinárodní spolupráce a CSV, kde budou řešeny mezinárodní konference.

štiťuje vůči ministerstvům a odborným organizacím v ČR i EU, umožňuje diskuzi mezi jednotlivými MAS, nepostradatelný je také přenos
informací a materiálů jak uvnitř organizace, tak i navenek, a tím zajišťuje jednotný výklad těchto informací.
Projekt bude svým obsahem navazovat na projekt z roku 2016
na téma Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru zaměřený na zvýšení základních dovedností manažerů MAS.

Cíle projektu
Zvýšení úrovně znalostí a dovedností manažerů MAS zaměřených na rozvoj venkova, se zapojením partnerů z veřejného a soukromého sektoru. Projekt se bude soustředit hlavně na vzdělávání a předávání nových poznatků v oblasti evaluace a implementace SCLLD,
Milion stromů na web NS MAS.
Vít Hrdoušek informoval, že na podporu OPŽP vydala Jihomo- konkrétně změn SCLLD a pomůže MAS obstát v neustále se měnícím
ravská KS brožuru k projektu Milion stromů a pořádal o rozeslání programovém období tak, aby mohly MAS bez obtíží fungovat a pracovat a podílet se tak na udržitelném rozvoji venkovských území.
MAS a zveřejnění informace na webu NS MAS.
Dále se projekt zaměří na Public Relations, které posílí manPočet členů NS MAS je aktuálně 169.
agement MAS a přispěje k větší profesionalizaci venkovských
Ze zápisu VF vybral TSu oblastí napříč celou Českou republikou.
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Aktivity projektu:
a) Vzdělávání a přenos informací pro manažery MAS, prohloubení projektového řízení, předávání nových poznatků v oblasti evaluace a implementace SCLLD
–	vzdělávání prostřednictvím 2 jednodenních workshopů (Čechy
a Morava)
–	obsahem bude strategické řízení, strategické plánování, projektové řízení, výměna zkušeností a příklady dobré praxe, atd.
–	předání informací k implementaci SCLLD, změny v SCLLD, plnění milníků atd.
–	cílovou skupinou budou zástupci MAS (především manažeři
MAS tvořící SCLLD nebo odborní konzultanti a partneři MAS)
–	
facilitátor povede workshopy, diskuzi, předání důležitých informací, bude sloužit jako „oživovač“, aby diskuze vedly správným
směrem a měly co největší dopad na účastníky workshopů
/Počet workshopů: 2 (Čechy a Morava) / Počet účastníků na workshopech: 180)
b) Public relations venkovských oblastí – posílení PR dovedností
manažerů MAS v rámci evaluace SCLLD
–	
posílení znalostí manažerů MAS v oblasti Public Relations,
správné nastavení prezentace SCLLD směrem do území a evaluace dopadů realizace strategie, a to analýzou PR od MAS k široké veřejnosti a také dovnitř MAS (směrem k partnerům MAS)
–	posílení znalostí v oblasti využití moderních informačních kanálů a sociálních sítí pro publikování výsledků strategie CLLD
–	zpráva hodnotící kvalitu a kvantitu prezentace realizace ze strany MAS v rámci udržitelného rozvoje pro evaluaci SCLLD na základě získaného monitoringu klíčových slov „MAS“, místní akční
skupina“ a názvy MAS, které neobsahují klíčová slova. Monitoring bude využit jako podklad pro výuku vyhodnocování PR výsledků realizace strategie
–	zpracování souboru příkladů tiskových zpráv a dalších prezentačních kanálů pro zajištěné prezentace strategického plánování
a realizace SCLLD v území do elektronického sborníku prezentovaného na webu NS MAS obsahující např. kuchařku tvorby tiskové zprávy, vzorové scénáře prezentačních filmových reportáží
včetně stopáže s modelovými příklady dobré praxe, metodiku, jak
se chovat při rozhovoru před kamerou, jak dodržovat corporate
identity při prezentaci výsledků, modelově vytvořená komunikační strategie pro prezentaci dovnitř MAS, v území i mimo region. Součástí bude modelové vyhodnocení komunikační strategie
s využitím monitoringu médií a samostatné výstřižkové služby.
Předpokládaný rozpočet projektu: 804.464 Kč (předpoklad 70%
dotace MMR 563.125)
NS MAS / Vybral TSu

)
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První dvě konference k projektům MAP
a SRP slavily úspěch
První dvě místní konference absolvovali 18. a 19. ledna 2017 experti projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. V Ostravě a den poté v Olomouci naplánovali bohatý program. Úspěch měl jak dopolední blok obecných informací o SRPu
a dalších systémových projektech, tak odpolední workshop na téma společného vzdělávání.

Program obou dnů odstartoval vystoupením týmové manažerky center podpory Jitky Baťkové. Představila aktuální vývoj v oblasti metodické pomoci příjemcům IPo MAP, která se realizuje centrálně i za pomoci zaměstnanců v krajských pracovištích NIDV. Zájemci se mimo jiné dozvěděli, že byl zveřejněn příklad zpracování MAP
a aktualizována Metodika pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP
VVV – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Krajské akční plány
rozvoje vzdělávání. Řeč byla také o plánu aktivit center podpory
a souvisejícím personálním zajištění.
Stav zpracování MAP v ČR k 24. 1. 2017:
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Představily se také další systémové projekty OP VVV – Podpora krajského akčního plánování a o krajské akční plány Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Zástupci Národního ústavu pro vzdělávání
(NÚV) se s účastníky konference podělili o informace o projektech„Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj“ a Podpora práce učitelů. Agentura pro sociální začleňování se věnovala inkluzivnímu vzdělávání, prezentována byla Implementace kariérního systému a Akčního plánu inkluzivního vzdělávání B, které v současné době NIDV dokončuje.
) Více: http://nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/aktuality.ep/462_
2058-prvni-dve-mistni-konference-projektu-srp-slavily-uspech/1/

)
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Aktualizace Příručky pro MAS k OPŽP verze č. 3.:

Schválené náklady na činnost MAS, stav v prosinci 2016:

LEADER v Gruzii, MAS KAZBEGI
V létě 2015 byla ve třech gruzínských regionech
Kazbegi, Lagodekhi a Borjomi zahájena v rámci programu ENPARD (Evropský program pro zemědělství
a rozvoj venkova ve třetích zemích) realizace pilotního projektu zaměřeného na přenesení přístupu LEADER do gruzínského socio-ekonomického prostředí s cílem vyzkoušet novou formu udržitelného
rozvoje venkovských regionů. LEADER (jakožto účinný nástroj pro posílení lokální úrovně skrze místní akční skupiny) si do Gruzie našel svoji cestu. V navazující fázi v roce 2016 byly zahájeny projekty v dalších
regionech Dedoplistkaro, Tetritskaro a Akhalkalaki a během letošního roku se budou spouštět další dva piloty v regionu Adjara.
V prvních třech regionech byly pod vedením zahraničních partnerů během prvních 18 měsíců realizace založeny MAS, napsány
a schváleny strategie a vypsány výzvy pro příjem žádostí o podporu.
MAS KAZBEGI, kde na implementaci LEADER dohlíží ve spolupráci s Člověkem v tísni Národní síť Místních akčních skupin Ćeské republiky, z. s. (NS MAS) čítá dohromady 140 členů. V první výzvě bylo schváleno a podpořeno 27 projektů (z celkového počtu 52 žádostí) zaměřených převážně na zemědělství a cestovní ruch (např.:
kavárna a meteorologická stanice v 4 000 m. n. m., vybudování jatek, rekonstrukce muzea, dětská hřiště k místním školkám a školám,
vybavení veterinární stanice, skleník k pěstování zeleniny, apod.).
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V současné době probíhá příjem žádostí v druhé výzvě – priority jsou tentokrát kladeny na projekty spolupráce a vzájemné provázání aktérů z různých sektorů v jednotlivých projektových žádostech.
MAS Kazbegi, jako jednu z průkopníků gruzínského LEADER, na
začátku února navštívila delegace 30 zástupců z ostatních regionů, ministerstev zemědělství a regionálního rozvoje, aby je seznámila se skutečným chodem, dosavadními a potenciálními aktivitami MAS a jejím vlivem na oživení celého regionu.
Zároveň probíhá spolupráce Evropské komise s gruzínskou
vládou, místními úřady, národními a mezinárodními partnery, aby
co nejlépe prosadila LEADER i na institucionální úrovni. Sdílením
zkušeností všech organizací aktivních v oblasti rozvoje venkova
(NS MAS, PIN (Člověk v tísni), MERCY CORPS (NNO s celosvětovou
působností), FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství), ENPARD, UNDP (Rozvojový program Organizace spojených národů)
aj.) se podařilo přispět ke zformování národních politik a Programu rozvoje venkova na období 2017–2020. V prosinci 2016 tak
byla schválena vůbec první strategie pro rozvoj venkova v Gruzii.
Prioritními oblastmi jsou růst a diverzifikace lokálních ekonomik,
zlepšení kvality a dostupnosti služeb veřejného sektoru, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a kulturním dědictvím a angažovanost lokálních aktérů na celkovém rozvoji. LEADER v Gruzii tak
našel přímou podporu i na národní úrovni.
AJ

)
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Města a obce: Odmítáme zákon o rozpočtové odpovědnosti!
Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv
Zásah do ústavních práv měst a obcí a trest za špatné hospodaření státu. Tak samosprávy vnímají zákon o rozpočtové odpovědnosti, který v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Přehlasovala
tak Senát, právní předpis nyní půjde k podpisu prezidentovi republiky. Právě na něj se chce Svaz měst a obcí ČR obrátit se žádostí, aby
danou normu vetoval. Omezuje totiž právo obcí volně nakládat
s majetkem a je v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv. Nahlas se mluví také o ústavní stížnosti a nezbytné novele.
„Zákon tak, jak ho přijali poslanci, je protiústavní. Zasahuje totiž
do práva obcí nakládat s majetkem, které garantuje Ústava. V podstatě trestá obce za špatné hospodaření státu. Zjednodušeně řečeno říká, že při zadluženosti vyšší než 60 % průměru svých příjmů za
poslední čtyři roky, města a obce přijdou o 5 % ze sdílených daní.
Povinnosti státu či státních organizací přitom norma nijak nestanovuje, i když je zřejmé, že samosprávy v globálu hospodaří lépe než
stát,” vysvětluje předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova
František Lukl a dodává: „Takové opatření, které není ve světě obvyklé, by v praxi obcím znesnadnilo vzít si půjčku například na výstavbu bytů či kanalizace a ohrozilo by čerpání evropských dotací,
kde je často nutné předfinancování z vlastních rozpočtů.”
Zákon o rozpočtové odpovědnosti lze považovat také za nepříliš systémový – zadluženost nad 60 % průměrných příjmů za poslední čtyři kalendářní roky v roce 2015 podle Ministerstva financí
vykázalo zhruba 7 % tuzemských samospráv.
Právní předpis při vlastním projednávání v horní i dolní komoře
parlamentu budil silné emoce. Někteří senátoři zvažují, že proti němu podají ústavní stížnost. A i když je to zákon čerstvě schválený,
rovnou se mluví o jeho novele z dílny vládní koalice, která by měla
na připomínky měst a obcí reagovat.
„Takový postup se zdá být přinejmenším nešťastný. Přes jasné
a podložené argumenty samospráv zákonodárci schválili legislativu
v podobě, která nemůže fungovat a prakticky může paralyzovat život
a investice ve městech a obcích,” říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Na připomínky měst a obcí se nehledělo, a tak se vše bude muset napravovat
v novém legislativním procesu, který bude opět zdlouhavý a náročný.”
V Evropské chartě místních samospráv (v článku 9, odst. 1) stojí: „Místní společenství mají v rámci hospodářské politiky státu právo na přiměřené vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat.” To však přijatý zákon o rozpočtové odpovědnosti nerespektuje. Chybí také hodnocení dopadů

takové regulace. A v Rakousku a Německu taková právní úprava
vůbec neexistuje.
SMO
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-odmitame-zakon-o-rozpoctove-odpovednosti-je-protiustavni-a-muze-ochromit-fungovani-samosprav.aspx

Výzva za veto knávrhu zákona
o rozpočtové odpovědnosti
Předseda SMS ČR Stanislav Polčák vyzval prezidenta republiky
Miloše Zemana k uplatnění veta v případě zákona o rozpočtové odpovědnosti. Obcím hrozí doslova brzda dalšího rozvoje.
Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí s návrhem zákona
o rozpočtové odpovědnosti, který předložilo ministerstvo financí.
Tento zákon v současném znění významně a hrubě zasahuje do Ústavou zaručeného práva místních samospráv hospodařit s vlastním majetkem a je taktéž v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv.
Navrhovaný zákon by v určitých případech mohl zasáhnout do
práv samospráv na vlastní rozpočet a vlastní hospodaření s majetkem, která jim umožňuje čl. 101 Ústavy, přičemž tento návrh by státu dovoloval znemožnit obcím nakládat s podílem daní, který je výlučným a nezcizitelným majetkem územního samosprávného celku.
V případě, že dluh územního samosprávného celku ke konci roku překročí 60 procent průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky, bude muset územní samosprávný celek snížit dluh o nejméně
5 procent z rozdílu mezi celkovou výší dluhu a zmíněnými 60 procenty. Pokud svůj dluh územní samosprávný celek nesníží, budou
tomuto samosprávnému celku pozastaveny převody z jeho podílu na daních ze státního rozpočtu. Dle názoru SMS ČR by toto pozastavení bylo porušením čl. 101 Ústavy a také čl. 9 Evropské charty samospráv, který dává územním celkům právo na přiměřené
vlastní finanční zdroje, se kterými mohou v rámci svých pravomocí volně nakládat.
Další důvodem, proč SMS ČR nesouhlasí s návrhem zákona, je
i jeho neúčelnost. Podle Ministerstva financí bylo v roce 2015 nad
úroveň 60 % průměru příjmů za poslední čtyři kalendářní roky zadluženo 445 obcí, tedy necelých 7 % samospráv v České republice.
Smysl navrhované regulace tak není vůbec jasný.
Samotné znění zákona navíc považujeme za špatně zpracované
a neodpovídající realitě fungování územních samosprávných celků.
Zákon také přináší naprosto zbytečné a nedomyšlené administrativní povinnosti i velkému množství dalších veřejných institucí. SMS
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1261-navrh-zakona-o-rozpoctove-odpovednosti-prezidentske-veto
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Obce se opět stanou organizátory
veřejné služby. Jak na to?
Od 1. února 2017 je účinná novela zákona o hmotné nouzi,
která vrací „do hry” veřejnou službu. Ta by měla osoby pobírající
dávky v hmotné nouzi motivovat k aktivitě. Aktivita bude spočívat v přijetí pracovního poměru na obci prostřednictvím veřejně
prospěšných prací, zapojením se do aktivit organizovaných úřady práce – rekvalifikace, kurzy apod. a pak také do institutu veřejné služby.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Základní mantinely veřejné služby jsou nastaveny takto:
Při 20 odpracovaných hodinách měsíčně pro obec v rámci veřejné služby získá osoba finanční pomoc ve výši životního minima
(nejnižší finanční pomoc od státu je tzv. existenční minimum),
při 30 odpracovaných hodinách měsíčně získá osoba dalších
605 Kč navíc,
na výkon veřejné služby se budou uzavírat obdobné Dohody jako u veřejně prospěšných pracích,
žádosti budou zveřejněny na portálu Úřadu práce,
obec bude muset mít pojištění odpovědnosti za tyto osoby, ale
měla by tam být možnost refundace těchto nákladů,
Ú
 řad práce bude poskytovat jednotný příspěvek na osobní ochranné pomůcky, a to pro dělnické profese ve výši 1 000 Kč a pro ostatní ve výši 500 Kč,
v rámci veřejné služby je možné získat koordinátora veřejné služby zaměstnaného prostřednictvím veřejně prospěšných prací,
dávka na dojíždění pro veřejnou službu je možná, avšak jen zcela výjimečně,
dohoda o veřejné službě bude uzavírána na 2 roky a z veřejné
služby lze přejít do režimu veřejně prospěšných prací,
příspěvek na veřejně prospěšné práce se od 1. 1. 2017 zvyšuje
pro podporované skupiny na částku 15 000 Kč.

)	https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1270-obce-se-opet-stanou-organizatory-verejne-sluzby-jak-na-to

K návrhu zákona o sociálním bydlení:
Místo povinnosti dobrovolné zapojení obcí?

jsou aktuální výsledky? Samotný návrh zákona se skládá ze dvou
hlavních částí, těmi jsou sociální bydlení a příspěvek na bydlení. Cílem zákona je zejména zajistit důstojné a cenově dostupné bydlení a ve výsledku redukovat následky sociálního a hospodářského
vyloučení.
Myšlenku sociálního bydlení naše sdružení podporuje, uvědomujeme si však potřebu přizpůsobit znění návrhu zákona specifické situaci jednotlivých obcí (zejména malých obcí) a regionů. Věříme, že sama obec zná nejlépe svou situaci a své možnosti. Návrh
zákona by měl iniciativy obcí zejména podporovat a poskytovat jim
jednotný rámec pro jejich realizaci. Je totiž dobře známo, že obce
se o své potřebné občany (zejména o ty, kteří mají trvalý pobyt na
území obce), již nyní starají a jsou tak významnou instancí v prevenci sociálního vyloučení.
Na společných schůzkách s předkladateli návrhu zákona jsme se
ohradili zejména proti původnímu návrhu plošného zavedení povinného fondu sociálního bydlení pro všechny obce, a to bez ohledu na jejich velikost. Určitá kontroverze panovala rovněž v otázkách kontroly naplňování požadavků, přičemž jsme důrazně protestovali proti vysokým pokutám, které by mohly být pro mnoho
obcí likvidační. V návaznosti na jiné právní předpisy bylo složité
shodnout se, jakým způsobem prokázat vazbu k obci, či jakým způsobem určit cenu již dostupných bytů. Tou nejpalčivější se však stala otázka financování, konkrétně jakým způsobem zabezpečit dostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu. Dle současného
návrhu mají totiž obce, které do systému dobrovolně vstoupí, právní nárok na získání investiční a provozní dotace.
Současné znění od zákonné povinnosti zapojit se do systému
sociálního bydlení zcela upustilo. Pro obce to znamená, že by se do
systému mohly přihlásit dobrovolně – bez hrozby sankce za nepřihlášení se do systému. Jak bude vypadat finální verze zákona či zda
vůbec řádně schválen však není v tuto chvíli jisté.
Je stále v jednání, jakým směrem se vláda vydá, zda nakonec
vytvoří nový státní úřad Centra pro sociální služby, či zvolí jinou
cestu. Poté již bude záviset na Poslanecké sněmovně a později
i na Senátu, jakým způsobem se s návrhem zákona vypořádají
a v jakém znění o něm budou hlasovat. Jedná se o velmi politické téma a s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny,
které se budou konat v říjnu letošního roku, lze tedy očekávat bohatou diskuzi.
SMS

MŠMT podpoří mobilní učebny
a stavební úpravy škol
Do poloviny letošního roku by Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) mělo spustit nový investiční program na financování regionálního školství. Čerpat z něj budou moci města
a obce všech velikostních kategorií. Bude z něj možné financovat
například mobilní učebny či stavební úpravy ve školách. Resort tak
reaguje na potřeby samospráv v souvislosti s novým školským zákonem, který zvyšuje kapacitu škol.
V národním dotačním programu bude v první vlně k dispozici
250 milionů korun. Projekty realizované s využitím těchto peněz –
po dohodě MŠMT se Svazem měst a obcí ČR (SMO) a Sdružením
místních samospráv ČR (SMS) – budou z poloviny hradit města a obce ze svých rozpočtů.
„Nový investiční program spustíme na základě podnětů měst
a obcí. Kromě toho bych chtěla vládě do měsíce předložit seznam
všech dotačních programů, z kterých mohou samosprávy čerpat
peníze na regionální školství. Musí zde být soulad s dalšími resorty,” řekla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a dodává: „Škola je srdcem obce, bez ní obec nemá budoucnost. Škola není jen barák, je to základ života obce.”
Dotace na regionální školství by měly pomoci zrychlit výstavbu
a zajistit dostatek tříd na prvním stupni základních škol i ve školních družinách. Tak, aby rodiče mohly družiny využívat i v malých
obcích a venkov se nevylidňoval.
Na jednání také zaznělo, že MŠMT pro města a obce připraví metodiku podpory sportu. Resort případně požádá ministerstvo spravedlnosti a zákonodárce, aby upravili projednávaný zákon o veřejné prospěšnosti. O veřejné podpoře sportování dětí, sportovních
klubů, ligových soutěží a volnočasových aktivit se nyní hodně debatuje. K životu samospráv sportovní vyžití patří a lidé chtějí sportovat a fandit tam, kde žijí.
SMO

Návrh nového zákona o sociálním bydlení vyvolal bouřlivé reakce z řad starostů. Někdy oprávněné, někdy naopak mylné. SMS ČR ) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1268-aktualni-informa- ) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/msm-podpori-mobilni-ucebny-a-stavebni-upravy-skol.aspx
se od počátku aktivně snažilo minimalizovat dopady na obce. Jaké
ce-k-navrhu-zakona-o-socialnim-bydleni
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Změny ve financování regionálního školství Začala Krajská setkání SMO.
Předseda SMS ČR Stanislav Polčák představil s ministryní školství Starosty trápí úkoly navíc
Kateřinou Valachovou a dalšími partnery základní parametry změn bez finančního krytí

financování regionálního školství. Současný systém financování je
neudržitelný, neboť jeho zachování povede k postupnému zániku
malých a malotřídních škol ve prospěch škol velkých a středních. Zachování škol na venkově je hodnota sama o sobě a navrhovaná změna financování regionálního školství tuto hodnotu plně respektuje
a podporuje. Změna financování odstraní rozdílné financování škol
podle krajů a přinese stabilitu do školského prostředí.
SMS

V Ústí nad Labem se konalo první Krajské setkání v roce 2017
Svazu měst a obcí ČR. Starostové probrali aktuální témata samospráv od legislativy přes dotace, regeneraci brownfieldů, životní
prostředí, školství po podporu zaměstnanosti a nepojistné sociální
dávky. Rovněž vyzvali Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dotační
programy, z nichž lze čerpat peníze na školství, ale i na další oblasti, byly otevřeny dostatečně dlouho.
) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1277-zmeny-ve-financoNa jednání například zaznělo, že samosprávy trápí také chátravani-regionalniho-skolstvi
jící budovy, které jsou na obecním pozemku, ale v cizím vlastnictví.
Pokud by je obec měla zbourat v případě, že ohrožují bezpečnost,

musela by to hradit ze svého a peníze pak vymáhat na vlastníkovi.
To je v praxi velmi složité, spíš nerealizovatelné. Měl by tak existovat speciální dotační program, z kterého by se demolice chátrajících budov mohly zaplatit. Zazněl i fakt, že je naprosto nezbytné zabránit vylidňování území, tedy situaci, kdy z malých obcí a okolí velkých měst mizí služby. Ať se jedná o zdravotnictví, banky apod.
Téma se bude detailně diskutovat na speciálním semináři, který na
15. března 2017 chystá Svaz ve spolupráci se Senátem. Podrobnosti jsou k dispozici zde. Na Krajském setkání byly rovněž vyhlášeny
výsledky krajského kola výzkumu „Město pro byznys”.
Víc informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2017 najdete na http://smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2017/krajska-setkani-2017.aspx. 
SMO
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/zacala-krajska-setkani-2017-starosty-trapi-ukoly-navic-bez-financniho-kryti.aspx

Co se na města a obce chystá?
Sporné zákony: sociální bydlení,
rozpočtová odpovědnost, registr smluv

Pracovní skupina SMS ČR pro školství, sport a kulturu v závěru
letošního ledna uplatnila sérii připomínek k požadavkům na školní
stravování. Jejich obsah napoví, co mohou v blízké budoucnosti
očekávat školní jídelny…
SMS

Starostky a starostové z celé republiky ve čtvrtek 19. ledna 2017
zaplnili hlavní sál pavilonu E brněnského výstaviště. Do jihomoravské metropole se sjeli na dvoudenní II. právní konferencí Svazu
měst a obcí. Zajímali se o aktuální legislativu, platné zákony, ale také o právní předpisy, které zákonodárci v současné době chystají či
je samosprávy potřebují změnit. Podrobnosti se představitelé měst
a obcí dozvěděli od expertů na právo z ministerstev, soudů, univerzit i advokátních kanceláří.
„Z poslední doby je v souvislosti s městy a obcemi třeba zmínit zákon o sociálním bydlení a zákon o rozpočtové odpovědnosti. Zatímco u prvního předpisu Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslyšelo připomínky samospráv a vstup do systému sociálního bydlení by měl být dobrovolný, druhá norma je – eufemisticky
řečeno – na pováženou,” říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Mrzí nás, že i když na Celostátní finanční konferenci premiér i vicepremiér slyšeli věcné
i konkrétní připomínky k zákonu o rozpočtové odpovědnosti, poslanci ho přes jasný nesouhlas Senátu sto čtyřmi hlasy schválili.
Nechceme to tak nechat být, obrátíme se na prezidenta republiky. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.”
Více informací včetně programu II. právní konference najdete na:

) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1274-nova-pravidla-v-zarizenich-skolniho-stravovani

) http://smocr.cz/cz/nase-akce/pravni-konference/pravni-konference-2017/default.aspx.

Nová pravidla v zařízeních
školního stravování
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Ministryně Šlechtová představila
priority MMR na rok 2017

Priority ministra životního prostředí
Brabce pro rok 2017

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes uspořádala
tiskovou konferenci u příležitosti představení hlavních priorit Ministerstva pro místní rozvoj v letošním roce. Chce se zaměřit především na podporu regionů a dotažení klíčových zákonů.
„MMR bylo nesourodé, nesystémové a nehomogenní, nyní je
efektivním a silným resortem, který je oporou svým partnerům, pomáhá v konkrétních oblastech a řeší problémy regionů. Ministerstvo se stalo takovým mateřským ministerstvem pro regiony,”
uvedla ministryně Karla Šlechtová.
MMR přizpůsobuje dotace potřebám a poptávce krajů, měst a obcí po celé České republice. Tím zaplňuje bílá místa – řeší potřeby starostů. Pro kraje připravuje akční plány, zejména pro ty nejpotřebnější.
Podařilo se snížit nedočerpání EU fondů z minulého programového období 2007–2013 z hrozících až 90 mld. Kč na pouhých zhruba
26 mld. Kč. Česká republika vyčerpala ze 700 mld. Kč celých 96% prostředků. Rok 2017 je pro čerpání EU fondů klíčový. Je nutno akcelerovat čerpání EU fondů. I za cenu realokace finančních prostředků.
MMR bude i nadále podporovat cestovní ruch – především zlepšování infrastruktury i marketing. Zahraniční turisty, kteří přijedou
do Prahy, je nutno přitáhnout do regionů. Česko jako jedna ze světově nejbezpečnějších destinací láká právě zahraniční turisty.
Klíčové je zdárně dotáhnout novelu stavebního zákona – zjednodušení i zrychlení jak pro malé, tak i velké stavebníky, ale i novelu zákona o pohřebnictví.
MMR

Boj se smogem spolu s 2. vlnou kotlíkových dotací, nový program pro občany na hospodaření s dešťovou vodou – „Dešťovka”,
zrychlení a zjednodušení procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), realizace stovek konkrétních projektů v boji se suchem,
efektivní a rychlé čerpání evropských dotací z OPŽP 2014–2020
a řešení problémů v oblasti životního prostředí nejen ve velkých
městech, ale i v malých obcích – to jsou priority ministra životního
prostředí Richarda Brabce (ANO) pro letošní rok.

Kvalita ovzduší a smog
Komentář ministra Brabce: „Kvalita ovzduší je největší problém českého životního prostředí. V loňském roce jsme vydali Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro 10 aglomerací v České republice, v nich
je řada nástrojů, jak postupně ovzduší zlepšit. Ještě letos vypíšeme dotace s alokací 100 milionů korun pro kraje a obce na podporu zavádění konkrétních opatření z PZKO. Od nového roku jsme také zavedli kontroly kotlů přímo v domácnostech zaměřené na notorické čmoudily.
Loňský rok byl také rokem prvních povinných revizí kotlů podle novely
zákona z roku 2012. Obojí spolu souvisí a my ještě do voleb vyhodnotíme tyto dva nové nástroje a případně připravíme zpřesnění legislativy
tak, aby byla jasná a srozumitelná s ohledem na její aplikaci v praxi. Novela zákona o ochraně ovzduší umožnila i zavedení nízkoemisních zón
v obcích za určitých podmínek, první obce si už požádaly o dotace MŽP
na zpracování analýz pro zavedení nízkoemisních zón. Od nového roku jsme zrychlili vyhlašování smogových situací. Obce mohou ze záko) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
na od roku 2012 zpracovávat regulační řády, jsme připraveni jim poTiskove-zpravy/2017/Slechtova-na-tiskove-konferenci-predstamoci při jejich přípravě. V květnu vypíšeme dotační program na výsadvila-priority-MMR-na-rok-2017
bu izolační zeleně ve městech a obcích s cílem snížit prašnost. Počítáme
i s výzvou na ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, opět s alokací 40 milionů korun. Mým cílem je co nejdříve zajistit výrazné zlepšení kvality ovzduší všem občanům.”
„Dešťovka” – nový program
pro občany zaměřený na hospodaření
s dešťovou vodou v domácnostech
„Nový program pro občany, hlavně pro vlastníky rodinných domů,
vyhlásíme v průběhu dubna. Naším cílem je motivovat občany k využívání dešťové vody, a to především tam, kde je to opravdu potřeba.
Bude zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku, splachování, využití přečištěné odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové
a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod. Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017

suchem. Dotace dosáhne až 50% a do pilotního programu jsme připraveni investovat 100 milionů korun,” odhalujeministr Brabec. Přesné podmínky programu zveřejní MŽP v dubnu.
Bojujeme se suchem konkrétními projekty
„V roce 2017 budeme realizovat stovky dalších projektů v podobě přírodě blízkých opatření zaměřených na zlepšování retence vody v krajině. Jde především o tůně, rybníky, mokřady nebo úpravu vodních toků
zpět do jejich přirozeného stavu atd. Půda v České republice dnes zadržuje jen polovinu z 9 miliard kubíků vody, které by byla schopná normálně pojmout. Vydáme také tzv. protierozní vyhlášku, zaměřenou na hospodaření na zemědělské půdě. Díky lepšímu hospodaření zemědělců
bude půda schopná zadržet vodu, místo aby ji spláchnul první přívalový déšť. Také se budou intenzivněji doplňovat zdroje podzemní vody. Podle kvalifikovaného odhadu se z českých polí ztrácí přibližně 21 milionů
tun kvalitní ornice za jeden rok, což představuje finanční škody až 9 miliard korun,” říká ministr Brabec.
Díky záchraně prostředků EU se v končícím Operačním programu
Životní prostředí podařilo v letech 2014 a 2015 realizovat v rychloobrátkových výzvách 243 projektů s podporou více než 400 mil. korun, které putovaly zejména na budování rybníků, tůní a mokřadů.
Projekty OPŽP 2014 – 2020 aktuálně v realizaci
V realizaci je aktuálně přes 200 schválených projektů s podporou
900 mil. Kč, které řeší zadržení vody v krajině. Jedná se o projekty na zakládání mokřadů a obnovu rybníků, zakládání a regeneraci zeleně ve
volné krajině včetně realizace protierozních prvků, přírodě blízká protipovodňová opatření i projekty zabývající se hospodařením se srážkovou vodou. Před několika dny byl ukončen příjem žádostí z výzvy zaměřené na revitalizace a renaturaci vodních toků a niv, kde bude v rámci komplexního řešení podpořena i realizace dalších tůní a mokřadů,
a kde bylo podáno 90 projektů s podporou téměř 2 mld. Kč.

)
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Běžící výzvy OPŽP 2014 – 2020
Na všechna zmíněná opatření jsou pro příjem žádostí otevřeny další výzvy, na rybníky, tůně a revitalizace toků nabízíme celkem 950 mil.
Kč za dotačně výhodnějších podmínek, na lepší hospodaření se srážkovou vodou včetně protipovodňových opatření pak 1,1 mld. Kč.
Vodohospodářská infrastruktura
S lepším hospodařením vodou v rámci boje proti suchu souvisí
i podpora budování vodohospodářské infrastruktury, a to zejména
vodovodů vč. propojování vodárenských soustav. V realizaci je již
35 projektů s podporou 700 mil. Kč z loňských dvou výzev, zároveň
aktuálně hodnotíme 73 podaných projektů s podporou 1,3 mld. Kč
z výzvy ukončené v letošním lednu.
Lepší život i v nejmenších obcích
– cílené dotační programy MŽP
V Česku je 6200 obcí, z toho skoro 5000 obcí s počtem do 1000
obyvatel. Hlavně pro ně jsou určeny speciální programy MŽP a SFŽP,
které cílí na zkvalitnění života občanů v těchto malých obcích, které často nedosáhnou na evropské dotace. „Tyto dotační programy
cílíme přímo na problémy malých obcí a jejich občanů, anebo do
těch oblastí, které nepokrývají evropské dotace vůbec. Pomáháme
tak obcím s budováním nových vrtů pitné vody, s ekologickými zátěžemi v podobě starých opuštěných skladů nebo vyhořelých černých skládek, s likvidací starých, dnes i životu nebezpečných vrtů,
s budováním domovních čistíren odpadních vod, s nákupem elektromobilů a mnohým dalším. I letos budeme pokračovat v identifikaci nových oblastí, které pomohou zlepšit životní prostředí především v menších obcích, které byly dosud spíše opomíjeny, a tam nasměrujeme dotace,” vysvětluje ministr Brabec.

MŽP k závěrům NKÚ:
Odmítáme, že by dotace do ochrany přírody
a krajiny nepřinesly výrazné zlepšení
Nejvyšší kontrolní úřad vydal kontrolní závěr z akce, která prověřovala poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na ochranu a péči o přírodu a krajinu z rezortu MŽP v letech
2013 až 2015. V tomto období bylo z Operačního programu životní prostředí 2007–2013 (EU prostředky), prioritní osy 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, rozděleno přes 8 miliard korun. Program
a jeho cíle a hodnocení byly nastaveny už v letech 2006 a 2007.
V rámci národních programů (PPK a PPOFK), které jsou cíleny na
udržení stavu těch nejcennějších částí přírody, pak bylo na ochranu přírody a krajiny rozděleno dalších cca 500 milionů korun. MŽP
odmítá závěr NKÚ, že by vynaložené prostředky do ochrany přírody a krajiny nepřinesly výrazné zlepšení.MŽP
) Více informací zde: http://www.mzp.cz/cz/news_170123_NKU

Ministr zemědělství Jurečka:
Mým cílem je zdravá krajina a zem

kou a dalšími odkazy a texty odkazujícími na český původ výrobku.
Norma umožnila prodejnám darovat potraviny, které nesplňují některé legislativní požadavky, ale jsou bezpečné a zdravotně nezávadné, charitativním organizacím (pro prodejny s plochou nad 400
metrů čtverečních zavedla darování jako povinné) MZe otevřelo
nový program na pomoc potravinovým bankám a dalším humanitárním organizacím. V dotačním programu na podporu investic do
technologií se podařilo s Evropskou komisí dojednat zvýšení podpory z 25 % až na 50 %. Celkem tak potravináři získali z národních
zdrojů 396 milionů korun.
Ochrana půdy a lesy
Byl optimalizován monitoring eroze za účelem důraznější ochrany půdy. Je i nadále vyvíjen interaktivní nástroj Limity využití půdy
pro analýzu dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany
a iž přináší konkrétní výsledky v ochraně nejbonitnějších půd. Víceletý projekt Digitalizace komplexního průzkumu půd je unikátní,
a to doslova ve světovém měřítku, a jeho realizace započatá v roce
2016 úspěšně pokračuje. Protierozní kalkulačka byla výrazně doplněna o nové funkce, např. modul bilance organické hmoty.

Voda a sucho
Podařilo se sestavit soubor 12 dotačních programů na omezení
následků sucha. Programy s výhledem do roku 2033 již schválila
vláda. Mezi soubor vzájemně se doplňujících opatření patří například podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, rozvoje
závlahových zařízení, vodovodů a kanalizací nebo odstraňování sedimentů z nádrží. Konkrétně na obnovu a rozvoje závlah šlo v roce
2016 přibližně 133 milionů, na výstavbu malých nádrží a opravy toků 127 milionů korun. Loni MZe otevřelo nový dotační program, ze
Podpora živočišné výroby
Podařilo se prosadit zavedení tzv. zelené nafty (tj. vratka spotřeb- kterého je možné financovat výstavbu, rekonstrukci i odbahnění
ní daně za pohonné hmoty, které zemědělci využili při hospodaře- rybníků. Do roku 2021 na to MZe poskytne více než miliardu korun.
ní v živočišné výrobě). Další podpora do živočišné výroby šla pro- Další program pomůže se zlepšením technického stavu stávajících
střednictvím kompenzací za sucho v roce 2015, které poničilo i krmné plodiny. Příspěvek mohli zemědělci v loňském roce nově získat
i na produkci vysoce jakostního mléka a zavedení lepších podmínek
v chovech hospodářských zvířat. Chovatelé prasnic a dojnic získali
také mimořádné kompenzace na pomoc v krizi, způsobené dlouhodobě nízkými výkupními cenami, které negativně ovlivňují celý tento zemědělský sektor. Celkem živočišná výroba získala navíc přibližně 3,6 miliardy korun nad rámec obvyklých prostředků.
Zelená nafta i pro živočišnou výrobu, investice do potravinářství, program na obnovu Krušných hor, podpora výstavby malých
vodních nádrží, program na údržbu kulturního dědictví venkova,
úspory v administrativě i informačních technologiích – to jsou jen
některé aktivity, které se za loňský rok podařilo ministerstvu zemědělství dotáhnout do úspěšného konce.

Evropské dotace – OPŽP 2014–2020
Úspěšný start nového programového období, ve kterém máme
na zlepšení životního prostředí 72 miliard korun, znamená nejen dotace do oblasti boje se suchem. V rámci ukončených kolových výzev
a aktuálně probíhajících průběžných výzev (60) s alokací 42,6 mld. Kč,
bylo registrováno celkem 4 908 žádostí o podporu s požadovanou
dotací EU ve výši 39,5 mld. Kč. Na účty příjemců již bylo vyplaceno
2,2 iliardy korun. U 158 projektů s celkovou dotací 4,5 mld. korun naplno běží financování, dalších 1392 schválených projektů za 12 mld.
korun je ve fázi zahájení realizace či před dokončením soutěží na dodavatele. „Aktuálně máme pro příjem žádostí otevřeno celkem 16 výzev s alokací 7 mld. Kč a v letošním roce plánujeme vyhlásit dalších Potravinářství
28 výzev s alokací 16,7 mld. Kč z dotací EU,” uzavírá Brabec.  MŽP
Novelizace zákona o potravinách přinesla jasná pravidla, kdy výVíce informací zde: http://www.mzp.cz/cz/news_170203_priority robce smí označit potravinu logem „Česká potravina”, českou vlajZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017
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rybníků a výstavbou nových rybníků v obcích a ve správě státních
podniků Povodí a Lesů ČR. Na něj má MZe do konce roku 2021 připraveno více než 1,5 miliardy. Oba programy jsou zaměřené na posílení schopnosti krajiny zadržovat vodu.
MZe zahájilo III. etapu Prevence před povodněmi, ve které se plánuje 118 akcí s celkovými náklady 2,7 miliardy korun. Ministerstvo
vyplatilo na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských
plodinách a školkách v roce 2015 přibližně 1,2 miliardy korun.
Společná zemědělská politika EU
V právě uzavřeném Programu rozvoje venkova 2007–2013
(PRV) získali čeští zemědělci, potravináři, lesníci a malé obce zhruba 100 miliard korun a využili ho z téměř 100 procent. V porovnání se statními resorty se MZe dařilo čerpat podpory z Evropských
fondů bez problémů a v největší míře přidělených prostředků.
Pokud jde o programové období PRV 2014–2020, v rámci přímých plateb je každoročně úspěšně čerpáno přibližně 23 miliard
korun. Tyto finanční prostředky směřují např. na podporu šetrnějšího hospodaření s půdou, zlepšení biologické rozmanitosti či podporu citlivých sektorů rostlinné a živočišné výroby.
Pro období do roku 2020 se v rámci PRV povedla vyjednat řada
podpůrných titulů cílených na zemědělce, lesníky i potravináře.
V roce 2016 se Ministerstvu úspěšně podařilo navýšit rozpočet PRV
o zhruba 13 miliard Kč (z 83 mld. na 96 mld. Kč). Aktuálně je proplaceno více než 19 % celkové alokace. Při porovnání s dalšími programy spolufinancovanými z evropských fondů je PRV co do vyplacených prostředků nejúspěšnějším programem v České republice.
Z prezentace ministra zemědělství
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Miroslav Toman v březnu skončí jako
prezident Agrární komory
ROZVOJ VENKOVA
HLAVNÍ ÚSPĚCHY
Schválení navýšení celkového rozpočtu
Programu pro rozvoj venkova o 13 mld. Kč
(pro 2016). Celkově připraveno (2014-20)
cca 96 mld. Kč

STRATEGICKÉ PRIORITY
Zastavení odlivu mladých lidí
z venkova, udržení/navýšení
pracovních příležitostí
Posílení občanské infrastruktury
menších obcí/městysů
a „odlehlých“ oblastí

Schválení velkého počtu žádostí
programu
„Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“

(doprava, úřady, lékařská péče)

V rámci přímých plateb každoročně čerpáno
cca 23 mld. Kč

Zlepšení životního prostředí
v obcích i jejich nejbližsím okolí

(v hodnotě 240 mil. Kč) v

Schválen Program aplikovaného výzkumu
MZe „Země“ (2017-25) ve výši 3,6 mld. Kč

Věda, výzkum a vzdělávání
Byl schválen Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ. V příštích letech se tak na
podporu zemědělského výzkumu rozdělí 3,6 miliardy korun, z toho 3,5 miliardy ze státního rozpočtu.
Úspory a peníze
Díky centrálnímu zadávání vydalo MZe na telefonního operátora o dvě třetiny méně než v předchozích letech. Úspory za energii
dosáhly v letech 2014–2017 přibližně 138 milionů korun. Na dodávkách informačních technologií se v letech 2014–2016 uspořilo
652 milionů korun. Za nákup aut se uspořilo 170 milionů korun.
MZe začalo mnohem více využívat vlastní zaměstnance k administraci zakázek (ročně jich je zhruba 300), tím ročně uspořilo desítky
milionů korun. Lesy ČR a Budějovický Budvar odvedly v letech
2014–2016 do státního rozpočtu 21,6 miliardy korun. Díky vyhraným soudním sporům stát ušetřil 1,5 miliardy korun.
Legislativa
V letech 2014–2016 bylo přijato 7 zákonů, 46 nařízení vlády a 50
vyhlášek, které připravilo MZe. Hlavními úkoly v letech 2016–2017 je
dokončení legislativního procesu u zákona o vinohradnictví a vinařství, veterinárního zákona, plemenářského zákona, zákona o hnojivech, zákona o obchodu s reprodukčním materiálnem lesních dřevin, zákona o oběhu osiva a sadby, zákona o rostlinolékařské péči
a zákona o myslivosti.
MZe

Miroslav Toman nebude znovu kandidovat na post prezidenta
Agrární komory ČR. Svému nástupci předávám Agrární komoru ve
velmi dobré kondici, ve stabilizovaném a efektivním personálním
a finančním stavu, řekl Toman. Článek Hospodářských novin v plném znění je vyvěšen zde: http://byznys.ihned.cz/c1-65600550-miroslav-toman-skonci-jako-prezident-agrarni-komory-jeho-nastupce-bude-znam-az-v-breznu

O zemědělskou půdu je velký zájem
Částky vyplácené za půdu zvyšuje nejen zájem samotných farmářů, ale také investičních fondů, které se v posledních letech podílejí na téměř polovině obchodů. Článek z E15 v plném znění je zde:
) http://zpravy.e15.czbyznyszemedelstvi/o-zemedelskou-pudu-je-velky-zajem-ceny-loni-stouply-o-ctvrtinu-1327959

Legislativa a možnosti změn výše
poplatků za revize kotlů
Jsou ceny za revize kotlů předražené? I touto otázkou se zabývali
kromě mnoha jiných témat členové předsednictva SMS ČR na svém
posledním zasedání. Členské obce Sdružení místních samospráv se
v rámci svých služeb obyvatelům setkaly se situací, kdy obec zprostředkovala služby revizního technika, který si následně za 4 hodiny práce
v 25 domácnostech naúčtoval 25.000 Kč, tedy 1.000 Kč za jednu revizi.
Je zde potřeba zdůraznit, že povinná revize se týká jen kotlů
s daným tepelným příkonem a dále, že kotel musí sloužit jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu. Nejedná se tedy o „klasická” krbová
kamna.
SMS
) Více zde: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1263-legislativa-a-moznosti-zmen-vyse-poplatku-za-revize-kotlu

Střední Čechy: obce jednaly s krajem
Na konci ledna se setkal předseda SMS ČR Středočeského kraje
Petra Halada a zástupci Spolku pro obnovu venkova s vedoucím
kanceláře hejtmanky Středočeského kraje. Diskutovaná témata byla Vesnice roku, vytvoření pracovní skupiny hejtmanky pro venkov
Středočeského kraje, možné pravidelné schůzky starostů s vedením
kraje, zlepšení metodické kontroly kraje (např. v oblasti auditu).

) Více informací: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/ ) https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1252-vladni-navrh-zakona-o-rizeni-a-kontrole-verejnych-financi
tiskove-zpravy/x2017_ministr-jurecka-mym-cilem-je-zdrava.html
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Výzkumné centrum Univerzity Karlovy RURAL pořádalo seminář Venkov 2017
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se již po desáté konal výroční seminář výzkumného centra RURAL s tradičním názvem Venkov 2017. I přes náledí a sněhovou nadílku na seminář přišlo a zaregistrovalo se celkem
101 účastníků ze všech významných pracovišť, která sledují problematiku rozvoje venkova ať již z univerzitního prostředí nebo z prostředí výzkumných ústavů a pracovišť. Významnou část návštěvníků
semináře také tvořili zástupci MAS, představitelé samospráv, ústředních orgánů státní správy a další registrovaní účastníci semináře.
Seminář zahájil a vedl Radim Perlín, který v úvodním vystoupení
krátce shrnul historii a významné minulé hosty semináře (ÚVODNÍ
PREZENTACE). Poté vystoupila Annett Steinfuehrer (Steinfuehrer_
Socio-demographic changes in rural areas in Germany), která představila hlavní problémy a hlavní řešená témata rozvoje venkovského
prostoru v Německu a zdůraznila významné strukturální rozdíly mezi původní východní a západní částí a stejně tak upozornila na nové
trendy a nové přístupy k rozvoji venkova. Ve druhém vystoupení Radim Perlín (Perlin Aktéři na venkově a jejich sítě) nejprve seznámil
účastníky semináře s vývojem přístupů k definici aktérů a jejich roli
při rozvoji komunity a poté na příkladu hodnocení pozice zemědělců v Česku zpochybnil roli některých z nich při zapojení do komunitního rozvoje v obci. Jako třetí v dopoledním bloku vystoupil Petr Havel (Havel důsledky dotací EU únor 2017), který zdůraznil hlavní rozpory jak společné zemědělské politiky EU, tak i rozpory mezi cíli
a nástroji, jak se tato politika uplatňuje v Česku. Právě důraz na velkokapacitní zemědělskou výrobu a malé zohlednění environmentál-

ních dopadů, snahu prosazovat „správné, moderní“ trendy jako je
bionafta, nebo alternativní zdroje energie, vede k tomu, že na rozsáhlých a vnitřně nestrukturovaných zemědělských honech se ve
velkém pěstuje řepka nebo kukuřice. Velké pozemky snadno podléhají jak vodní, tak i větrné erozi a nástroje státu na řešení známých
problémů jsou i přes výrazné politické deklarace velmi chudé a neefektivní. Vystoupení Petra Havla vyvolalo velkou a velmi širokou diskuzi, která pak pokračovala i během přestávky na oběd.

Radim Perlín a Petr Havel

Jiří Krist a Marie Trantinová
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017

Po obědě pozval moderátor Perlín panelisty, kteří reprezentovali velmi různou, a proto i velmi zajímavou, paletu názorů na rozvoj
venkova a zemědělství. V panelové diskuzi vystoupili Ivan Bičík
a Antonín Vaishar, kteří reprezentovali akademické prostředí, Petr
Havel a Marie Trantinová, kteří zastupovali aplikovaný výzkum venkovského prostředí a Jiří Krist a Vladimír Vytiska, kteří zastupovali
praktiky a každodenně se potýkají s rozvojovými problémy ve
svých obcích nebo mikroregionech. Ve velmi obtížné roli byl Richard Nikischer, který zastupoval MMR jako orgán, který nyní projednává strategické dokumenty CLLD jednotlivých MAS. Témata
panelové diskuze postupně otevírala stále širší a širší diskuzi, někdy
posluchači s vystoupením souhlasili, jindy naopak s některými tezemi řečníků polemizovali. Přesto panelová diskuze přinesla mnohé nové a zajímavé pohledy na rozvoj venkova, všichni řečníci se
shodli, že je nutné přistupovat k rozvoji venkova diferencovaně, že
je nutné posílit roli lokálních představitelů při formování vlastních
strategií rozvoje a umožnit jim více realizovat jejich konkrétní plány. To je do značné míry v rozporu s tím, jak se v současném programovacím období přistupuje ke tvorbě strategií CLLD.
Konference splnila podle ohlasů jak vystupujících, tak i řečníků
svůj význam a umožnila si nejen vyměnit názory, ale hlavně společně hledat odpovědi na otázky, které při hodnocení rozvojových
možností venkova v Česku všichni klademe.
Fotografie Dany Fialové ze semináře jsou již nyní k dispozici
na http://danafi.rajce.idnes.cz/Venkov_2._2._2017/  Zdroj: SPOV
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Blaničtí rytíři plánovali novinky
v cestovním ruchu
Ve Vlašimi se 3. února sešli partneři národního geoparku Kraj
blanických rytířů, aby společně vyhodnotili loňskou turistickou sezónu a připravili se na letošní.
K úspěchům loňského roku patří např. rozšíření distribuční sítě turistických tiskovin. Ze stojanů nejrychleji mizely Rytířské noviny, Tipy na výlety a naučné stezky. Kromě vydávání tiskovin
Kraj blanických rytířů podporoval akce pro podporu návštěvnosti regionu, jako je např. Zimní běh na Blaník, Blanický cyklorytíř, Ratměřická hasičská fontána a mnoho dalších. Nejen turisté, ale zejména místní obyvatelé kvitují společný elektronický
kalendář akcí, kde najdete vše od sportovních přes vzdělávací
po čistě turistické akce.
„Myšlenka vytvořit turistickou destinaci Kraji blanických rytířů
vzešla už v roce 2004 z hlav místních lidí, kteří chtěli přivést do
kraje kolem Blaníku nové návštěvníky a podpořit zdejší region.
Tak vznikla dlouholetá spolupráce mezi místními obcemi a neziskovými organizacemi. Od té doby se už hodně změnilo, Kraj blanických rytířů se rozšířil o Voticko a Zručsko. V roce 2014 se dokonce stal národním geoparkem. Turistická nabídka se v posledních letech rozrostla o několik nových expozic, návštěvnických
středisek, stezek a jiných příležitostí. Pořád ale zůstáváme příjemnou destinací v tradiční středočeské krajině ideální pro pohodovou rodinnou dovolenou nebo prodloužený víkend,” řekla Kateřina Červenková z Českého svazu ochránců přírody, který program
koordinuje.

Jaké novinky chystá Kraj Blanických rytířů pro letošní sezó- Svaz venkovské turistiky podepsal s MZe
nu? Chystá se nová turistická hra se zapojením rozhleden, pokračovat budou tradiční akce, kde můžete potkat maskota Blanické- memorandum o splupráci pro podporu
ho rytíře. K nim přibydou dva pochody, které se nultými ročníky a rozvoj agroturistiky
ověřily v minulém roce. Vylepšení čeká i naučnou stezku na BlaPředsedkyně Svazu venkovské turistiky Zdenka
níku.
Nosková a 1. náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa
Vše o geoparku Kraj blanických rytířů, jeho turistických cílech v zastoupení ministra zemědělství Mariana Jurečky podepsali memoa aktivitách můžete najít na www.blanik.net.
ČSOP Vlašim randum o spolupráci v oblasti podpory a rozvoje agroturistiky. Svaz
venkovské turistiky a ministerstvo zemědělství mají vysoký zájem na
podpoře a rozvoji kvalita života na venkově, řešení diverzifikace zemědělských činností a podpoře rozvoje podmínek agroturistiky, jako formy venkovského cestovního ruchu. Věříme, že podepsané memorandum vyjadřuje zájem na zajištění vzájemné a efektivní spolupráce obou
stran. Těšíme se na rozvoj a pokračování již započaté spolupráce. SVT
http://www.prazdninynavenkove.cz/
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) Regionální značky

Prodejní místo na nové adrese
GÓROLSKO SWOBODA
Jablunkovské centrum kultury a informací naleznete na nové adrese, tyto prostory se nachází na Mariánském náměstí 1. Pod jednou
střechou naleznete informační centrum, retro kino, galerii a hned
u vstupu lze zakoupit certifikované výrobky značky Górolsko Swoboda regionální produkt.

16. výzva k udělení značky „HANÁ“
MAS Moravská cesta vyhlásila již 16. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“.
Formulář žádosti o udělení značky je k dispozici na webové prezentaci www.moravska-cesta.cz a www.regionalni-znacky.cz/hana
nebo v tištěné podobě v kanceláři MAS v Nákle, Náklo 12, 783 32.
Žádosti budou přijímány v pracovní dny v termínu od 1. 3. do 31. 3.
2017. Certifikace výrobků bude probíhat 12. 4. 2017, od 9 hodin
v salonku restaurace Záložna v Příkazech.
Kontakt: julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

Garden Food Festival 2017
Na Moravě se letos uskuteční trojdílná Garden Food Festival
2017. Tvářemi festivalu bude opět šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, herečka a spisovatelka Markéta Hrubešová, michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek, vycházející hvězda české gastro scény Přemek Forejt,
hrdina kuchařských show TV Stream Robert Mikluš (Luxus na talíři)
a mnozí další. Kromě toho si klademe za cíl návštěvníkům představit vybrané restaurace, dobré hospody z regionu, zajímavé gastro
koncepty z celé republiky i zahraniční kuchyně – Brazílie, Srí Lanka, Polsko, Itálie, Slovensko a nově také food trucky s exotickými jídly, hmyzí delikatesy lanýže a ústřice, porcování obřích ryb, speciality z jater kachen a hus, nejostřejší chilli světa a další. Připravujeme
celodenní program na pódiu s TV hvězdami i gastronomickými
špičkami, dílny a zábavné atrakce pro děti i pohodovou atmosféru

a zábavu pro celou rodinu. Nebude chybět originální a pestrá regionální sekce místních výrobců i farmářů.
Pro připomenutí atmosféry festivalu se podívejte film a fotky:
www.gardenfoodfestival.cz
Foodfest, s.r.o.: www.gardenfoodfestival.cz
MAS Moravská cesta, kordinátor Haná regionální produkt:
www.regionalni-znacky.cz; julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

ODPADY? KONEC ZÁHADY!
V závěru loňského roku byla MAS Český sever
finančně podpořena Státním fondem životního
prostředí v rámci 7. výzvy Národního programu ŽP. V ní byly rozdělovány finanční prostředky na projekty ekologické výchovy a osvěty.
Podpořený projekt „Odpady? Konec záhady!“ je určen předškolním dětem v mateřských školách a dětem mladšího školního věku
na I. stupni základních škol. Smyslem projektu je seznámit děti poutavou a hravou formou s problematikou odpadů – co je to odpad,
jak vzniká, jak ho poznáme, co s ním máme dělat, a co s ním nemáme dělat, jak předcházet jejich vzniku. A také – jaké jsou dopady
produkce odpadů na přírodu, na jednotlivé složky životního prostředí a kterak problematika produkce, nakládání a likvidace odpadů souvisí s trvale udržitelným rozvojem.
K dosažení tohoto cíle byl zvolen mix aktivit. Setkávání s dětmi
a žáky poslouží k přenosu informací a k položení základů zdravých
návyků v oblasti udržitelného rozvoje. Pracovní listy poslouží k upevnění předávaných informací a ke snadnějšímu pochopení sdělovaných informací. Literární a výtvarná soutěž umožní dětem vyjádřit
nabyté informace nonverbálně kresbou, prostorovou instalací či
drobným literárním dílkem. Nejlepší práce budou zveřejněny v almanachu a jejich autoři pak slavnostně odměněni na závěrečném slavnostním ukončení projektu. Nedílnou součástí projektu je také přiměřená a efektivní propagace a romyšlená evaluace.
O projektu vás budeme průběžně informovat na stránkách Učitelských novin sérií článků po dobu trvání projektu, tj. od II/2017 do
V/2018.

Jak získat regionální značku Šumava
originální produkt®
Uzávěrka je 25. 3. 2017. Informace: http://www.regionalni-znacky.cz/sumava/cs/pro-vyrobce/page/4/zakladni-informace
Kontakt: Koordinátor značky ŠUMAVA – originální produkt®, Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s., 384 73 Stachy 422, Kateřina Vlášková, vlaskova@rras.cz
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 2/2017
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MŽP podpoří integrované územní
investice a komunitně vedený
místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany a krajiny ČR sedm
nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územních investic a Komunitně vedeného místního rozvoje, tedy projekty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu
či města. Ve výzvách, které podpoří např. vodohospodářské projekty nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny pak
2. ledna 2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich dobrovolných
svazků, měst, příspěvkových organizací a dalších subjektů si mezi
sebou rozdělí celkem přes 1,4 miliardy korun.
„Evropská unie v současném programovém období klade důraz
na větší efekt a propojenost investic, které získají podporu z fondů
EU. Právě k tomuto účelu vznikly nové integrované nástroje, které
zajistí vyšší účinnost dotací z evropských fondů. Tyto nové nástroje umožňují žadatelům čerpat peníze na projekty z různých podporovaných oblastí jednoho operačního programu nebo z více operačních programů najednou. To otevírá prostor ke komplexnímu
řešení problémů v daném území,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Dotaci mohou rovněž získat projekty komunitně vedeného
místního rozvoje, které posílí biologickou rozmanitost a přirozené
funkce krajiny. Konkrétně jde např. o prevenci a boj s invazními druhy bolševníku velkolepého a křídlatky nebo o vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur – výsadby na
nelesní půdě. Tato výzva je určena pro území v působnosti příslušné místní akční skupiny (MAS) a zároveň zvláště chráněná území
ČR. Na tyto projekty je vyhrazeno celkem 486 milionů korun.MŽP
) Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/news_170118_integrovane_nastroje_OPZP

První MAS – Sokolovsko
– vyhlásila první výzvy v IROP

Ve středu 15. února 2017 byly vyhlášeny první výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) místní akční skupinou Sokolovsko.
Integrované nástroje jsou velkým tématem programového období 2014–2020 a v IROP tvoří takřka 30 % celkové alokace programu. Účelem těchto nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů.
Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní
rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních
skupin (MAS).
První úspěšnou místní akční skupinou, která 15. února 2017 vyhlásila pod hlavičkou IROP čtyři výzvy k předkládání projektových
záměrů v celkové alokaci 50,9 mil. Kč, je MAS Sokolovsko. Této MAS
se podařilo během relativně krátkého období od schválení strategie vypracovat interní postupy a hodnoticí kritéria a mohla tak přistoupit k vyhlášení výzev. K úspěšnému schvalovacímu procesu
přispěla konstruktivní a intenzivní komunikace mezi pracovníky
MAS, ŘO IROP a Centra pro regionální rozvoj České republiky. Díky
této spolupráci se podařilo první výzvy vyhlásit.
Ve vyhlášených výzvách se MAS Sokolovsko zaměří na podporu dopravní infrastruktury, sociální inkluze a sociálního podnikání
a podporu kulturního dědictví.
Dle harmonogramu jednotlivých MAS se očekává, že nejvíce výzev bude vyhlášeno v průběhu jara 2017. Integrované výzvy budou
MAS uveřejňovat na svých webových stránkách a rovněž budou
uveřejňovány na stránkách řídicího orgánu IROP v sekci integrovaných výzev: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/IntegroMMR
Lípa na Lipce. Lidé mohli od 1. do 28. února hlasovat v anketě Evropský vane-vyzvy/Integrovane-vyzvy-MAS
strom roku 2017. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 21. března 2017 ) Zdroj: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/V-IROPv Bruselu. (https://www.treeoftheyear.org/ETY-2/Uvod.aspx#cast1)
-byly-vyhlaseny-prvni-vyzvy-mistni-akcni-skupinou-Sokolovsko
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Dalších deset miliard na zlepšení stavu
silnic v regionech
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných
úseků silnic II. a III. třídy v Integrovaném regionálním operačním
programu. Bude tak pokračovat podpora významných investic do
krajské silniční sítě, která byla v IROP zahájena v jeho 1. výzvě v roce 2015. Pro novou výzvu je celkem připraveno 10,4 miliardy korun,
žádosti lze podávat od 20. března 2017.
„Vyhlašujeme další výzvu s předstihem oproti původně plánovanému harmonogramu, neboť chceme, aby se co nejdříve rozběhly další významné silniční projekty. Věřím, že kraje budou pokračovat v intenzivní přípravě projektů. Nová výzva umožní podpořit časově náročné projekty novostaveb, především obchvatů
měst a obcí na dopravně zatížených silnicích II. třídy, které jsou tolik potřeba, a samozřejmě bude pokračovat podpora rekonstrukcí a modernizací zvyšujících bezpečnost dopravy a kapacitu provozu na krajských silnicích,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová. Výzva č. 70 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – II“
je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.1 IROP „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 20. března 2017 do 21. prosince
2018. Více informací naleznete zde. 
MMR

Obrovský zájem o dotace
na základní školy z IROP.
Projekty za 9,5 miliardy korun
Ministerstvo pro místní rozvoj předevčírem ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) na podporu projektů infrastruktury
základních škol. Zaznamenali jsme více než
pětinásobný zájem o projekty základních
ZPRAVODAJ
škol z území obcí s rozšířenou působností se
sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.
„Díky tomuto velkému zájmu budou
s největší pravděpodobností finanční prostředky našeho programu na aktivity v oblasti infrastruktury základních škol v individuálních výzvách zcela vyčerpány. Nyní
začne pečlivý proces hodnocení všech
4 / 2016
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předložených projektových žádostí, z nichž budou financovány
jen ty nejkvalitnější. Ráda bych upozornila na možnost financování infrastruktury základních škol v tzv. integrovaných výzvách
IROP na podporu i frastruktury pro vzdělávání,“ říká ministryně
Karla Šlechtová. Ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ bylo předloženo 183 projektů ve finančním objemu 2,2 mld. Kč. Objem předložených žádostí přesáhl alokaci výzvy o více než 1,6 mld.
Kč, jedná se tedy o téměř čtyřnásobný převis alokace výzvy. Ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ bylo předloženo
655 projektů ve finančním objemu téměř 7,3 mld. Kč, jedná se tedy o více než pětinásobný převis alokace výzvy. Objem žádostí tak
přesáhl alokaci výzvy o více než 6 mld. Kč. Vzhledem k velkému
množství projektů očekáváme i delší proces hodnocení, než jak je
tomu u výzev se standardním zájmem o podporu.
Další alokace pro podporu infrastruktury základních škol je vyčleněna v integrovaných výzvách pro ITI (integrované územní investice)
– výzva č. 66, IPRÚ (integrované plány rozvoje území) – výzva č. 67
a CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) – výzva č. 68. Informace
o těchto výzvách je k dispozici na webových stránkách IROP http://
dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
MMR

Možnost zahájení zemědělské činnosti
V rámci projektu Programu rozvoje venkova (PRV) 16/002/01110/
120/000061 připravila Společnost mladých agrárníků (SMA) 10 seminářů po celé České republice pod vedením lektorů, kteří se osobně podíleli na tvorbě Pravidel poskytnutí dotace předešlého i následujícího kola pro dotační program Zahájení činnosti mladého
zemědělce (ZČMZ).
Vždy od 10:00 do 14:00 se budete moci seznámit s aktuálním
zněním podmínek pro získání dotace ZČMZ, prodiskutovat přímo Váš
podnikatelský záměr nebo načerpat inspiraci pro Vaše hospodaření.
Cílovou skupinou beneficientů jsou především zemědělští podnikatelé, jejich zaměstnanci a spolupracující osoby, výrobci krmiv nebo
potravin, či vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci
Účastnický poplatek je 300,– Kč/osoba (200 Kč/osoba pro členy
SMA ČR nebo MAS). Poplatek se bude hradit v hotovosti na místě.
Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny je zajištěno občerstvení.
Přihlašujte se prosím online na http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/
–	po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se
Vám zveřejní všechny semináře, které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení
– bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit

Termíny a místa konání jsou:
24. února 2017 – Zámek Křtiny
Křtiny 1, 679 05 (Jihomoravský kraj)
2. března 2017 – Komunitní škola Veselíčko
Veselíčko 68, 751 25 (Olomoucký kraj)
3. března 2017 – Domov mládeže TSOŠ veterinární Štěchovice
Štěchovice 1315, Kroměříž, 767 01 (Zlínský kraj)
6. března 2017 – Městský úřad Mladá Vožice
Žižkovo náměstí 80, Mladá Vožice, 391 43 (Jihočeský kraj)
7. března 2017 – Restaurace Ve století, Loděnice
Husovo nám. 11, Loděnice, 267 12 (Středočeský kraj)
10. března 2017 – Hostinec U Kosteleckých v Pardubicích
Hostovická 2, Pardubice IV-Černá za Bory (Pardubický k.)
14. března 2017 – CETT v Náměšti nad Oslavou
Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou, 675 71 (Vysočina)
20. března 2017 – Smetanův statek ve Svobodných Dvorech
Klacovská 50, Hradec Králové, 503 11 (Královéhradecký k.)
21. března 2017 – Zámek Jílové u Děčína
Mírové nám. 39, Jílové, 407 01 (Ústecký kraj)
22. března 2017 – Beskydský H-resort, Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem 8, 739 13 (Moravskoslezský k.)  SMA
Kontakt: Marie Balabánová, +420 732 522 074, balabanova@smacr.cz

Sněmovna schválila letošní
dotační programy v zemědělství
Sněmovna schválila dotační programy v zemědělství na letošní rok.
Zemědělci a potravináři by z nich mohli získat celkem až 2,8 miliardy
korun. Dotační programy jsou účelové a slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti tuzemského zemědělství. Z celkového objemu peněz je 2,26 miliardy určeno na neinvestiční dotace
a zhruba 550 milionů na investice do pořízení majetku. Rozdělení peněz do programů odpovídá podle vlády poměrům z předchozích let.
Do živočišné výroby má směřovat 1,9 miliardy korun, rostlinná
výroba by měla získat 267 milionů, potravinářství 415 milionů a na
ostatní aktivity je vyčleněno 213 milionů korun.
Proti loňskému roku není v navrhovaných podporách program
na obnovu kulturních památek na venkově, který ministerstvo
spustilo v roce 2015. Přesto v něm ministerstvo hodlá pokračovat,
ale v jiném režimu než jako národní dotační program.
Mezi dotačními programy je také vyčleněno 20 milionů korun na
podporu evropské integrace nevládních organizací. Mají sloužit ke
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zlepšení odborné úrovně jejich činnosti. Dalších 30 milionů má podpořit potravinové banky a další organizace s humanitárním zaměřením. Důvodem je snaha omezit plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze.
Sněmovní zemědělský výbor doporučil ministru zemědělství Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), aby v letošním roce navýšil objem peněz ve
třech dotačních programech tak, aby bylo možné co nejvíce pokrýt požadavky žadatelů o dotace. Jde o nákazový fond, program podpory
účasti producentů a zpracovatelů v režimech jakosti a program týkající se zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. ZS

4. kolo příjmu žádostí z PRV 2014–2020
Ve 4. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Příjem žádostí bude probíhat
pouze prostřednictvím Portálu Farmáře od 4. dubna 2017 8:00 hodin do 24. dubna 2017 13:00 hodin.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace
Alokace (Kč)
30 500 000
1.1.1 Vzdělávací akce
18 500 000
1.2.1 Informační akce
81 171 000
4.3.2 Lesnická infrastruktura
287
762 000
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
372 500 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
200 000 000
6.4.2 Podpora agroturistiky
140 500 500
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
26 936 165
8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
23 884 615
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích*
316 744 019
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin*
72 000 000
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií
81 000 000
v zemědělské výrobě
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krát60 920 500
kých dodavatelských řetězců a místních trhů
* V případě převyšující finanční alokace nad požadavek žadatelů
u operace 8.5.3 a nedostatku finančních prostředků v operaci 8.5.2
bude umožněn přesun finančních prostředků z operace 8.5.3 do operace 8.5.2.
MZe
) http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/x4-kolo-prijmu-zadosti-z-programu.html
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Semináře před 4. kolem příjmu žádostí:
9. března 2017 – Hradec Králové
10. března 2017 – Plzeň
14. března 2017 – Brno
Rezervace místa na seminář prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.ekomonitor.cz
RO SZIF České Budějovice: Zemědělské a potravinářské operace:
15. 3 Přeštice; 16. 3. Klatovy; 21. 3. Vlastiboř; 22. 3. Pištín / Lesnické
operace: 17. 3. Písek
Regionální odbor SZIF Praha: 21. 3. Praha (Slezská)
Regionální odbor SZIF Olomouc: 15. 3. Přerov; 16. 3. Zašová
Další informace budou průběžně zveřejňovány na www.eagri.cz/
venkov.
MZe

Budoucí podoba
Společné zemědělské politiky
Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti
Společné zemědělské politiky – Modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), jedné z dlouholetých politik Evropské unie, umožní lépe reagovat na dnešní sociální, politické, environmentální a hospodářské výzvy.
Evropská komise dne 2. 2. 2017 zahájila první etapu modernizace a zjednodušování Společné zemědělské politiky (SZP) otevřením tříměsíční veřejné konzultace. Příspěvky, které Komise obdrží,
napomohou práci Komise při stanovení priorit budoucí zemědělské politiky. Návrh dotazníku zveřejněného na webu DG AGRI obsahuje 34 otázek rozdělených do 4 tematických okruhů:
1. zemědělství, venkovské oblasti a dnešní SZP;
2. cíle a správa;
3. zemědělství, venkovské oblasti a budoucí SZP;
4. modernizace a zjednodušení.
Výsledky veřejné konzultace budou zveřejněny on-line a předloženy
5.	
komisařem Hoganem na konerenci v Bruselu v červenci 2017. ZS
)	http://www.zscr.cz/clanek/budouci-podoba-spolecne-zemedelske-politiky-2711

MZe spustí dotační program
pro demostrační farmy

Demonstrační farmy budou ostatním zemědělcům poskytovat
poradenství a názorné ukázky ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. V letošním roce se projekt zaměří především na
péči o půdu.
Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit, musí nejpozději do
26. února odevzdat projekt s plánem činnosti na následující tři roky.
Odborná komise, tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, univerzit, výzkumných ústavů a nevládních neziskových organizací, pak vybere farmy, které budou moci požádat o finanční podporu.
Podporovány budou především subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků a inovací, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.
Letos se projekt zaměří na ochranu půdy, demonstrační farmy budou prezentovat především postupy a technologie snižující degradaci
půdy, zejména vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy nebo
úbytek organické hmoty v půdě. Vybrané farmy budou poskytovat individuální či skupinové konzultace nebo pořádat dny otevřených dveří.
Maximální roční výše podpory je 1 mil. Kč na žadatele, tj. demonstrační farmu. Pro rok 2017 je alokovaných 5 mil. Kč, na rok
2018 je plánovaných 10 mil. Kč a 15 mil. Kč na rok 2019.
Podrobný postup k podávání projektů: http://eagri.cz/public/
web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html
MZe

Lepší vybavení pro hasiče a záchranáře
na venkově. IROP rozdělí 475 mil. korun
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu
projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS) a rovněž stavební úpravy a vybudování
stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.
) Podrobné informace o výzvě č. 69 jsou zveřejněny zde.  MMR

Publikace „Národní dotační zdroje”
pomůže městům a obcím s čerpáním
peněz ze státního rozpočtu ČR

Celkem 30 milionů korun plánuje Ministerstvo zemědělství vyplatit
v následujících třech letech farmám, které budou ostatním zemědělKde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tucům sloužit jako ukázkové. Každá z vybraných demonstračních farem
bude moci žádat až o milion korun ročně. Peníze poslouží například na zemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na
individuální a skupinové konzultace či pořádání dnů otevřených dveří. tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR
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a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se „Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce“ a formou souhrnných
informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce. 160stránková brožura je
k dispozici zdarma, a to v tištěné i v elektronické podobě na webových stránkách www.mmr.cz a www.smocr.cz.
Publikace má za cíl shrnout národní dotační možnosti pro samosprávy do jednoho svazku. Všechna ministerstva zřizují celkem více než 300 dotačních titulů. Nejvíc (62) jich je v gesci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství (58) a Ministerstva kultury (50). Publikace popisuje 89 dotačních titulů, které obce nejčastěji využívají a dalších 110 titulů, které jsou pro samosprávy a jejich příspěvkové organizace zajímavé. Nejvíc národních dotačních titulů pro obce vyhlašuje Ministerstvo životního
prostředí (24) a Ministerstvo pro místní rozvoj (15). Dále jsou to Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra.
Podmínky udělení národních dotací se ve srovnání s Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF) liší. Různé je i metodické prostředí, protože je v gesci různých ministerstev a dalších úřadů. Odlišné tak jsou i termíny pro příjem žádosti a pro jejich ukončení. Do budoucna by tak z pohledu samospráv bylo velmi vhodné
uvažovat o zpřehlednění celého systému národních dotací.
„Samosprávy patří k hlavním příjemcům dotací, které poskytují
jednotlivá ministerstva. Téměř třetina všech národních dotačních
titulů je určena pro obce jako příjemce, v téměř 70 % všech titulů
mohou žádat subjekty mezi které obce patří, včetně jimi zakládaných a zřizovaných organizací,” říká předseda Svazu měst a obcí ČR
a starosta Kyjova František Lukl
a dodává: „Jsem rád, že z národNÁRODNÍ
ních dotačních titulů je zřejmý
DOTAČNÍ
zájem ministerstev naslouchat
ZDROJE
podnětům měst a obcí. Že témaPříležitosti
ta vypisovaných programů nea možnosti
jsou rozhodnutím svrchu a škrábpro města
nutím pera od úřednického stolu
a obce
centrálních orgánů, ale snahou o
respektování skutečných potřeb
územních samosprávných celků
a jejich občanů. Pokud by se sladila i metodika národních dotačních titulů, byl by to krok správným směrem.“
MMR
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2017/Publikace-Narodni-dotacni-zdroje-pomuze-mestum-a-obcim-s-cerpanim-pe
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