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Aktuálně:
Stát dá obcím více peněz
z daní, čtyři velká města
ztratí méně, než se čekalo

Dlouho se lídři TOP 09 a Starostů nedo-
kázali dohodnout se zástupci ODS na no-
vém výpočtu rozpočtového určení daní, 
podle nějž jsou vypláceny ze státního roz-
počtu příjmy obcí a měst. TOP 09 a hlavně 
poslanci Starostů chtěli přidat menším ob-
cím a městům na úkor velkých měst – Pra-
ze, Ostravě, Brnu a Plzni. ODS to dosud od-
mítala. Spor hrozil přerůst v další vládní kri-
zi, ale premiér Petr Nečas našel s ministrem 
financí Miroslavem Kalouskem a šéfem po-
slaneckého klubu TOP 09 a Starostové Pe-
trem Gazdíkem smírné řešení. Podle Ka-
louska musely ustoupit obě strany. „Velká 
města se budou muset smířit s tím, že při-
jdou o část svých příjmů a ostatní obce 
a města s tím, že dostanou méně, než jsme 
navrhovali, ale je to podle mě dobrá doho-
da,“ uvedl. Více informací na straně 3

Rozhovor:
Velká příležitost pro venkov,
aby ukázal, že dokáže být
soběstačný a samostatný

O novém plánovacím období se v posled-
ní době na půdě Národní sítě MAS i Spolku 
pro obnovu venkova hovoří ve všech pádech. 
A všichni už vědí, že je třeba se na něj přede-
vším dobře připravit. Své o tom ví Jan Florian 
mladší, koordinátor metody LEADER v jedné 
z nejlépe pracujících místních akčních skupin 
MAS Český Západ. Jan Florian ovšem neu-
platňuje své vědomosti o LEADERu pouze na 
území své místní akční skupiny. Jeho jmé-
no je spojeno s LEADERem i při jeho dalších 
aktivitách. Je místopředsedou Národní sítě 
MAS ČR, jako autor je rovněž podepsán pod 
tzv. „kuchařkou“ 2014–2020 pro uplatnění 
metody Leader v tomto období, a aby toho 
nebylo málo, je zástupcem Celostátní sítě 
pro venkov v rámci podvýboru LEADER při 
Evropské síti pro rozvoj venkova.

Rozhovor začíná na straně 12

TÉMA:
O titul „Vesnice roku 2012“
soutěží v krajích 278 obcí.
Je to o 27 méně než vloni.

Celkem 278 obcí ze třinácti krajů soutěží 
o titul Vesnice roku 2012. Do konce června 
se uskuteční hodnocení krajských soutěží, do 
finále postoupí 13 účastníků.  Vítěz bude vy-
hlášen 15. září v Luhačovicích. Cílem klání je 
podpořit nejen snahy o zvelebení obcí, ale 
i místní tradice a vesnický společenský život. 
Přihlášených obcí je letos o 27 méně než vlo-
ni. V roce 2010 jich bylo 361, v roce 2011 pak 
305. „Je vidět, že je období mezi volbami,“ 
komentoval číslo předseda pořadatelského 
Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kava-
la a dodal: „Myslím si, že před volbami bude 
počet soutěžících opět nabývat. Příspěvky, 
které se za přihlášení do soutěže od obcí vy-
braly, by podle Kavaly měly pokrýt potřeby 
soutěže. „Když je přihlášených obcí méně 
a bude se i méně jezdit, mělo by to stačit,“ 
uvedl Kavala. Více informací od strany 5

A TR

LEADERFEST 2012. Do východoslovenské Levoče se na konci května sjeli na LEADERFEST 2012 zástupci MAS nejen ze Slovenska, 
Čech a Moravy, kde se festival uskutečnil loni ve Štramberku, ale i představitelé LEADERu z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Španěl-
ska, Estonska, Lotyšska, Srbska, Velké Británie a Francie. Na 250 účastníků a 450 muzikantů a tanečníků z folklorních souborů a pro-
dejců místních potravin z celého Slovenska učinili z patnáctitisícového města pulsující živé centrum. Účastníci přijali společnou dekla-
raci ke své představě o budoucí podobě venkovské politiky v Evropě. Foto: TSu
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A
Venkov jako důstojné místo pro život
Memorandum podpoří vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru

Zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj ven-
kovského prostoru je cílem memoranda Ven-
kov jako důstojné místo pro život, které bude 
podepsáno v úterý 5. června v Senátu Parla-
mentu ČR. Mezi signatáře memoranda patří 
Svaz měst a obcí ČR, Národní síť místních akč-
ních skupin ČR, Sdružení místních samospráv 
ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Stálá 
komise Senátu pro rozvoj venkova. 

Signatáři memoranda požadují, aby na 
rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských 
aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 % 
prostředků z budoucího Programu rozvo-
je venkova (2014–2020). Současně chtějí, 
aby se v budoucím programovacím období 
2014–2020 sjednotily a zjednodušily žádos-
ti o finanční prostředky z fondů EU a aby 
bylo DPH uznatelným nákladem při jakém-

koli čerpání prostředků z fondů EU i pro ob-
ce a další subjekty, které nemají nárok na 
odpočet DPH.

Podle signatářů memoranda jsou obce 
základním územním samosprávným cel-
kem, který je ze zákona odpovědný za roz-
voj na svém území. Samosprávu proto vní-
mají jako nejdůležitějšího aktéra veřejné 
kontroly v implementační struktuře komu-
nitně vedeného místního rozvoje. Zároveň 
podporují partnerství a spolupráci, a to ne-
jen mezi obcemi, ale také mezi samosprá-
vou a dalšími subjekty, jak je to například 
běžné při distribuci prostředků pro rozvoj 
venkova metodou LEADER. Jednotlivé orga-
nizace přitom vzájemně konzultují své po-
stoje a hledají stanoviska, která pak společ-
ně prosazují. 

POZVÁNKA na
červnovou schůzi
schůze sPOV ČR se koná 5. 6. 2012 od 
9.00 hodin – v Černínském salonku (míst-
nost č. 122) v senátu Parlamentu ČR
(recepce Kolovratského paláce).

Program:
09.00–09.30�–�Aktuální�stav�transformace�Čes
ké�pošty,�s.�p.�–�odpovědi�na�dotazy:�Pozvaní�hos
té:�Ing.�Petr�Zatloukal�–�generální�ředitel�ČP,�Ing.�
Emília�Bobková�–�ředitelka�úseku�poštovní�služby
10.30–10.55�–��Kontrola�usnesení
11.00–11.15�–�Podpis�společného�Memoran
da�„Venkov�jako�důstojné�místo�pro�život“�v�Ze
leném�salonku�Kolovratského�paláce�Senátu�–�
v� 1.� patře� (předsedové� SPOV� ČR,� SMO� ČR,�
SMS�ČR,�NS�MAS�ČR)
11.20–12.20�–�Spolupráce�SPOV�ČR�s�partner
skými�organizacemi.�Pozvaní�hosté:
JUDr.�Michal�Hašek�–�předseda�Asociace�krajů�

ČR�(omluvil�se�z�účasti)
�Ing.�Jan�Veleba�–�prezident�Agrární�komory�ČR�

(delegoval�poradce�Ing.�Jana�Záhorku)
Ing.�Josef�Stehlík�–�předseda�ASZ�ČR
�Ing.�Zdeněk�Juračka�–�předseda�SČMSD�(účast�

přislíbil�Ing.�Petr�Zaremba,�COOP�Hranice)
�Ing.�Dan�Jiránek�–�předseda�SMO�ČR�(účast�při

slíbil,�vč.�p.�A.�Líznera�a�p.�Mgr.�T.�Lysáka)
Ing.�Josef�Bartoněk�–�předseda�SMS�ČR�(účast�

přislíbil,�vč.�p.�tajemníka�Mgr.�T.�Chmely)
Ing.�František�Winter�–�předseda�NS�MAS�ČR�

(účast�přislíbil)
12.20–12.40�–�Aktuální�informace�k�Programu�
obnovy�rodiny�–�Bc.�Jan�Tomiczek
12.40–13.00� –� Různé:� publikace�Venkovské�
stavby�2012�–�Mgr.�Eduard�Kavala

19. června 2012 se v Bartošovicích 
uskuteční jednání celostátního 

výboru Národní sítě MAS.

Pozvánka�na�veřejné slyšení�Výboru�pro�vzdě
lávání,�vědu,�kulturu,�lidská�práva�a�petice,�které�
se�bude�konat�dne 6. června 2012 od 14:30 
hodin�v�Jednacím�sále�Valdštejnského�paláce�„A“

„Za záchranu českého regionálního 
školství“ k petici č. 7/12

Zahájení a řízení veřejného slyšení:�senátor�
Marcel�CHLÁDEK,�místopředseda�výboru

Záměr petice č. 7/12 a její odůvodnění
Mgr.�Karel�FILIP,�starosta�Města�Nové�Strašecí
Petr�HALADA,�starosta�Obce�Kamýk�nad�Vltavou

stanoviska zástupců dotčených institucí 
a organizací
prof.�PhDr.�Petr�FIALA,�Ph.D.,�LL.M.,�ministr�škol
ství,�mládeže�a�tělovýchovy�ČR
Ing.�Jarmila�FUCHSOVÁ,�ředitelka�odboru�14�–�
Financování�kapitol�státního�rozpočtu�I.�minis
terstva�financí

DIsKUsE – další odborná stanoviska
Mgr.� Markéta�VONDRÁČKOVÁ,� místopředsed
kyně�Českomoravského�odborového�svazu�pra
covníků�ve�školství
Mgr.�Oldřich�VÁVRA,�předseda�Pracovní�skupi
ny�pro�školství�a�sport,�Sdružení�místních�samo
správ�ČR
Ing.�Jana�JUŘENČÁKOVÁ,�senátorka,�první�mís
topředsedkyně�Spolku�pro�obnovu�venkova�ČR
PhDr.� Marcela� ŠTIKOVÁ,� předsedkyně� Školské�
komise�Předsednictva�Svazu�měst�a�obcí�ČR

DIsKUsE
Vystoupení�v�diskusi�do�3�minut.

V 17:00 hodin se uskuteční tisková kon-
ference v Jičínském salónku VP „a“.

Svou�účast,�prosím,�potvrďte�do�4.�června�2012�
na�email:�borodacovah@senat.cz�nebo�tel.�č.�
257�072�511.

Prezence�účastníků�od�14:00�ve�Valdštejnském�
paláci,�recepce�„A“.�Průkaz�totožnosti�nutný.
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Od�petice�Spolku�proti�diskriminaci�obcí�přes�manifestaci�za�spravedlivější�rozdělování�daní�k�novému�RUD

Stát dá obcím více peněz z daní, čtyři
velká města ztratí méně, než se čekalo

Dlouho se lídři TOP 09 a Starostů ne-
dokázali dohodnout se zástupci ODS na 
novém výpočtu rozpočtového určení da-
ní, podle nějž jsou vypláceny ze státní-
ho rozpočtu příjmy obcí a měst. TOP 09 
a hlavně poslanci Starostů chtěli přidat 
menším obcím a městům na úkor vel-
kých měst – Praze, Ostravě, Brnu a Plzni. 
ODS to dosud odmítala.

Menší obce nejMéně 9 000 korun 
ročně na obyvatele

Spor hrozil přerůst v další vládní krizi, ale 
premiér Petr Nečas (ODS) našel s ministrem 
financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09) a šé-
fem poslaneckého klubu TOP 09 a Starosto-
vé Petrem Gazdíkem smírné řešení.

„Odstranili jsme jednáním závažné pře-
kážky, dohoda musí být dosažena a potvr-
zena na koaliční úrovni,“ sdělil Právu Nečas.

Podle Kalouska musely ustoupit obě stra-
ny. „Velká města se budou muset smířit s 
tím, že přijdou o část svých příjmů a ostatní 
obce a města s tím, že dostanou méně, než 
jsme navrhovali, ale je to podle mě dobrá do-
hoda,“ uvedl.

Ministerstvo financí původně navrhlo 
přidat obcím sedm miliard navíc z evrop-
ských dotací, jeden a půl miliardy z rozpoč-
tu a pět a půl miliardy z dotací pro čtyři nej-
větší města – Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. 
Teď to bude méně. O kolik přesně přijdou 
velká města a kolik získají ostatní obce, by 
měli politici zveřejnit v nejbližších dnech. 
Podle Gazdíka by starostové měli co nejdří-
ve vědět, s jakými příjmy mohou počítat. 
Zákon by měl platit od příštího roku.

o 2000 více na obyvatele
„Pro nás je nepřekročitelnou podmín-

kou, že nejchudší obec dostane devět tisíc 
na obyvatele. Nejsme ochotni se smířit 
s tím, že by to bylo byť o korunu méně,“ 
řekl Gazdík.

Původní záměr byl, že se sníží poměr me-
zi velkými městy a menšími obcemi ze 4:1 
na 3:1. Praha například na obyvatele bere 
29 600 korun a pětisethlavá obec sedm ti-
síc korun. A podle návrhu měla Praha ze sdí-
lených daní získat 27 800 korun a menší 
obec 9 500 korun.

Před časem vznikl kvůli daním pro obce 
bouřlivý spor mezi vládními stranami. Nečas 
označil Kalouskův návrh jako „socialistický 
a jánošíkovský“. ODS navrhla získat všech-
ny peníze z evropských dotací. Kalousek za-
se Nečasovi vzkázal, že velká města brání 
proto, že je v područí tamních kmotrů.

Pro TOP 09 a pro Starosty je rozpočtové 
určení daní klíčovým problémem, kvůli kte-

rému by byli ochotni povalit i vládu. „Pakli-
že by ten zákon neprošel, tak by ta koalice 
neměla smysl, protože to je základní re-
formní zákon, ke kterému se koalice zavá-
zala, že ho přijme,“ řekl Gazdík.

TOP 09 na přijetí zákona tlačí všemi pro-
středky. Na svůj náklad nechala udělat 
webové stránky, na kterých si lidé mohou 
zjistit, kolik obce dostávají nyní a kolik by 
dostávaly po přijetí zákona. Lidé na strán-
kách mohou také poslat vzkaz svému sta-
rostovi, jak nejlíp by měl investovat peníze, 
které obce dostanou, pokud návrh projde.

DOPiSOVÁNí – SMS VS. SMO. V souvislosti s přijetím kompromisu ohledně RUD 
si vyměnili názory prostřednictvím e-mailové pošty, která chodí na obce, předsedové 
Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv (na další straně).

Manifestace starostů v loňském září v Praze 
za spravedlivější rozdělování daní pro ven-
kov a menší města
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velká Praha a Malé obce
Třeba Praze podle původního návrhu mi-

nistra financí hrozilo, že přijde o víc než dvě 
miliardy ročně. Nakonec to ale bude čtyři-
krát méně. Brno, Ostrava a Plzeň budou 
muset odevzdat menším městům a obcím 
po dvou stech milionech. „Budeme muset 
samozřejmě šetřit na věcech, které jsou bo-
lestivé, to znamená opravy silnic. V podsta-
tě jsme zastavili výstavbu nových komuni-
kací. A podobně mluví i radní z Ostravy, Br-
na nebo Plzně,“ uvedl náměstek pražského 
primátora Josef Nosek.

Naopak starostové malých obcí hodnotí 
návrh pozitivně. Nejvíce na novém rozpoč-
tovém určení daní vydělají obce mezi pěti 
sty a deseti tisíci obyvateli. Například Planá 
nad Lužnicí dostane příští rok díky novému 
rozdělení daní o osm milionů víc než letos, 
které chce městečko s necelými čtyřmi tisí-
ci obyvateli použít na opravu silnic a místní 
sokolovny.

obcíM se zvednou PříjMy 
už od roku 2013!

Například Sdružení místních samospráv 
ihned po schválení vládou informovaly , že 
poslední dny konečně přinesly kýženou do-
hodu koalice na příští podobě novely záko-
na o RUD. Série jednání byla završena usne-
sením vlády, kterým se kompromisní návrh 
novely RUD dostává do dalšího nadějného 
kola parlamentního projednávání. „I když 
původní představy SMS ČR o zavedení sys-
témových prvků a odstranění na jedné stra-
ně diskriminace a na druhé privilegií v roz-
dělování daní mezi obce v průběhu hledání 
společného stanoviska vzaly zasvé, výsledek 
jednání vítáme. Přinese více peněz do obec-
ních pokladen a lepší možnosti obcí posta-
rat se o svůj majetek, případně dále se roz-
víjet. Negativní kampaň některých vlivových 
skupin ohledně navýšení DPH a jeho určení 
na sanaci důchodové reformy jsou jen sna-
hou o odvrácení pozornosti od tohoto his-
torického úspěchu,“ uvedla SMS.

„Je to pro nás malé vítězství na cestě za 
důstojným postavením venkova,“ dodává 
Josef Bartoněk, předseda Sdružení místních 
samospráv, které s cílem posílení příjmů ob-
cí před několika lety vzniklo. Jak totiž dále 
uvádí, „nebáli jsme se prosazovat také sní-
žení příjmů velkých měst, neboť právě zde 
končila většina prostředků, které mají slou-
žit k plošnému financování všech měst i ob-
cí spravedlivějším dílem,“ vysvětlil Bartoněk.

jak to vidí starostové?
„Pro naši obec by navýšení příjmů činilo 

více než 1 milion korun. Prioritou je oprava 
základní infrastruktury v obci. Chceme zre-
konstruovat například místní komunikace 
a uvést je do stavu, za který bychom se ne-
museli stydět,“ vysvětluje Karel Drašner z ti-
sícihlavého Háje u Duchcova.

Na posílení obecního rozpočtu se těší ta-
ké v Křižánkách na Vysočině. „Změna RUD 

nám přinese asi 1 milion korun. Chceme se 
soustředit na ty akce, které dosud nebylo 
možné zaplatit z dotací. Rádi bychom na-
příklad vybudovali obecní byty, abychom 
zajistili podmínky pro život rodin s dětmi,“ 
vysvětlil zdejší starosta Jan Sedláček.

Kromě bezmála 6000 obcí, které si v no-
vém systému polepší, však existuje i menší 
skupina těch, které mohou o některé pro-
středky přijít. U malých obcí s velkým kata-
strem se bude započítávat pouze část vý-
měry, což může ojediněle způsobit pokles 
příjmů. „Tato změna se nám samozřejmě 
nelíbí. Objemem prostředků totiž v RUD ne-
hraje prakticky žádnou roli. Budeme usilo-
vat o dostatečné kompenzace, zejména 
tam, kde toto snížení může způsobit váž-
nější náhlý výpadek příjmů“ zdůraznil ta-
jemník SMS ČR Tomáš Chmela.

Novela zákona o rozpočtovém určení 
daní je významným krokem k rozpočtové 
rehabilitaci venkovských oblastí a jejich při-
blížení na evropský standard.

Sestavil: TSu, s využitím zdrojů:
www.novinky.cz; http://www.ceskatele-

vize.cz/ct24/ekonomika/174869-novy-za-
kon-prinese-vice-penez-malym-obcim/; 

www.smscr.cz. Podívat se také na
http://www.obcelidem.cz/

Není to úplné vítězství, ale život je otáz-
ka kompromisu
Rozhovor s předsedou SPOV ČR v Pře-
rovském deníku si můžete přečíst zde:
http://www.spov.org/aktuality/default.
aspx, zpráva z 30. 5. 2012

Teoretický propočet RUD dle nového 
kompromisního návrhu
Nahlédněte do aktualizovaného tabelár-
ního přehledu předpokládaných příjmů 
obcí v novém RUD jak by se měl od po-
čátku roku 2013 projevit v rozpočtech ka-
ždé obce a města dopad novely zákona. 
http://smscr.cz/aktuality.php?id=177

Ing. Josef Bartonk 
pedseda SMS R 

__________________________________________________________________________________________________ 
Sdružení místních samospráv R             www.smscr.cz   info@smscr.cz
Zlín – Prštné, Nábeží 599, 760 01                     577 688 203, 604 345 806 
I: 75130165                       .ú.: 186420360 / 0600 

Reakce na otevený dopis pedsedy SMO R. 

Vážený pane pedsedo,  

velmi lituji, že nesouhlasíte s našimi komentái posledních událostí. Povzdech nad postojem 
SMO R ke zmn RUD nebyl myšlen jako invektiva. Ani nemohl být, jednoduše proto, 
že o tom, která organizace jaké postoje zastává, jsou starostové prbžn dobe informováni 
bez ohledu na svou píchylnost ke svazu i sdružení. Jsem skuten pevn pesvden, 
že historická píležitost zmnit financování obcí mohla být využita k dosažení ješt
spravedlivjšího narovnání diskriminace obcí a mst.  
Dovolte mi také, abych Vás informoval o tom, že myšlenka založit spolenou pracovní 
skupinu organizací samospráv pro školství, byla výsledkem konzultaní schzky našich 
zástupc s pedsedou Asociace kraj JUDr. Michalem Haškem, která se konala z iniciativy 
SMS R. Vznik této pracovní skupiny považuji za jeden z nejdležitjších krok v obran
regionálního školství. 
Ješt jednou jsem si ovil u pedsedy parlamentního výboru pro veejnou správu, 
že prosazené pozmovací návrhy k novele stavebního zákona byly skuten ty od SPOV 
a SMS R. Sám vidíte, že Vaše naení ze lží a vykrádání práce SMO R není založeno 
na faktických informacích a s realitou se tak nesetkává. To se mže stát a nepokládám 
to za dležité. Podstatné pro m a SMS R je, že se obcím pomohlo, a už se to podailo 
komukoli. V tomto duchu také jednáme v pípadech, kdy jsme zase my pesvdeni, 
že si výsledky naší práce pisvojuje njaká jiná organizace. 
Závrem mi, vážený pane pedsedo, dovolte ješt poznámku. Bývalo zvykem, 
že se komunikace, a již naše vzájemná, i mezi SMO R a SMS R, ídila pravidly lidské 
slušnosti a respektu. Tšila m i pátelská atmosféra, která vždy provázela naše vzájemná 
setkání. Velmi by m mrzelo, kdyby nedstojné osobní útoky, invektivy a znevažování 
ze strany SMO R použité ve Vašem oteveném dopise pokraovaly a staly se novým 
argumentaním stylem svazu. To by nepomohlo nikomu, a Vašim ani našim lenským obcím 
už vbec ne. Rádi s Vámi na zlepšování podmínek života obcí budeme i nadále 
spolupracovat.  

S úctou 

Vážený pan 
Ing. Dan Jiránek 
pedseda SMO R 

Váš dopis znaky / ze dne 
- 

Naše znaka Vyizuje / linka 

Bartonk/ 
734 607 514 

Místo odeslání / dne  

Zlín / 25.5.2012 
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Na�vítěze�čekají�Zlaté,�Modré,�Bílé,�Zelené,�Oranžové�stuhy�i�další�ceny.�Prestiž,�uznání�a�také�peníze�z�POV

O titul „Vesnice roku 2012“ soutěží v krajích 
278 obcí. Je to o 27 méně než v loňském roce

Celkem 278 obcí ze třinácti krajů České republiky soutěží o titul Vesni-
ce roku 2012. Do konce června se uskuteční hodnocení krajských soutěží, 
do finále postoupí 13 účastníků.  Vítěz bude vyhlášen 15. září v Luhačovi-
cích v rámci Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. 
Cílem klání je podpořit nejen snahy o zvelebení obcí, ale i místní tradice 
a vesnický společenský život.

Přihlášených obcí je letos o 27 méně než vloni. V roce 2010 jich bylo 361, 
v roce 2011 pak 305. „Je vidět, že je období mezi volbami,“ komentoval 
číslo předseda pořadatelského Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Ka-
vala a dodal: „Myslím si, že před volbami bude počet soutěžících opět na-
bývat. Příspěvky, které se za přihlášení do soutěže od obcí vybraly, by podle 
Kavaly měly pokrýt potřeby soutěže. „Když je přihlášených obcí méně a bu-
de se i méně jezdit, mělo by to stačit,“ uvedl Kavala. 

Obce, které se přihlásily do soutěže, budou do konce měsíce června hod-
noceny v několika oblastech. Hodnotící komise posoudí jejich koncepční do-
kumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond 
a obraz vesnice, občanskou vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, pé-
či o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu, připra-
vované záměry a informační technologie obce. Kromě Zlaté stuhy za vítěz-
ství v krajském kole mohou obce získat v krajských soutěžích i další oceně-
ní. Jsou to Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost mládeže, 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Vesnice mo-
hou dále získat diplomy, např. za vzorné vedení obecní kroniky nebo za kva-
litní květinovou výzdobu (tzv. Fulínova cena). 

Obce oceněné Zlatou stuhou postupují do celostátního kola. Jeho vítěz 
dále postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj ven-
kova o obnovu vesnice.

Vyhlášení již 18. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy ven-
kova se uskutečnilo v březnu v Praze při příležitosti konání Dne malých ob-
cí. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Mini-
sterstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Minister-
stvo zemědělství ČR (MZe). 

Obce oceněné v krajském kole získávají příslib dotace v rámci podpro-
gramu Podpora obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tisíc korun za Mod-
rou, Bílou nebo Oranžovou stuhu a 1 milion za Zlatou stuhu. Vítěz celostát-
ního kola získá příslib dvoumilionové dotace.

Vesnicí roku 2011 se stala ves Komňa na Uherskohradišťsku. Druhé mís-
to obsadila obec Hlavenec ze Středočeského kraje, třetí byla Skalička z Olo-
mouckého kraje. šum

Seznam soutěžících obcí najdete zde:
http://www.vesniceroku.

cz/16-o-titul-vesnice-roku-
-2012-soutezi-278-obci/

Název kraje
Počet přihlášených obcí v letech 2002–2012

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Jihočeský 31 33 31 29 19 23 30 28 31 21 26
Jihomoravský 22 19 22 16 25 12 22 17 13 12 23
Karlovarský 19 22 30 20 17 12 25 20 19 13 11
Královéhradecký 20 39 37 50 32 21 33 13 16 16 18
Liberecký 15 19 26 19 19 22 17 13 14 14 17
Moravskoslezský 12 12 15 12 10 4 9 5 9 9 10
Olomoucký 20 30 36 33 32 29 37 32 19 22 19
Pardubický 21 26 24 22 23 23 29 23 29 28 33
Plzeňský 25 17 29 19 16 11 19 23 17 11 22
Středočeský 21 21 27 39 49 49 21 22 20 21 27
Ústecký 22 15 22 21 19 9 19 11 12 10 18
Vysočina 33 33 35 30 28 30 43 38 25 30 23
Zlínský 17 19 27 15 20 19 31 18 14 14 20
celkem 278 305 361 325 309 264 335 263 238 221 267

Ve Zlínském kraji již mají vesnici 
roku 2012. Titul patří obci Žlutava

Vesnicí Zlínského kraje v soutěži Vesnice roku se sta-
la Žlutava, která tím získává nárok na Zlatou stuhu za 
všestranný rozvoj. Druhé místo a Modrá stuha za spo-
lečenský život náleží obci Lužná. Třetí příčku a Bílou stu-
hu za činnost mládeže patří Vysokému Poli, čtvrté mís-
to a Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí pak 
obci Machová a páté místo s Oranžovou stuhou za spo-
lupráci obce se zemědělským subjektem náleží Pitínu.

Tak rozhodla hodnotící komise, která ve dnech 21. až 
25. května navštívila všech sedmnáct obcí, které se ve 
Zlínském kraji přihlásily do letošního ročníku soutěže, ko-
nané již osmnáctým rokem. „Každá obec měla přesně vy-
mezený čas na to, aby před komisí prezentovala své roz-
vojové a investiční záměry, úspěchy ve spolkové činnosti 
a v dalších aktivitách jako je například společenský život, 
práce s mládeží, péče o zeleň a krajinu, spolupráce se ze-
mědělskými podniky a další potřebné aktivity,“ přiblížil 
předseda komise Miroslav Válek, starosta obce Hvozdná, 
která v roce 2010 získala prvenství v krajském kole.

„Všem, kdo jste tady, a nezávisle na tom, jakou stu-
hu jste získali, patří moje obrovská gratulace a podě-
kování, protože za sebou máte ohromné množství prá-
ce, kterou ve svých obcích odvádíte. A chtěl bych vám 
poděkovat také za to, že se umíte navzájem radovat ze 
svých úspěchů a že si fandíte,“ řekl přítomným staros-
tům hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, když vi-
děl, jak si starostové během vyhlašování spontánně dá-
vají najevo radost ze získaných ocenění.

Představitele obcí pozdravila také radní pro oblast ze-
mědělství, životního prostředí a rozvoje venkova Milena 
Kovaříková, která se podělila o své dojmy z nedávné ná-
vštěvy Komni. Tato obec získala v roce 2011 prvenství v 
krajském kole i v kole celostátním a díky tomu aspiruje 
na potenciální úspěch v kole evropském. Proto Komňu 
v minulých dnech navštívili evropští komisaři, aby si udě-
lali obrázek o zdejším životě. „Byla jsem také na tuto 
prezentaci pozvána a měla jsem z ní překrásný zážitek, 
protože bylo vidět, v jaké pospolitosti všichni Komňané 
tuto událost prožívají,“ sdělila radní Milena Kovaříková.

Zlínský kraj, který mezi vítězné obce i v letošním ro-
ce rozdělí významné finanční odměny, kromě prvních 
pěti vesnic ocení speciálním finančním příspěvkem ta-
ké obec Poteč (za vzorné vedení kroniky), Slavkov pod 
Hostýnem (za vzorné vedení obecní knihovny) a Bystři-
ci pod Lopeníkem (za udržování lidových tradic).

Dále při slavnostním předávání cen, které se usku-
teční ve vítězné Žlutavě, budou uděleny diplomy těm-
to obcím: Hostětínu (za péči o květinovou výzdobu), 
Pohořelicím (za opravu kaple Panny Marie), Ostratě (za 
multifunkční sportovně kulturní zařízení), Vysokému 
Poli (za environmentální centrum). Cenu Naděje pro ži-
vý venkov obdrží Skaštice. Ocenění se dostalo také 
osobnostem, které se významně podílejí na rozvoji kul-
turního či společenského života a na zachovávání tra-
dic. Konkrétně jej získá Wiera Jelinková z Ratiboři, Ka-
rel Hauser z Mikulůvky a Libor Aujezdský z Lužné.

Zdroj: Helena Mráčková, KÚZK
Zdroj grafu: KÚOK
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Na stopě budoucnosti aneb komise evropské soutěže
obnovy vesnice hodnotila Komňu – Vesnici roku 2011

V úterý 22. května navštívila Komňu čtyř-
členná komise Evropské soutěže obnovy ves-
nice 2012. Do jejího finále postoupila tato 
obec jako vítězka soutěže Vesnice roku 2011 
společně s Ratměřicemi, které nesou titul Ves-
nice roku 2010. Do druhé jmenované obce se 
eurokomisaři chystají v pátek 15. června.

Pořadatelem evropské soutěže, která se 
koná každým druhým rokem, je Evropská 
pracovní společnost pro rozvoj venkova a 
obnovu vesnice. V Komni ji reprezentovali 
dva Rakušané, jeden Ital a pracovnice mini-
sterstva pro místní rozvoj. Do obce dorazili 
krátce po osmé hodině ranní. Starosta Ka-
rel Navrátil je přivítal na radnici a s pomocí 
tlumočníka jim v zasedací místnosti promítl 
pár základních informací o životě v obci.

Téměř vše, co viděli komisaři na plátně, 
mohli následně zhlédnout i ve skutečnos-
ti. Poslechli si heligonkáře i místní kapelu, 
ochutnali vodu ze studánky, zamávali nej-
staršímu občanovi, podívali se, jak prožívají 
Komňané Velikonoce a obdivně pokyvovali 
nad soukromou sbírkou veteránů. Poté si 
prohlédli kostel, školu, školku i bývalý dům 
zvěrokleštiče, přihlíželi jedinečnému šavlo-
vému tanci a pár minut nato vzdali hold ze-
mědělci, který nad obcí hospodaří v jedineč-
ném ekologickém sadu. V sokolovně čekali 
na hodnotící komisaře ochotníci s krátkou 
divadelní zdravicí, vystavené trofeje stolních 
tenistů a ukázky lidových řemesel. Před his-

torickou sýpkou se pozdravili s učitelem ná-
rodů, o pár desítek metrů dál se seznámili 
s výrobcem dřevěných hudebních nástrojů 
a na závěr zamířili do obecního polesí.

Pro letošní ročník evropské soutěže by-
lo zvoleno motto „Na stopě budoucnosti“. 
V Komni ho naplňují předáváním lidových 
tradic z generace na generaci. „Nic jsme ne-

předstírali. Všechny zvyky a tradice, které jsme 
dnes komisařům představili, u nás opravdu 
dodržujeme,“ řekl starosta Karel Navrátil. Po 
dvanácté hodině se hosté s místními rozlou-
čili a vydali se hodnotit další vesnici, tenkrát 
v sousedním Slovensku. Shodou okolností šlo 
o partnerskou obec Komni – Oravskou Les-
nou. Text i foto: Kateřina Kapková
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Do východoslovenské Levoče se na po-
slední tři květnové dny sjeli na LEADERFEST 
2012 zástupci MAS nejen ze Slovenska, 
Čech a Moravy, kde se festival uskutečnil lo-
ni ve Štramberku, ale i představitelé MAS 
z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Španěl-
ska, Estonska, Lotyšska, Srbska, Velké Britá-
nie a Francie. Na 250 účastníků a 450 mu-
zikantů a tanečníků z folklorních souborů 
a prodejců místních potravin a řemesel z ce-
lého Slovenska učinili z patnáctitisícového 
města pulsující živé centrum.

„Je nám potěšením, že jsme dokázali do 
spolupráce zapojit mnoho důležitých organi-
zací působících na Slovensku v oblasti rozvo-
je venkova a cestovního ruchu. Je to velká 
zodpovědnost nezklamat ty, kteří přijedou 
zažít spolu s námi pocit spolupatřičnosti 
a potřeby řešit problémy zdola nahoru,“ 
uvedla předsedkyně MAS LEV a zároveň Ná-
rodní sítě slovenských MAS Andrea Hradiská.

deklarace z levoče
Účastníci přijali společnou deklaraci ke 

své představě o budoucí podobě venkovské 

T é m a :  L E A D E R F E S T  2 0 1 2  7T

LEADERFEST v Levoči předvedl slovenský folklor
a řemesla. MAS jednaly o partnerství a sítích

Do východoslovenské Levoče se na poslední tři květnové dny sjeli na LEADERFEST 2012 zá-
stupci MAS nejen ze Slovenska, Čech a Moravy, kde se festival uskutečnil loni ve Štramberku, 
ale i představitelé MAS z dalších osmi zemí – Polska, Finska, Španělska, Estonska, Lotyšska, 
Srbska, Velké Británie a Francie. Na 250 účastníků a 450 muzikantů a tanečníků z folklorních 
souborů a prodejců místních potravin a řemesel z celého Slovenska učinili z patnáctitisícového 
města pulsující živé centrum.
„Je nám potěšením, že jsme dokázali do spolupráce zapojit mnoho důležitých organizací 
působících na Slovensku v oblasti rozvoje venkova a cestovního ruchu.  Je to velká zodpo-
vědnost nezklamat ty, kteří přijedou zažít spolu s námi pocit spolupatřičnosti a potřeby řešit 
problémy zdola nahoru,“ uvedla předsedkyně MAS LEV a zároveň Národní sítě slovenských 
MAS Andrea Hradiská.

Účastníci evropského setkání MAS přispěli k formování budoucí strategie rozvoje venkova

politiky v Evropě. V ní požadují prosazení 
komunitně vedeného místního rozvoje (tzv. 
LEADER 5), kterou by mělo doprovázet ome-
zení centralizovaného rozhodování o venko-
vu, snížení byrokracie v dotačních progra-
mech, omezení prostoru pro korupční jed-
nání a vytvoření většího prostoru pro aktivity 
občanů, malých podnikatelů a samospráv. 
(Více viz text deklarace.)

„V současné době je potřeba spustit pro-
gram podpory pro nevybrané a začínajících 
MAS, prosazovat myšlenky Národního strate-
gického plánu LEADER 2014+ a Komunitně 
vedeného místního rozvoje v praxi ČR. K to-
mu je potřeba vytvoření profesní organizace 
a vytvoření mechanismu certifikace MAS,“ 
shrnul nejbližší kroky předseda Národní sítě 
MAS ČR František Winter a dodal, že činnost 

NS MAS ČR je potřeba koordinovat s meziná-
rodními organizacemi jako je ELARD, ENRD 
a PREPARE. „Dobrou praxí mezinárodní spo-
lupráce je i LEADERFEST, který řešíme společ-
ně se Slováky a chtěli bychom se ještě více při-
blížit k Polákům, kde by měl být tento festival 
za dva roky,“ dodal Winter.

jarMark a folklor na náMěstí
LEADERFEST zahájila 30. května ráno 

předsedkyně pořádající MAS LEV Andrea 
Hradiská za Národní síť slovenských MAS 
František Winter za Národní sít MAS ČR, 
Zuzana Dvořáková za CSV a MZe a Jiří Vač-
kář za MMR. Náměstí v Levoči poté patřilo 
stánkům řemeslníků, místních potravin a pro-
duktů a celý den náměstí oživovalo vystou-

Hlavní partneri LeaderFESTU 2012:
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pení folklorních souborů z celého Sloven-
ska. Jeden z prezentačních stánků měla Ná-
rodní síť MAS ČR a Celostátní síť pro venkov 
a obsluhovali jej a naplňovali zástupci Kraj-
ského sdružení MAS Moravskoslezského 
kraje. Řada MAS prezentovala své regiony 
formou roll-up bannerů a propagačních ma-
teriálů v místním kině.

jak na balkáně? / Mládež v akci
V divadle se pak uskutečnily série prezen-

tací rozdělené první den do čtyř bloků. Do-
polední workshop A) „Komunitně vedený 
místní rozvoj jako nástroj předvstupní politi-
ky EU“ moderoval za pořádající NS MAS ČR 
Radmim Sršeň, a zúčastnili se jej nynější 
předseda ELARD Petri Rinne z Finska, který 
hovořil také o zavádění metody LEADER 
v Africe, Roman Haken z Evropského hospo-
dářského a sociálního výboru, a dále zástup-
ci ze Srbska a hovořilo se často o Balkánu. 
Druhý souběžný blok D) pořádaný Národní 
sítí slovenských MAS byl věnovaný tématu 
„Mládež a místní obyvatelé – aktivní prvky 
veřejno-soukromých partnerství“. Představi-
ly se zde různé formy zapojení mládeže do 
spolupráce.

regionální značka 
a turistika na venkově

Odpolední blok B) byl věnován tématu 
„Místní a regionální produkty a služby“ 
a moderátorka Martina Pavlovkinová z MAS 
Partnerstvo Krtíšského Poiplia představila 
kroky k zavedení regionální značky na Slo-

vensku, vystoupila také Kateřina Čadilová 
z Asociace regionálních značek, hovořilo se 
o slow foodu, prodeji ze dvora, životaschop-
nosti řemesel a blok uzavřela prezentace 
konkrétní značky „HANÁ regionální pro-
dukt“. Souběžný blok C) „Venkovský ces-
tovní ruch“ uváděla Ela Jankovičová z MAS 
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Petri Rinne: LEADER v Africe Nenad Nikolic: Začátky MAS v Srbsku

Největší počet podpořených MAS z celé EU je v Polsku 338.
Česká republika je na 6. místě. Nitranský kraj má vlastní program LEADER

Výběr z prezentací:
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František Winter prezentoval výsledky MAS Míria Fáziková, SPU Nitra: Výzkum lidského kapitálu

Podpolanie a prezentovaly se například cy-
klotrasy na Horním Liptově, využití nových 
informačních technologií, regionální tele-
fonní informační manažer (ReGTIM) nebo 
produkt Hanácký cestovatel.

Prkna divadla a prezentací o LEADEREu 
vystřídalo na úvod živého společenského ve-
čera vystoupení pěveckého sboru Chorus Mi-
nor a tanečního folklorního souboru Levo-
čan. Někteří účastníci mohli využít rovněž tzv. 
fakultativní výlety do okolí například na spiš-
ský hrad nebo se projít po památkách města.

kde jsMe a co chceMe?
Druhý den následovala společná konfe-

rence v divadle, kterou uvedla ředitelka Ná-

rodní sítě rozvoje venkova Malvína Gondo-
vá a vystoupil Jiří Vačkář za MMR. Ten na-
příklad zmínil, že budoucí LEADER bude 
náročnější a jiný než stávající, protože se do 
něj více zapojí města. „Přes MAS se bude 
rozdělovat více peněz, z více fondů a budou 
také větší tlaky na samotné struktury MAS,“ 
uvedl například.

Prezident Malopolské sítě MAS a zástup-
ce polské sítě MAS Krzystof Kwatera z LGD 
Doliny Raby prezentoval současnost pol-
ských MAS, jejich strukturu a prezentoval 
přístup k budoucnosti LEADERu. Renata Bu-
kowska poté představila příklady dobré pra-
xe v malopolských MAS.

František Winter prezentoval vývoj LEA-
DERu v ČR, Jiří Krist Národní strategický 
plán LEADER 2014+ a Radim Sršeň před-
stavy o komunitně vedeném místním roz-
voji v praxi ČR (o těchto aktivitách jsme na 
stránkách ZV informovali několikrát). Zu-
zana Schotterová ze slovenského minister-
stva pro zemědělství informovala přítomné 
o stavu implementace LEADER, Maria Fá-
ziková z Fakulty evropských studií a regio-
nálního rozvoje v Nitře prezentovala příno-
sy metody LEADER pro budování sociální-
ho kapitálu na venkově a uváděla příklady 
průzkumů ve dvou mikroregionech, pre-

zentován byl rovněž rozvoj nitranského 
venkova, protože tento kraj má jako jedi-
ný v „česko-slovensku“ vlastní krajský pro-
gram LEADER. Petr Rusnák z banskobyst-
rického vidieckeho parlamentu prezento-
val analýzu současného stavu zavádění 
LEADERu na Slovensku a představil podněty 
pro budoucí LEADER (viz samostatný text).

Účastníci levočského LEADERFESTU při-
jali společnou deklaraci. Výstupy z jednotli-
vých prezentačních bloků resp. workshopů 
jejich gestoři dopracují a představí v nejbliž-
ší době. Příští rok se uskuteční LEADERFEST 
opět v České republice (zřejmě ve Velkém 
Meziříčí) a v roce 2014 by to mělo být 
v Polsku.

Tomáš Šulák

Výběr z prezentací:



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 171 • 06/2012

T é m a :  L E A D E R F E S T  2 0 1 2  1 0T

Podnety pre budúci Leader v SR
1. Kontinuálne pokračovanie integ-

rovanej podpory rozvoja vidieka 
Je potrebné uchovať naštartovaný model 

a princípy tvorby verejno-súkromných par-
tnerstiev na podporu integrovaného rozvo-
ja vidieka (s umožnením participácie malých 
miest) vo vidieckych územiach, financo-
vaných z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu rozvoja vidieka (EPFRV), prostredníc-
tvom Programu rozvoja vidieka, ktoré by bo-
li jasne diferencované od partnerstiev miest-
neho rozvoja riadeného spoločenstvom, 
podporovaných v rámci EFRR/ESF/KF, pričom 
je v nich možná aj účasť obcí zaradených do 

MAS v súlade s eliminovaním zdvojeného fi-
nancovania aktivít.

2. Neobmedzovať podporu integrova-
nej stratégie rozvoja územia len na opat-
renia PRV a EPFRV, ale umožniť financo-
vanie stratégie zo všetkých eurofondov.

Integrované stratégie rozvoja územia by 
mali premietať skutočné a špecifické potreby 
rozvoja každého územia na základe jeho cha-
rakteru, mali by byť zostavené socio-ekono-
mickými partnermi zdola a ich realizácie by 
nemali byť obmedzované len podpornými 
opatreniami PRV, ale mali by byť podporova-
né a financované aj z EFRR a ESF. Okrem toho 

by partnerstvá (miestne akčné skupiny) mali 
byť oprávneným príjemcami aj v iných operač-
ných programoch. Týmto prístupom sa naplní 
princíp skutočne integrovanej stratégie.

3. Otvoriť prístup k zdrojom pre všet-
ky zadefinované cieľové skupiny v rám-
ci integrovanej stratégie rozvoja územia 
zdola

Cieľové skupiny príjemcov a oprávnenosť 
žiadateľov v území MAS by si mali zadefinovať 
samotné partnerstvá vo svojich stratégiách 
a nemali by byť určené zhora – Riadiacim or-
gánom. Oprávneným príjemcom by mala byť 
aj samotná MAS – napríklad pre strešné a ko-
ordinačné rozvojové projekty v území MAS.

4. Plnohodnotne využiť možností 
podpory pre rast implementačných ka-
pacít a celoplošnú podporu integrova-
ného rozvoja vidieka 

Princíp Leader by mal byť celoplošne za-
vedený pre celé vidiecke územie SR a pod-
poru by mali získať všetky partnerstva zalo-
žené na princípoch Leader. 

V rámci PRV je potrebné vytvoriť pod-
porné opatrenia pre tri cieľové skupiny prí-
stupu Leader, tak ako to umožňuje aj Naria-
denie o podpore rozvoja vidieka:

a) Prípravná podpora 1 (budovanie ka-
pacít, odborné vzdelávanie a vytváranie sietí) 
s cieľom pripraviť a realizovať stratégiu miest-
neho rozvoja pre partnerstvá, ktoré nerealizo-
vali Leader v období 2007–2013 a ktorí ne-
majú skúsenosti so strategickým plánovaním 

b) Prípravná podpora 2 (budovanie 
kapacít a podpora malých pilotných projek-
tov) pre VSP, ktoré nerealizovali Leader 
v období 2007–2013, ale už majú skúse-
nosti so spracovaním ISRÚ 

c) Vykonávanie stratégií miestneho 
rozvoja – realizácia prístupu Leader pre MAS, 
ktoré boli podporené v rokoch 2007–13 
a ktoré splnili kritéria výberu a pre VSP, kto-
ré úspešne absolvovali prípravnú podporu 2 
do roku 2016 a splnili kritéria výberu. 

5. Podpora implementácie stratégii 
by mala byť diferencovaná takisto ako 
aj podpora chodu MAS

Okrem splnenia objektívnych kritérií hod-
notenia integrovaných stratégii by výška pod-
pory na ich implementáciu mala byť diferen-
covaná podľa:

– počtu obyvateľov
– počtu obcí
– miery nezamestnanosti
– miery vidieckosti 
Podpora na chod MAS by mala predsta-

vovať 20 % zo sumy určenej na realizáciu 
stratégie podľa diferencovanej podpory

6. Zabezpečiť objektívnosť hodnotenia 
ISRÚ a výberu Miestnych akčných skupín

Hodnotiace kritéria musia jasne odlíšiť pod-
mienky oprávnenosti od hodnotenia kritérií 
kvality stratégie a od kritérií pre stanovenie su-
my na implementáciu a chod MAS. Mali by byť 
omnoho jasnejšie a exaktnejšie zadefinované 
body za plnenie vybraných kritérií hodnotenia 
stratégie tak, aby sa v maximálnej miere elimi-
novali subjektívne názory hodnotiteľov. Je po-
trebné zadefinovať potrebnú minimálnu bo-
dovú hodnotu za hodnotenie kvality spracova-

Deklarácia z Levoče
účastníkov konferencie LeaderFEST 2012 zo Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Španiel-
ska, Estónska, Lotyšska, Srbska, Veľkej Británie, Francúzska ako zástupcov európskej 
občianskej spoločnosti, podieľajúcich sa na rozvoji vidieka, členov miestnych akčných 
skupín programu Leader.

My, účastníci konferencie LeaderFEST 2012 v Levoči sa obraciame na vlády a parla-
menty svojich krajín, ako i na Európsku komisiu, najmä DG AGRI a DG REGIO, Európsky 
parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s touto ponukou:

Hlásime sa k zodpovednosti za splnenie cieľov definovaných v programe Európa 2020, 
rozpracovaných v návrhu Nariadenia Spoločný strategický rámec EÚ v období rokov 
2014–2020. Podporujeme metódu Komunitne riadeného miestneho rozvoja.

Preto, aby sa Miestne akčné skupiny v celej Európskej únii mohli do tohto úsilia úči-
nne zapojiť, je nutné vytvoriť MAS tieto predpoklady:

• Obmedziť centralizované? rozhodovanie o rozvoji vidieka, často bez znalostí pro-
blémov a používajúc nevhodné postupy i nástroje.

• Znížiť byrokraciu vo všetkých etapách programov, vzhľadom k tomu, že prehnane 
detailné dokladovanie administratívnych postupov nezvyšujú kvalitu ani účinnosť pro-
gramov, ale naopak vyčerpávajú energiu MAS i konečných príjemcov a tým zásadne 
znižujú efektivitu v realizácii programov.

• Obmedziť priestor pre korupčné jednania na všetkých úrovniach realizácie operač-
ných programov, posilniť kontrolu zdola občanmi, vytvoriť priestor pre väčšiu publici-
tu a transparentnosť, od fázy prípravy stratégií až po realizáciu projektov. Boj s korup-
ciou ale zároveň nemôže byť dôvodom pre rast byrokracie.

• Vytvárať väčší priestor pre iniciatívu občanov, malých podnikateľov i miestnych sa-
mospráv zdola nahor, tým obmedziť prístup k fondom pre rôzne dotačné mafie, kto-
ré v mnohých prípadoch devalvovali zmysluplné využívanie verejných zdrojov a menia 
tým demokraciu na kleptokraciu!
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nia stratégie, aby mohla byť MAS zaradená na 
financovanie realizácie stratégie. 

7. Zjednodušiť metodiku a pracnosť 
spracovania integrovaných stratégii

Integrované stratégie by mali mať okrem 
analytickej časti, zjednodušenú strategickú 
časť a akčný plán s podrobnými implemen-
tačnými, finančnými, monitorovacími, hod-
notiacimi  a výberovými pravidlami platnými 
len na prvé dva roky. Akčnými plánmi by sa 
tak postupne aktualizovali, opatrenia a akti-
vity a finančné rámce podľa potrieb a vývoja 
územia MAS každé dva roky. Časť „Imple-
mentačný rámec“ musí kopírovať aktuálne 
Usmernenie, preto by mala byť spracovaná 
iba rámcovo s odkazom na konkrétne postu-
py stanovené v Usmernení. 

8. Zjednodušiť administráciu a posil-
niť administratívne kapacít pre Leader

Kritéria pre oprávnené aktivity by mali byť 
jednoduché a ľahko preukázateľné a nemali 
by sa vyžadovať informácie a údaje, ktorá má 
verejná správa k dispozícii. Nevyhnutnou pod-
mienkou úspešnej realizácie prístupu Leader 
je potreba navýšenia odborných administra-
tívnych kapacít PPA v jednotlivých regiónoch.

9. Vyčleniť pre prístup Leader 10 % 
prostriedkov PRV

Vzhľadom k tomu, že Slovensko je jed-
nou z najvidieckejších krajín EU a prístup 
Leader je doteraz preukázateľne najefektív-
nejším nástrojom pre trvalo udržateľný roz-
voj vidieka zdola, malo by na jeho realizá-
ciu byť vyčlenených optimálne 10 % pros-

triedkov PRV a v každom inom operačnom 
programe aspon 5 %.

10. Umožniť čo najširšie a najrozma-
nitejšie formy spolupráce partnerstiev

Projekty spolupráce by mali byť zamerané 
nielen na výmenu skúseností, prenos know-
how a budovanie kapacít, ale aj na investič-
né aktivity. Do spolupráce by mali možnosť 
vstupovať nielen jednotlivé MAS, ale opráv-
nenými príjemcami by mali byť aj leadrovské 
partnerstvá bez štatútu MAS, ako aj regionál-
ne, alebo národné združenia MAS za účelom 
zvýšenia efektívnosti vložených prostriedkov 
a vyššej diseminácie poznatkov a skúseností.

Ing. arch. Peter Rusnák, Vidiecky 
parlament Banskobystrického kraja

www.nsrv.sk, www.bbvipa.webnode.sk
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http://www.nsrv.sk/
http://www.bbvipa.webnode.sk/
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O novém plánovacím období se v po-
slední době na půdě Národní sítě MAS 
i Spolku pro obnovu venkova hovoří ve 
všech pádech. A všichni už vědí, že je 
třeba se na něj především dobře připra-
vit. Své o tom ví Jan Florian mladší, 
koordinátor programu LEADER v jedné 
z nejlépe pracujících místních akčních 
skupin Český Západ – Místní partner-
ství. Jan Florian ovšem neuplatňuje své 
vědomosti o LEADERu pouze na území 
své místní akční skupiny. Jeho jméno je 
spojeno s LEADERem i při jeho dalších 
aktivitách. Je místopředsedou Národní 
sítě MAS ČR, je rovněž podepsán pod 
tzv. „kuchařkou“ pro uplatnění metody 
Leader v období 2014–2020, a aby toho 
nebylo málo, za NS MAS se účastní jed-
nání Podvýboru LEADER při Evropské 
síti pro rozvoj venkova. 

Jste místopředsedou Národní sítě 
MAS, kde máte na starosti jednak pra-
covní skupinu LEADER, jež se věnuje 
připomínkování pravidel čtvrté osy PRV. 
Co je jejím úkolem a jak hodnotíte její 
činnost za poslední tři roky?

Dali jsme si cíl jednat s ministerstvem ze-
mědělství a se SZIFem o úpravách pravidel 
Osy IV. PRV, která by lépe vyhovovala jednak 
místním akčním skupinám a pak také princi-
pům LEADERu. První verze pravidel, zveřejně-
ná v roce 2007, nebyla nastavena ve spolu-
práci s MASkami, národní síť nebyla tak silná 
a aktivní jako dnes, a nebyla proto pro tvůrce 
původních pravidel partnerem. V roce 2009 
se na ministerstvu začala utvářet Celostátní síť 
pro venkov a tím pádem byl i větší prostor pro 
diskusi. My jsme využili příležitosti a vmísili se 
do tvorby pravidel. Připadalo mi vhodné, aby 
existovala širší skupina zvolená z jednotlivých 
krajů, kde by měli všichni svého zástupce, a 
měli možnost se k pravidlům vyjádřit. Zpočát-
ku jsme měli dost práce, abychom pravidla 
upravili, protože přece jen osa IV. je hodně 
odlišná od těch ostatních. Podařilo se nám 
odstranit spoustu bariér ve smyslu definice 
způsobilých výdajů, příjemců, dotace, kritérií 
přijatelnosti, aby bylo možné podporovat co 
nejširší spektrum projektů, které co nejvíce 
odpovídají strategiím MAS. To byla taková 
hlavní změna, která se podařila už před dvě-
ma lety. Od té doby se už dělají spíše dílčí 
změny, aby měla pravidla nějakou kontinuitu. 
I když se pořád často aktualizují, tak nyní se 
jedná spíše jen o drobnosti, kterými se dopl-
ňuje původní myšlenka.

Pojďme pohovořit o jednotlivých slož-
kách toho procesu či spolupráce a vy-

jednávání. Začněme platební agentu-
rou a ministerstvem zemědělství. K ja-
kému posunu zde došlo?

Zpočátku jsme byli vnímáni z pohledu 
ministerstva jako někdo, kdo je příjemce 
a při komunikaci s ním je třeba postupovat 
velmi opatrně a ostražitě. Postupně se nám 
podařilo prosadit si jiný způsob vnímání 
MASek. Nyní si troufám řici, že jsme nahlí-
ženi jako nedílná součást struktury, která re-
alizuje Program rozvoje venkova. Naše při-
pomínky jsou relevantní a tím pádem se i mi-
nisterstvo, které je hlavním tvůrcem pravidel, 
se nebojí pravidla otevřít a nechat větší zod-

povědnost místním akčním skupinám. Pozi-
tivní je i to, že spousta těchto změn se po-
tom přenáší i do dalších os – zejména ve vzta-
hu ke třetí ose se nám podařilo promítnout 
i řadu vylepšení.

Dají se nějak vypozorovat změny po-
stojů a připomínek ze strany Národní sí-
tě MAS a jejich zástupců? Proměnilo se 
to nějak za tři roky?

Určitě ano. Snažíme se, aby naše připo-
mínky byly nějakým způsobem kultivované, 
abychom nepřednášeli, cokoliv nás napad-
ne, ale abychom minimálně znali evropskou 

Příprava strategií 2020 je velká příležitost pro venkov,
aby ukázal, že dokáže být soběstačný a samostatný
Rozhovor s  Janem Flor ianem mladším,  místopředsedou Národní  s í tě  MAS

 „Evropská komise podle našeho názoru ve svých legislativních návrzích připravila dobré 
podmínky pro zapojení místních obyvatel a subjektů do spoluvytváření budoucnosti regionu, 
kde žijí a působí. Tzv. komunitně vedený místní rozvoj je velkou příležitostí pro rozvoj našeho 
venkova. Pokud tato metoda bude využita ve všech operačních programech, bude to mít pro 
Českou republiku velký přínos,“ říká Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR, který má tuto 
problematiku v rámci NS MAS ČR na starosti.
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legislativu, z níž vychází programový doku-
ment a další souvislosti. Teď už se nám tak 
často nestává, že prosazujeme něco, co ne-
ní reálné – naopak se snažíme argumento-
vat, jak je možné se do stávající legislativy 
vejít. Právě s tím jsme mívali zpočátku pro-
blém – že jsme navrhovali něco, co z důvo-
du evropských nařízení a dalších dokumen-
tů není možné a trvalo určitou dobu, než 
jsme do toho pronikli. K významnému posu-
nu došlo u SZIFu. Zpočátku jejich zástupcům 
trvalo, než přistoupili na to, že místní akční 
skupiny jsou partneři, se kterými je třeba 
jednat. Za posledních pár let ale mohu říci, 
že spolupráce funguje skutečně dobře.

Bude práce pracovní skupiny a vyjed-
nání s platební agenturou a minister-
stvem zemědělství pokračovat i pro pří-
ští období? Říkal jste v úvodu, že původ-
ní pravidla tvořili v podstatě úředníci, 
nyní když došlo k posunu ve vyjednává-
ní – lze předpokládat spolupráci do bu-
doucna?

Doufám, že ano, a že další období se 
bude formovat skutečně na základě zkuše-
ností z toho stávajícího. I když nemůžeme 
být až přílišnými optimisty, velmi záleží kdo 
bude mít přípravu prováděcích předpisů 
pro příští období na starosti. Například na-
še MAS byla vybrána mezi deset pilotních 
MASkách v rámci LEADER+ 2004–2006. 
Díky tomu, že nás bylo jen deset, tak ko-
munikace mezi námi navzájem a i se SZI-
Fem byla hodně intenzivní, a my jsme dou-
fali, že zkušenosti, které od nás MZe a SZIF 
mají, využijí pro další období. Což asi čás-
tečně udělali, ale už nás jako stejně zkuše-
né partnery k formování pravidel oficiálně 
nepřizvali. Teď si myslím, že jsou obě stra-
ny poučené z toho, že spolupracovat je vý-
hodné. A než abychom se později dohado-
vali na tom, jak ta pravidla přeformulovat, 
bude lepší, budeme-li u jejich tvorby od za-
čátku. 

Tak to byla pracovní skupina LEADER. 
Co vaše nejnovější aktivita, která se vě-
nuje standardům MAS, které by měly vy-
ústit do určité certifikace MAS? Ta se za-
bývá fungováním a strukturou samot-
ných MAS. Co je jejím hlavním posláním?

Při prosazování zjednodušení pravidel se 
nám nezřídka stává, že partneři – minister-
stvo nebo SZIF – argumentovali, že musíme 
dát vždy pozor, že je zde řada MASek, kte-
ré nejsou až tak kvalitní a že zjednodušení 
musíme nastavovat opatrně, aby se z Osy 
IV. nestal nástroj, který by bylo možné zne-
užít. Takže už zde vznikla potřeba nějakým 
způsobem identifikovat MAS, které nejsou 
kvalitní a pomoct jim ke zlepšení. Potřeba 
nastavení jakýchsi mantinelů vzešla i od 
vyjednávacího týmu NS MAS, který jedná 
o uplatnění metody LEADER v dalším obdo-
bí a opět se setkává s tím, že je potřeba říct 
jakou úroveň kvality, důvěryhodnosti a pře-
devším transparentnosti můžeme od MASek 
očekávat. Z těchto důvodů jsme se rozhod-
li, že je třeba stanovit minimální standardy, 
které definují co místní akční skupina je, jak 
mají být tvořeny její orgány a jak má mít na-
stavené rozhodovací procesy, ale také jak 
má fungovat její sekretariát. Když budou 
MASky takové standardy splňovat, tak jsme 
jako národní síť schopni se za ně postavit. 
Oslovili jsme proto členy pracovní skupiny 
LEADER, členy pracovní skupiny Hodnocení 
MAS a členy výboru, aby nám pomohli pra-
covat na tomto úkolu. Začali jsme se schá-
zet a dáváme dohromady své podněty k to-
mu, co by ty standardy mohly obsahovat. 

V jakém časovém horizontu by tyto 
standardy měly být připravené a jak 
daleko potom bude k oné certifikaci?

Pracujeme na tom zhruba od konce břez-
na, zatím se pracovní skupina sešla čtyřikrát, 
nakupila se řada podnětů, které v užším kru-
hu zpracujeme. Předpokládám, že během 
června bychom mohli dát členům sítě první 

návrh. Ten bychom po připomínkování kon-
cem léta zveřejnili i dalším partnerům.

A ta certifikace?
Zatím jsme neřešili do detailů, jak bude 

postavena, a není ani celkem jasné, na co by 
mohla být využita. Bude to spíše pravděpo-
dobně otázka prestiže, než aby to mělo na-
příklad vliv na další kompetence, výši aloka-
ce a podobně. Předpokládám, že se to bu-
de zpracovávat spíše až na podzim letošního 
roku.

Jak výstupy těchto dvou pracovních 
skupin ovlivňují hodnocení místních akč-
ních skupin, jak toho MASky využívají 
pro své zlepšení?

Spíš bych řekl, že je tomu obráceně. Bě-
hem hodnocení se MASky snaží prezento-
vat své nejlepší vlastnosti. My proto pracu-
jeme i s materiály z dosud proběhlých hod-
nocení a se snažíme vychytávat zajímavé 
projekty a postupy, které by se potom daly 
použít jako příklady dobré praxe. 

Jezdíte do Bruselu na různá jednání. 
V čem jsou tyto akce podnětné pro prá-
ci s českým ministerstvem zemědělství… 
a naopak, lze tam prosadit něco, čemu 
se zase daří na naší půdě?

Jezdím na jednání Podvýboru LEADER při 
Evropské síti pro rozvoj venkova, kde má ka-
ždý stát dva zástupce. Jeden je tam za řídící 
orgán, druhý za celostátní síť pro venkov. Se-
tkání se konají dvakrát za rok a asi čtyři setká-
ní zpátky se podařilo prosadit, že tam za ČR 
jezdí ještě zástupce platební agentury. Takže 
je tam ministerstvo, SZIF a my, což má právě 
výhodu v tom, že ty zajímavé příklady, jak ap-
likovat evropskou legislativu, u nás můžeme 
takto jednodušeji přenášet. Tam se rovnou 
poradíme, jak by prezentované příklady šly 
využít u nás, jak zjednodušit a nastavit pravi-
dla. V tomto směru je přínosné, že tam jezdí-
me všichni tři. Nedá se říct, že bychom tam 
my představovali naše návrhy, je to spíš pre-
zentace toho, jak evropské komise postoupi-
la, co změnila, kolik je projektů spolupráce 
v průřezu Evropou, jakého typu jsou atd.

V Bruselu se v nedávné době usku-
tečnila konference LEADER event 2012. 
Účastnily se jí hlavně místní akční sku-
piny. Můžete přiblížit, jaká byla?

To byla akce, kterou Contact point Ev-
ropské sítě pro rozvoj venkova pořádá již 
druhým rokem. Jedná se o setkání MAS 
z celé Evropy, letos se účastnilo pět set zá-
stupců ze všech členských států a cílem kon-
ference bylo vytvořit prostředí pro navázání 
mezinárodní spolupráce a předat si zkuše-
nosti s tvorbou a implementací strategií. Od 
nás tam bylo čtrnáct zástupců z MAS, kteří 
se účastnili různých na slepo domluvených 
schůzek s jinými MASkami, které měly třeba 
podobná témata, jimiž se zabývaly a nava-
zovaly kontakty pro budoucí spolupráci.
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Mluvil jste o evropské i národní úrov-

ni. Popište také fungování vaší MAS 
Český Západ – Místní partnerství. Tato 
MAS začínala již v prvním LEADERu ČR 
a patří rovněž k nejlepším v ČR. Čím to, 
že tak dobře fungujete?

MAS Český Západ – Místní partnerství 
funguje od roku 2004, byli jsme úspěšní 
v LEADERu ČR v roce 2004 a 2006 v LEADE-
Ru+ a nyní v tom stávajícím. Našim největ-
ším tématem a vlastně i názvem současné 
strategie je vytváření „míst k setkávání“. 
Snažíme se vytvářet prostranství pro setká-
vání obyvatel na vesnicích – kulturní domy, 
návsi, hřiště, veřejná prostranství, ale také 
památky, protože jsme v regionu Sudet, 
který je hodně postižený právě výměnou 
obyvatelstva po druhé světové válce. Takže 
máme řadu kostelů, které jsou v havarijním 
stavu, některé dokonce nemají už ani stře-
chu, nebo které jsou jinak zásadně poniče-
né. Řešíme tak úplně základní věci jako je 
například kompletní zastřešení, statické za-
bezpečení apod. Což je kontrast například 
s řadou MAS na Moravě, které řeší, jestli 
dát do kostela koberec nebo podlahové vy-
tápění. Také se hodně snažíme zapojovat 
mládež. Měli jsme takový specifický pro-
gram s názvem Mladé nápady pro Český 
západ, kde jsme podpořili asi 30 projektů 
pro mládež. Na základě toho vznikl vlastní 
grantový program Mikroregionu Konstanti-
nolázeňsko, který se jmenuje Haranti (po 
Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic) ten 
podporuje ročně asi deset projektů nefor-
málních skupin mládeže s celkovou alokací 
cca 100–120 tis. Kč. Naší snahou nyní je, 
aby podobný program spustily také dva dal-
ší mikroregiony, které tvoří území naší MAS.

Popište ještě, jak vypadá vaše kon-
krétní pomoc pro žadatele v programu 
LEADER a v dalších programech?

Snažíme se vést naše žadatele k zodpo-
vědnosti za vlastní projekt. Chceme, aby si 
sami připravovali žádosti, sami si vedli pro-
jekt. Pořádáme proto pro ně semináře, na 

kterých jim radíme jak vyplnit žádost, co 
všechno pro to potřebují. Pro předkladatele 
podpořených projektů poté máme další se-
minář, kde znovu a detailněji vysvětlíme veš-
keré podmínky, postupy pro výběr dodava-
telů a také všechny informace k ukončení 
projektu. V průběhu se snažíme být jim 
k dispozici na konzultace. A snažíme se vy-
hnout tomu, aby byly ve hře nějaké agentu-
ry nebo externí zpracovatelé, kteří by z toho 
systému jednak tahali peníze a jednak by se 
nám také mohlo stát, že projekty, které se 
realizují, nejsou úplně přesně to, co žadate-
lé chtěli. Proto se raději i za cenu útrap sna-
žíme žadatele dovést k tomu, aby si dělali 
maximum sami. To je pro ně nejlepší škola 
a oni se naučí získávat samostatně peníze 
a psát projekty a nepotřebují nutně agentury. 
To je taková naše hlavní strategie. A druhá 
věc – snažíme se jim pomoci také s projekty 
mimo LEADER. Radíme jim, co by mohli vy-
užít, kde jsou jaké finanční zdroje. Adresně 
se zaměřujeme na ty, kteří řeší nějaký typ 
projektu, na který je aktuálně vyhlášená vý-
zva – aby se zbytečně nečerpaly peníze ze 
Strategického plánu LEADER, a takové žá-
dosti se jim snažíme pomoct zpracovat. 

Jak jste spokojen s komunikací mezi 
místními akčními skupinami na úrovni 
Plzeňského kraje? Jaké jsou a v čem se 
liší jejich práce?

Máme pestrou paletu MAS, je jich jede-
náct a dalo by se říct, že náš kraj je MASka-
mi již pokrytý. Máme tam zastoupeny ty, 
které byly hodnoceny jako nejlepší i ty, kte-
ré byly v horších kategoriích. Velmi mne tě-
ší, že se koncem loňského roku podařilo na-
vázat na impuls krajského města Plzně, kte-
ré získalo titul Evropské hlavní město 
kultury pro rok 2015. Plzeň si nechce tento 
titul nechat jen pro sebe, ale chce, aby ten 
efekt byl vidět v celém regionu. Takže oslo-
vila MASky s tím, zda by se zapojily. A nám 
se zase podařilo připravit projekt spoluprá-
ce, kterého se zúčastní sedm z jedenácti 
MASek v kraji. Ten by měl dotáhnout kul-
turní aktivity na venkov a zároveň venkov 
prezentovat v Plzni. Snažíme se o hodně 
inovativní způsob prezentace, aby nešlo jen 
o nějaké klasické rozdávání letáků. Mělo by 
to být takové venkovské Expo, každý by měl 
do Plzně přivézt největší raritu ze svého 
území. Některé oblasti by se tak mohly pre-
zentovat živým dudákem, jiná 3D modelem 
dominanty regionu atd. 

Před dvěma lety jste byl také v hodno-
titelské komisi, v pracovních skupinách 
se setkáváte se zástupci jednotlivých 
MAS. Je možné to spektrum nějak po-
soudit? Lze například i krajově odlišit?

Jsem rád, že jsem mohl být v roce 2010 
v hodnotitelské komisi. Objížděl jsem Olo-
moucký kraj a zároveň jsem mohl být prů-
vodcem u nás v kraji. Takže jsem měl mož-
nost poznat asi dvacet místních akčních sku-
pin, možná i víc. A poznal jsem ty nejlepší i ty 
úplně nejslabší. Což byla vynikající zkuše-
nost. Právě díky tomu si troufám říct, že jsem 
při spoustě návrhů spíše zdrženlivý, protože 
v řadě případů opravdu ještě máme co do-
hánět. Tak si dávám pozor, abychom nepro-
sazovali všechny požadavky a připomínky, 
když vím, že úroveň MAS je různá. Jinak si 
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myslím, že najít kritéria a ukázat na ty nejlep-
ší i nejhorší je hodně těžké. Protože činnost 
MASek je velmi pestrá. Když je MASka tak 
nějak „divná“ a něco tam nefunguje, tak to 
často můžete leda „cítit“, ale podle fakto-
grafických a technických kritérií na to lze vel-
mi těžko ukázat. To vnímám jako největší sla-

binu, protože takové posuzování je často 
vnímáno jako subjektivní. Na druhou stranu 
si myslím, že pokud bychom byli schopni 
shodnout se na tom, že je nějaká komise, 
která na to má „cit“, dokáže to odhadnout, 
tak i ta by to uměla objektivně posoudit bez 
zvláštních technických kritérií.

To je tedy Vaše osobní zkušenost. Co 
můžete obecně říci o členech pracovních 
skupin, o těch, kteří se scházejí na jed-
náních? Jací to jsou lidé? Mají o LEADER 
zájem?

Jako všude, nejsou všichni stejně aktivní. 
Ve všech skupinách je jádro například pěti li-
dí, kteří jsou velmi aktivní. Vloni při úpravách 
pravidel byla celá pracovní skupina LEADER 
velmi činorodá a dařilo se, aby fungovala. 

Byla zpracována kuchařka na pomoc 
představ strategií MAS do budoucna 
(Komunitně vedený místní rozvoj v pra-
xi ČR). K čemu je dobrá?

Kuchařka má dva hlavní účely. Jednak 
představit MASkám, co je asi čeká – aby se 
začaly už nyní připravovat a rozmýšlely, zda 
zvládnou větší a širší objem financí a jak pro-
káží svoji důvěryhodnost a třeba je také upo-
zornit, že bude třeba získat další zaměstnan-
ce. A na druhou stranu má ukázat minister-
stvům a dalším partnerům, že jsme připraveni 
jako MASky pomoct s implementací progra-
mů, především s těmi menšími projekty, kte-
ré jsou pro ně příliš drobné a příliš málo ná-
ročné – to je přesně úkol pro MASku, která 
zde může uplatnit své schopnosti. 

Když je teď připraven tento dokument 
a srovnáte znalost fungování MAS, mys-
líte si, že jsou schopny tento plán ve sta-
vu, v jakém se teď nacházejí, realizovat?

Myslím, že každá MAS bude muset trochu 
přidat, aby dosáhla nově nastavených základ-
ních standardů, které budou daleko nároč-
nější než dosud. Některá MAS bude muset 
přidat víc, některá méně, aby byla schopna 
splnit to, co se od ní bude očekávat. Na dru-
hou stranu je to velká příležitost pro venkov, 
aby ukázal, že dokáže být soběstačný při 
správě svých práv a je schopen problémy ře-
šit zespoda. Pokud to místní akční skupiny 
nezvládnou, pak je těžké očekávat, že by to 
někdo jiný mohl za toto území zajistit. 

Brzy má být vypsáno zcela nové opat-
ření Programu rozvoje venkova na osvo-
jování schopností MAS, resp. Získávání 
dovedností, animace a provádění (III.4.1.). 
Myslíte, že tohle opatření pomůže rozvi-
nout systém MAS?

Když jsme si dali za cíl pro budoucí období 
pokrýt venkov České republiky místními akč-
ními skupinami, pak musíme mít nějaký ná-
stroj jak toho dosáhnout. Myslím, že je velkým 
úspěchem, že se nám podařilo prosadit do 
PRV ještě teď ke konci období nové opatření, 
které rozšíří pokrytí venkova fungujícími MAS. 
I z hlediska Evropy je to takový unikát. Poda-
řilo se nám také prosadit princip „kouče“ ne-
bo lektora pro novou MAS z řad těch zkuše-
ných. Máme zpracovanou i analýzu, že se tak 
pokrytí metodou LEADER a kvalitními MAS 
rozšíří i na „bílá místa“, která dosud nebyla 
zapojena do programu LEADER, nebo třeba 
tato partnerství nějak fungovala, ale nebyla fi-
nancovaná z PRV. Myslím, že to bude dobrý 
nástroj. Rozhovor vedl Tomáš Šulák
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MAS ČESKý ZáPAD – MíSTNí PARTNERSTVí
Místní akční skupina Český západ se nachází v západní části České republiky a skládá se ze tří 
mikroregionů (Mikroregion Konstantinolázeňsko, Stříbrský region, Mikroregion Hracholusky), 
města Planá, městyse Chodová Planá a tří menších obcí (Blažim, Čerňovice, Ostrov u Bezdru-
žic). Na jejím území žije 27 235 obyvatel v převážně malých venkovských obcích a pěti malých 
městech – Stříbře, Plané, Kladrubech, Bezdružicích a Černošíně. MAS Český Západ zaujímá 
735 km2, což je více než třetina okresu Tachov a malou část okresu Plzeň-sever.
MAS Český Západ byla úspěšná v programech Leader ČR 2004 a 2006 a jako jedna z de-
seti pilotních MAS v ČR realizovala svoji rozvojovou strategii v rámci programu Leader+ 
v letech 2005–6. V dubnu 2008 byla MAS vybrána k realizaci tzv. Strategického plánu 
LEADER „Sudety – místo k setkávání“ v rámci programu LEADER 2007–2013.
MAS Český Západ – Místní partnerství vznikla v roce 2004, ale příprava na její založení 
probíhala již od roku 2003. V počátku zahrnovala MAS pouze území Mikroregionu Kon-
stantinolázeňsko, Stříbrského regionu a města Planá. V roce 2007 došlo k významnému 
rozšíření území MAS o Mikroregion Hracholusky a Městys Chodová Planá.

Zdroj: www.leader-ceskyzapad.cz
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Veřejné dražby a Voda v krajině, dvě hlavní témata, jimiž se zabýval Spolek pro obnovu venkova ČR na schů-
zi, která se uskutečnila 2. května 2012 v Senátu v Praze.

veřejné dražby

Zdeňka Niklasová: „V oblasti dražeb vládne 
neuvěřitelný chaos.“

Informace, jak zpeněžit obecní majetek veřejnou dražbou, po-
dala na schůzi Spolku ředitelka odboru veřejných dražeb při 
MMR Zdeňka Niklasová. Uvedla, že ministerstvo pro místní roz-
voj nabízí obcím konzultační dny a informace poskytuje odbor i na 
webových stránkách MMR, taktéž nabídla osobní pomoc po před-
chozí domluvě či možnost uspořádat seminář například pro mik-
roregion.

Podle Niklasové je v oblasti dražeb neuvěřitelný chaos. „Draž-
by totiž upravuje více právních předpisů, provádějí je různé práv-
ní subjekty a korunu tomu dávají média, která si pletou pojem 
dražby a aukce. Směšují to dohromady a mají to za jeden způsob 
zpeněžování, byť to z právního hlediska jedno a totéž není. Zá-
kon o veřejných dražbách spadá do působnosti MMR, Občanský 
soudní řád spadá do působnosti Ministerstva spravedlnosti, Zá-
kon o podnikání na kapitálovém trhu spadá do působnosti Mini-
sterstva financí a Aukce, které nejsou upraveny žádným zvlášt-
ním předpisem, se řídí obecně platnými právními předpisy, tzn. 
Občanským obchodním zákoníkem,“ seznámila přítomné. Uved-
la, že pokud chce obec zpeněžit majetek, má možnost prodat ho 
buď přímo, uspořádat výběrové řízení, veřejnou obchodní sou-

těž, obálkovou metodu, atd.,“Na to vše potřebuje kupní smlouvu. 
Má ale také možnost dát zbytný majetek do dražby. V tomto pří-
padě bude obec postupovat podle ZVD, kdy se bude jednat o pře-
chod vlastnictví,“ řekla Niklasová. Následně informovala, jak po-
stupovat u nedobrovolných dražeb, vysvětlila zákon o veřejných 
dražbách a jeho výklad, přidala několik příkladů z praxe pro po-
učení. (Celý podrobný přepis projevu a prezentaci naleznete v zá-
pise ze schůze Spolku na webových stránkách www.spov.org).

Spolek se v květnu zabýval vodou v krajině,
pozemkovými úpravami i veřejnými dražbami
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Květnová schůze SPOV měla hlavní téma „Voda v krajině“

Zdeňka Niklasová

http://www.spov.org
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voda v krajině

Eva Voženílková: „Je třeba upozorňovat
na ty, kdo nevhodně hospodaří a způsobují 
škodu na majetku.“

Prezentaci na téma Voda v krajině představila na schůzi Spolku 
Eva Voženílková z ministerstva životního prostředí. (Celá pre-
zentace je umístěna na webu Spolku.) Uvedla, že v rámci své působ-
nosti může každý upozorňovat na nevhodně hospodařící subjekty 
či vlastníky. Může podávat stížnosti, podněty k prošetření a také ža-
loby. Připomněla případ obce Němčovice, kde měla jistá zemědělská 
společnost na svědomí škody na majetku obce kvůli špatnému hos-
podaření. „Splachy z polí se děly kvůli pěstování nevhodných plodin 
na svažitém pozemku, převážně kukuřice,“ řekla Voženílková a do-
dala, že ve vleklém sporu nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovná-
ní a proto zde neexistuje precedens, na který řada starostů čekala. 
„I když mimosoudním vyrovnáním zemědělská společnost do jisté 
míry uznala svou vinu, nepadl žádný rozsudek,“ řekla Voženílková.

Petr Birklen: „Do roku 2015 je třeba zpraco-
vat ještě dva tisíce územních plánů.“

Petr Birklen z Agentury ochrany přírody a krajiny seznámil 
přítomné s problematikou územního plánování. Uvedl, že aktualiza-
ce územních plánů je v plném proudu. Do roku 2015 mají být po-
dle stavebního zákona všechny zpracovány, stále jich však ještě oko-
lo dvou tisíc zbývá. „Je to velký prostor na řešení tematických okru-
hů v územním plánování a jedním z nich je bezesporu řešení krajiny. 
Podkladem pro zpracování ÚP jsou mj. územní studie. Pokud jsou 

uplatněny z jiného podnětu – např. orgánu ochrany vod nebo orgá-
nu ochrany přírody – může být uloženo uhrazení části nebo všech 
nákladů na tuto studii. Proto by měly být uplatňovány pouze tam, 
kde to má smysl a kde jsou k tomu závažné důvody,“ řekl Birklen. 
(Prezentace Petra Birklena je samostatně uložena na webu Spolku.)

Eduard Kavala: „Odborníci nejsou tam,
kde by měli být.“

Předseda Spolku Eduard Kavala reagoval, že otázkou je 
mnohdy uplatnění toho, co zaznělo. „Řada starostů v současné 
době řeší územní plán, není přitom vůbec jednoduché se v tom zo-
rientovat. Zvláště noví starostové jsou často odkázáni na erudova-
nost zpracovatele ÚP a tam jsou zase limitováni finančně. Proto se 
mnozí do žádných větších rozborů nepouštějí,“ řekl Kavala. 

Kavala se domnívá, že odborníci nejsou tam, kde by být měli. 
„Pořád se něco centralizuje a vymýšlí a my narážíme i se staveb-
ním řádem na to, že jsou vedoucí stavebních i vodohospodářských 
odborů zváni na různé porady, ale z jejich fundovanosti mám ně-
kdy husí kůži, protože tomu sami nerozumí,“ uvedl Kavala a při-
dal zkušenost z vlastní obce, která získala dotaci z EU přes MŽP na 
zpracování protipovodňového řešení krajiny. „Bělotín je na rozvo-
dí, čili tam není žádný velký tok. Co naprší, spadne do údolí a za-
plaví některé domy i čtyřikrát za sebou. A oni komunikují s minis-
terstvem a nejsou schopni dojít k řešení, které je průchodné u MŽP. 
I na nejvyšším orgánu jsou tedy nastavena pravidla, která umějí vy-
řešit Bečvu, Moravu apod., ale neumějí vyřešit klasické pole. Po-
měrně dobře jsme udělali pozemkovou úpravu, kde k tomu máme 
jen v jednom katastru vyčleněno 300 ha, což je obrovský úspěch 
– než nám to stát stihl před nosem prodat. Jsme tedy připraveni, 
ale stále nejsme schopni „napasovat“ se na to, aby ta opatření 
(z mého pohledu naprosto jednoduchá) byla podpořitelná. Jakoby 
se nevlezla do daných škatulek. Spoléháme tedy na to, že pozem-
ková úprava – natvrdo realizovaná – to vyřeší,“ dodal Kavala.

Jaroslav Vítek: „Pozemkové úpravy jsou
jedinečným nástrojem k úpravě krajiny.“

Jaroslav Vítek z Ústředního pozemkového úřadu vzpo-
mněl na seminář k erozi půdy, který před čtyřmi lety zorganizoval 
SPOV ČR, také na dřívější jednání Spolku, jichž se účastnil, na mo-
nitorovací výbor, kde se s Radanem Večerkou domluvil na vzniku 
pracovní skupiny SPOV + NS MAS + PÚ z hlediska zapojení obcí 
a MASek do přípravy pozemkové úpravy. „Myslím, že přirozené 
udržení vody v krajině je naší prioritou, vedle ochrany půdy a bo-
je s degradací,“ uvedl například Vítek. 
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Eva Voženílková

Petr Birklen
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Pohovořil také o své nedávné zkušenosti s předsudky k pozem-
kovým úpravám. „První předsudek je ten, že jsou složité a drahé. 
Ale když nakládáme s majetkem lidí – na úrovni rozhodnutí soudu 
– tak to nemůžeme dělat jen tak od stolu. Za druhé potřebujeme 
obnovovat krajinu a řešit všechny ty neduhy. Za třetí musí být zpra-
cování takové, aby se podle něj dalo investovat. Další předsudek 
je ten, že je tady moc zeleně, která komplikuje hospodaření. S hrů-
zou jsem zjistil, že námi prosazovaná ochranná zeleň podél bloků, 
byla SZIFem zemědělcům donedávna vyhazována z dotací. To je 
pak problém u nás na ministerstvu. Ale důležité je, že to řešíme,“ 
řekl Vítek. Uvedl také, že prioritou jeho úřadu je přispět ke srozu-
mitelnosti pozemkových úprav. Seznámil přítomné se svou prezen-
tací o pozemkových úpravách, které jsou, dle jeho slov, jedineč-
ným nástrojem obnovy krajiny. 

Vítek řekl, že v současné době úřad pracuje s úsekem vodního 
hospodářství na společné metodice, která pomůže ke vzniku nové 
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Jan Tomiczek, Miroslav Bena, Radoslav Hanačík

Tajemnice Kateřina Kapková nahrává prezentace hostů

spolupráce s podniky Povodí. „Máme vynikající spolupráci s ŘSD 
při budování železničních koridorů. Tam se nám i s Pozemkovým 
fondem podařilo využívání prostředků zefektivnit,“ uvedl dále. 
Zdůraznil také, že obec má pro jeho úřad v pozemkových úpravách 
jednoznačně výsadní postavení. „Spíš bych upozornil na to, že by 
bylo dobré, kdyby se zástupce obce vždy účastnil kontrolních dnů 
a aby aktivně komunikoval. Tam, kde komunikace vázne, dochází 
pak k problémům při projednávání i dokončení pozemkové úpra-
vy,“ řekl Vítek.

V následující diskusi se o slovo přihlásili předseda Spolku Edu-
ard Kavala, Jan Tomiczek, Marcela Harnová, Stanislav Rampas, Jan 
Beno i Mojmír Kovář a další.

Ze zápisu zpracovala šum, foto: TSu
Nezkrácený zápis s podrobnými

výstupy a prezentacemi naleznete zde:
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/default.aspx

Jaroslav Vítek

http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/default.aspx
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Tři slunečné dny strávilo zjara putováním po Moravě sedmnáct sta-
rostek a starostů z území celého Slovenska. Přijeli obdivovat přírodní 
krásy i památky, ale především načerpat zkušenosti v nejrůznějších 
oblastech venkovského života. Program pro ně ve dnech 26. až 28. 
dubna zajistil Spolek pro obnovu venkova ČR, v čele se svým předse-
dou Eduardem Kavalou. Hosty doprovázel jeho slovenský kolega, 
předseda Spolku pre obnovu dediny SR František Ďurčenko.

Poprvé vystoupila slovenská delegace z mikrobusu v obci Třa-
novice v Moravskoslezském kraji. Tam si vyslechla pár slov o čin-
nosti Školy obnovy venkova a krajské organizace Spolku, sezná-
mila se s možnostmi ekologického vytápění a prohlédla si výstavu 
na téma využití brownfieldů. Druhou zastávku si Slováci udělali 
v Bělotíně na Olomoucku. Prohlédli si mateřskou i základní školu 
a kostel, seznámili se s Hranickou rozvojovou agenturou a nave-
čer se přesunuli do lázní Teplic nad Bečvou, kde si dopřáli procház-
ku a uhličitou koupel. 

V pátek pokračoval jejich program v Tučíně – vesnici roku 2009. 
Starostové se tam projeli vláčkem Tučolínem a poslechli si, jak se 
soutěží o titul na evropské úrovni. Poté se přesunuli do kraje Zlín-

ského. Obec Modrá se delegaci pochlubila mimo jiné archeoskan-
zenem a významnými krajino-vodohospodářskými úpravami. Ne-
mohla pak samozřejmě chybět ani návštěva svatostánku v blízkém 
Velehradu. Následně si hosté ze sousedství prohlédli obec Komňa, 
která získala titul Vesnice roku v roce 2011 a navečer se přesunu-
li do Bořetic, vítěze roku 2005. Tam je čekala návštěva republiky 
Kraví hora a košt lahodného vína. 

V jihomoravských Miloticích se třetí den svého pobytu v naší re-
publice slovenští starostové dozvěděli, jak se dá ekonomicky po-
vznést území s pomocí venkovské turistiky a pak se vydali obdivo-
vat krásy tamního zámku. Jejich poslední zastávkou byl Hostětín, 
který vstoupil do povědomí mnohých jako ekologická vesnice. Jed-
na z účastnic poznávacího zájezdu, Marika Čuchtová, popsala své 
pocity po návratu domů těmito slovy: „Bol to fantastický zážitek. 
Kdo nevidel, nech ľutuje, kdo bol, nech si uchová spomienky dlho, 
predlho.“ 

Kateřina Kapková, tajemnice SPOV
Fotografie: František Ďurčenko,

Marika Čuchtová, Kateřina Kapková

Jan Tomiczek a Kateřina Kapková, Třanovice

František Ďurčenko s Eduardem Kavalou v Bělotíně Milotice

starosta Tučína Jiří Řezníček Archeoskanzen v Modré

Velehrad

Tučolíno

Slovenští starostové se přijeli inspirovat na Moravu
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Dvacet českých a moravských starostů, mezi nimiž převládali 
účastníci minulých ročníků soutěže Vesnice roku, sklidilo obrovský 
úspěch na své premiéře ve fotbalovém mistrovství Evropy. Probo-
jovali se až do finále, kde porazili Slováky 4:1 a tím si zajistili abso-
lutní vítězství. Státní hymnu jim do Polska přijel zazpívat spolu se 
svým sborem předseda SPOV ČR Eduard Kavala.

První ročník fotbalového EURO starostů se před čtyřmi lety ode-
hrál v Rakousku. Letos v květnu se jeho účastníci sešli v Polsku. Če-
ši tam však obuli kopačky poprvé. „Ten impuls přišel ode mě,“ při-
znal Viktor Liška, starosta Vesnice roku 2010 – Ratměřic. Původně 
měl hrát také, ale ze zdravotních důvodu se pak uchýlil „pouze“ 
do role hlavního koordinátora. „Účastnil jsem se před čtyřmi lety 
studijního zájezdu po několika evropských zemích a jeden němec-
ký starosta se mě tam ptal, proč nemáme svůj tým na fotbalovém 
EURO. Vzal jsem ho za slovo a na letošní ročník jsem ho pomohl 
sestavit,“ řekl Liška. 

Soustředění a příprava fotbalistů proběhla v dubnu v obci Ústí na 
Přerovsku. Samotné zápasy se odehrály ve dnech 14. až 18. května 
v polském městě Tychy. Hned na úvod porazili čeští starostové své 
rakouské kolegy 11:1, poté zdolali Ukrajinu stavem 3:0 a Německo 
připravili o obhajobu minulého vítězství stavem 3:1. Polští starosto-
vé prohráli s našimi 6:2, italští 5:1 a slovenští ve finále 4:1. 

„V legraci jsem se nabídl, že pokud mí kolegové vyhrají, přije-
du jim osobně zazpívat hymnu. A oni opravdu vyhráli. Byl to moc 
hezký zážitek,“ podělil se o své pocity ze slavnostního závěrečné-
ho ceremoniálu předseda Spolku Eduard Kavala, který se do Pol-
ska vydal i s částí svého pěveckého sboru.

Kateřina Kapková, foto: obec Ratměřice

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  2 0Z
Čeští starostové hned napoprvé vyhráli fotbalové EURO

Předseda jihočeského SPOV Jan Malík 
hodnotil spolupráci na jednání SMS

Přiznám se, že vznik vašeho sdružení jsem zpočátku přijímal tro-
chu s obavami, zda to nepovede k rivalitě a přetahování na našem 
společném „venkovském písečku“ – a tím oslabení pozice venkova!

O to víc jsem nyní mile překvapen a nadšen z krásné vzájemné 
podpory, porozumění a spolupráce jak na celostátní, tak i na kraj-
ské úrovni – a upřímně za vše děkuji!

Kéž by se nám společně podařilo vytvořit stejné vazby i s naším 
společným třetím partnerem – SMO! Pak bychom mohli věřit a utě-
šovat se pověstnými „třemi Svatoplukovými pruty“, které když dr-
ží pohromadě, nikdo je nezlomí!

sPoluPráce s sMs
Ale vraťme se k naší vzájemné spolupráci v kraji. Přestože zača-

la teprve v loňském roce, nebylo toho málo.

Z  p r o j e v u  n a  j e d n á n íZ 2011:
• 26. 1. 2011 na našem semináři pořádaném ve spolupráci s MV 
ČR bylo zveřejněno společné prohlášení pana Irala, předsedy SMS 
JčK a SPOV JčK k diskriminaci venkova v ROP – NUTS II Jihozápad
• 4. 4. – navštívil naši valnou hromadu spolku a aktivně vystoupil 
i pan Josef Bartoněk, předseda SMS ČR
• 31. 8. jsme propagovali a aktivně navštívili seminář Stanislava Pol-
čáka k RUD v Českých Budějovicích pořádaný SMS a pozvali jsme tam 
starosty na připravované shromáždění starostů do Prahy k úřadu vlády.
• 7. 9. jsme na setkání u pana hejtmana sestavovali společné sta-
novisko vedení kraje, SPOV a SMS JčK k RUD (předané na setkání 
v Praze panu premiérovi a ministru financí).
• 8. 9. společná výzva předsedů SMS a SPOV kraje k účasti na se-
tkání starostů v Praze spolu s nabídkou Spolku zajistit pro všechny 
bezplatnou autobusovou dopravu
• 21. 9. – shromáždění starostů k RUD v Praze – předání Společ-
ného prohlášení vedení kraje, SMS a SPOV JčK k RUD premiérovi 
vlády ČR a v PS i ministru financí p. Kalouskovi.
• 31. 10. Společná výzva (SMS, SPOV a SMOJKu) poslancům a se-
nátorům kraje.
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to prostředky i přes současnou finanční krizi. Podílíme se i na při-
pomínkování dalších rozvojových programů kraje (od GK, PRV, 
ROP i PRK). Kraj většinou i podporuje naše stanoviska a požadav-
ky při jednání s vládou i jednotlivými ministerstvy. Naše vzájemné 
vztahy nám ostatní krajské Spolky právem závidí!

další Partneři
Také s ostatními partnery máme konkrétní spolupráci. S Agrár-

ní komorou jsme zorganizovali pro jihočeské MAS zájezd na exkur-
zi a výměnu zkušeností do Rakouska. Máme zastoupení v jejich KIS. 
S vedením Výstaviště Země Živitelka jsme rozšířili původní 2 hodi-
novou členskou schůzi SPOV na výstavišti o účast MR a MAS dnes 
už nejen z ČR, ale i ze zahraničí, a to z původních 40 m2 výstavní 
plochy na letošní velký pavilon Z + venkovní podium, na kterém na-
še krajská organizace zajišťuje a spolufinancuje přes členský JfoS (Ji-
hočeské folklorní sdružení) vystoupení minimálně dvou folklorních 
souborů denně. Podílíme se také na akcích JfoS – soutěže „Zpěvá-
ček roku“, na které se vybírají reprezentanti kraje do celostátní sou-
těže ve Velkých Losinách a také na festivalu v Kovářově. Společně 
také nabízíme a zajišťujeme členům kulturní program pro různé 
obecní slavnosti.

Podobná spolupráce je i se SKIP JčK (Sdružení knihovníků a in-
formačních pracovníků). Jde o jejich trvalé zastoupení v komisi 
soutěže Vesnice roku kraje i v celostátní soutěži – organizace vý-
stavy se seminářem na ZŽ k regionální literatuře. Podpořili jsme 
úspěšně SKIP dopisem s výzvou premiérovi k odvrácení záměru MV 
ČR zrušit PIK (projekt internetizace knihoven) a přispěli jsme tak 
k jeho dalšímu pokračování. V současné době připravujeme společ-
ně seminář na 12. – 13. 7. v Chelčicích pro starosty a knihovníky.

Máme také samozřejmě aktivní zastoupení v Celostátní síti pro 
venkov JIhočeského kraje.

Po vstupu Jednoty – sdružení COOP do SPOV ČR jsme letos 
v březnu navázali kontakty se všemi řediteli Jednoty okresů kraje 
a prezentovali svou činnost a možnosti vzájemné spolupráce na 
společné poradě ředitelů z kraje.

Prezentace MAS a souborů z jižních Čech na Zemi živitelce 2011

• 1. 11. – zajištění dalších podpisů starostů na Společné výzvě.
• 9. 11. – podpora další akce SMS k RUD na předsednictvu Spol-
ku – vyvěšování vlajek a plakátů – výzva členům a pozorovatelům 
SPOV JčK
• 29. 11. – Setkání starostů s poslanci a senátory za JčK věnované 
RUD s účastí představitelů kraje, SMS, SMOJKu a SPOV JčK 

2012:
• 13. 3. – podpora petice SMS na záchranu českého regionální-
ho školství
• 12. 4. – seminář SMS v Lochovicích. „Poštovní služby v obcích“. 
Na přání našich účastníků se chceme pokusit uspořádat společně 
„reprízu“ tohoto semináře v našem kraji. (SMS - požádáme zajis-
tit lektory a SPOV  JčK organizaci a finanční zajištění)
• 10. 5. – krajské shromáždění SMS JčK v Plástovicích, které umož-
ní se vzájemně lépe poznat a vyměnit si zkušenosti.

Za veškerou dosavadní vaši spolupráci i za vaše úsilí o odstraňo-
vání i předcházení společným problémům v rozvoji venkova při-
jměte náš upřímný dík.

členové jihočeského sPov
Naše krajská organizace SPOV JčK bude v příštím roce slavit již 10. 

„narozeniny“. Po přesunu kompetencí i financí z centra na kraje, by-
li Jihočeši mezi prvními iniciátory úprav stanov SPOV ČR i zásad or-
ganizace umožňující vytváření krajských spolků. To nám umožnilo 
dát šanci zapojení nejen obcím, ale všem aktivním aktérům, podíle-
jícím se na rozvoji venkova – tedy i fyzickým osobám, právnickým 
osobám umožňující tzv. „kolektivní členství“, které sdružují celkem 
386 subjektů (v 15 MR a SVO, 3 MAS , JFoS = 22 souborů = 620 čle-
nů), SKIP = 60 místních knihoven kraje, ZF JU a další.)

Navíc jsme si v kraji zavedli tzv. statut „pozorovatele“, který 
umožňuje účast na veškerém dění spolku i plný informační servis 
s jedinou výjimkou – bez hlasovacího práva, (ale také bez přihláš-
ky a členského příspěvku). Těch pozorovatelů evidujeme 50–60 
ročně a průměrně kolem deseti se jich každým rokem stává naši-
mi členy. I když počet „přispívajících členů“ se pouze více než 
zdvojnásobil (z 34 na 80), reprezentuje to celkem 494 subjektů, 
což je téměř 15x více (14,62) než v roce 2003. 

sPoluPráce s krajeM
Také mimo jiné i tím jsme se stali důvěryhodným a věrohodným 

partnerem kraji, který se již neobává svěřit nám na naše aktivity té-
měř tři čtvrtě milionu ročně k vyúčtování. Z toho cca za půl milio-
nu každoročně zajišťujeme krajské kolo soutěže Vesnice roku pro 
cca 30 přihlášených obcí. Oceněným obcím pak kraj v rámci POV 
rozděluje 2,5 milionu korun. Každým rokem spolupracujeme na 
aktualizaci Podmínek pro POV v kraji. Máme zastoupení v krajské 
výběrové komisi pro POV i MAS. Dotace kraje do tohoto nejjedno-
duššího programu pro obce a MR vzrostla z původních 55 milionů 
(od MMR) již na 85 milionů ročně. Náš kraj jako jediný navyšuje ty-

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  2 1Z
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intenzivní kontakty s Mas
Další významnou spoluprácí je naše pomoc MAS v kraji a to od 

samého počátku jejich zakládání. V rámci krajského programu SROP 
3 šlo o 20 MAS v kraji, i když v současnosti je těch úspěšných – „vy-
braných“ a celostátně podpořených 12. Stále je to úspěch, protože 
jejich projekty přinášejí do rozvoje kraje ročně kolem 80 milionů 
korun. V současné době je naší společným úkolem kraje, KS MAS 
a SPOV JčK pomoci zařadit se i těm ustaveným, ale dosud nevybra-
ným MAS a pomoci i mikroregionům a obcím, kde dosud MAS ješ-
tě vůbec nejsou ustaveny. Kraj je připraven znovu rozdělit MAS 2 mi-
liony korun a podpořit především tyto nově vznikající MASky. Stej-
ně tak je připravena na podzim i podpora z PRV (MZe ČR).

Proto jsme ve spolupráci s KS MAS JčK zajistili možnost účasti na 
krajské konferenci MAS, která bude 6. 6. ve Strunkovicích nad Blani-
cí, všem zájemcům z MR a obcí těch tzv. „bílých míst“ kraje. Mimo to 
samozřejmě počítáme i s osobní pomocí a radou všem zájemcům, po-
skytnutím zakládacích dokumentů jako vzor a stanovení patronátu ně-
kterou z úspěšných MAS. Společně s KS MAS JčK jsme podali dvoule-
tý projekt (2013–14): „Další vzdělávání managementu MAS a MR Ji-
hočeského kraje“. Toto vše bude ve Strunkovicích stvrzeno podpisem 
vzájemné Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi KS MAS a SPOV JčK.

venkov 2012
Další velkou významnou mezi-

národní společnou akcí bude letoš-
ní konference VENKOV 2012, kte-
rou ve spolupráci připravujeme na 
1. – 3. 10. 2012 v Nových Hradech 
a na kterou bych vás, stejně tak ja-
ko na všechny ostatní naše akce, 
rád srdečně pozval.

Ještě jednou vřelé díky za veške-
rou vaši dosavadní spolupráci a těším 
se na další. Jan Malík, SPOV JČK

 
 
 
 

Mikroregion Podblanicko  
ve spolupráci se Spolkem obnovy venkova  

Středočeského kraje 
 

  Vás srdečně zve na 10. ročník  
 

CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ  
OBCÍ A ŠKOL OBNOVY VENKOVA  

 
na téma  

 
Sdílení zkušeností s různými přístupy v zapojování veřejnosti, realizací 

projektů a tvorby strategií v rámci dotačních programů EU  
 

 
 

14. - 15. června 2012 
Vlašim, mikroregion Podblanicko 

 
 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ OBCÍ A ŠKOL OBNOVY VENKOVA 

 
14. - 15. června 2012 

Vlašim, mikroregion Podblanicko 
 

Účastníci během setkání budou sdílet své zkušenosti z tvorby strategií, 
z příprav, realizací, rozvíjení a udržování projektů, se zapojováním veřejnosti, 
budou sdílet úspěchy nebo neúspěchy, a to vše ve vztahu k přípravám nového 
programovacího období EU 2014 – 2020. Součástí setkání bude prezentace 
příkladů dobré praxe, blok přednášek odborníků na hlavní téma setkání a také 
praktický workshop, představující osvědčené metody komunitního plánování. 
 
Na setkání jsou zváni zástupci místních samospráv, místních akčních skupin, 
zástupci jednotlivých Škol obnovy venkova a další aktéři rozvoje a vzdělávání ve 
venkovském prostoru a zájemci z řad široké veřejnosti (např. studenti VŠ).  
 
Předběžný program setkání: 
 
Čtvrtek 14. června 2012 
 
8:30 – 9:00  Prezence, ubytování účastníků 
9:00 – 9:30  Zahájení a vzájemné seznámení se interaktivní metodou 
9:30 – 10:30 Přivítání ve Vlašimi 

Moderovaná diskuse o projektech ve Vlašimi a práci 
s veřejností - diskutují klíčoví hráči z představovaných projektů  

10:30 – 11:30  Představení projektu Mateřská škola Vorlina + prohlídka 
11:30 – 13:00 Představení provázanosti projektů v investiční i neinvestiční 

rovině - ukázka konkrétních projektů realizovaných ve Vlašimi  
(Městský dům dětí a mládeže, Obnova historického centra Vlašimi) 

13:00 – 14:00 Oběd ve Spolkovém domě formou rautu 
14:00 – 18:30 Představení projektů realizovaných v regionu - Spolkový dům 

Trhový Štěpánov, Včelí svět v Hulicích – návštěvnické centrum 
18:30 – 19:30 Večeře 
19:30 – 21:00 Neformální diskuse 
 
Pátek 15. června 2012 
 
7:30 – 8:30  Snídaně  
9:00 – 12:00 Blok přednášek na téma setkání 

(preferujeme příspěvky přímo z řad účastníků á cca 15 minut, 
případně zajistíme přednášky odborníky) 

12:00 – 13:00 Oběd formou rautu  
13.00  - 15:00 Práce ve skupinách – nácvik metod zapojení veřejnosti a 

klíčových hráčů – 3 skupiny vedené profesionály s praxí – každý 
účastník bude mít možnost zkusit si 3 příklady metod zapojení 
veřejnosti, které bude moci sám využít ve své práci 

15:00 – 15:30 Diskuse, postřehy, vyhodnocení nácviku metod 
15:30 – 16:00 Ukončení setkání 
 
Poznámka: Program může být pozměněn. Podrobný program a organizační pokyny 
zašleme včas přihlášeným účastníkům. 
 

 
 
 
 
Účastníkům nabízíme možnost vystoupit v rámci pátečního bloku přednášek s cca 15 
minutovým příspěvkem na téma setkání. Uvítáme zajímavé zkušenosti z oblasti tvorby 
strategických dokumentů a realizací strategií rozvoje venkova, dále zkušenosti se 
zapojováním veřejnosti do rozvojových projektů přihlašování příspěvků je možné 
nejpozději do 25. května 2012. 
 
Místo konání:  
Spolkový dům – Dům sourozenců Roškotových, Palackého nám. 65, 258 01 Vlašim, 
www.spolkovydum.cz 
 
Kontaktní osoba:  
Mgr. Eva Hájková, vedoucí Spolkového domu, 737 505 605, info@spolkovydum.cz 
 
Přihlašování:  
Přihlašování probíhá formou závazných přihlášek (v příloze) nebo ke stažení na 
www.spov.org . Přihlášky zasílejte kontaktní osobě Evě Hájkové nejpozději do pátku 8. 
června 2012 na info@spolkovydum.cz.  
 
Účastnický poplatek: 500,- Kč 
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 8. června na účet č. 326040379/0800 
(číslo účtu Podblanickem o.s. - pověřené na základě smlouvy realizací akce), jako 
variabilní symbol uveďte IČO organizace, za kterou se hlásíte, nebo datum narození, 
pokud se účastníte jako fyzická osoba. Daňový doklad obdržíte při prezenci.  

 
Ubytování:  
Spolkový dům - do max. kapacity 15 osob - 300 Kč/noc, možnost ubytování již ve středu 
večer. Další možnosti ubytování ve Vlašimi – Sporthotel, Hotel Vorlina.  
Ubytování je splatné v hotovosti na místě - ubytování není součástí účastnického 
poplatku. Pokud máte zájem o zajištění ubytování, uveďte to, prosíme, v přihlášce.  
 
Těšíme se na vzájemné sdílení zkušeností s Vámi.  
 
Za organizátory 

Mgr. Eva Hájková – vedoucí Spolkového domu 
Mgr. Renata Vondráková – předsedkyně Podblanickem o.s. 
Radomír Hanačík - předseda Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje 
Eva Lupačová – manažerka Mikroregionu Podblanicko  
 
 

Projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy  
a rozvoje venkova.  
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Celostátní výbor Národní sítě MAS jednal 9. května v Benešově 
u Prahy. Nejprve zhodnotil současný stav vyjednávání budoucího 
postavení MAS v příštím plánovacím období EU s návaznými úko-
ly jako je vytvoření standardů MAS a zlepšení propagace. Další té-
mata se týkala současnosti – diskusní zájem byl o systém a pravi-
dla pro hodnocení MAS 2012 a prostor byl věnován také přípravě 
aktuálních propagačních akcí jako je Země živitelka v pavilonu T. 
Výbor odsouhlasil podpis dohody se Sdružením podnikatelů a živ-
nostníků ČR, schválil registraci Krajského sdružení MAS Moravsko-
slezského kraje a jednal o přípravě LEADERFEST.

Zpráva o činnosti za uplynulé období (Winter) 

11. 4. Kysucké Nové město – schůzka partnerů k plánování ak-
ce LeaderFEST 2012 a společných projektů (NS MAS ČR, CSV, NSRV, 
NSS MAS) 

13. 4. Praha – zasedání výboru pro Evropské záležitosti, poslan-
kyně Chalánková pozvala zástupce NS MAS ČR na jednání, zásad-
ní prvotní informace, že koordinátorem OP by místo MMR mohl 
být Úřad vlády 

16. 4. Praha – jednání předsednictva Asociace soukromého ze-
mědělství, pozváni společně s Pošmurným na jednání a prezentaci 
spolupráce, ASZ neuznává LEADER a dle jejich názoru by bylo dob-
ré dotace zrušit, pouze jeden zástupce se zastal MAS, další přítom-
ní prezentovali negativní zkušenosti, toto prezentují i na PS Grémia 

17. 4. Praha – kulatý stůl ministra zemědělství, témata čistě k ze-
mědělství 

18. 4. České Budějovice – druhý výstavní výbor k výstavě Země 
živitelka 

24. 4. Praha – Monitorovací výbor PRV (Pošmurný, Florian) – roz-
dělování finančních prostředků, které nebyly doposud rozděleny, 

3. 5. Praha – PS Grémia 6 LFA, MAS nejsou moc zapojené, ale 
metoda LEADER zde byla zmiňována 

Plánovaná jednání: 
10. 5. Praha – PS Grémia k zemědělské tématice 
11. 5. Nové Veselí – jednání k „bílým místům“ MAS 
23. 5. Bruntál – zasedání předsednictva ČMSZP 
29. – 31. 5. Levoča – LeaderFEST 2012

Výbor v Benešově: Příprava na aktuální hodnocení MAS
i stav vyjednávání budoucích pozic pro metodu LEADER

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 3Z

Zpráva o činnosti vyjednávacího týmu
za uplynulé období (Pošmurný)

Vláda ČR – Přípravný a koordinační orgán = odbor Úřadu vlá-
dy. Zde by mohla vzniknout podskupina pro Leader (předběžný 
souhlas). Jedná se o vzniku pouze 4 – 7 OP – zatím je to o ESF (bez 
vzdělávání), OP Doprava, OP ŽP, IROP, Multisektorový OP (něco ja-
ko OP PI, OP VK a OP VaVpI dohromady) a SZP 

MMR – Zatím není jasné, kdo má na MMR přípravu na staros-
ti. Oficiální jmenování není. MMR má zpracovat jako NKO různé 
varianty pro příští období, všemi programy se bude prolínat regio-
nální aspekt (různou měrou), v rámci tohoto se počítá s metodou 
LEADER. Dokument je stále projednáván a je v gesci RNDr. Postrá-
neckého. NS MAS bude zařazeno jako připomínkové místo pro ro-
zesílání materiálů. MMR čeká na stanovisko SMO.

Překryvy OP – dle důležitosti, typu projektu, typu žadatele, ty-
pu území, velikosti projektu, velikosti obce. Preference 6 OP (MPO, 
MPSV, DOPRAVA, IROP, PRAHA, TP+PRV+RYB), budou ale předne-
seny další varianty do vlády. Bude dán důraz na zkušenosti s im-
plementací z tohoto období. NOK může být vyčleněn z MMR pod 
Úřad vlády. Na MMR nemají žádné zprávy týkající se této transfor-
mace. Do 10. 8. 2012 musí mít ČR schváleno rozdělení programů 
na EK. NOK vydá jednotnou metodiku pro tvorbu OP.

ISRÚ – dobře hodnocena strategie NS MAS ČR v předstihu po-
moci s obsahem této strategie. Strategie by měly být tvořeny bez ná-
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vaznosti na finanční možnosti – co území potřebuje. Musí se objevit 
odůvodnění, proč jsou ve strategii jednotlivé body, priority problémů 
a jejich řešení. Je možné, že bude potřeba SEA (hodnocení strategie 
na dopad v území). Další jednání s RNDr. Postráneckým 10. 5.

Dopisy SMO ČR – 228 dopisů členů SMO (v tomto 12 přes sva-
zek obcí), celkem zaslány 4 dopisy svazků. 40 dopisů mimo členy 
SMO (samostatně nebo přes svazek obcí) z 1489 členů SMO ČR 
na území MAS => pouze 15 %. Koordinátor upřesňuje, že je stá-
le vhodné dopisy zasílat. 

Podpis memoranda „Venkov jako důstojné místo pro život“ – 
změny v memorandu od SMO, chtějí, abychom zůstali jenom v PRV. 
Další jednání 11. 5. 2012 

Seminář v Poslanecké sněmovně 18. 4. 2012 
Seminář pod záštitou Výboru pro veřejnou správu – JUDr. Pol-

čák. Účast 25 osob – nejvýše postavený účastník z ministerstev ná-
městek ministra financí – Ing. Tomáš Zídek, MF má zpracovány Zá-
kladní principy tvorby veřejných strategií a zpracovává Analýzu re-
alizace ISRÚ metodou Leader, probíhá testování navrženého 
metodického konceptu přípravy veřejných strategií na pilotním 
projektu typu národní/průřezové strategie“

1) Postránecký: a) kombinace dvou politik ve venkovském pro-
storu > širší ISRÚ; b) certifikace MAS; c) nástroj koordinace rozvo-
je území 

2) Perlín: a) budování sociálních sítí – horizontální spolupráce; 
b) preferovat a prezentovat výhody spolupráce nad uměním imple-
mentace evropských dotací

Memorandum => zatím není finální verze, protože probíhá 
připomínkování SMO ČR na předsednictvu 

(Mgr. Pavel Drahovzal – člen rady SMO ČR / Tomáš Chmela – ta-
jemník SMS ČR / JUDr. Radan Večerka – SPOV ČR / V. Pošmurný – NS 
MAS ČR ) – společná deklarace organizací byla vnímána pozitivně. 

Asociace soukromých zemědělců
Na jednání bylo členy předsednictva deklarováno (až na 1 vý-

jimku), že MAS jsou problematické a nejlépe by bylo je zrušit, stej-
ně jako dotace.

Zemědělská témata – předseda Stehlík
Témata: Energetika zemědělců – obnovitelné zdroje; Investice 

do krajiny; Agroturistika; Prodej ze dvora 
Opatření Priority 6 PRV 2014+ pro obce dle čl. 21 by nemělo být 

MZe využito a mělo by být přesunuto na jiné fondy. Naopak opat-
ření pro podnikatelské aktivity čl. 20 by mělo být daleko více roz-
pracováno do detailů.

ASZ je přesvědčená, že LEADER je vhodná metoda pro dosaže-
ní cílených projektů v zemědělství. LEADER by měl čerpat na země-
dělské projekty, aby byly podporovány menší projekty typu přidané 
hodnoty na farmě, atp. ASZ říká, LEADER ano, vhodná metoda, 
malé projekty, specializovaně v rámci příjemců PRV – zemědělský 
podnikatel nebo nezemědělský podnikatel. Z LEADERu by byly fi-
nancovány drobné projekty – dotace 500 tis. Kč.

Asociace krajů – Nové ROPy jako multifondové programy, sbí-
haly peníze ze všech fondů. Oni dále přerozdělovali. Překryvy řeše-
ny formou témat projektů. Regionální rady v dalším období nejen 

politické, ale rozšíření o regionální partnery. Apelovat na partner-
skou smlouvu a bližší jednání předsednictva.

Agentura ochrany přírody a krajiny – Návrh partnerské 
smlouvy s NS MAS ČR, NS MAS by byla partnerem v řešení kon-
fliktních situací v regionech, pomoc s naplňováním politiky v rezor-
tu (MŽP v přírodně zajímavých lokalitách = Venkov). Potřeba vytvo-
řit přehled jak fungují MAS v zahraničí – v chráněných územích, 
jak se využívají globální granty.

Stanovisko je takové, že primárně je úkolem pro MAS zpraco-
vat strategie CHKO. Kde je více MAS na území jednoho CHKO, tak 
zpracovat strategii CHKO dohromady a ta poté jako součást ISRÚ 
všech dotčených MAS. Přírodně zajímavá lokalita je celý venkov.

Strategii CHKO zpracují společně MAS jako dílčí část svých stra-
tegií. Pokud bude zasahovat do větších měst, tak by Správa CHKO 
měla spolupracovat s tímto městem a měla by se také zapojit.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů – Dává 
přednost podpoře především podnikatelských aktivit, ať už země-
dělského či nezemědělského charakteru. V této souvislosti je však 
nutné, aby obce zajistily dostatečně kvalitní služby na venkově, kte-
ré by podnikatelé mohli využívat a díky tomu provozovat své podni-
katelské činnosti. Z pohledu ČMSZP se však nejedná o podporu ve 
smyslu vzhledu obcí, či kulturního dědictví. Prostor pro podporu ob-
cí spatřuje zástupce zejména v občanské vybavenosti, jejíž kvalitní 
úroveň dokáže zmírnit odliv obyvatelstva z venkova. Problém také 
spatřuje v klesajícím množství služeb na venkově, jako jsou školy, ob-
chody, lékařské služby, opravářské služby. Dopravní a technickou in-
frastrukturu není PRV ze svých prostředků schopen pokrýt. ČMSZP 
také vidí velký problém v mezigenerační výměně, mladí lidé se ne-
vracejí na venkov a je otázkou, jak se k tomuto fenoménu postavit.

RNDr. Miloš Vystrčil (Senát) – Příprava konference „Admini-
strativní zátěž a programové období 2014–2020“, která se usku-
teční 30. 5. 2012 od 9.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského 
paláce Senátu Parlamentu ČR.

Téma konference: Hledání možností zjednodušení administra-
tivní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních pro-
středků z fondů EU v programovém období 2014–2020. Doporu-
čení pro období 2014–2020 (programový výbor) – V. Pošmurný byl 
osloven k účasti v programovém výboru. 

Plánované aktivity koordinátora 
– jednání ČMSZP; Agrární komora (společné zemědělské Me-

morandum, podpora zemědělců); MMR Postránecký; SMO ČR po-
kračování v jednáních

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 4Z

Bohunka Zemanová vítá účastníky jednání výboru v regionu Posázaví
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Úkoly pro členy a náhradníky výboru – 
přesné vymezení

1. Všem členům výboru projednat na krajských setkáních návrh 
struktury činnosti NS MAS a požadavky na její úkoly směrem 
k členské základně a zpracovat písemnou formu nové struktu-
ry a požadavků ze strany MAS.
2. Všem členům výboru projednat a vysvětlit na krajských setká-
ních funkci ověřování minimálních standardů při hodnocení MAS.
3. Všem členům výboru navrhnout v případě požadavku termín 
účasti V. Pošmurného na jednání krajské sítě.
4. Všem členům výboru nominovat dva odborné zástupce do 
pracovní skupiny Právní forma NS MAS a předem zpracovat pí-
semný návrh řešení specifikace nové právní formy.
5. PS Medializace zpracovat aktuální databázi aktivních novinářů 
– tedy těch co doopravdy píší – ve venkovském prostoru i s uve-
dením osoby, která je s tímto novinářem v osobním kontaktu.
6. PS Medializace zajistit (nejen rozeslat) zveřejnění tiskových 
zpráv na webech MZe, SZIF a dalších partnerských organizací 
=> tedy kontaktovat jejich tisková oddělení či odpovědné pra-
covníky a přímo se s nimi domluvit na způsobu distribuce.
7. PS Medializace zajistit kontakt s tiskovým oddělením MZe a do-
mluvit s nimi úzkou spolupráci dle dokumentu, kde avizovali je-
jich aktivity (CSV Dvořáková).
8. PS Medializace zajistit rozčlenění nového webu, zpracovat 
systém dopisovatelů a redaktorů, připravit témata pro chaty na 
webu a jejich moderátory.
9. PS Medializace připravit a realizovat intenzivní kampaň nového 
webu a nového loga mezi MAS (např. užívání krajských variant).
10. PS Medializace intenzivně pracovat s jednotlivými MAS na 
vytvoření pozitivního obrazu činnosti MAS směrem na venkov 
s preferencí témat Transparentnost, Otevřenost, podpora co 
nejširšího zapojení aktérů do MAS = nábor aktivních, MAS ne-
ní žadatel, ale implementační a koordinační struktura, MAS ne-
chce převálcovat samosprávu a jistě by se našla i další.
11. PS Vize zpracovat diagram návaznosti ÚPD na ostatní stra-
tegické dokumenty venkova – strategie a programy rozvoje. 
Zpracovat jako podklad pro zpracovávání ISRÚ.
12. PS Vize zpracovat návrh vytvoření expertní skupinu pro pří-
pravu témat a koncepcí rozvoje venkova.
13. PS Vize zpracovat definici venkova z pohledu MAS.
14. PS Vize rozpracovat návrh rozhraní mezi operačními progra-
my formou definice témat pro jednotlivé programy (na základě 
vládou schválených operačních programů).
15. PS Vize zhodnotit témata současného OP ŽP 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6 
s ohledem na možné využití prostřednictvím implementace MAS.
16. PS Vize zhodnotit Agroenvi a Lesoenvi vzdělávání a možnou 
spolupráci s AOPK s primární podporou AOPK.
17. PS LEADER Zpracovat dokumentaci minimálních standardů.
18. PS LEADER zpracovat dokumentaci Implementační struktu-
ry jako součásti budoucích pravidel pro využití metody Leader 
v implementační struktuře evropských programů.
19. PS LEADER zpracovat Metodiku tvorby ISRÚ.
20. PS Mezinárodní spolupráce shromáždit stanoviska národ-
ních sítí MAS k novému plánovacímu období.
21. PS Mezinárodní spolupráce monitorovat a poskytovat MAS 
(publikování na webu NS MAS) informace v českém jazyce o vy-
užití metody Leader v zahraničí, zahraniční zkušenosti, naříze-
ní EK apod.
22. PS Mezinárodní spolupráce zjistit pro potřeby plánování sou-
časné využívání globálních grantů v rámci EU programů v tom-
to plánovacím období a jejich případné využití v období 2014+ 
a zpracovat jako podklad.
23. PS Změny právní formy NS MAS zpracovat návrh změny práv-
ní formy pro jednání výboru.

Všechny úkoly mají datum splnění červen 2012

informace o průběhu prací na minimálních 
standardech a certifikaci MAS 2014–20 (Florian)

Ve dnech 15. března a 4., 16. a 23. dubna se konala pracovní 
jednání rozšířené PS LEADER o zájemce z řad členů Výboru (vč. ná-
hradníků) a PS Hodnocení. K práci na základních standardech se 
zpočátku přihlásilo 37 zástupců MAS, přičemž každého z jednání 
se zúčastnilo přes 20 osob. Jako pozorovatelé byli přizváni také zá-
stupci MZe a CP SZIF Praha. Z jednání vzešly návrhy základních 
standardů v mnoha oblastech, které byly následně dále diskutová-
ny a tvoří jeden z podkladů pro zpracování uceleného návrhu. Dal-
ším podkladem jsou Strategické plány LEADER všech 112 podpo-
řených MAS, podklady z Hodnocení MAS v roce 2010 a 2011 a ta-
ké metodické materiály Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). 
V květnu byly získány i podobné dokumenty z jiných členských stá-
tů (Irsko, Finsko, Švédsko, přislíbeno bylo také Francie, Estonsko 
a Polsko). Tyto podklady jsou nyní v užším řešitelském týmu dopra-
covávány do prvního uceleného návrhu, který bude v pracovní po-
době zveřejněn k veřejné diskusi v průběhu května.

Předpokládané členění výsledného dokumentu: 
1. úvod 
2. cíle a principy
3. odpovědné orgány (garant, proces, závaznost, ověřování, …) 
4. vysvětlení pojmů 
5. základní standardy MAS vždy v členění na „obecný popis“, 
dále rozčleněný na měřitelné „základní standardy“ = nutné mi-
nimum a „rozšířené standardy“ – dobrovolné, které budou zá-
kladem navazující certifikace 
a) místní partnerství
b) implementační struktura
c) integrovaná strategie rozvoje území 
6. přehled doporučené dokumentace k jednotlivým standardům
7. kontrolní list

V rámci Hodnocení MAS 2012 předpokládáme pilotní ověření 
„standardů“ a širokou zpětnou vazbu. Současně bude materiál 
diskutován s partnery v rámci činnosti Vyjednávacího týmu. V prů-
běhu srpna pak bude dokument dopracován a zveřejněna první 
oficiální verze.

Pošmurný upozorňuje, že pravidla budou k dispozici před hod-
nocením MAS a využít je možné při hodnocení na místě. Poté by 
bylo zjištěno, jak jsou standardy přijímány a kolik MAS by „pro-
šlo“. Na konferenci Venkov 2012 by se uspořádala mimořádná val-
ná hromada a pravidla by byla schválena.

Lahoda upozorňuje, že je při Hodnocení nutno upozornit na tu-
to aktivitu, že je to ověření navrhnutých pravidel a v žádném pří-
padě to nebude mít vliv na hodnocení. Pošmurný upozorňuje, že 
je toto prací zástupců krajských sdružení toto odůvodnit.

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 5Z

Jiří Krist a Jozef Jančo
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Spolupráce se Zastoupením
Evropské komise v Praze (Florian) 

Na základě jednání Vám byl zpracován návrh na cyklus seminářů 
v krajích k představení rozhodovacích struktur Evropské unie a poli-
tik týkajících se regionálního rozvoje a rozvoje venkova. 

Cíl: Zvýšit povědomí aktérů rozvoje venkovských oblastí o roz-
hodovacích strukturách a politikách EU a představit předpoklady 
pro podporu rozvoje venkova po roce 2014. Prezentace vyjedná-
vací pozice NS MAS ČR v krajích. 

Předpokládaný termín prezentace v krajích: červen–červenec 2012

Místo konání: 
var 1 – NUTS 2 (5–7 akcí) – Jihočeský + Plzeňský (24 MAS), Jiho-

moravský + Vysočina (27 MAS), Královehradecký + Pardubický + Li-
berecký (30 MAS), Karlovarský + Ústecký + Středočeský (30 MAS), 
Moravskoslezský + Olomoucký + Zlínský (40 MAS) 

var 2 – kraje (12 akcí), Jihočeský (15 MAS), Jihomoravský (11 MAS), 
Královehradecký (13 MAS), Karlovarský + Ústecký (13 MAS), Libe-
recký (8 MAS), Moravskoslezský (8 MAS), Olomoucký (16 MAS), 
Pardubický (9 MAS), Plzeňský (9 MAS), Středočeský (17 MAS), Vy-
sočina (16 MAS), Zlínský (16 MAS) 

Navazující akce: Rozvoj venkova po roce 2014–20 (celostát-
ní prezentace v rámci Země živitelky) 

Cíl: Představení aktuálních stanovisek všech partnerů a prezenta-
ce postupu vyjednávání NS MAS ČR. Představení rozdělení operač-
ních programů a možností jejich využití MAS (aktualizovaný NSPL). 

Představení základních standardů pro MAS.

PS Medializace a propagace (Jančo)

Země živitelka 2012
– Informace rozeslány MAS a uveřejněny na webu NS MAS ČR, 

informace budou postupně doplňovány
– bude zpracován text o NS MAS ČR do katalogu vystavovatelů
– termín přihlášení do 10. 6., – poplatek 1 200,– Kč / platbu ka-

ždá MAS, která se bude prezentovat i kdyby jenom jeden den
– Večer venkova – na doprovodný program jsou přijímány návrhy
– projekce DVD – databáze CSV v rámci projektu NS MAS ČR, 

MAS mohou zasílat videa či reportáže
– úspěšné projekty PRV – je plánováno zpracovat prezentaci pro-

jektů MAS a jejich žadatelů, projekty spolupráce – navázat na 
sesbírané projekty TPS Propagace PRV a PS MaP na Googlu, 
podklad pro koordinátora i vývoj NSP Leader 2014

– prezentace „Historie LEADERu“ – zpracování zdrojů, ukázky pro-
jektů, anglická verze – přednést Výboru, spolupráce s PS Meziná-
rodní spolupráce

Doprovodný program Země živitelka
1. Soutěž pro návštěvníky – jednoduchá soutěž, která by byla 

na A5 či V A5, soutěžící rovnou odměněni za zpracování
2. Moderátor pavilonu – oslovoval by návštěvníky, možná mo-

derátor i Večera venkova
3. Doprovodné hudební produkce na stáncích MAS – předem 

nahlášené výstupy např. cimbálové muziky přímo na stánku MAS, 
cca 20–30 min. max. 5 osob, tak aby nerušilo hlavní chod pódia 
a expozici

4. Představení regionálních značek – v rámci doprovodného 
programu představí koordinátor regionální značku, která bude mít 
prodejní stánek, představení výrobků

5. Fotografie venkova – soutěž Image fotografií v návaznosti na 
celoevropskou soutěž, organizace člen PS MaP Jan Balcar, bude vy-
tvořen nový mail na příjem fotek (fotky@nsmascr.cz) budou vytvo-
řena a zveřejněna pravidla.

Zaúkolovat krajské sítě, zda by bylo možné zjistit jednotlivé zá-
jezdy z území MAS, doporučit tuto akci, pozvat do pavilonu, Zájez-
dy z území, zjistit účast, regionální rádia, upoutávka na živitelku.

Propagační materiály – ke zpracování
1) odborný leták o činnosti „komunitně vedený místní rozvoj“ 

– více propracovat stávající odborný text v návaznosti na komunit-
ní rozvoj, spolupráce Florian a Krist

2) potřeba vytvořit anglickou mutaci jednoduchého a budou-
cích odborných letáků

3) roll-up a logo anglicky

Dny MAS
Idea: akce pořádané v „jeden termín“, který by zahrnoval cca 

2 víkendy, jedno základní společné téma „propagace MAS, meto-
dy Leader, příklady dobré praxe“
– konání akcí v jeden termín zajistí „masovost akce“, která by po-

mohla k propagaci metody Leader
– po průzkumu akcí, které pořádají MAS, nelze akci přímo navá-

zat na současné akce, protože ty jsou v průběhu celého roku 
pro každou MAS jiné

– masová akce bude dlouhodobě zaváděna a je plánován první 
ročník v roce 2013 a poté návaznost v dalším plánovací období

Databáze projektů – příkladů dobré praxe
– byly osloveny MAS, aby naplňovaly databázi projektů, celkem 

sesbíráno do 25. 4. cca 50 projektů LEADER a 4 projekty z ji-
ných OP, databáze jsou stále přístupné

Místopředseda NS MAS Jozef Jančo hovoří o propagaci MAS
Předseda František Winter pod mapou termínů plánovaného hodno-
cení MAS 2012
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PS Hodnocení MAS (Oliva) 

V rámci PS bylo spolupracováno s MZe a SZIF na úpravách dotaz-
níku, bylo sníženo bodové ohodnocení na cca 140 bodů. Struktura 
dotazníku nebyla tak změněna, protože je potřeba zachovat mož-
nost porovnání. Princip hodnocení v roce 2012 jako v roce 2010 – 
hodnocení v sídle (kanceláři) MAS. Každé MAS bude sděleno, kolik 
peněz z hodnocení získá jako bonus. Krajské sítě delegovaly zástup-
ce do komise, která bude také ze zástupců MZe a SZIF. Cekem bu-
de 11 komisí. Členové budou kontaktování s přehledem termínů.

Přesné rozdělení do krajů bude provedeno pravděpodobně na 
školení hodnotitelů 25. 6. 2012. Dle informací bude hrazena 
ušlá mzda pouze těm, kteří nejsou manažeři SPL – cca 200,– Kč / 
hod. Manažeři mají nárok na mzdu v rámci realizace SPL. Zatím in-
formativní částky. Dotazník bude vyplňován 2. – 20. 7. 2012. 

Návrh termínů pro hodnocení: 
30. 7. – 3. 8. Královéhradecký, Olomoucký, Zlínský, Jihočeský 
6. 8. – 10. 8. Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Pardubický
13. 8. – 17. 8. Ústecký, Liberecký, Jihomoravský, Moravskoslezský 

Výsledky plánovány zveřejnit na akci Země živitelka a poté by 
následovalo 14 dní pro případné odvolání a v září poté zveřejněny 
oficiální výsledky, proti kterým by se již nedalo odvolat.

Organizaci průběhu hodnocení bude na zástupci za NS MAS 
ČR. Jeho úkolem bude připravit ve spolupráci s KS onoho kraje tra-
su, ubytování a místa stravování. Zástupce NS MAS ČR bude po-
věřen vyúčtování nákladů vůči NS MAS ČR a poté kompletně vůči 
MZe vyúčtuje sekretariát NS MAS ČR. Podrobnější informace bu-
dou na školení hodnotitelů. 

Pošmurný přednesl další doprovodné informace k hodnocení, 
které bude doplňovat SZIF. Je třeba odlišit hodnocení SPL a hod-
nocení MAS.

1) Kritéria SZIF = hodnocení SPL 
– Počet administrovaných projektů X celková alokace 
– Počet administrovaných projektů X režijní náklady MAS 
– Celkový počet zjištěných nedostatků v administrovaných pro-

jektech X celkový počet administrovaných projektů 
– Celkový počet vratek (neproplacení, snížení částky) finančních 

prostředků z administrovaných projektů X celkový počet admi-
nistrovaných projektů 

– Celkový počet ukončených projektů na administrativní pochy-
bení X celkový počet administrovaných projektů 

– Celkový počet odvolání žadatelů na administrativu MAS 
– Celkový počet zjištěných nedostatků v žádostech o režijní nákla-

dy MAS 
– Celkový počet vratek (neproplacení, snížení částky) finančních 

prostředků v rámci proplácení režijních nákladů MAS 

Financování MAS 2014 / Kaučing v osvojování

V závěru jednání výboru Národní sítě MAS v Benešově bylo ote-
vřeno téma financování MAS v roce 2014 na základě podnětu 
MAS Středočeského kraje. Byla zmíněna podpora návrhu, že MAS 
by měly být vybrány již v příštím roce, tak aby bylo zajištěno finan-
cování v roce 2014. Nebo již začít jednat o tom, že budou zajiště-
ny finance pro MAS z českého podílu PRV (administrace projektů). 
Florian upřesnil, že pokud bude prodleva déle jak půl roku (k roku 
2014), tak se může řešit také opět programem osvojování z peněz 
budoucího programu. 

Jiří Krist otevřel téma kaučingu zkušených MAS v novém opat-
ření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění (osvojová-
ní schopností) tak, aby mohlo školit více MAS než které se v hod-
nocení umístily jenom v kategorii A a B. Florian vysvětlil, že v rám-
ci diskuze bylo dokonce navrhováno jenom na kategorii A. Takže 
je to celkem dobré řešení. Plánováno je tak cca 50 příjemců. Krist 
navrhl určité varianty v návaznosti na hodnocení. Výbor pak těs-
nou většinou přijal usnesení: „Výbor NS MAS ČR navrhuje k při-
pomínkám k opatření „Osvojování“ navrhnout, že „kaučovat“ mů-
že MAS, která v hodnocení 2010, 2011 a 2012 se umístila v A a B 
alespoň 2 krát.“

V závěru jednání se nastolila diskuze na téma „špatná činnost 
MAS“. Je mnoho nařčení ze špatné činnosti, ale nikdo přímo neo-
značil jmenovitě MAS, která je špatná. Koordinátor Pošmurný vyzval, 
že pokud má někdo důkazy o špatném fungování MAS, tak by je měl 
předat NS MAS ČR a SZIF.

Ze zápisu z jednání vybral TSu

Vyjednavač Václav Pošmurný

2) Hodnocení dle dotazníku – komise
3) Kontrola funkčnosti minimálních standardů > testování 
4) Účast pozorovatelů ze Slovenska 
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Ve dnech 27. – 28. dubna 2012 se celkem 14 zástupců PS LEADER 
a PS Mezinárodní spolupráce (Borečková, Buzková, Čarková, Florian, 
Frouzová, Hienl, Hučínová, Charouzek, Jágriková, Lorencová, Neve-
čeřalová, Pánková, Slováková, Sršeň) zúčastnilo konference pořáda-
né Evropskou sítí pro rozvoj venkova (ENRD) s názvem „LEADER Event 
2012 – Local Development Strategies and Cooperation“.

Akce se zúčastnilo cca 400 MAS z celé EU a hlavním cílem by-
lo především navázat kontakty pro případné mezinárodní projek-
ty spolupráce. Za tímto účelem bylo připraveno několik setkání 
MAS, které měly podobné nebo blízké náměty na přeshraniční 
projekty. Současně se jednotlivé členské státy prezentovaly na 
vlastním stánku na „tržišti spolupráce“. NS MAS ČR zde byla pre-
zentována bannerem, informačním letákem, NSPL a mapou MAS 
– vše v angličtině. Další prezentační materiály z krajských sítí nebo 
jednotlivých MAS dodali ostatní účastníci. Druhý den pak následo-
valy workshopy zaměřené na tvorbu a implementaci strategií míst-
ního rozvoje. Diskutovaná témata byla ale spíše obecná.

kontakty se sítěMi
Z pohledu NS MAS ČR se podařilo navázat kontakty se zástupci 

sítí nebo řídících orgánů z několika členských států (Estonsko, Fin-
sko, Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Švédsko). 
V rámci bilaterálních setkání byl diskutován aktuální stav příprav po-
litik rozvoje venkova na období 2014–20 a případná existence stan-
dardů MAS nebo jiného systému minimálních požadavků na MAS. 

Z diskuse vyplynulo, že v žádném z členských států není zatím 
definitivně stanoveno, jak bude nastaven systém financování roz-
voje venkova a ani uplatnění MAS mimo oblast Programu rozvoje 
venkova, nicméně jednání probíhají. V tomto kontextu jsme byli 
opakovaně dotazováni na stav v ČR a především ze strany němec-
kých delegátů byl velký zájem o naši „kuchařku“.

standardy
Ve vztahu k standardům MAS byly předány nebo přislíbeny ob-

dobné podklady, využívané již ve stávajícím období, z celkem 7 člen-
ských států. Za zmínku stojí především Řecko, kde všechny MAS ma-
jí povinně ISO 9001. Z Irska byly zaslány velmi podrobné pokyny pro 
správu veřejných prostředků organizacemi zabývajícími se rozvojem 
venkova, kde je velmi detailně stanoveno, jaké formulace musí ob-
sahovat např. stanovy, nebo jednací řády a další interní dokumenty 
MAS atd. Ve Finsku byly tyto mantinely stanoveny řídícím orgánem 
v obsáhlém dopise adresovaným jednotlivým MAS. 

V případě Finska je zajímavý také popis procesu výběru MAS, 
který defacto probíhal ve dvou kolech a to ještě před spuštěním 
programu. V prosinci 2005 byly předloženy první předběžné žádos-
ti o podporu strategií MAS, které řídící orgán posoudil a do května 

2006 k nim poskytl písemnou zpětnou vazbu. Následně byly uspo-
řádány diskusní semináře pro MAS. Na základě těchto informací 
mohly MAS své strategie doplnit a přepracovat a předložit finální 
verzi. V září 2006 byly přijaty oficiální žádosti, kde už se ale před-
pokládalo automatické schválení, které formálně proběhlo ihned 
po schválení programového dokumentu evropskou komisí. Součas-
ně s tím byla schválena finanční alokace pro jednotlivé MAS na ce-
lé období, jejíž výše vycházela z kvality strategie, počtu obyvatel, vy-
užitých zkušeností z předchozích období, posouzení hodnotitelů 
a požadavků MAS. Celková alokace byla následně třikrát revidová-
na v pravidelných vlnách – v roce 2009, 2011 a 2013 s ohledem na 
postup čerpání. Byly tak odstraněny veškeré prodlevy a implemen-
tace strategií byla spuštěna současně se spuštěním programu. 

kdo bude Předsedou elard?
Dále byly diskutovány také možnosti budoucího předsednictví 

ELARDu, o které se po Finsku budou ucházet pravděpodobně 
Dánsko, Francie a Portugalsko. Obecně je očekávána a podporo-
vána i kandidatura České republiky, která má pozici dynamicky se 
rozvíjejícího státu s velkým potenciálem metody LEADER. 

Zvažována je ale také otázka prodloužení finského předsednictví. 
Velkou roli hrají především finance – náklady na dvouleté předsed-
nictví, které zpravidla hradí řídící orgán předsednické země – činí cca 
150.000 EUR. Co se týče personálního zabezpečení – funkce před-
sedy vyžaduje přítomnost na jednáních v Bruselu nebo zastupování 
ELARDu v různých členských státech cca 2–3x měsíčně vždy po do-
bu cca 2–3 dní. Se zastupováním ELARDu na různých konferencích 
předsedovi vypomáhá i bývalý předseda. Kancelář v Bruselu je zabez-
pečena stálým zaměstnancem ELARDu. Z mého pohledu je klíčová 
především otázka personálního obsazení případného předsedy, po 
němž je vyžadováno značné osobní nasazení, časté zahraniční cesty 
a samozřejmě také komunikace v minimálně jednom světovém jazy-
ce. Považuji za vhodné v krátké době tuto otázku projednat uvnitř 
NS MAS ČR a poté případně jednat o financování s MZe, případně 
MMR, MZe (vč. Stálého zastoupení ČR při EU) a Úřadem vlády ČR. 
Považuji za vhodné případnou kandidaturu oznámit co nejdříve. 

Celkově byla konference organizována ve velmi příjemné atmo-
sféře, podněcující bilaterální setkávání a tvůrčí diskusi. Samotné 
organizační pojetí akce bylo pro řadu účastníků inspirativní. 

Náklady na dopravu financoval všem účastníkům pořadatel, ná-
klady na ubytování si pak hradili jednotliví účastníci z rozpočtu 
svých MAS. Zástupce NS MAS ČR pak bude tyto náklady mít hraze-
ny z rozpočtu PS LEADER a předpokládáme refundaci z MZe z pro-
středků CSV. 

Další akce podobného charakteru je plánována na rok 2013, kdy 
bude zaměřena pravděpodobně na vícefondové financování stra-
tegií místního rozvoje. 

Jan Florian, místopředseda NS MAS

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 8Z
MAS hledaly partnery na konferenci LEADER EVENT 2012 
– Strategie místního rozvoje a spolupráce v Bruselu

Stánek tuzemských MAS na konferenci v Bruselu

Diskuse o partnerství
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Obyvatelé Posázaví se 
vyjadřovali k dalšímu 
směru rozvoje regionu

Postaví se v obci nové hřiště či knihovna, 
opraví náměstí nebo cesty, vznikne v regio-
nu nová naučná stezka? O tom mohli roz-
hodnout obyvatelé v anketě organizované 
společností Posázaví o.p.s. Prostřednictvím 
dotazníkového šetření se snažila zjistit, do ja-
kých oblastí by měly v regionu směřovat do-
tace ze státních a evropských fondů po roce 
2013. Hlasování proběhlo v 67 ze 109 obcí 
Posázaví. Bylo v nich umístěno 121 hlasova-
cích bedýnek, anketní lístky mohli zájemci 
posílat i elektronicky. Nakonec se sešlo přes 
3 500 přání obyvatel regionu. Vyjádřit se moh-
li také podnikatelé, spolky, neziskové organi-
zace nebo sdružení.

„Sesbíraná přání začínáme vyhodnoco-
vat. Setřídíme je do jednotlivých oblastí, kte-
ré ukážou, jaké potřeby region má, co by se 
mělo opravovat, stavět, čemu se věnovat, 
co lidé potřebují ke zkvalitnění svého živo-
ta,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka 
Zemanová. Účastí v anketě možnost obyva-
tel podílet se na konečné podobě strategie 
nekončí. Zájemci se k ní budou moci vyjád-
řit i na připravovaných veřejných setkáních 
zaměřených už na konkrétní oblasti. Společ-
nost Posázaví o.p.s. pak na základě zjiště-
ných informací sestaví strategii dalšího roz-
voje regionu. „Mělo by nám to pomoci zjistit, 
jestli potřebujeme opravit konkrétní silnice, 
rybníky, podpořit vesnické školy nebo pro-
dejny. Zjištěné informace musí zároveň od-
povídat výsledkům analýzy potřeb regionu, 
která bude vycházet ze statistického šetření. 
Integrovaná strategie regionu by měla být 
schválena v květnu 2013.

Údaje z ankety poslouží také jednotlivým 
obcím a mikroregionům k tomu, aby zjistily 
konkrétní potřeby svých obyvatel. Jejich rea-
lizace pak bude záležet na tom, zda se po-
daří sehnat dostatek peněz, ať už z obecních 
rozpočtů nebo dotací.

První strategie rozvoje regionu Posázaví 
vznikla z podnětu místní akční skupiny na 
roky 2004–2007. Dokument pak byl aktua-
lizován v rámci přípravy na nové programo-
vé období Evropské unie 2007–2013. Vizí 
strategie je zlepšení kvality života v regionu 
Posázaví. Zaměřuje se na zachování a zhod-
nocení přírodního a architektonického dě-
dictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regio-
nu, na zapojení jeho obyvatel do veřejného 
života, na podporu rozvoje infrastruktury 
a  na podporu aktivit dětí a mládeže. K její-
mu naplnění výrazně pomáhá program Le-
ader, který administruje MAS Posázaví a dí-
ky němuž „přitekly“ do regionu desítky mi-
lionů korun. Pomohly mimo jiné postavit 
nová dětská hřiště, opravit kapličky a hasič-
ské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, 
otevřít naučné stezky.

Jaroslava Tůmová
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Sedm tváří ovocnářství
na Moravě a ve Slezsku

Výstupy projektu spolupráce Moravské 
a slezské ovocné stezky – to byl program 
exkurze, která se konala ve dnech 3. a 4. 
května 2012 v Bartošovicích. Pří té příleži-
tosti byla Pooderskou jadrničkou pokřtěna 
publikace „Sedm tváří ovocnářství“ před-
stavující sedm oblastí Moravy a Slezska.

V rámci exkurze představili aktéři pro-
jektu způsoby mapování starých krajo-
vých odrůd a evidence dříve pěstovaných 
odrůd a účastníci se v Bartošovickém sa-
du a sadu při Stanici pro záchranu živoči-
chů seznámili s výsadbou ovocných dřevin 
vhodných pro tuto lokalitu a s péčí o tyto 
stromy.

Projekt realizovalo sedm MAS: Nízký 
Jeseník, Rýmařovsko, Region Poodří, Roz-
vojové partnerství regionu Hranicko, Part-

nerství Moštěnka, Bojkovsko a Horňácko-
-Ostrožsko a je propagován na webových 
stránkách www.ovocne-stezky.cz.

Přispějte i vy na webové stránky projek-
tu a podělte se o své zkušenosti spjaté 
s ovocem a ovocnářstvím, ať už jde o návo-
dy a doporučení jak pěstovat stromy, tradi-
ce a zvyky nebo odzkoušené recepty na za-
vařování či přípravu ovocných jídel.

Zdroj:  http://www.mas-mostenka.cz/
index.php?menu=51&article=807

 

Místní akční skupina Šluknovsko 
sídlo: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, kancelář: Boženy Němcové 476, 407 47 Varnsdorf 

tel. 724 778 296, email: massluknovsko@atlas.cz, www.massluknovsko.cz,  
IČ 269 83 303, bankovní spojení: ČS Rumburk, č. ú. 927 391 369/0800 

 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.“ 
Strategický plán LEADER 

 
 


 
Milí přátelé, 
 
při příležitosti zahájení provozu Místní akční skupiny 
Šluknovsko v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Vás co 
nejsrdečněji zvu na  
 

„„DDeenn  MMAASS  ŠŠlluukknnoovvsskkoo““..  
 
Zvolili jsme pro tuto příležitost sobotu 9. června 2012, 
neboť nádvoří Klubu Střelnice se v tento den stane 
dějištěm galaprogramu VI. Mezinárodního folklórního 
festivalu Tolštejnského panství, jehož pořadatelem je 
folklórní soubor Lužičan z Krásné Lípy a naše Místní 
akční skupina za podpory Ústeckého kraje, Svazku obcí 
Tolštejn, města Krásné Lípy a Varnsdorfu.  
 
Již od rána zde budete moci navštívit Staročeský 
jarmark s ukázkami tradičních řemesel a Jahodobraní 
s nabídkou jahodových pochoutek a také speciálního 
jahodového piva z varnsdorfského pivovaru Kocour.  
 
Ve 13.30 h vyjde krojovaný průvod od varnsdorfské 
polikliniky ulicí Legií přes náměstí E. Beneše  a dále 
Melantrichovou ulicí až do areálu Střelnice. Zde se od 14.30 h uskuteční hlavní pořad festivalu 
„Galaprogram VI. MFF TP ke dni MAS“, věnovaný zahájení provozu Klubu Střelnice Místní akční 
skupinou Šluknovsko. Záštitu nad festivalem převzala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová            
a senátor Parlamentu ČR Jaroslav Sykáček. Patronem festivalu je Radim Uzel. 
 
V průběhu festivalu vystoupí soubor Trenčan ze slovenského Trenčína, skupina Lužických Srbů 
z německého Budyšína, Soláň z Valašska, CM Jagar z Havířova, Jizera z Liberce, Mateník z Prahy, 
Baldrián z Pardubic, Křiničánek, Dykyta a pořadatelský Lužičan z Krásné Lípy. 
 
Věřím, že Vás naše pozvání zaujalo a najdete si ve svém nabitém programu chvilku na návštěvu 
nového působiště Místní akční skupiny Šluknovsko a atraktivní mezinárodní přehlídky folklórních 
souborů.  
 
Na setkání s Vámi se těší                                                                                                     
 
 
                                                                                                      Ing. Eva Hamplová 
                                                                                              předsedkyně MAS Šluknovsko 
 
 
 
 

Klub Střelnice ve Varnsdorfu najdete na ulici Boženy Němcové č. 476, v bezprostředním sousedství  
dosavadní kanceláře MAS Šluknovsko (u autobusového nádraží).                                                                           

„Kácání mája na Rusavě“

http://www.ovocne-stezky.cz/
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=51&article=807
http://www.mas-mostenka.cz/index.php?menu=51&article=807


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 171 • 06/2012

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  3 1A

Slavnostní setkání krajů na Vyšehradě v sobotu 12. května zaháji-
lo čtvrtý ročník jedinečné akce svého druhu v České republice, národ-
ní výstavy Má vlast 2012. Výstava fotografií zvelebování opomíjených 
míst je společným dílem lidí z celé země. Prokazuje úctu k práci těch, 
kdo odpovědně pečují o krajinu svého domova. Přispívá k posílení 
osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země 
v zahraničí. Vystavovatelé představují také místní kulturu a ochutnáv-
ku krajových specialit. Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., 
spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad spolu se zúčastněnými 
kraji a dalšími organizacemi formou výstavy děkuje všem, kdo se o svůj 
domov odpovědně starají. Patronka ročníku Blanka Stehlíková zahá-
jila výstavu Má vlast i výstavu kreseb svého otce Ladislava Stehlíka, 
„básníka domova“, doprovázenou fotografiemi Marie Dajčové.

Spolehlivým organizačním partnerem letošního ročníku je Pl-
zeňský kraj v čele s hejtmanem Milanem Chovancem, jehož při 
přebírání atributu, kamenného srdce Mé vlasti, z důvodu nemoci 
zastoupil radní Petr Smutný. Jménem Jihomoravského kraje srdce 
předala vedoucí odboru regionálního rozvoje Iveta Macurová.

Z ostatních krajů vystavují města, obce a občanská sdružení samo-
statně, bez podpory svých krajských úřadů. Svou vzácnou přítomnos-
tí poctili Slavnostní setkání krajů také zástupci německého a rakous-
kého velvyslanectví a nizozemský architekt Pieter van Loon, člen or-
ganizačního týmu světové výstavy Floriade, která se koná jedenkrát 
za deset let. Díky němu tam také poputuje výstava Má vlast 2012. 
Floriade probíhá pod záštitou Jejího Veličenstva královny Beatrix a je 
uváděna jako jedna z deseti nejvýznamnějších světových akcí roku.

Slavnostní setkání probíhalo opět v příjemné přátelské atmosfé-
ře utvářené patnácti sty návštěvníky z celé ČR v průběhu dne, a ze-
jména energickými talentovanými členy vystupujících souborů, od 
malých dětí po zralé dospěláky. Tradiční ochutnávku krajových spe-
cialit zajistilo sdružení Gastronomia Bohemica. Plzeňské dobroty 
a kvalitní řemesla velmi úspěšně prezentoval krajský úřad spolu se 
Středním odborným učilištěm v Domažlicích. Vyšehradem zněly 
Smetanovy a Dvořákovy skladby, swing, džez i lidové písničky. Di-
váci shlédli roztomilé představení Ze starých pověstí českých v po-
dání dětí z Písečné na Pardubicku a taneční vystoupení chodského 

Má vlast 2012: kraje a regiony se slavnostně
prezentovaly na Vyšehradě při hudbě, počtvrté

souboru z Mrákova. I přes chladné počasí se Vyšehradem linula vý-
borná nálada a dětský smích. Vrcholným zážitkem dne byl koncert 
Plzeňské filharmonie v bazilice sv. Petra a Pavla. Návštěvníci společ-
ně vysadili strom, potomka památného stromu z Mokrosuk u Kla-
tov. Večer se s organizátory loučili přípitkem mělnickým vínem Lob-
kowicz-Burgundské cuveé rosé, darovaným paní Bettinou Lobkowicz. 
Výstava setrvá na Vyšehradě do 31. května, souběžně bude umís-
těna od 16. května v Senátu. Svou roční pouť po české zemi zahá-
jí v Plzni 29. května na Festivalu regionálních potravin.

Slavnostního setkání krajů se též aktivně účastnila i Národní síť 
místních akčních skupin ČR. Na Vyšehradě byl instalován prezentač-
ní stan sítě, kde byly představeny dostupné materiály jak celostátní 
tak z jednotlivých místních akčních skupin. O propagační materiály 
jednotlivých území a jejich atraktivity kulturní, historické, přírodní či 
turistické byl velký zájem a návštěvníci byli leckdy překvapeni, co vše 
se na jejich území nachází či organizuje. Personálně stánek zajistily 
místní akční skupiny Vyhlídky, Posázaví a Rakovnicko, které zdarma 
zapůjčilo prezentační stan. D. Kolmanová a M. Pánková

http://aefcz.org/index.php?option=com_phocagallery&view=-
category&id=12&Itemid=79&lang=cs&limitstart=40

http://aefcz.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=79&lang=cs&limitstart=40
http://aefcz.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=79&lang=cs&limitstart=40
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Ministerstvo zemědělství spouští 
novou kampaň na podporu 
značky Regionální potravina

Zvýšit povědomí o značce a oceněných výrobcích mezi spotře-
biteli i odbornou veřejností, to jsou hlavní cíle strategie na podpo-
ru značky Regionální potravina. Celostátní komunikační kampaň 
startuje v červnu letošního roku a bude pokračovat i v roce 2013. 
Ministerstvo zemědělství podpoří letos a příští rok propagaci Regi-
onální potraviny částkou 95 milionů korun.

Logem Regionální potravina se od roku 2010, kdy značka vznik-
la, pyšní přes 170 výrobků ze 13 regionů České republiky. „Naším 
cílem je prosadit na trhu potraviny od místních producentů, které 
mají jasný původ, jsou zárukou dobré kvality a výjimečných chuťo-
vých vlastností. Spotřebitel tak dostane jednoznačné vodítko, jak 
vybírat potraviny, u kterých si může být jist jejich původem a čers-
tvostí,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který usiluje o udělení 
značky Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regio-
nu ze surovin dané oblasti, nebo pokud je to z objektivních důvo-
dů nutné, z tuzemských surovin. Soutěžní výrobky hodnotí komise, 
které tvoří zástupci ministerstva zemědělství, krajského úřadu, Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory 
ČR a Potravinářské komory ČR.

„Soutěží se v devíti kategoriích. Projekt je koncipován tak, že 
v každé kategorii může získat značku Regionální potravina jen je-
den výrobek,“ uvedl náměstek ministra pro zemědělskou a rybář-
skou politiku EU Martin Hlaváček.

Kampaní, jejímž hlavním mottem je „To nejlepší z našeho kra-
je“, chce Ministerstvo zemědělství podpořit malé a střední produ-
centy z regionů. „Zákazník by měl vědět, že nákupem konkrétní-
ho produktu může dát najevo podporu svému kraji. Čím více bu-
de nakupovat výrobky ze svého regionu, tím lépe se budou mít 
jeho obyvatelé,“ řekla ředitelka Odboru komunikace Ministerstva 
zemědělství Kateřina Böhmová. Zdroj: MZe

Více na: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-
-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-spousti-novou.html

Mladí agrárníci kritizují ministra 
financí: Zrušením zelené nafty 
stoupne cena potravin

Lidé se stále více učí nakupovat regionální potraviny od českých 
zemědělců. Zrušením zelené nafty dojde ke zdražení těchto po-
travin, což povede podle Společnosti mladých agrárníků k odlivu 
spotřebitelů.

„Regionální potraviny mají tu výhodu, že konzument zná dodava-
tele a může odhadnout jeho poctivost a kvalitu potravin. Důležité je, 
že potraviny jsou také šetrné k přírodě. Nejsou totiž převáženy přes 
celou republiku do centrálních skladů a zpět do menších či větších ob-
chodů. Zrušením zelené nafty tak budou i tyto potraviny zatíženy da-
ní určenou na opravu silnic. Vniveč tak přichází celonárodní snaha ze-
mědělských organizací, které se snaží výhody a ekologickou šetrnost 
regionálních potravin dostat do podvědomí široké veřejnosti,“ zdů-
raznil Petr Mareš, prezident Společnosti mladých agrárníků.

Zelená nafta je pro zemědělce levnější, protože je v ní zohledněn 
fakt, že zemědělské stroje nejezdí běžně po silnici a neničí ji. „Spraved-
livostí v systému se ministr Kalousek ohání velmi často. Je ale spraved-
livé, že jakýkoliv konzument v České republice, tedy i ten který nevlast-
ní či velmi omezeně používá auto, má platit daň určenou na opravu sil-
nic prostřednictvím zvýšené ceny potravin?“ komentuje Petr Mareš.

Ministr Kalousek uvedl pro agenturu Mediafax: „Zemědělci tr-
vají na tom, že ty peníze chtějí a chtějí je na úkor ostatních, stát 
nemá jiné prostředky než peníze občanů. To znamená, že pokud 
je dá zemědělcům, je to na úkor ostatních.“

Společnost mladých agrárníků ostře kritizuje postoje ministra fi-
nancí a poukazují na to, že zpřísnění výběru daní bude mít dopad 
na všechny občany. „Ministr Kalousek rád poukazuje na mezičlá-
nek, kterými jsou zemědělci, ale konečnými příjemci tohoto bene-
fitu jsou všichni občané. A právě těm chce pan ministr tyto peníze 
vzít. Vyjádření pana Kalouska tedy naprosto nerozumím,“ říká Pe-
tr Mareš a dodává, že zemědělci nemají z ušetřených peněz na naf-
tě žádné přímé výhody, pouze to, že jejich potraviny lidé kupují a 
oni mají pro koho vyrábět. Pokud bude zelená nafta zrušena, míra 
spotřeby zahraničních výrobků bude zvýšena na úkor českých. Po-
dle mladých agrárníků tak někteří zemědělci ukončí svou činnost.

Petr Mareš, prezident Společnosti mladých agrárníků

Zdroj: http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/mladi-agrarnici-ostre-
-kritizuji-ministra-kalouska-a2233124

Ceny zemědělských vstupů rostou, 
zatímco ceny komodit klesají

Ceny vstupů do zemědělství v prvním čtvrtletí letošního roku rost-
ly, zatímco ceny komodit klesaly, což může tuzemským farmářům 
snižovat zisky. Vstupy podražily o 2,9 procenta, vyplývá z údajů, kte-
ré dnes zveřejnil Český statistický úřad. Nejvíce se zvýšily ceny chov-
ných zvířat, které byly meziročně vyšší o desetinu. Ceny, které odbě-
ratelé platí zemědělcům za jejich produkci, naopak v prvních třech 
měsících roku o dvě procenta klesly.

Za energie a maziva farmáři v prvním čtvrtletí zaplatili meziročně 
bezmála o osm procent víc, umělá hnojiva a půdní zlepšovací prostřed-
ky podražily o šest procent. Ceny osiva a sadby vzrostly o 3,8 procen-
ta, chemických prostředků a pesticidů zhruba o dvě procenta. Veteri-
nární služby byly o necelé jedno procento meziročně dražší.

Zemědělský svaz ČR začátkem května uvedl, že čeští zeměděl-
ci dostávají od zpracovatelů za své výpěstky méně peněz, než je-
jich kolegové v zahraničí. Například potravinářská i krmná pšenice 
je prý proti největší evropské komoditní burze až o pětinu levněj-
ší, sladovnický ječmen i řepka o desetinu.

Zemědělci zároveň upozorňují, že farmářské ceny v prvních třech 
měsících roku sice klesly o dvě procenta, spotřebitelské ceny potra-
vin ale vzrostly o sedm procent.

Čeští zemědělci loni podle předběžných údajů hlavně díky pří-
znivým cenám komodit hospodařili s rekordním ziskem 16,4 mili-
ardy korun, který byl ve srovnání s rokem 2010 více než dvojná-
sobný. Loňský zisk byl nejlepší od roku 1998, odkdy statistici ten-
to údaj sledují. České zemědělství je zejména díky evropským 
dotacím od vstupu do Evropské unie ziskové.             Zdroj: ČTK

Zdroj: http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/ceny-zemedelskych-
-vstupu-rostou-zatimco-ceny-komo-a2226513

Získejte značku Regionální  

www.regionalnipotravina.cz
                         

  

    
                                                

Hodnocení probíhá v 9 kategoriích. Přihlašovací formuláře naleznete 
na www.regionalnipotravina.cz, www.kisuk.cz, www.mas-sluknovsko.cz 
nebo si je můžete vyzvednout osobně na adrese:
MAS Šluknovsko, Boženy Němcové č.p. 476, 407 47 Varnsdorf.

Uzávěrka přihlášek je 15. června 2012. Předání vzorků přihlášených 
výrobků probíhá 27. června od 9.00 h. do 15.00 h. a 28. června 2012 
od 8.00 h do 9.00 h.

Bližší informace naleznete na www.regionalnipotravina.cz, 
www.mas-sluknovsko.cz a www.kisuk.cz
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http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-spousti-novou.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_ministerstvo-zemedelstvi-spousti-novou.html
http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/mladi-agrarnici-ostre-kritizuji-ministra-kalouska-a2233124
http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/mladi-agrarnici-ostre-kritizuji-ministra-kalouska-a2233124
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V Senátu se uskutečnila konference 
ke zjednodušování v oblasti fondů EU

Více než šedesát účastníků z řad ministerstev, profesních orga-
nizací, neziskových organizací, krajů a dalších subjektů se tuto 
středu v prostorách Senátu zúčastnilo konference „Administrativ-
ní zátěž a programové období 2014–2020“. Akci uspořádalo mi-
nisterstvo pro místní rozvoj a výbor pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí Senátu. Tématem konference bylo disku-
tovat hlavní principy zjednodušování postupů pro žadatele a pří-
jemce při čerpání evropských peněz.

„Díky zkušenostem ze současného programového období si 
uvědomujeme potřebnost zjednodušování administrativní nároč-
nosti. Transparentnost a koordinovaný systém kontroly pomohou 
zlepšit celý systém evropských dotací,“ říká Daniel Braun, 1. ná-
městek ministra pro místní rozvoj. Na konferenci představil oblas-
ti, na které se bude při přípravě budoucího programového obdo-
bí klást hlavní důraz. Patří mezi ně zejména transparentnost vyna-
kládání veřejných zdrojů, lepší systém kontrol, nebo elektronizace 
procesu čerpání finanční prostředků z fondů EU.

Účastníci konference se shodli, že vítají snahu ministerstva pro 
místní rozvoj připravit a realizovat opatření a změny, které by ved-
ly ke zjednodušení administrativní zátěže a minimalizaci rizika chyb 
při čerpání finančních prostředků z fondů EU v příštím programo-
vém období, které začne v roce 2014. V souladu s touto snahou 
se účastníci shodli, že k dalším krokům ve zjednodušování by se 
mělo využít dokumentu „Doporučení ke zjednodušení administra-
tivní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání evropských pro-
středků z fondů EU v programovém období 2014–2020“, který 
MMM ČR připravilo v únoru letošního roku. Zdroj: MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj 
vydalo publikaci o bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v souladu se svou kompe-
tencí v oblasti politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fon-
du a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor publikaci, vztahu-
jící se k problematice bydlení. Jednotlivá data slouží resortu jako 
jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a součas-
ně umožňují informování široké veřejnosti. 

Publikace „Vybrané údaje o bydlení 2011“ obsahuje údaje z ob-
lasti bydlení v členění na následující kapitoly: 
1. kapitola Bydlení v roce 2011 
2. kapitola Bytová politika a podpory bydlení v roce 2011 
3. kapitola Bydlení – Domovní a bytový fond podle předběžných 

výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 
4. kapitola Bytová výstavba 
5. kapitola Stavebnictví
6. kapitola Ceny
7. kapitola Náklady na bydlení 
8. kapitola Hypoteční úvěry 

Publikace ke stažení je zde: http://www.mmr.cz/Bytova-politi-
ka/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky-(1)/

Vybrane-udaje-o-bydleni/Vybrane-udaje-o-bydleni-2011

Zavedení Národního elektronického 
nástroje je o krok dál. MMR vybralo 
systémového integrátora

Odbor veřejného investování ministerstva pro místní rozvoj uči-
nil další významný krok na cestě k elektronizaci veřejných zakázek. 
Pro Národní elektronický nástroj (NEN), jehož spuštění je plánová-
no na první čtvrtletí roku 2013, vybralo systémového integrátora. 

Ten zajistí softwarové vytvoření (naprogramování) NEN. Vítězem se 
stala společnost DATASYS s.r.o.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomic-
ká výhodnost nabídky. Společnost DATASYS nabídla nejnižší cenu 
za vývoj NEN a řešení, které navrhla, optimálně naplňuje požadav-
ky dané technickou specifikací NEN, modelem Národní infrastruk-
tury pro elektronizaci veřejných zakázek (NIPEZ) a je proveditelné 
v prostředí českého trhu. Požadavky zadavatele splňovala nabídka 
DATASYS lépe než nabídka druhého uchazeče především díky to-
mu, že navržená technologie nejen odpovídá požadavkům zadava-
tele, ale navržený způsob nasazení této technologie nabízí MMR ČR 
i potřebnou flexibilitu řešení při častých legislativních změnách ZVZ.

Do veřejně vypsaného výběrového řízení se do uzávěrky při-
hlásily tři společnosti: DATASYS s.r.o., NWT a.s. a Accenture Cen-
tral Europe B. V.

Národní elektronický nástroj – NEN je vedle e-tržišť druhým za-
dávacím modulem NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické 
zadávání veřejných zakázek). Je určen pro komplexní strategické 
nákupy a nabízí komplexní funkcionalitu pro všechny kategorie ve-
řejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. 
Využíván bude při zadávání veřejných zakázek na obtížně standar-
dizovatelné komodity. Bude podporovat všechny rozsahy elektro-
nizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postu-
py a bude jej možné využít i u veřejných zakázek, u kterých není 
možné použit automatizovanou metodu hodnocení, tedy např. 
pro komplexní služby, stavební práce vč. rozsáhlých staveb, dodá-
vek technologických celků atd. NEN umožní také provázání na in-
terní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy eGovernmentu 
v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť bude často využíván 
pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních 
projektů. Vytvoření NEN je většinovým dílem financováno z pro-
gramu IOP. Zahájení první etapy, ve které budou NEN povinně vy-
užívat ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace, 
je plánováno na první čtvrtletí roku 2013. Zdroj: MMR

Máme vybráno: Nejvíce peněz 
na obnovu památky v Lanžhotě

Institut pro památky a kultu-
ru, o.p.s. představil vítěze první-
ho ročníku soutěže veřejných 
sbírek na opravy památek na-
zvané MÁME VYBRÁNO.

V době všeobecných úspor 
představují veřejné sbírky zajíma-
vou možnost, jak financovat ob-
novu menších i větších památek. 
Přesto nejsou v České republice 
využívané tolik, jak by mohly. O 
změnu se snaží soutěž MÁME 
VYBRÁNO, kterou před časem vy-
hlásil Institut pro památky a kul-
turu, o.p.s. Více než stovka památek se v soutěži utkala o vítězství 
ve třech kategoriích. Výsledky si vítězové vyslechli na slavnostním 
vyhlášení v klášteře dominikánů v Praze dne 29. května.

“Finančně nejúspěšnější sbírkou ukončenou v roce 2011 byla sbír-
ka na opravu střechy kostela Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě, kte-
rá shromáždila 2,4 milionu korun. Jako nejlépe prezentovanou odbor-
ná porota vyhodnotila sbírku na obnovu varhan v chrámu svatého 
Petra a Pavla v Mělníku, kterou vyhlásil Mělnický osvětový a okrašlo-
vací spolek. Poslední soutěžní kategorií bylo hlasování veřejnosti. Z ví-
ce než dvou tisíc celkem zaslaných hlasů jich nejvíce získala římskoka-
tolická farnost Třebíč se sbírkou na stavbu nových varhan v kostele 

http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky-(1)/Vybrane-udaje-o-bydleni/Vybrane-udaje-o-bydleni-2011
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky-(1)/Vybrane-udaje-o-bydleni/Vybrane-udaje-o-bydleni-2011
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky-(1)/Vybrane-udaje-o-bydleni/Vybrane-udaje-o-bydleni-2011
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svatého Martina v Třebíči,” uvedl ředitel Institutu pro památky a kul-
turu Aleš Kozák výsledky.

Tři nejlepší v kategorii Cena veřejnosti si odnesli také finanční 
příspěvky ve výši 30, 15 a 5 tisíc korun. “Hlavním smyslem soutě-
že je propagovat veřejné sbírky jako vhodný nástroj financování 
obnovy památek a inspirovat další organizace a instituce, aby sbír-
ky vyhlašovaly. Příspěvek do vítězných sbírek pak představuje pro 
vyhlašovatele motivaci, proč se do soutěže zapojit a udělat něco 
pro propagaci své konkrétní sbírky,” vysvětluje Aleš Kozák.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 
www.mamevybrano.cz; www.instituteu.cz

Můžete nominovat do 6. ročníku 
soutěže o titul Nejkrásnější nádraží

Právě probíhá nominace návrhů soutěže Nejkrásnější nádraží 
pro rok 2012. Návrhy na Nejkrásnější nádraží roku 2012 můžete 
posílat již nyní. Své návrhy krásných nádraží a zastávek zasílejte 
mailem nebo poštou na adresy: nejkrasnejsinadrazi@cd.cz, nebo 
listovní poštou Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V pev-
nosti 159/5b, 128 00 Praha 2.

Návrh musí obsahovat 3 kvalitní fotografie, stručné zdůvodně-
ní, proč stanici či zastávku navrhujete a podpis. Pokud uvedete i ad-
resu, budete zařazeni do slosování o jízdenky do historických vlaků 
a vstupenky do Království železnic. Na adresu budou vítězům tyto 
ceny odeslány. Osobní údaje nebudou jinak využívány.

Termíny pro ročník 2012:
Veřejnost bude zasílat návrhy do 9. 9. 2012,
finalisté budou vybráni do 10. 10. 2012,
pro finalisty bude hlasovat veřejnost do 11. 11. 2012
a slavnostní vyhlášení se uskuteční 12. 12. 2012 v Senátu.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je prezentací dobrých pří-
kladů v péči o prostředí železničních stanic a zastávek. Týká se bu-
dov, ostatních objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže je upozornit 
veřejnost na stav našich nádraží, chválit dobrou práci lidí, kteří o svo-
je nádraží dobře pečují, a dát dobrým příkladem ostatním.

Děkujeme všem, kdo se soutěže účastní nebo ji jakýmkoli způ-
sobem podporují.

Asociace Entente Florale SZ – Souznění, o.s.
V pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2

www.aefcz.org, EntenteFlorale@email.cz

Katedra politologie a evropských studií
Univerzity Palackého v Olomouci, 

Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s.

vyhlašují

při příležitosti státního svátku ČR
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

1. ročník soutěže

„O nejlepší obecní
a městský zpravodaj 2011“

Pravidla soutěže:
Soutěž je určena pro obce a města České republiky, popřípa-

dě další vydavatele obecních a městských zpravodajů, včetně 
zpravodajů místních částí, městských částí a městských obvodů.

Soutěž se koná celostátně ve dvou kategoriích: 
a) O nejlepší městský zpravodaj (statut města, včetně měst-

ských částí a obvodů).
b) O nejlepší obecní zpravodaj (statut obce).

Přihlásit lze pouze zpravodaje vydané v roce 2011.

O výsledcích rozhoduje sedmičlenná celostátní porota, kte-
rou jmenují vyhlašovatelé soutěže.

Soutěžící musí zaslat či osobně doručit dva výtisky dvou růz-
ných čísel zpravodaje na adresu UNIVES, Univerzita Palackého, 
Křížkovského 12, Olomouc 771 80, a to do 25. června 2012.

Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2012 v rámci Dnů 
lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě.

http://www.mamevybrano.cz;
http://www.instituteu.cz/
mailto:nejkrasnejsinadrazi@cd.cz
mailto:EntenteFlorale@email.cz
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O zeleni v obcích v Lednici na Moravě 

Zveme Vás na seminář 
 „Zeleň symbol moderní obce“  

ve dnech 6.–7. 6. 2012 
 

Program semináře 
 
STŘEDA 6. ČERVNA 2012 
 

08:00–09:00 Registrace účastníků, instalace posterů a propagačních stánků 
09:00–09:15 Zahájení semináře /Aula Zahradnické fakulty/ 

doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty 
Ing. Pavel Kafka, Arboeko s. r. o. Obříství 
Ing. Jaromír Opravil, ZAHRADA Olomouc s. r. o. 
RNDr. Libor Kabát, starosta obce Lednice  

 
09:15–11:00  Úvodní referáty 

Zeleň a kvalita lidského života 
Ing. Zdeněk Sendler /Atelier zahradní a krajinářské architektury, Brno/ 
 

Liechtensteinská krajina jako místo paměti  
Mgr. Michal Konečný /Národní památkový ústav, ÚOP v Brně/ 
 

Kulturní krajina a jak dál s českou a moravskou krajinou  
Ing. David Mikolášek, autorizovaný zahradní architekt 
 

Jak správně plánovat zeleň /od územního plánu ke konkrétním projektům/ 
doc. Ing. Pavel Šimek. Ph.D.  
/Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně/ 

 
11:00–11:30 Přestávka, občerstvení 
11:30–12:40 Přednášky v sekcích 
 
Sekce 1: O obecní zeleni – prakticky 

Staré stromy krása historie a rizika  
Ing. Ivo Divoký /Odbor městské zeleně, Statutární město Zlín/ 
 

Péče o stromy ve městech a obcích - omezování rizik, maximalizace užitku  
Ing. Jaroslav Kolařík /Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně/ 
 

Kulturní krajina? Důležité je začít 
Ing. Stanislav Flek /Arboeko s. r. o., Obříství/  

 

 

ČTVRTEK 7. ČERVNA 2012 
 
09:00–16:00 Celodenní odborná exkurze 
 
Trasa 1: Velké Bílovice – ukázky realizace ÚSES, lesoparku, úprav v obci, výstup na kopec 

Hradištěk – úpravy okolní krajiny 
 
Trasa 2: Mikulov - úpravy ve městě, Kozí hrádek, krajinný plán Mikulov, přechod Svatý 

kopeček – Janičův vrch  
 
Trasa 3: Návštěva katastrálních území Brod nad Dyjí, Nový Přerov, Novosedly a Drnholec 

/realizované projekty společných zařízení v rámci KPÚ a připravené projekty 
územního systému ekologické stability (ÚSES)/. 

 
Každý účastník si zvolí jen jednu trasu hlavní a jednu vedlejší /záložní/, kterou vyznačí 
v přihlášce. Organizátoři si vyhrazují právo přizpůsobit počty účastníků jednotlivých exkurzí dle 
míst v autobusech. 
 
 

Kontaktní adresa organizátorů 
Petr Salaš, Zahradnická fakulta Lednice, MENDELU, Valtická 337, 691 44, Lednice 

e-mail: zelen2012@centrum.cz, tel.: +420 519 367 322, fax: +420 519 367 222 
 

Program semináře a přihláška ke stažení je k dispozici také na internetových stránkách 
http://www.zf.mendelu.cz/cz/veda_a_vyzkum/konference/2012/zelen 

 
Ubytování  

individuální, Lednice a okolí nabízí dostatečnou kapacitu ubytování různé úrovně a ceno-
vých hladin. Doporučujeme včasnou rezervaci. Nabídka ubytování:  

http://www.lednice.cz/cs/ubytovani/ 
http://www.skm.mendelu.cz/kolej_LED.php 

http://www.penziony.cz/ubytovani/lednice/ 
 

Vložné  
uhrazené do termínu 29.5.2012 - 1 450,- Kč včetně DPH 

/zahrnuje náklady na organizaci semináře a exkurze, občerstvení, obědy, společenský večer/ 
 

uhrazené po termínu 29.5.2012 – 1 750,- Kč včetně DPH 
/zahrnuje náklady na organizaci semináře a exkurze, občerstvení, obědy, společenský večer/ 

 
Bankovní spojení  

Poštovní spořitelna Břeclav, č.ú.: 242681929/0300, specifický symbol: 554  
IBAN: CZ45 0300 0000 0002 4268 1929, BIC: CEKOCZPP 

 
Daňové doklady budou účastníkům předány při prezenci!  

Prosíme o uvedení jména účastníka při zadávání platby /zpráva pro příjemce/. 

 

 

Sekce 2: Kvalitní zeleň začíná kvalitním plánováním 
Zahradní a krajinářská tvorba na venkově 
doc. Dr. Ing. Alena Salašová 
/Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně/ 
 

Náves - nejdůležitější místo v obci 
Ing. Nataša Bartlová /Bartl s. r. o., České Budějovice/ 
 

Klimatické změny a vliv na rostliny v krajině 
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský,CSc. 
/Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno/ 

 
12:40–13:45 Přestávka – oběd, prohlídka firemních stánků 
13:45–15:00 Přednášky v sekcích 
 
Sekce 1: O obecní zeleni – prakticky 

Biocentrum Čehovice. Zkušenosti z realizace 
Ing. Jaromír Opravil  /ZAHRADA Olomouc s. r. o./ 
 

Péče o zeleň – to není jen kosení  
doc. Ing. Pavel Šimek. Ph.D.  
/Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně/ 
 

Aby byly trávníky skutečně zelené 
Ing. Marie Straková, Ph.D.  
/Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov – Slavíkovice/ 

 
Sekce 2: Kvalitní zeleň začíná kvalitním plánováním 

Jak získat finance pro naše zelené myšlenky  
Mgr. Eduard Kavala /Spolek pro obnovu venkova ČR, NNO/ 
Mgr. Galina Čermáková, PhDr. Marcela Pánková, Ph.D /Vyhlídky, o.s./ 
 

Občané a zeleň aneb jak efektivně motivovat občany v zájmu o své okolí 
Mgr. Martin Nawrath, Ing. Marie Římanová, MSc. /Nadace Partnerství/ 
 

Zahrada a park roku 
Ing. Jana Šimečková /Svaz zakládání a údržby zeleně, Brno/ 

 
15:00–15:30 Přestávka – občerstvení, prohlídka firemních stánků 
15:30–17:00 Kulatý stůl o zeleni „nejen“ v obci  
 
Účast v diskusi přislíbili: Mgr. Eduard Kavala /Spolek pro obnovu venkova/, Ing. Hana Lebedo-
vá /starostka obce Smržice - obec byla oceněná Zelenou stuhou za rok 2011 a stříbrnou me-
dailí na mezinárodní soutěži Entente Florale Europe/, Ing. Michael Husinec starosta Zelenče 
/starosta jedné z nejzelenějších obcí v ČR/, Ing. Ivo Divoký /Odbor městské zeleně, Statutární 
město Zlín/, specialisté ze Zahradnické fakulty. 
 
19:00–23:00 Společenský večer  

/Zámek Lednice, raut, Neoveská cimbálová muzika, v průběhu večera připra-
veno překvapení/ 
 

PREAMBULE 

SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU, občanské sdružení (ve zkratce 
SZKT, o.s.) je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství 
(zahradní a krajinářská tvorba). Založena byla v únoru 1990 z potřeby posílit postavení a úroveň
oboru v naší republice. Posláním SZKT je sdružování odborníků, kteří společnými silami prosazují 
cíle v oblasti zahradní a krajinářské tvorby při plánování, realizaci, správě a ochraně krajiny, parků a 
zahrad. 

INICIATIVA – VZNIK PLATFORMY (ZÁKLADNY)  „ZELEŇ PRO OBCE - KVALITA PRO 
OBČANA“ 

SZKT v souladu se svým posláním a potřebami oboru iniciuje vznik platformy, jejímž cílem je 
především: 

 Vytvořit podmínky pro širokou spolupráci pracovníků správ zeleně obecních a 
městských úřadů a statutárních měst ČR.  

 Záměrem je usnadnit výměnu zkušeností, propagovat dobrou práci zahradnických firem 
u realizovaných projektů a v neposlední řadě propagovat práci správ zeleně jako službu občanské 
společnosti. 

 Být kvalifikovaným partnerem pro všechny subjekty realizující rozvoj systémů zeleně
našich sídel, obnovu parků, městských zahrad a dalších objektů zeleně. 

 Být garantem vysoké kvality u přebíraných staveb, vytvářet zdravé soutěžní prostředí 
pro uplatnění kvalifikované práce v oboru. 

SZKT iniciuje vznik této platformy jako první krok k případnému vzniku samostatné sekce (jako 
organizační složky) SZKT.  Vzniku samostatné sekce předpokládáme v okamžiku, kdy se 
stanovenými cíly platformy ztotožní konkrétní osoby a budou mít chuť rozvíjet tuto iniciativu jako řádní 
členové SZKT – se svými právy a povinnostmi. 

Iniciátoři vzniku platformy předpokládají následné setkání všech zájemců k širší odborné 
diskusi. Toto setkání bude spojeno s odborným seminářem na aktuální téma – o termínu budou 
všichni zájemci informováni. Téma bude stanoveno podle zájmu Vás, kteří jste projevili zájem o 
spolupráci. 

Iniciátoři vzniku platformy: 

Ing. Hana Hrdličková, Správa veřejného statku, Plzeň

Ing. Irena Tolarová, Správa veřejného statku, Plzeň

Ing.Lucie Nižaradzeová, Správa veřejného statku, Plzeň

Doc.Ing. Pavel Šimek, Ph.D, člen Správní rady SZKT, proděkan ZF MENDELU 
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Ve Skalce se světily prameny a rozdávaly 
certifikáty Haná regionální produkt®

Dalších jedenáct výrobců může od nynějška označit své zboží 
značkou Haná regionální produkt®. Své certifikáty si vyzvedli na kon-
ci dubna při příležitosti svěcení léčivých pramenů ve Skalce na Pros-
tějovsku. Tamtéž se konal i jarmark s ukázkami některých řemesel.

Mezi nové výrobce se nyní řadí například firma SANAL z Plumlo-
va se smaženými bramborovými lupínky a Plumlovským chlebem. 
Certifikátem HANÁ regionální produkt® se nyní mohou chlubit ta-
ké pěstitelé jablek z Hospodářského družstva Určice. Výrobků 
označených značkou je nyní celkem již 39.  „Naplňuje se tak smy-
sl certifikace, který vidíme ve zviditelnění tradic regionu a v pod-
poře místních výrobců a spolupráci s nimi. Jejich produkce pomá-
há udržovat a rozvíjet neopakovatelný charakter Hané,“ uvedla 
manažerka z MAS Moravská cesta Miloslava Hrušková. 

Nabídku zboží naleznou zájemci na nejrůznějších propagačních 
akcích, které MAS pořádá (např. Hanácké farmářské trhy v Litovli, 
Den MAS v Příkazech a další). Propagaci regionálního značení pod-
poří také projekt spolupráce NEREZ – Nová energie pro regionální 
značku, jehož výstupem bude mimo jiné připravovaná publikace 
„Máme značku Haná“.

Více informací: www.moravska-cesta.cz

Novými originálními výrobky 
v Polabí jsou zelí, hračky i košíky

Devět výrobců v Polabí získalo certifikáty regionální značka PO-
LABÍ – regionální produkt® při jarní certifikaci na konci května. 
Značku POLABÍ regionální produkt® košíkářské výrobky z pedigu, 
dekorativní zahradní keramika, dekorativní a užitné hračky, ale ta-
ké například Bašovo zelí Starokolínské, zdravé ovoce z Bříství, jaho-
dy a okurky z Kouřimi, směsi pro hospodářská zvířata, cukrová ho-
mole z Dobrovic a Černokostelecké textilie do kuchyně. Další zá-
jemci o tuto značku se mohou hlásit do října, kdy se uskuteční 
podzimní kolo posuzování žádostí o užívání registrované značky 
POLABÍ – regionální produkt® u partnerské Místní akční skupiny 
Vyhlídky, o. s. Zdroj: www.podlipansko.cz

http://www.moravska-cesta.cz
http://www.podlipansko.cz
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KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Akci na Žižkově 
náměstí navštívilo kolem 2,5 tisíce lidí. Tímto trhem začala série 
farmářských trhů, které bude jednou měsíčně pořádat Český svaz 
ochránců přírody Vlašim spolu s Městem Vlašimí a Farmou Blaník.

Podlipansko sází stromy 
 – první jarní vycházky

V sobotu 12. května 2012 se 
mohli lidé projít na „ jarní vycház-
ku“ do nově vysázené aleje v obci 
Ratenice a v obci Kostelní Lhota. 
Stromy byly vysázeny na podzim 
2011 v rámci projektu Podlipansko 
sází stromy, který byl podpořen z grantového programu TPCA – 
Partnerství pro Kolínsko. Vycházky se uskutečnily také 5. a 6. května 
v obci Bečváry, Krupá (na snímku), Lošany, Drahobudice a Křečhoř. 
Téměř všechny stromky přečkaly zimu a místní obyvatelé a dobro-
volníci o ně dobře pečují. kourimsko@podlipansko.cz

Moravský kulturní salon Olomouc 
se zaměří na venkov a hanáčtinu

Nejen na literaturu, ale i na kulturu moravského venkova se le-
tos zaměří Moravský kulturní salon v Olomouci, který se uskuteč-
ní počátkem června. Motto letošního ročníku zní „Po hanácke“ 
a návštěvníci se mohou těšit například i na hanáckou módní pře-
hlídku a ochutnávku vín, sdělila členka organizačního výboru Ve-
ronika Matoušková.

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 7A

PODLIPANSKO SÁZÍ STROMY

Nová značka ZÁPRAŽí
originální produkt®

Místní akční skupina Říčansko ve spolu-
práci s Asociací regionálních značek a part-
nery vyhlásila I. výzvu k předkládání žádostí 
o udělení značky „ZÁPRAŽÍ originální pro-
dukt“. Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zeměděl-
ských produktů, působící v oblasti Říčanska, mohou předkládat své žá-
dosti o regionální značku do 4. června 2012. 

Certifikovat lze: řemeslné výrobky ze dřeva, keramiky, skla, ko-
vu, šperky, obrazy, krajky, textilie, intarzie, nábytek, upomínkové 
předměty, fotografie. Dále potravinářské a zemědělské produkty 
jako je mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, ze-
lenina, nápoje, ryby, med, čaje, léčivky, výrobky z rákosu, proutí, 
extrakty z rostlin, včelí produkty a další.

Zdroj: MAS Říčansko, projekty2@ricansko.eu

Výjimečnost i tradici reprezentují 
nové originální produkty Jeseníků

O zbrusu nové produkty i služby se roz-
rostla značka Jeseníky originální produkt. 
K tradičnímu a v současnosti málo rozšířené-
mu oboru patří sedlářství. A právě s výrobky 
sedlářského mistra Lubomíra Jelínka z Hanu-
šovic získaly značku Jeseníky originální pro-
dukt. „Fungujeme od roku 1998. Pracujeme ve třech lidech a k na-
šemu sortimentu patří výroba chomoutových i prsních postrojů pro 
jízdu těžkými povozy, jezdecké potřeby pro jízdu na koni jako sedla, 
uzdění, řemenářství a zabýváme se také kočárnictvím a renovací ko-
čárů,“ vyjmenoval své aktivity Jelínek. Další dva produkty, které zís-
kaly certifikát, spojuje jedinečný rukopis a citlivá práce. Vitráže Ivety 
Strnadové z Vrbna pod Pradědem zdobí například krnovskou syna-
gogu či kapli ve Františkově u Jeseníku. Originální drátované výrob-
ky pochází z dílny Dany Frydrychové z Jedlí.

Ke stávajícím dvěma originálním jesenickým službám se přiřadilo 
sedm nových subjektů z celých Jeseníků od Zábřežska, přes Jesenicko 
či Bruntálsko.  Originální služby nabízejí jak luxusní restaurace, tak ro-
dinné podniky a nechybí mezi nimi ani provozovatelé horských chat. 
Jesenický region nyní reprezentuje 39 originálních produktů a 9 stra-
vovacích či ubytovacích služeb. Zdroj: MAS Horní Pomoraví

První Podblanický farmářský trh ve Vlašimi

Na prvním farmářském trhu ve Vlašimi bylo možno vybírat ze 
zboží třiceti stánků. Mezi i stánek věnovaný propagaci značky 

mailto:kourimsko@podlipansko.cz
mailto:projekty2@ricansko.eu
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První ročník akce se v Regionálním centru Olomouc uskuteč-

nil loni ještě pod názvem Moravský knižní salon. Měl navázat na 
tradici knižních přehlídek ve městě poté, co od pořádání knižní-
ho veletrhu a literárního festivalu z finančních důvodů upustilo 
Výstaviště Flora. „Letos jsme dvoudenní kulturní akci pojali odliš-
ně, širší tematický záběr umožní rozšíření jednotlivých pořadů 
i do sféry hanáckého nářečí a obecně kultury moravského venko-
va,“ uvedla Matoušková.

První den Moravského kulturního salonu – tedy 6. června bude 
především konference Představení venkova Olomouckého kraje. Ta 
bude určena starostům, kronikářům i dalším pracovníkům obec-
ních úřadů a také lidem zajímajícím se o komunální politiku a ži-
vot na venkově. Konferenci doplní soutěž o nejlepší obecní zpra-
vodaj MAKOVICE 2012 a workshop o tom, jak obecní zpravoda-
je psát a vydávat. Venkovu budou věnovány i další pořady: 
Hanácká módní přehlídka s ochutnávkou vína a lidovou muzikou, 
vlastivědná vycházka po okolí Olomouce, či výstava, která předsta-
ví aktivity obyvatel hanáckého venkova.

Dvoudenní program uzavře noc básníků v Hospodě U Musea – 
Ponorce, tentokrát ovšem trochu netradičně: jednotlivé básně bu-
dou totiž (opět v duchu motta letošního Moravského kulturního 
salonu) tlumočeny do hanáčtiny. ,,Rádi bychom ukázali nejen his-
torii moravského venkova, ale i jeho moderní aktivní současnost,“ 
vysvětlila členka organizačního týmu Veronika Matoušková.

Zdroj: http://rco.cz/akce/mks/

Katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s Mo-
ravskou vysokou školou Olomouc a Celostátní sítí pro venkov 
Ministerstva zemědělství ČR vás zve na konferenci

PODOBY VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI

6. června 2012 v budově Regionálního centra Olomouc

Z programu:

10:35 – 13:00
I. VENKOV A MÉDIA

Jak informovat, jak psát a vydávat obecní zpravodaje? Jak ko-
munikovat s médii? Jak se dobře prezentovat? Jak psát tisko-
vou zprávu? Čemu se ve zpravodaji vyhnout?
(Úvodní slovo: Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.)

14:00 – 14:30
II. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
OBECNÍCH ZPRAVODAJŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ocenění od 17.30

14:30 – 17:00
III. PODOBY VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI

1.  Venkov v Olomouckém kraji. Prezentace výzkumů, šetření, 
analýz.
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D. (Katedra sociologie a andragogiky FF UP): 
Mladí zastupitelé v Olomouckém a Zlínském kraji
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (Katedra politologie a evropských 
studií FF UP):Venkov Olomouckého kraje ve srovnání s venkovem 
České republiky
Mgr. Karel Páral (Katedra politologie a evropských studií FF UP): 
Jak se vidí starostové. Analýza výzkumu

2.  Podoby a perspektivy venkova v Olomouckém kraji. Kulatý 
stůl za účasti starostů, novinářů a expertů.
Úvodní prezentace Tomáš Šulák (starosta Veselíčko). Vystoupí 
Petr Hanuška (starosta Velký Týnec), Marta Husičková (starostka 
obce Náměšť na Hané) a další.

Zástupci mikroregionů budou 
v Plumlově diskutovat o kohezní 
politice EU po roce 2013

Ve čtvrtek 21. června se v Plumlově uskuteční čtrnácté setkání 
představitelů mikroregionů se zástupci Olomouckého kraje. Účast-
níci budou především diskutovat o budoucí podobě kohezní politi-
ky Evropské unie po roce 2013. Akce se koná v rámci krajského pro-
jektu „Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+“, 
financovaného z Regionálního operačního programu. Za Olomouc-
ký kraj se zúčastní náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, život-
ní prostředí a zemědělství Ing. Pavel Horák a náměstek hejtmana 
zodpovědný za školství, Ing. Pavel Sekanina, představí se rovněž zá-
stupci z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Mora-
va, Povodí Morava nebo Zámek Plumlov. 

Leona Valovičová, l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Expozice „Čarodějnické procesy 
v 17. století na Jesenicku“ 
získala 2. místo v celostátní soutěži

V desátém ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011 
v kategorii Muzejní výstava roku 2011 získala druhé místo expozice 
Vlastivědného muzea Jesenicka „Čarodějnické procesy v 17. století 
na Jesenicku“. Stálá expozice představuje historii honu na čarodějni-
ce na Jesenicku v letech 1622–1695. Nachází se v nově adaptova-
ných prostorách sklepení Vodní tvrze v Jeseníku za použití nejmoder-
nější prezentační techniky – audioprůvodce, filmového uměleckého 
spotu projektovaného na stěnu ze suché mlhy a dotykových disple-
jů, které umožňují návštěvníkům získat další podrobné informace 
o celé historii čarodějnických procesů na Jesenicku, ve Slezsku i v Ev-
ropě. Expozice zpřístupňuje také dosud nezveřejněný archivní mate-
riál z procesů s čarodějnicemi, dnes uložený v polských archivech.

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury a Asociace muzeí a galerií 
České republiky. Má upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií 
k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně 
a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru mu-
zejnictví. Vyhlašuje se ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výsta-
va roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. V desátém 
ročníku soutěžilo celkem 49 muzeí a galerií z celé České republiky 
se 75 soutěžními projekty. První cenu v kategorii Muzejní výstava ro-
ku 2011 získala Moravská galerie v Brně za výstavu „Obrazy mysli / 
Mysl v obrazech“. Zdroj: www.gloriamusaealis.cz

Trasy unikátního Singltreku
pod Smrkem na Frýdlantsku již měří 
skoro 60 kilometrů

Česko-polský Singltrek pod Smrkem neboli síť rekreačních ste-
zek pro cyklisty v lesích Libereckého kraje je od soboty 26. května 
o dalších 43 kilometrů delší a jeho trasy nyní vedou i mimo území 
ČR. V rámci 2. etapy se 22 kilometrů nových tratí nachází na čes-
kém území a 21 nových kilometrů vede lesními porosty na území 
Polské republiky. Kmotrou slavnostního otevření je akrobatická ly-
žařka Nikola Sudová a její sestra Šárka.

Kromě místních obcí na Frýdlantsku a státního podniku Lesy ČR se 
do Singltreku poprvé aktivně zapojily také polské státní lesy a polské 
město Świeradów Zdrój. Celkově stálo rozšíření tras v rámci 2. etapy 
rovných 20 milionů korun. Na těchto nákladech se kromě Lesů ČR 
a polských státních lesů podílel také příspěvek z fondů EU, konkrét-
ně z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko.

Singltrek představuje vůbec první cyklistickou stezku tohoto ty-
pu v ČR i kontinentální Evropě. Přestože je Singltrek pod Smrkem 
již dnes skoro 60 kilometrů dlouhý, začala již výstavba 3. etapy sin-
gltrekových stezek. Zdroj: www.agris.cz

http://rco.cz/akce/mks/soutez-makovice-2012-49.html
http://rco.cz/akce/mks/
mailto:l.valovicova@kr-olomoucky.cz
https://email.seznam.cz/redir?hashId=2757726718&to=http%3a%2f%2fwww%2egloriamusaealis%2ecz%2f
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Moravský kulturní salon

6. - 7. června 2012
Regionální centrum Olomouc

Vážená paní, vážený pane,
srdečně Vás zveme na 2. ročník Moravského kulturního salonu,  který proběhne 

v Regionálním centru Olomouc ve dnech 6. a 7. června 2012.

Slavnostní zahájení se uskuteční 6. června ve 14.00 hod. v prostorách 
Regionálního centra Olomouc.

Vstup volný!

www.mks.rco.cz

Středa 6. června 2012

10.00  Workshop „Jak psát a vydávat obecní zpravodaje“ 
  (nutná registrace)
14.00   Slavnostní zahájení, zahájení výstav
14.30  Konference - Představení venkova Olomouckého kraje 
  (nutná registrace)
17.30  Vyhlášení soutěže - nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého      
  kraje MAKOVICE 2012
17.45  Módní přehlídka hanáckých krojů spojená s ochutnávkou vína za  
  doprovodu cimbálové muziky

Čtvrtek 7. června 2012

9.00  Otevření výstav
9.00  Vlastivědná vycházka pro žáky ZŠ – vede Jiří Košík
  (sraz v 9.00 hod. na parkovišti před Hradiskem, nutná registrace)
10.00   Pohádkové hrátky s češtinou – beseda s Lucií Jílkovou
  o knize Housenka na kdouloni (nutná registrace)
16.00   Vlastivědná vycházka po okolí Olomouce – vede Ján Kadlec
  (sraz v 16.00 hod. před RCO)
20.00   Noc básníků se simultánním překladem básní do hanáčtiny -
  Hospoda U musea – Ponorka 

Výstavy
Obecní zpravodaje Olomouckého kraje
Představení venkova Olomouckého kraje
Život vesnice na Hané - expozice z Hanáckého muzea Cholina

Soutěž
Makovice 2012 – soutěž o nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje.
Výsledky budou vyhlášeny 6. června v 17.30 hod.

OLOMOUC

MORAVSKÝ
KULTURNÍ

SALON

Hanák néni liné panák
ani „panáček“.
Nérač on má to svó Hanó
plnó Hanaček.

                                                                                                                                              
     tentokrát Po hanácke

Přendite pobet!

                     Akce se koná pod záštitou senátora parlamentu ČR Ing. Martina Tesaříka.
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14. Zámeckou
slavnost

Obec Kunín - Muzeum Novojičínska, p.o. - Správa zámku Kunín
 si Vás dovolují pozvat na 

Kunín - 23. června 2012
Areál zámku a zámeckého parku

Zámek: 9.00 - 17.00 - Prohlídky zámku • 
Zámecký park: od 10.00 - Jarmark • Bohaté občerstvení •

Hřbitov: 13.00 - 18.00 - Prohlídka hřbitova a hrobek bývalých majitelů zámku s výkladem

Program na pódiu a tanečním parketu
13.00    Slavnostní průvod kostýmovaných účinkujících
          Zahájení 14. zámecké slavnosti
     Keltik – Pěší rytířský turnaj
14.30    Kristína Peláková – nová slovenská hvězda a Eurohit „Horehronie“
     Black & Brown – part I.
     Oderské taneční studio „V prostoru“ – part I.
16.00    Vodopád – slovenská country kapela
     Black & Brown – part II.
     Oderské taneční studio „V prostoru“ – part II.
     Cimbálová muzika „Trojačka“ z Trojanovic
19.00    Vyhlášení vítězů vědomostní soutěže „Kdo si hraje – nezlobí“
     Kapela Meteor – part I.- hudba k poslechu i tanci
21.00    Keltik – ohňová show
     Rock & Roll Band Marcela Woodmana
     Kapela Meteor – part II. 

Doprovodný program 13.30 – 18.00 -  „Malá scéna pod velkým stanem“
• Kouzelník Faustino učí děti kouzlit • Loutkové pohádky Vlaďky Krakowské • 
• Kdo si hraje, nezlobí – dobové soutěže s Keltikem •

V prostorách zámku, zámeckého parku a hřbitova
13.00 – 18.00  Vědomostní soutěž z historie Kunína
19.00    Vyhlášení vítězů soutěže „Kdo si hraje – nezlobí“  na hlavním pódiu

Čas uvedený v programu je orientační
Celodenní vstupné do areálu: dospělí 50 Kč, senioři 40 Kč, děti 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Akce je podpořena z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Nadace OKD v rámci projektu 
„Pocta hraběnce Marii Walburze – 250. výročí narození“

 

Kde: Pečky – autobusové nádraží 

Kdy: 99..  66..  22001122  oodd  99::0000  ddoo  2211::3300   
Program: 

 Celodenní řemeslné trhy 
 Tvořivé dílny pro děti i dospělé 
  PPOOLLAABBÍÍ  --  rreeggiioonnáállnníí  pprroodduukktt  
 Soutěže pro děti  
 Vláček Poděbradka 
 Vystoupení dětí MŠ, ZŠ, ZUŠ  
 Divadelní souboru MMRRSSŤŤAA  PPRRSSŤŤAA 

a jeho Velká rošáda  
  PPeettrraa  ČČeerrnnoocckkáá  

VSTUPNÉ ZDARMA 

 

MMAASS    PPooddlliippaannsskkoo  
zve všechny malé i velké na 
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Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský 
schválil v rámci Programu obnovy a rozvoje 
venkova (PORV) celkem 531 projektů obcí 
v celkové výši 161 milionů korun. Během 
výzvy bylo v pěti dotačních titulech přijato 
celkem 1641 žádostí o dotaci v celkové výši 
požadovaných finančních prostředků 480 mi-
lionů. V rámci tohoto programu byly schvá-
leny dotace na projekty obcí, které jsou za-
měřeny především na zlepšení podmínek pro 
život dětí a mládeže na venkově, úpravy ze-
leně v intravilánu obcí a na obnovu drobných 
sakrálních staveb. Zdroj: MMR

Více informací: http://www.mmr.cz/
Regionalni-politika/Programy-Dotace/

Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/
Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 0D

POVR MMR 2012 Celkem�
Kraj Podpora�(Kč) Akcí Náhradní�(Kč) Akcí Nepodpora�(Kč) Počet
Jihočeský 10�457�669 34 1�435�180 6 28�727�820 108
Jihomoravský 23�409�179 84 3�622�643 14 37�046�119 139
Karlovarský 4�611�681 11 885�829 3 4�980�086 20
Královéhradecký 6�974�750 21 2�642�278 8 10�597�892 44
Liberecký 6�439�365 24 1�314�500 4 10�608�196 37
Moravskoslezský 14�274�796 44 2�771�163 9 14�207�298 41
Olomoucký 16�195�603 55 3�387�925 10 18�855�009 63
Pardubický 7�841�906 24 3�908�655 12 11�555�923 43
Plzeňský 6�836�400 23 2�402�605 10 14�688�914 57
Středočeský 11�693�323 41 4�490�906 15 45�709�978 175
Ústecký 19�702�988 62 3�613�184 10 20�724�578 63
Vysočina 12�186�351 40 3�264�702 12 26�430�381 96
Zlínský 20�013�938 68 5�538�112 16 26�393�154 87
Celkem 160�637�949 531 39�277�682 129 270�525�348 973

Tabulku�zpracoval�TSu�z�podkladů�MMR

V Programu obnovy a rozvoje venkova MMR 
získá podporu 531 projektů za 161 milionů

Vyhlášeno 16. kolo příjmu žádostí 
z Programu rozvoje venkova

V 16. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 700 milionů korun 
na zahájení činnosti mladých zemědělců či založení podniků a jejich 
rozvoje. Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Petr Ben-
dl zpřesnění Pravidel pro opatření pro 16. kolo příjmu žádostí.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do 3. 7. 2012 
do 15 hodin.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců   

Alokace: 150 milionů
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje   

Alokace: 656 milionů
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktu-

ální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích 
kolech příjmu. Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie 
je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 16. kolo 
příjmu je uveden v dokumentu: http://eagri.cz/public/web/

file/162004/priloha_TZ.pdf

Monitorovací výbor PRV upřesnil pravidla,
nově bude „získávání dovedností“ MAS

Dne 24. dubna 2012 se konalo již 12. zasedání Monitorovací-
ho výboru PRV. Hlavním tématem bylo projednání úprav Pravidel 
pro žadatele pro letní (červnové) kolo příjmu žádostí a část Pravi-
del i pro podzimní kolo příjmu žádostí. Účastníci také diskutovali 
o budoucnosti PRV po roce 2013.

Jednání MV PRV vedl jeho předseda Martin Hlaváček, náměs-
tek ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou 
politiku EU a zúčastnili se ho také zástupci Evropské komise, ge-
nerálního ředitelství pro zemědělství, pan Fernando Fonseca a pa-
ní Lenka Straková.

Stěžejními body jednání bylo schválení aktualizace podmínek 
pro opatření:
• I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
• III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a
• III.1.3 Podpora cestovního ruchu a schválení návrhu
• nového opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění.

Nejdůležitější změnou u opatření na podporu mladých země-
dělců je zavedení podmínky, že v případě rovnosti bodů rozhodu-
je věk žadatele, tzn. že mladší žadatel má přednost. Dále došlo 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova
http://eagri.cz/public/web/file/162004/priloha_TZ.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/162004/priloha_TZ.pdf
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v rámci preferenčních kritérií například k rozšíření preferovaných 
kultur v rámci ekologického zemědělství o sady, chmelnice a vinice 
či ke změně výpočtu kritéria týkajícího se míry nezaměstnanosti. Ta-
to změna je plošně prováděna u všech vyhlašovaných opatření. 

V opatření na podporu zakládání podniků bylo doplněno no-
vé preferenční kritérium, které zvýhodňuje zpracovatelský průmysl. 
Upřesněna byla některá preferenční kritéria týkající se bioplynových 
stanic.

V opatření na podporu cestovního ruchu je navrhováno 
v rámci preferenčních kritérií více zvýhodňovat žadatele, kteří pod-
nikají v zemědělské výrobě a jejichž podíl příjmů ze zemědělské vý-
roby činí alespoň 50 % z celkových příjmů žadatele.

Cílem nového opatření III.4.1. Získávání dovedností, anima-
ce a provádění je podporovat rozvoj místních partnerství. Podpo-
rováno bude vypracovávání Integrovaných strategií území formou 
komunitního plánování a na základě partnerského přístupu a po-
řádání propagačních a informačních akcí v území. Předpokládá se, 
že příjemci dotace budou obecně prospěšné společnosti, občan-
ská sdružení a zájmová sdružení právnických osob. Návrh tohoto 
opatření bude předložen k projednání Evropské komisi jako sou-
část úpravy Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013. V závislos-
ti na rychlosti schválení ze strany Evropské komise se příjem žádos-
tí očekává na podzim 2012.

Členové Monitorovacího výboru byli v druhé polovině jednání dá-
le seznámeni s výsledky průběžného hodnocení Programu rozvoje 
venkova, s výsledky Analýzy pokrytí venkovských oblastí vyso-
korychlostním internetem a diskutovali o prospěšnosti pozemko-
vých úprav a o budoucnosti Programu rozvoje venkova po roce 2013.

Celý program byl zakončen exkurzí na území Místní akční skupi-
ny (MAS) Podlipansko, kde se účastníci seznámili s fungováním MAS 
a navštívili projekty realizované metodou LEADER. Zdroj: MZe

Schválené žádosti ve 14. kole PRV,
posledním pro opatření iii.2.1.

Státní zemědělský intervenční fond dne 9. 5. 2012 schválil na 
základě alokací stanovených ministerstvem zemědělství v rámci 
podopatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic celkem 307 žádostí 
o dotaci, pro podopatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
schválil 98 žádostí.

Žádostem o dotaci původně doporučeným resp. „doporučeným 
jako náhradníci“, které nejsou uvedeny v seznamech schválených 
žádostí, byla v rámci kontroly příloh ukončena administrace nebo 
jim byl snížen bodový zisk a jsou uvedeny v seznamu neschválených 
žádostí.

14. kolo příjmu žádostí o dotaci je pro opatření III.2.1 posled-
ním kolem, a proto je vhodné vyčerpat finanční prostředky v cel-
kové výši. Z tohoto důvodu byl ministerstvem zemědělství stano-
ven postup v případě, že výše alokovaných prostředků na jednot-
livé NUTS2 nebude zcela vyčerpána. Zbývající částky alokace po 
schválení projektů budou sečteny podle jednotlivých podopatření 
a záměrů. Nedoporučené/neschválené projekty budou následně 
seřazeny dle záměrů a počtu získaných bodů a schváleny dle zbý-
vající disponibilní alokace již bez ohledu na „regionální balíčky“. 
Seznam těchto projektů bude dodatečně zveřejněn v samostatné 
tiskové zprávě.

Vybraní původně „nedoporučení“ žadatelé budou vyzváni k do-
datečnému doložení příloh k žádosti o dotaci. Další administrace 
bude probíhat dle standardních postupů uvedených v Pravidlech 
pro žadatele. Zdroj: SZIF

Podpora zemědělství se 
zvýší o 2,1 miliardy korun

Ministr zemědělství Petr Bendl 28. května zveřejnil návrh na vy-
užití příjmů Pozemkového fondu ČR v letošním a příštím roce. Sta-
lo se tak na Žofínském fóru věnovaném současnosti a budoucnos-
ti zemědělství a potravinářství.

Celkem 2.1 miliardy korun by podle tohoto návrhu bylo
rozděleno následovně:
–  Spolufinancování Programu rozvoje venkova v letech 2012 

a 2013: 800 mil. Kč 
–  Národní podpory do zemědělství v letech 2012 a 2013:
 530 mil. Kč 
– Na programy pro PGRLF, a.s. v roce 2012: 330 mil. Kč 
–  Na podporu lesního hospodářství v letech 2012 a 2013:
 140 mil. Kč 
–  Na podporu vodního hospodářství v roce 2012: 100 mil. Kč 
–  Na národní doplňkové platby k přímým platbám v roce 2012: 

200 mil. Kč 

Podmínkou pro využití příjmů je začlenění uvedených částek 
do zákona o Pozemkovém fondu ČR (č. 569/1991 Sb.). Nabytí 
účinnosti takové novelizace je časově naléhavé – mají-li být navr-
žené prostředky čerpány již v roce 2012, je třeba příslušný zákon 
přijmout co nejdříve. Proto bude pro jeho předložení využita for-
ma poslanecké iniciativy a bude navrženo schválení novely v prv-
ním čtení.

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 1D

Přehled schválených a neschválených žádostí ve 14. kole PRV:
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Časový tlak je nejcitelnější u národních doplňkových plateb k pří-
mým platbám, tzv. TOP-UP. Česká republika těmito platbami u vy-
braných komodit dorovnává rozdíly, které vznikly zjednodušením 
plateb v systému jednotné platby na plochu z unijních zdrojů a zne-
výhodnily české zemědělce oproti plnému systému přímých podpor 
v původních 15 zemích Evropské unie. „Tyto doplňkové platby mů-
žeme v letošním roce vyplatit naposledy, a je proto třeba pro ně 
upravit legislativní podmínky co nejdříve,“ říká ministr zemědělství 
Petr Bendl a dodává: „Věřím, že se nám podaří nalézt ještě další 
zdroje k finančnímu posílení doplňkových plateb, protože tuto for-
mu podpory považuji za významnou pro udržení konkurenceschop-
nosti českých zemědělců v rámci Unie.“

Ministr Bendl na Žofínském fóru zveřejnil také priority resortu 
pro nejbližší období. Jsou jimi:

Vyjednání co nejlepší podoby Společné zemědělské politiky 
Představení koncepce českého zemědělství a potravinářství a vi-

ze nového rozdělení prostředků na přímé platby, rozvoj venkova, 
národní dotační tituly a operační program rybářství 

Podpora rozvoje trhu s půdou a nakládání s ní 
Jakost a kvalita potravin – podpora národních schémat kvality 

a legislativní změny týkající se jakosti a dozoru nad potravinami 
Zdroj: MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2012_podpora-ceskeho-zemedelstvi-se-zvysi-o-2.html

Cestování dostupné všem:
letos se rozdělí přes 32 milionů

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil seznam žá-
dostí navržených k poskytnutí dotace z Národního programu pod-
pory cestovního ruchu 2012, které budou financovány z prostřed-
ků státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly rozděleny v rámci 
podprogramu Cestování dostupné všem mezi 18 žádostí v celko-
vé výši 32,675 mil. Kč.

Na realizaci Programu bylo pro rok 2012 vyčleněno 60 milio-
nů korun ze státního rozpočtu. V řádném termínu bylo doruče-
no 64 žádostí. Celkové náklady žádostí byly přes 206 milionů, 
z toho celková výše požadované dotace tvořila 99 milionů.

Cílem podprogramu je tvorba nových produktů domácího ces-
tovního ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu včetně 
marketingové podpory nově vytvořených produktů domácího ces-
tovnímu ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu.

Celkový přehled schválených a náhradních žádostí je k nahléd-
nutí zde: http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Na-
rodni-program-cestovniho-ruchu/Rok-2012---Podprogram-Cesto-
vani-dostupne-vsem

Dotace na podporu bydlení schváleny

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil seznam akcí 
z programu Podpora bydlení pro rok 2012, které budou dotovány 
z prostředků státního rozpočtu. Celková částka na dotace v letoš-
ním roce dosahuje 463 milionů korun a bude rozdělena na 216 
projektů ve čtyřech podprogramech. 295 žádatelů chtělo podpo-
ru ve výši 742 milionů korun.

Cílem programu je podpořit výstavbu a zkvalitnění bytového fon-
du prostřednictvím čtyř podprogramů zaměřených na výstavbu tech-
nické infrastruktury, regeneraci panelových sídlišť, výměnu domov-
ních olověných rozvodů a výstavbu podporovaných bytů určených 
k nájemnímu bydlení osob v tíživé zdravotní nebo sociální situaci.

Celkový přehled schválených, náhradních a zamítnutých projek-
tů je k nahlédnutí zde: http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Progra-
my-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydle-
ni-pro-rok-2012

D o t a č n í  p r o g r a m y  4 2D
Zemědělci podali již 
27 770 žádostí o dotace

Další meziroční nárůst počtu podaných Jednotných žádostí o do-
tace zaznamenal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Zatímco 
v roce 2010 jich obdržel 26 310 a loni 27 481, jen letos jich bylo 
prozatím podáno již 27 770. Řádná lhůta pro odevzdání žádostí za-
čala 16. dubna a vypršela 15. května, ale žadatelé mají ještě 25 dní 
možnost podat žádost s jednoprocentní sankcí za pozdní podání. 
Počet žádostí se tak ještě může o několik jednotek či desítek zvýšit.

Ministerstvo zemědělství letos prostřednictvím SZIF podpoří far-
máře a zemědělské podniky v rámci sedmi opatření, jichž se po-
dávané Jednotné žádosti týkaly:
Jednotná platba na zemědělskou půdu (SAPS) 
Platby podle článku 68 (tzv. zvláštní podpora na citlivé sektory) 
Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA) 
Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě 
Platby v rámci Agroenvironmentálního opatření (AEO) 
Oddělená platba za cukr 
Oddělená platba za rajčata 

„Faktické výplaty by měly být tradičně zahájeny začátkem finanč-
ního roku Evropské unie, tedy 16. října 2012,“ řekl Roman Boček, 
náměstek ministra zemědělství, který je současně pověřen řízením 
SZIF. Zdroj: MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2012_zemedelci-podali-jiz-27-770-zadosti-o.html

Nejrychlejší cesta k informacím 
o využití peněz z eurofondů

Informace o zdrojích financování projektů, informace o příjem-
cích dotací, popisy projektů, jejich fotografie a umístění. Tyto a dal-
ší informace o více než 9 000 finalizovaných projektech financo-
vaných z evropských fondů v České republice jsou k dispozici ve-
řejnosti na stránkách portálu www.mapaprojektu.cz.

Portál má za cíl umožnit nejširší veřejnosti snadno a rychle získat 
aktuální přehled o vybraných projektech, které byly na území České 
republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů EU. Současně 
portál přispívá k vyšší transparentnosti při seznamování veřejnosti se 
systémem dotací z fondů EU: Zájemcům o podrobnější údaje nabízí 
odkazy na další zdroje informací včetně úplného seznamu příjemců 
prostředků z evropských fondů v aktuálním programovacím období.

Mapaprojektu.cz má podobu interaktivní mapy s jednoduchým roz-
hraním umožňujícím vyhledávání projektů podle kritérií. Najít jednotli-
vé projekty lze jak kliknutím přímo na mapu, tak zadáním místa, názvu 
projektu nebo jména jeho předkladatele do vyhledávacího pole.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_podpora-ceskeho-zemedelstvi-se-zvysi-o-2.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_podpora-ceskeho-zemedelstvi-se-zvysi-o-2.html
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu/Rok-2012---Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu/Rok-2012---Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-cestovniho-ruchu/Rok-2012---Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012
http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2012
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_zemedelci-podali-jiz-27-770-zadosti-o.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_zemedelci-podali-jiz-27-770-zadosti-o.html
http://www.mapaprojektu.cz
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V současné době je na portálu mapaprojektu.cz zobrazeno 
9 424 projektů, které vedle textových informací dokumentuje také 
1 707 fotografií a video spotů. Jedná se o projekty, které byly již 
úspěšně ukončeny. Celkem bylo v České republice dosud schvále-
no téměř 40 000 projektů, které je možno najít v Seznamu příjem-
ců na hlavní straně mapy a vychází z přehledu umístěného na we-
bu MMR ČR – www.strukturalni-fondy.cz.

Mapaprojektu.cz je výsledkem spolupráce Zastoupení Evropské 
komise v ČR, ministerstva pro místní rozvoj a řídících orgánů jed-
notlivých operačních programů. Zatímco Zastoupení EK v ČR zajis-
tilo vytvoření portálu a jeho provoz, ministerstvo pro místní rozvoj 
ve spolupráci s řídícími orgány jednotlivých operačních programů 
spravuje obsah a jeho aktualizaci. Zdroj: MMR

Pozastavení financování 
projektů ROP Střední Čechy

MMR ČR jako poskytovatel dotace pro financování Regionální-
ho operačního programu NUTS II Střední Čechy požádalo řídící or-
gán tohoto operačního programu o zastavení proplácení veške-
rých projektů předložených žadatelem Oblastní nemocnice Klad-
no, a.s. a dále projektů spojených s žadatelem Oblastní nemocnice 
Příbram, a.s. a obcí Buštěhrad. Současně MMR ČR doporučilo při-
jetí takových opatření, aby případné další projekty, které by moh-
ly mít souvislost s probíhajícím zadržením předsedy Regionální ra-
dy NUTS II Střední Čechy nebyly rovněž financovány.

Důvodem pro pozastavení financování takových projektů jsou 
aktuální informace týkající se zadržení předsedy Regionální rady 
Střední Čechy MUDr. Davida Ratha a dalších osob, které jsou po-
dle vyjádření krajské státní zástupkyně Lenky Bradáčové podezře-
lé z poškození zájmů EU, podplácení, přijetí úplatku a sjednání vý-
hody při zadávání veřejné zakázky. Po obdržení dalších informací 
od zainteresovaných orgánů bude ze strany MMR ČR rozhodnuto 
o dalším postupu v této věci. Zdroj: MMR

Třinácté kolo příjmu OP Rybářství

V rámci třináctého kola Operačního programu Rybářství 2007–
2013 mohou zájemci od 19. června 2012 předkládat žádosti o do-
tace na projekty v opatření 3.2 Opatření na ochranu vodních živo-
čichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Příjem žádostí 
skončí 25. června 2012.

„Úhoř říční se přirozeně vytírá v Sargasovém moři, jeho larvy 
pak mořské proudy unášejí k břehům Evropy, kde jsou loveny při 
ústí řek ve formě monté. Právě v této formě, případně jako rozkr-
mené monté, jsou malí úhoři vysazováni do českých i moravských 
řek,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Vysazování mladých úhořů centrálně pro své členy organizuje 
Rada Českého rybářského svazu. „Ministerstvo zemědělství vyčle-
nilo pro účely zarybnění rybářských revírů mladými úhoři pro tři-
nácté kolo OP Rybářství částku 10 milionů korun, z toho 75 pro-
cent pokryje příspěvek Evropské unie, zbylá částka půjde z české-
ho státního rozpočtu,“ dodal ministr Bendl. Vyhlašované kolo je 
určeno uživatelům rybářských revírů, kteří neprovozují svou čin-
nost za účelem zisku. Zdroj: MZe

Jihočeský kraj podpoří projekty 
obnovy venkova za 85 milionů

V tomto roce byl o příspěvky z Programu obnovy venkova Jiho-
českého kraje mimořádný zájem. Do uzávěrky se sešlo celkem 729 
žádostí. Jihočeský kraj rozdělí mezi obce celkem 85 milionů korun.

Nejvíce prostředků půjde na Opatření č. 1 – Dotace na akce pro-
gramů obnovy venkova. Ty jsou určeny na výstavbu či údržbu ven-
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kovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu veřej-
ných prostranství včetně obnovy veřejné zeleně a veřejného osvět-
lení, na opravy, rekonstrukce a výstavbu místních komunikací, 
chodníků a cyklistických nebo pěších stezek. V rámci tohoto opat-
ření bude přitom rozděleno více než 50 milionů korun.

Na Opatření č. 2 – Dotace na podporu vzdělávání a poraden-
ství letos půjdou téměř tři miliony korun, dalších více než 20 mili-
onů připadne na projekty venkovských mikroregionů a bezmála 
devět milionů korun na financováním úroků z úvěrů, které si obce 
vzaly na rozsáhlé investiční akce. Zbývající 2,5 milionu pak získají 
obce, které loni uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku a le-
tos tak mají přednostní právo na čerpání prostředků z POV.

Jihočeský kraj, v porovnání s ostatními kraji, nabízí obcím velmi 
vysoké částky. Například v roce 2009 to bylo 70 milionů, v násle-
dujícím roce 80 milionů a v roce 2011 i 2012 bylo již na program 
vyčleněno 85 milionů korun. Zdroj: Jihočeský kraj

Ve dvanácti obcích se díky 
grantům zlepší využití vody

Na dvanácti místech republiky vzniknou tůně, mokřady, obno-
vené prameny a studánky, přírodní kořenová čistírna odpadních vod 
i úsporné systémy dále využívající dešťovou vodu. Nadace Partnerství 
ve spolupráci s Nestlé podpořila tyto projekty, které představují způso-
by zmírňování problémů spojených s vodou v ČR, finančními příspěv-
ky Nestlé pro vodu v krajině o celkové částce 762 tisíc korun. Jejich cí-
lem bude ukázat veřejnosti, jak efektivně hospodařit s vodou nebo 
zlepšit vsakovací schopnosti krajiny, a tím i snížit riziko povodní. 

O grant Nestlé pro vodu v krajině, jehož maximální výše činila 80 
tisíc korun, letos žádalo celkem 41 občanských sdružení, spolků, 
škol a obcí. Podpořené projekty v Jeseníku nad Odrou (okres Nový 
Jičín), Karlovicích (Bruntál), Hustopečích (Břeclav) a Mostě chtějí za-
mezit plýtvání pitnou vodou využitím úsporných zařízení nebo 
dešťové vody k zavlažování a splachování WC. „Konkrétní praktic-
ká opatření by měla sloužit jako příklad pro šetrné hospodaření 
s vodou v domácnostech, školách i veřejných budovách. Zapojením 
a vzděláváním dětí, jejich rodičů a místních obyvatel je budou mo-
tivovat k vědomému snížení spotřeby vody,“ říká Ivana Adámková 
z Nadace Partnerství. Žáci základní školy v Lubenci (Louny) se zase 
budou podílet na čištění studánek v okolí a spolu s učiteli budou 
podle starých map vyhledávat zasypané prameny.

Nově vytvořené tůně s mokřady v Rančířově (okres Jihlava), 
Načeradci (Benešov), Josefově (Náchod) a Nadějkově (Tábor) i vý-
sadba pásu dřevin v Polepech (Kolín) by měly v budoucnu podpo-
řit zadržování srážkové vody a zpomalení jejího odtoku.

Zajímavý způsob, jak přírodně čistit odpadní vodu bez nut-
nosti použití elektrické energie, předvede kořenová čistírna ve 
Smolotelech (Příbram). Řešení navíc podporuje přirozený koloběh 
vody v krajině, protože navrací vyčištěnou vodu zpět do stejné ob-
lasti, odkud se čerpala.

Další informace o grantech Nestlé pro vodu v krajině je možné 
nalézt na www.nadacepartnerstvi.cz

http://www.strukturalni-fondy.cz
http://www.nadacepartnerstvi.cz
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Kontakty na předsednictvo sPOV
Aktuální�k�15.�3.�2011

•
PřEDsEDa

Mgr. Eduard Kavala
OÚ�Bělotín,�753�64�Bělotín�151
tel.�581�612�100,�602�514�347

Veškerou�poštu,�týkající�se�SPOV,
posílejte�výhradně�na�adresu

spov@belotin.cz
•

1. MísTOPřEDsEDKyNě
Ing. Jana Juřenčáková

senátorka�PČR
Valdštejnské�náměstí�17/4,�118�01�Praha�1

tel.�605�969�058,�577�342�881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz

•
2. MísTOPřEDsEDa
JUDr. Radan Večerka

SPOV�Karlovarského�kraje
nám.�Dr.�Milady�Horákové�č.�2,�360�01�

Karlovy�Vary
tel.+fax�353�223�611

radan.vecerka@seznam.cz
•

Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova�106,�537�01�Chrudim

tel.�733�607�513
ing.florian@gmail.com

•
Pavel hroch

398�55�Kovářov�63
tel.�382�594�218

hroch20@quick.cz
•

Ing. Marcela harnová
Slaměníkova�37,�Radslavice�751�11

tel.�737�520�886
harnova.marcela@tiscali.cz

•
Jiří řezníček

Tučín�127,�751�16
tel.�732�876�307

ou@tucin.cz
•

stanislav Rampas
337�01�Ejpovice�61
tel.�724�022�313

strampas@quick.cz
•

Ing. František Winter
Na�Holbě�491,�788�33�Hanušovice

tel.�602�533�707
f.winter@atlas.cz

•
Členové�předsednictva�volení�orgány�kraj
ských�organizací�SPOV�(§�8�stanov�SPOV):

Ing. Luboš Peterka
Maltézské�nám.82,�378�31�Radomyšl

tel.�383�392�255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský�kraj

PaedDr. Zdeněk Peša
nám.�Míru�20,�979�74�0lešnice
tel.�516463296,�603�816�152

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký�kraj
Martina berdychová
508�01�Holovousy�39

tel.�493�691�538,�724�164�674
ou@holovousy.cz

Liberecký�kraj
Jindřich Kvapil

468�22�Koberovy�140
tel.�483�389�346,�603�980�970

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský�kraj
bc. Jan Tomiczek

739�93�Třanovice�250
tel:�558�496�929;�602�857�528

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký�kraj
Leoš hannig

790�64�Vápenná
tel.�737�286�377,�584�439�068

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický�kraj
Ing. Jiří Kosel

533�75�Horní�Ředice�101
tel.�466�681�966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský�kraj
MUDr. Tamara salcmanová

332�11�Hradec�133
tel.�377�423�630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský�kraj
Radomír hanačík

Horní�74,�267�12�LoděniceJánská
tel.�723�787�653

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký�kraj
Václav Tyl

Na�průhonu�270,�413�01�Vědomice
tel.�602�483�423

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

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

•
Zlínský�kraj

Vojtěch Ryza
756�15�Lidečko�467

tel.�571�447�945,�731�163�586
lidecko@centrum.cz

•
REVIZNí KOMIsE

Jaroslav�Knap
OÚ�Mořice,�798�28�Mořice�68

tel.�774�431�136
obec@morice.cz

•
Ing.�Ludmila�Krušková

Větrovcova�7,�140�00�Praha�4
tel.�603�233�003

kruskova@volny.cz
•

Jana�Vaníčková
790�84�HradecNová�Ves�111

602�512�544
vanickova.47@seznam.cz

•
REDaKTOR
Tomáš�Šulák

751�25�Veselíčko�196
tel.�775�949�142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TaJEMNICE
Kateřina�Kapková

Rezkova�1675,�753�01�Hranice
tel.�733�327�195

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýbOR Ns Mas ČR
•

PřEDsEDa
Ing. František Winter

Olomoucký�kraj�–�MAS�Horní�Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420�602�533�707

•
MísTOPřEDsEDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský�kraj

MAS�Český�západ�–�místní�partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420�777�870�202

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský�kraj�–�MAS�Opavsko

jiri.krist@ekotoxa.cz
+420�724�790�088
Mgr. Petr Kulíšek

Královéhradecký�kraj�–�MAS�NAD�ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

+420�604�201�113
Ing. Jozef Jančo

Jihomoravský�kraj�–�MAS�Moravský�kras
masmk@seznam.cz
+420�739�042�933

•
ČLENOVÉ VÝbORU
Václav Pošmurný

Středočeský�kraj�–�MAS�Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420�604�890�190
Ing. Zdeněk Mach

Karlovarský�kraj�–�MAS�Vladař
mach@jobasistent.cz
+420�737�444�602

bc. Jiřina Karasová
Jihočeský�kraj�–�MAS�Strakonicko

lag.strakonicko@seznam.cz
+420�606�349�724

Jiřina Leinweberová
Pardubický�kraj

MAS�Sdruěení�pro�rozvoj�Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420�773�615�270
hana Dufková

Ústecký�kraj�–�MAS�Západní�Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420�737�177�432
aleš Lahoda

Zlínský�kraj�–�MAS�Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz

+420�604�628�026
Mgr. Gustav Charouzek

Vysočina�–�MAS�Královská�stezka
kralovskastezka@centrum.cz

+420�774�489�322
Jindřich Šolc

Liberecký�kraj�–�LAG�Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420�775�110�397
•

NÁhRaDNíCI VÝbORU:
Ing. Radim sršeň, Ph.D.

MAS�Šumperský�venkov
RadimBz@seznam.cz
+420�603�578�141

Ing. Michal arnošt
MAS�sv.�Jana�z�Nepomuku

mas.nepomucko@seznam.cz
+420�602�334�882
Ing. Pavel Kolář
MAS�Nízký�Jeseník
masnj@seznam.cz
+420�775�295�599

Jana Kuthanová
MAS�Hradecký�venkov

kuthanova@horineves.cz
+420�724�186�825

anna Čárková
MAS�Kyjovské�Slovácko�v�pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420�774�664�698

RNDr. Zuzana Guthová, Csc.
MAS�Sdružení�Růže
guthova@cb.gin.cz
+420�724�643�050

Miloslav Oliva
MAS�Pošembeří

oliva@posemberi.cz
+420�721�210�662
Miroslav bouda
MAS�Sokolovsko

bouda@mubrezova.cz
+420�724�180�833

Ing. bohumir Jasanský
MAS�České�středohoří

mascs@tiscali.cz
+420�724�134�539

Romana Zemanová
MASiF

romana.zemanova@quick.cz
+420�724�209�706
Ivona Opletalová

MAS�Litomyšlsko
maslit@seznam.cz
+420�733�705�320
Jaroslava hájková
MAS�Havlíčkův�kraj

hajkova@havlickuvkraj.cz
+420�774�420�913

RNDr. Roman Kašpar
MAS�Luhačovické�Zálesí

luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420�774�230�210

•
KONTROLNí KOMIsE

PřEDsEDa
Jindřich Tollinger
MAS�Střední�Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420�731�603�603

ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS�Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420�724�068�686
Ing. Petr brandl

MAS�Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420�721�747�966
Julie Zendulková

MAS�Moravská�cesta
Julie.zendulkova@moravskacesta.cz

+420�724�111�510
Petr Pecha

MAS�Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420�602�521�057

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420�774�678�033

Jiří Kmoníček
MAS�Mezi�Úpou�a�Metují

jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420�607�966�379

Lucie hlavinková, Dis.
Via�rustica

lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420�723�074�105

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS�Pomalší

jarda.chmelar@volny.cz
+420�602�116�848

TaJEMNICE Ns Mas ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS�Horní�Pomoraví

o.spikova@nsmascr.cz
tel.�+420�602�832�880

www.nsmascr.cz


