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Vážení čtenáři!
Jsme rádi, že jste si otevřeli stránky Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova. Jeho pro-

střednictvím budeme každý měsíc přinášet novinky o aktivitách spolku, zajímavosti o ven-
kovu a zemědělství a spolu s Vámi sledovat i proměny v obcích a regionech. V této sna-
ze bychom však neuspěli bez Vaší spolupráce. Dovolujeme si proto požádat Vás, abyste
se na nás obraceli s informacemi z Vaší instituce, obce, spolku, mikroregionu apod., jimiž
se můžete nejen pochlubit, ale třeba i pomoci ostatním či je inspirovat dobrým nápadem.
Jen tak se nám podaří zaplnit zpravodaj zprávami o dění z různých koutů České republi-
ky a neopomenout některé z důležitých témat.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Redakční tým

TÉMA: Na co lze žádat v POV a jak
se liší v krajích?

Zájemci, kteří se chtějí ucházet o dotace
z krajských Programů obnovy venkova 2009,
mohou ve většině regionů podávat žádosti
nejpozději v průběhu února. V některých pří-
padech – mimo jiné v Ústeckém a částečně
i Zlínském kraji – tak mohou učinit i v bře-
znu. Naopak ve Středočeském, Královéhra-
deckém, Jihočeském kraji a kraji Vysočina již
byl sběr žádostí ukončen.

Krajská zastupitelstva schvalovala pro-
gramy se společným cílem, jímž je snaha
podpořit rozvoj venkova. Pokud jde o počet
dotačních titulů, procentuální výši podpory
či oprávněné žadatele, vydaly se jednotlivé
krajské samosprávy vlastními cestami. Pro-
gramy se tak v různých regionech liší, v ně-
kterých případech i názvem.

Celý článek s podrobnými informacemi
a tabulkou naleznete na str. 7–11

ROZHOVOR: Eduard Kavala:
Chci vyburcovat spolek k oživení

Eduard Kavala byl na prosincové valné
hromadě Spolku pro obnovu venkova ČR
počtvrté zvolen předsedou spolku. Venko-
vem se z této pozice zabývá už desátým ro-
kem. Skoro by se dalo říct, že se za tu dobu
stal jakýmsi mluvčím českého a moravského
venkova. Vystupuje jako bojovník za zvý-
hodnění daní pro malé obce, prosazuje myš-
lenku kultivace krajiny, a zároveň jako dlou-
holetý starosta obce Bělotín razí heslo, že
vesnice žije teprve tehdy, když do ní lidé ne-
chodí jen přespávat, ale také se potkávat.
V dalším volebním období chce především
„vyburcovat“ k oživení činnosti spolku a je-
jí členské základny a přesvědčit starosty ob-
cí o tom, že spolek bude vždy prosazovat je-
jich zájmy, pokud o to budou stát.

Rozhovor s Eduardem Kavalou
si můžete přečíst na str. 4–6

AKTUALITY: Spolek pro obnovu
venkova opět na Regiontouru

Spolek pro obnovu venkova ani letos
nechyběl mezi účastníky veletrhů cestovní-
ho ruchu Go a Regiontour, které se usku-
tečnily od 15. do 18. ledna v Brně. Stejně
jako před rokem se prezentoval ve stánku
spolu s Folklorním sdružením ČR. Spolek
informoval zájemce o svých cílech a aktivi-
tách včetně spoluúčasti při pořádání sou-
těže Vesnice roku.

Více informací na straně 2
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Menší venkovská sídla, pro něž je určen
Program rozvoje venkova, mohou od začát-
ku tohoto roku využívat poradenské služby
nově se utvářejících agentur pro zeměděl-
ství a venkov.

Už od 1. ledna 2009 má v gesci Minis-
terstva zemědělství ČR (MZe) v krajském
členění fungovat síť agentur pro zeměděl-
ství a venkov s tím, že na okresní úrovni bu-
dou pracovat jejich oddělení. Toto uspořádá-
ní má v podstatě kopírovat síť dosavadních
zemědělských agentur a pozemkových úřa-
dů MZe a jejich pracovišť – odborů v jed-
notlivých okresech, k jejichž redukci podle
sdělení ministerstva nedojde (seznam těch-
to pracovišť je k dispozici na webu MZe
www.mze.cz pod odkazem Zemědělské
agentury).

Předseda Spolku pro obnovu venkova
ČR Eduard Kavala změnu v názvu transfor-
movaných agentur vítá. „To je přeci velký

úspěch. Ještě to není tak dávno, kdy země-
dělství a venkov znamenaly na ministerstvu
zemědělství totéž. Ta změna v názvu pro
mě znamená zásadní průlom. Protože to, co
má jméno, existuje.“

Stejně tak i mluvčí MZe Mgr. Petr Vorlí-
ček zdůrazňuje slovo „venkov“. „Zeměděl-
ské agentury se už teď ve svém zaměření ví-
ce posouvají do oblasti venkova. Jako příklad
lze uvést aktivní předloňskou i loňskou účast
jejich pracovníků v krajských komisích v rám-
ci soutěže Vesnice roku včetně udělování
Oranžové stuhy za spolupráci obcí se země-
dělskými subjekty,“ říká mluvčí a pokračuje:
„Mimo klasickou spolupráci se zemědělský-
mi subjekty předpokládáme zvýšenou spo-
lupráci agentur zejména s malými obcemi,
které podle našeho názoru mají největší
problémy v oblasti poradenství a informací.
Samozřejmě bude záležet i na zájmu obcí.“

(Pokračování na str. 3)

Malým obcím budou pomáhat
agentury pro zemědělství a venkov
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Spolek pro obnovu venkova i letos
zamířil na Regiontour a měl úspěch
Pokračování ze str. 1

Během prvních dvou dní, kdy je veletrh
REGIONTOUR určený odborné veřejnosti,
do stánku Spolku pro obnovu venkova
(SPOV) zavítali například zástupci minister-
stva pro místní rozvoj, krajů, starostové ob-
cí i manažeři místních akčních skupin. V dal-
ších dnech patřil veletrh široké veřejnosti.

„Navázali jsme nové kontakty. U stánku
se zastavilo několik krajanů, kteří dlouho-
době žijí v zahraničí. Naše krajina, náš ven-
kov je stále táhne zpátky. Opakovaně jsme
od návštěvníků zaznamenali pozitivní po-
hled na naši práci. Překvapivý byl nejen zá-
jem o naši činnost, ale také obdiv, že v této
trhem a financemi řízené společnosti je spo-
lečenství lidí, kteří mají zájem o slušný a důs-

tojný život na našem venkově,“ uvedla ta-
jemnice SPOV ČR Marcela Harnová. Podle
ní příchozí také kladně hodnotili propagač-
ní materiály SPOV.

V porovnání s loňským rokem se letos
počet vystavovatelů na veletrhu zvýšil. Na-
bídky dovolených, různých cest za odpo-
činkem i poznáním představilo téměř 1300
vystavovatelů z 31 zemí. Podle pořadatelů
veletrh navštívilo na 35.000 lidí.

Veletrh REGIONTOUR opětovně předsta-
vil turistickou nabídku všech krajů České re-
publiky, tuzemských regionů, měst a ve zvý-
šeném počtu i regionů z okolních zemí.
Veletrh GO se zaměřil na výjezdovou turisti-
ku. Příští ročník veletrhů GO a REGIONTOUR
se uskuteční 14. až 17. ledna 2010. maš

Stánek Spolku pro obnovu venkova na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
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Předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR je opět Eduard Ka-
vala, starosta obce Bělotín na Hranicku v Olomouckém kraji. Na
další tři roky jej zvolila Valná hromada SPOV, která jednala ve stře-
du 3. prosince 2008 v prostorách Senátu. Kavalovu podporu do-
kládá fakt, že získal 258 z 261 hlasů přítomných volitelů.

Starosta hodlá pokračovat ve svém programu „3x3“ a za nejbliž-
ší priority si vytyčil více zapojit spolek do aktivit v krajích, více propa-
govat a prezentovat jeho aktivity a dosáhnout hranice tisíce členů.
Spolek hodlá i nadále bojovat za posílení rozpočtového určení daní
pro obce, v souvislosti s novými krajskými reprezentacemi posilovat
krajské Programy obnovy venkova (POV), stabilizovat soutěž Vesnice
roku na krajské úrovni a také se aktivně zasazovat o zachování stát-
ních a veřejných služeb na venkově (např. pošt, stavebních úřadů
apod.). „Je potřeba, aby měl venkov své jméno a centrální instituci ja-
ko ministerstvo venkova a zemědělství,“ prohlásil na sněmu Kavala
a připomněl tak jeden z požadavků letošní petice proti diskriminaci
obyvatel venkova, která varovala před narůstající nerovností mezi
městy a venkovem. „Zatímco úředníci na nejrůznějších ministerstvech
se velmi rychle mění, starostové ve svých funkcích zůstávají a proto je
potřeba s centrálními úřady neustále komunikovat a hájit venkov,“
poznamenal staronový předseda k trvalému úsilí obrany vesnic.

Místopředsedy Spolku byli zvoleni Radan Večerka, předseda Ná-
rodní observatoře venkova (NOV) a člen Monitorovacího výboru
EAFRD, který dohlíží na evropský Program rozvoje venkova (PRV),
dále senátor Jiří Žák, který je místopředsedou senátní komise pro
venkov. Dalšími členy předsednictva jsou Miroslav Kovařík – sta-
rosta obce Modrá na Zlínsku, propagátor „školy obnovy venkova“
a místopředseda nového uskupení Sdružení místních samospráv
(SMS), které bojuje za daňové zrovnoprávnění malých obcí, archi-
tekt Jan Florian, který je jedním z otců zakladatelů spolku a podílí
se na Evropském vzdělávacím fóru pro rozvoj venkova, František
Winter – zemědělský podnikatel z Hanušovic v Olomouckém kraji
a předseda Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS), sta-
rosta Kovářova v Jihočeském kraji Pavel Hroch, Stanislav Rampas
z Plzeňského kraje a manažer MAS Nad Orlicí Petr Kulíšek z Krá-
lovéhradeckého kraje. Těchto devět členů přímo zvolených valnou
hromadou doplňuje v 22 členném předsednictvu 13 předsedů kraj-
ských organizací SPOV.

Spolek pro obnovu venkova má v současnosti více než osm set
členů, zejména z řad obcí, ale také mikroregionů, regionálních roz-
vojových agentur či jednotlivců, kteří jsou sdruženi v 13 krajských
organizacích. SPOV se podílí na organizaci soutěže Vesnice roku
společně s kraji, ministerstvy místního rozvoje, zemědělství a dal-
šími organizacemi. Spolupracuje také se Sdružením měst a obcí ČR
(SMO), Asociací krajů ČR a také s již zmíněnými organizacemi Sdru-
žení místních samospráv a Národní síť MAS apod.

Spolek pro obnovu venkova má staronového předsedu
Starosta Bělotína v Olomouckém kraji Eduard Kavala povede SPOV další tři roky
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(Pokračování ze str. 2)
Stěžejní činností agentur pro zemědělství

a venkov mimo dosavadní náplně budou navíc
i služby, které umožní maximálně čerpat pod-
pory z Programu rozvoje venkova. Jakkoliv je
tento program určen obcím do 500 obyvatel,
mluvčí ministerstva tvrdí, že agentury budou
servis a informace poskytovat i ostatním sídlům
ve venkovském prostoru, stejně jako dalším
případným subjektům (jednotlivci, místní akč-
ní skupiny, neziskové organizace apod.), které
se na agentury obrátí se žádostí o pomoc.

„V tomto ohledu by agentury ve svém
přístupu k zájemcům o servis a informace

neměly činit žádné rozdíly,“ poznamenává
Mgr. Petr Vorlíček. Zároveň zdůrazňuje, že
agentury pro zemědělství a venkov zůsta-
nou součástí státní správy, a proto své služ-
by budou poskytovat zdarma. „Bude na ob-
ci či kterémkoliv jiném žadateli, zda se se
žádostí o pomoc obrátí na agenturu pro ze-
mědělství a venkov, nebo na privátní sub-
jekt,“ připomíná mluvčí.

Podle jeho slov však samozřejmě nelze
zajistit, aby například žádosti o dotace, při-
pravované s pomocí pracovníků těchto
agentur, byly v procesu přijímání a posuzo-
vání jakkoliv zvýhodňovány – a nebude mož-

né garantovat ani jejich přijetí. „Výhodou
agentur pro zemědělství a venkov je, že až
na výjimky začnou pracovat v každém okre-
se, takže se pro malé obce stanou snadno
dosažitelné. Bude možné se na ně obracet
i v širší problematice venkovského prostoru
(součinnost obcí a zemědělců, v podstatě
všech subjektů v agrárně potravinářském
komplexu). Věříme, že si obce cestu k na-
šim agenturám najdou. Ze strany MZe pod-
nikáme veškeré kroky k tomu, aby se tak
stalo už v prvním pololetí příštího roku,“
uzavřel Petr Vorlíček.

šum (zdroj: moderniobec.ihned.cz)

Malým obcím budou pomáhat agentury pro zemědělství a venkov

Předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR se stal opět Eduard Ka-
vala (na fotografii vlevo)

Zpracoval: Tomáš Šulák, Spolek pro obnovu venkova; 775 949 142

moderniobec.ihned.cz


R
R R o z h o v o r 4

Eduard Kavala byl na prosincové val-
né hromadě Spolku pro obnovu venko-
va ČR počtvrté zvolen předsedou spol-
ku. Venkovem se z této pozice zabývá
už desátým rokem. Skoro by se dalo
říct, že se za tu dobu stal jakýmsi mluv-
čím českého a moravského venkova.
Vystupuje jako bojovník za zvýhodně-
ní daní pro malé obce, prosazuje myš-
lenku kultivace krajiny, a zároveň jako
dlouholetý starosta obce Bělotín razí
heslo, že vesnice žije teprve tehdy, když
do ní lidé nechodí jen přespávat, ale také
se potkávat. V dalším volebním období
chce především „vyburcovat“ k oživení
činnosti spolku a její členské základny
a přesvědčit starosty obcí o tom, že spo-
lek bude vždy prosazovat jejich zájmy,
pokud o to budou stát.

Pane starosto, jak se za dobu vašeho
předsednictví ve Spolku pro obnovu
venkova proměnil venkov?

Přes všechny problémy vnímám vývoj
venkova pozitivně. Nevnímám ho tak z po-
zice starosty obce, která je u hlavní silnice,
ale snažím se ho tak vnímat celorepubliko-
vě. Existují sice stále ještě velké rozdíly mezi
jednotlivými regiony, na druhé straně se ale
probudily už i ty regiony, o kterých jsme si
dříve mysleli, že jsou odsouzeny k zániku –
mám na mysli pohraničí nebo vnitřní Su-
dety v okolí Prahy. Samozřejmě je to stále
nesrovnatelné například s jižní Moravou
a regiony, které měly vždy před ostatními
náskok. Došlo k velké kultivaci krajiny. To je
vidět na první pohled, když krajinou projíž-
díte. Oproti tomu, jak byly po devadesátých
letech velké pozemky zaplevelené, neudr-
žované a neobhospodařované, se dnes ale-
spoň částečným narovnáním dotační politi-
ky daří udržovat krajinu v kultivované rovině.
Ovšem, když jsme pro venkov připravovali
dlouhodobé strategické plány, byli jsme pře-
svědčeni o tom, že naší prioritou je udržet
člověka v krajině. Výsledkem toho ale je, že
krajinu obhospodařuje daleko menší počet
lidí a žel peníze, které by měly být ze zisků
a dotací zakomponovány v krajině a v těch
lidech, jsou často vyváděny mimo venkov
a často do nejbohatších míst, do velkých
měst, prostřednictvím právních kanceláří,
které dnes ovládají půdní tržbu. To je nega-
tivní. Pozitivní je naopak velký posun v péči
o krajinu jako takovou. Začaly se dělat po-
zemkové úpravy, řada obcí, aktivistů a pro-
tagonistů venkova vidí krajinu z jiného po-
hledu. Takže se znovu objevují malá políčka
namísto obrovských lánů, pásová zeleň,
vodní plochy, místy už se opět daří zadržet
vodu v krajině. Další problém vidím v tom,
jak dnes vypadá tzv. tvář venkova.

Chci vyburcovat spolek k oživení
Rozhovor s Eduardem Kavalou,
znovuzvoleným předsedou
Spolku pro obnovu venkova

Máte zřejmě na mysli tzv. satelity,
které vyrostly hlavně v blízkosti měst…

Je to tak. Po devadesátém roce jsme se
snažili ve spolupráci s řadou významných
architektů říkat, co by bylo dobré, informo-
vat a dělat osvětu o tom, jak by měla tvář
venkova vypadat. Pak jsme na to ale rezig-
novali. Tvrdím, že má-li se venkov odlišovat
od města, pak musí mít svoji tvář. A tak ja-
ko se snaží mít města lepší, praktičtější a
pro lidi přívětivější tvář, tak se kvůli naší re-
zignaci stalo to, že se v krajině objevily su-
burbální projekty a někteří starostové jsou
doslova posedlí tím rozrůstat se dál do kra-
jiny. Tady vidím velkou výzvu do budoucna,
abychom se snažili osvětou ten stav nikoliv
zvrátit, ale upozornit na to. A jakmile si to
lidé uvědomí, bude to začátek toho, aby se
na tom pracovalo.

Jak hodnotíte činnost spolku za do-
bu, co jste jeho předsedou?

Teď jsem hlavně rád, že se nám podařilo
dobudovat krajskou strukturu spolku, což
dříve nebylo. Zároveň se ale ukazuje, že
musíme velmi intenzivně spolupracovat při
výměně zkušeností a informací mezi jed-
notlivými krajskými spolky. Ne proto, aby-
chom někoho poučovali, ale abychom se
vzájemně motivovali. Je vidět propastný
rozdíl mezi spolky Moravskoslezského a Ji-
hočeského kraje a ostatními. Přičemž já ty
ostatní neodsuzuji za to, že nejsou tak ak-
tivní, ale chtěl bych, aby se více snažili. Dí-
ky tomu může být totiž obraz spolku v jed-
notlivých regionech vnímán mnohem
pozitivněji a silněji než jak je tomu dosud.
Buďme realisté – řada lidí je dnes velmi kon-
zumně založených a ptají se, „Mám-li ně-



kam patřit, co z toho budu mít?“ Přesvěd-
čit je o významu spolku můžeme jedině teh-
dy, když o něm sami budeme přesvědčeni.
Myslím si, že je potřeba také říct, že se udě-
lal velký pokrok v soutěži Vesnice roku, kde
je obnova venkova výrazně vidět. Podařil se
náš tlak na změnu rozpočtového určení da-
ní, kde jsme určitě významnou mírou při-
spěli k podpoře malých obcí. A nyní je tady
hlavně program Leader, který dostává roz-
voj venkova do úplně jiné roviny spoluprá-
ce všech rozhodujících lidí na venkově.

Na začátku nového roku čekají na
každého z nás nějaké úkoly, dáváme si
předsevzetí – co vás jako předsedu
spolku v tomto roce čeká, na co by se
měl spolek zaměřit?

Ten mandát, který jsem teď dostal na
valné hromadě, je obrovsky zavazující. Zá-
roveň bych ale nechtěl, aby to ostatní brali
tak, že veškerá zodpovědnost a starosti pa-
tří na mou hlavu. Chci proto o problémech
hovořit se zástupci jednotlivých krajů, pro-
tože oni přinesou důležité informace z jejich
regionů. Můj pohled na problémy venkova
může být zúžený, protože jsem starostou
jedné vesnice, mohu znát třeba dobře svůj
region i kraj, ale už nevidím do problémů
dalších krajů, regionů a vesnic na druhém
konci republiky. Při pravidelných setkáních
vymyslíme spolu to nejlepší řešení problé-
mů. To se nám zatím nedaří. Oni jezdí „jak
na hody“ – podle toho, jak jim to vychází.
Před námi je teď přitom například důležité
jednání o rozpočtovém určení daní, na
dlouho dopředu se budeme zabývat otáz-
kou duchovního rozměru našeho venkova
a vize venkova jako takového. Letos si při-
pomeneme dvacet let od roku 1989 – bylo
by dobré začít rekapitulovat a říct si, jaký to
má všechno smysl, jestli se všechno neřídí
nějak samo bez nás, jestli má spolek smysl

Na valné hromadě v prosinci jste ře-
kl, že chcete, aby měl spolek do bu-
doucna tisíc členů. Proč? A jak toho
chcete dosáhnout?

To je dlouhodobý cíl, který vyplývá z mé
zkušenosti s krajskými spolky. V Moravsko-
slezském kraji, kde se scházejí, neberou to
jako formální záležitost a mají témata, o kte-
rých se baví, členská základna postupně
roste. Jinde to tak ale nevnímají. Pro mě čís-
lo tisíc neznamená nějakou magickou hod-
notu. Když někam přijdu jako zástupce
spolku, zeptají se mě: „Za koho mluvíte, pa-
ne starosto?“ Moje volební období předse-
dy spolku přesahuje volební období do za-
stupitelstev a většina členské základny jsou
zástupci obcí. Může se stát, protože teď už
došlo k poměrně velké generační změně
starostů, kteří chápali spolek v trošku jiné
dimenzi, než že jim přinese peníze, že nám
za dva roky noví starostové řeknou: „Ne-
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Předseda SPOV Eduard Kavala s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem a předse-
dou NS MAS Františkem Winterem na Zemi živitelce 2008

zaplatíme spolku, protože nám nic fyzicky
nepřinesl.“ Je třeba, aby v každém kraji do-
kázali zástupci spolku těmto starostům vy-
světlit, jakou má spolek pozici a v čem je pro
ně užitečný. A k tomu je také zapotřebí, aby
členská základna měla silné zázemí, aby se
stabilizovala.

Tak co byste za sebe řekl, že vám
spolek přinesl?

Jsem rád, že se podařilo změnit rozpočto-
vé určení daní ve prospěch malých obcí, že
jsme přispěli k ochraně zemědělského půdní-
ho fondu, a velice se nám daří soutěž Vesni-
ce roku. Ale co vesnice, která nesoutěží ane-
bo nechce soutěžit? Tam pak mohou říct, že
jim spolek nic nedává. Na druhé straně si ale
neuvědomí, že vytvořit si pozici na národní
úrovni třeba při jednáních o zmiňovaném roz-
počtovém určení daní znamenalo stovky ho-
din jednání. Znovu opakuji, že v krajích mu-
sejí zástupci spolku tyto obce přesvědčit, že to
je také cesta k pomoci. To je jako říct: „K če-
mu jsou nám hasiči, když nehoří?“ Přitom,
když hoří, neobejdete se bez nich.

Jako předseda spolku vyjednáváte
často na národní úrovni s různými mi-
nistry, náměstky, řediteli odborů. Jak
vážně vás berou?

Mohu říct, že po mnoha letech jsme na-
šli partnery na ministerstvu pro místní roz-
voj, velmi vstřícně s námi spolupracuje v po-
slední době ministerstvo zemědělství – tam
po mnoha letech úplného přehlížení do-
konce první náměstek ministra Ivo Hlaváč
prohlásil: „Spolek je pro ně prvořadým part-
nerem“. Kamkoliv přijdeme, tam máme
otevřené dveře pro jednání. Zároveň není

nikde napsáno, že náš nápad musí být ak-
ceptován a realizován. Mohu tedy říct, že
s námi jednají jako s partnerem a i to místo,
ve kterém působíme, v Senátu, a záštita
Stálé komise pro zemědělství a venkov v Se-
nátu svědčí o tom, že nás berou vážně.

Existuje řada organizací, které se
rovněž venkovem zabývají – Sdružení
místních samospráv, Svaz měst a obcí,
Národní síť MAS, apod. Spolupracujete
nebo si vzájemně konkurujete?

Naše zájmy se protínají, ale jako konku-
renci to vůbec nevnímám. Svaz měst a obcí
má oproti nám velké technické i personální
zázemí. Oproti tomu je tady organizace,
která se zabývá malými obcemi – Sdružení
místních samospráv, které chce stát na vlast-
ních nohou. Ale naše zájmy jsou stejné a já
si myslím, že čím více nás bude, tím vážněji
nás budou brát. Za úspěch považuji i to, že
se už pojem „venkov“ dostal do transfor-
movaných Agentur pro zemědělství a ven-
kov. (Více na toto téma samostatný článek.
Pozn. red.) Spolek je třeba vnímat jako dob-
rovolné zájmové sdružení, které připomín-
kuje a dává náměty státním institucím, mi-
nisterstvům apod.

Už jste tady několikrát zmínil posíle-
ní rozpočtového určení daní pro obce.
Jak pokračují vyjednávání?

Po loňských a předloňských jednáních
na ministerstvu financí, kam byl přizván
Spolek pro obnovu venkova, Sdružení míst-
ních samospráv a Svaz měst a obcí apod.,
uvolnilo ministerstvo financí tři miliony ko-
run pro Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze, aby zpracovala analýzu daňových toků



a potřeb. Tato analýza trvala tři čtvrtě roku,
nyní bude tato analýza předložena a na
konci ledna se k ní máme sejít. Takže je to
velice aktuální záležitost. Jako starosta ob-
ce mohu potvrdit, že změna rozpočtového
určení daní skutečně přinesla nové peníze
do naší obecní pokladny, to potvrzují i ko-
legové starostové.

Skloubit práci starosty a předsedy
spolku musí být dost náročné. Máte už
nějaký patent na to, jak být při všech
důležitých jednáních?

Jestli se mě ptáte na nějaký klíč – tak ten
není. Protože život je mnohotvárný, nedá se
nastavit nějaká šablona. Může vám fungo-
vat výběr poplatků za psy, za popelnice a za
hřbitovní místa, ale my jsme se letos dosta-
li k placení daně z nemovitosti a mohu vám
říct, že jsem kvůli tomu několik nocí nespal
– jsme jednou z mála obcí, která bude mít
vyšší daň z nemovitostí. My ale nechceme
budovat za peníze občanů, chceme, aby
byla obec důstojným místem k žití. A tak
jsme řekli: „…dobře, my od vás vybereme
více peněz a všechny je dáme do zvláštního
fondu a vy si z toho budete čerpat na mo-
dernizaci a opravy domů. My z toho ne-
použijeme ani korunu…“ Kdysi jsem měl
představu, že se tady na obecním úřadě dá

pracovat s menším počtem lidí – měli jsme
jich šest, pak tři a teď už máme zase šest.
Ta agenda, kterou vedeme, je nepředstavi-
telná. A k tomu zaměstnáváme dalších 25
lidí k údržbě obce. Myslím, že obecní úřad
má všechny programové záležitosti v po-
řádku. Nadstandardně se staráme o školu –
nepřenášíme na ni žádné jiné starosti než
starost o vzdělání, případně volný čas dětí.
Máme zde neměnnou hierarchii toho, čím
se budeme zabývat: za prvé pracovními pří-
ležitostmi, za druhé bytovou problemati-
kou, zatřetí školstvím, kulturou a zbytkem
světa a samozřejmě pořádkem. Tady v Su-
detech je ta sociální otázka někdy složitá.
Ale daří se nám ji řešit. Postavili jsme nej-
prve 28 bytů, potom 16 bytů, dokončili
jsme dalších patnáct, jedenáct pro důchod-
ce. Máme novou školku, přistavěnou školu,
obyvatel v obci přibývá. V řadě obcí se to
neřeší anebo se to řeší tak, že zaberou kus
pole, tam postaví jakési sídliště, kam se cho-
dí lidé jenom vyspat a ještě si vozí děti do
městských škol, protože se bojí, že by jim
škola na vesnici nedala patřičné vzdělání.
My máme hierarchii i v žádostech o byty.
Někteří lidé se nás ptají – Proč to nedáváte
místním? Tak říkám …a kterým? Měli jsme
fond na opravy domů, obec prodávala po-
zemky za dvacet tisíc, a když postavíte hru-
bou stavbu, dostanete sto tisíc. Najděte

mně druhou obec, kde toto nabízejí. Žádná
taková není. Mám proto právo říct, že do
těch bytů půjdou lidé podle jakéhosi klíče –
učitelé, policisté, zaměstnanci místních fi-
rem a lidé, kteří budou mít pravděpodobně
děti. Nejde to tak, že když se doma pohá-
dáte s matkou a hned se budete chtít na-
stěhovat do nové bytovky...

Letos si připomeneme dvacet let od
listopadu 1989 – tedy od roku, kdy žije-
me ve svobodné zemi a kdy se i venkov
ubírá vlastní cestou. Co byste venkovu
přál?

Aby venkov zůstal svébytným. Aby měl
svůj duchovní rozměr, aby měl co nabíd-
nout – aby to nebylo jen spaní v klidnějším
prostoru – to může nabídnout i leckterá
městská část. A tím duchovním rozměrem
míním, aby byli lidé schopni se ve vesnici po-
tkat, pozdravit se, podat si ruku a zeptat se
třeba jeden druhého, jak se daří… to pova-
žuji za alfu a omegu všeho. Lidé často mlu-
ví o venkovu, ale zároveň chtějí mít veškerý
servis jako ve městě. Pokud k té svébytnos-
ti pomůže i náš spolek, pak to všechno má
význam. V opačném případě můžeme být
tak nanejvýš klubem přátel.

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Spolek pro obnovu venkova podepsal smlouvu spolupráci s ministertvem pro místní rozvoj (na snímku Jiří Čunek a Eduard Kavala)
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Zájemci, kteří se chtějí ucházet o dotace z krajských Programů
obnovy venkova 2009, mohou ve většině regionů podávat žádos-
ti nejpozději v průběhu února. V některých případech – mimo jiné
v Ústeckém a částečně i Zlínském kraji – tak mohou učinit i v bře-
znu. Naopak ve Středočeském, Královéhradeckém, Jihočeském
kraji a kraji Vysočina již byl sběr žádostí ukončen.

Krajská zastupitelstva schvalovala programy se společným cí-
lem, jímž je snaha podpořit rozvoj venkova. Pokud jde o počet do-
tačních titulů, procentuální výši podpory či oprávněné žadatele, vy-
daly se jednotlivé krajské samosprávy vlastními cestami. Programy
se tak v různých regionech liší, v některých případech i názvem.

Například příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro
každý z dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svaz-
ky. Výjimkami jsou Olomoucký a Pardubický kraj, v nichž v někte-
rých z dotačních titulů dostávají příležitost žádat o dotace i Místní
akční skupiny (MAS). V Královéhradeckém kraji zase v dotačním ti-
tulu Vzdělávání a poradenství může být žadatelem i právnická ne-
bo fyzická osoba poskytující nebo zajišťující vzdělávání a poraden-
ství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.

Kraje rozdílně přistupovaly i k výši podpory. Většinou se zájem-
ci mohou těšit na 50 až 70 procent celkových nákladů projektu.
Například Jihomoravský kraj však u obcí s méně než 100 obyvate-
li může v některých dotačních titulech po individuálním posouze-
ní poskytnout dotaci ve výši až 90 procent výdajů akce v kalen-
dářním roce.

Podrobné informace poskytují kraje na svých webových stránkách.

Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Budou podporovány akce zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti
(např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, ha-
sičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby) s vý-
jimkou bytového fondu ve vlastnictví obce, komplexní úpravu
veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejné-

ho osvětlení,
• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti

s umístěním v soutěži Vesnice roku.

Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem
a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mlá-

dež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou za-
měřené na:
• obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti

(např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení),
• úpravu veřejných prostranství,
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivi-

ty (hřiště, klubovny cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stez-
ky apod.).

Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově
a rozvoji venkova

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj

venkova,
• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obno-

vu a rozvoj venkova,
• podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí za-

měřeného na obnovu a rozvoj venkova.

Dotační titul č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních
staveb v obci

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sa-
králních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nej-
sou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná
se zejména o obnovu staveb jako:
• kaple, kaplička,
• socha,
• boží muka, kříž,
• úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

Dotační titul č. 5 – Podpora zapojení romské komunity
do života obce a společnosti

Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské
komunitě (sociálně vyloučeným osobám), které jsou zaměřené na:
• obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zaří-

zení, kulturní zařízení),
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivi-

ty (klubovny, hřiště, apod.),
• vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů

sloužících převážně romské komunitě.

Podrobnosti k jednotlivým programům je nutné hledat na:
www.mmr.cz/podpora-regionalniho-rozvoje-v-roce-2009
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Program Žadatelé Výše podpory
POV MMR
(uzávěrka
do 4. 3.)

DT-1: Podpora vítězů soutěže Vesni-
ce roku Obce SVR 80%
DT-2: Zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci

Obce do
3000, DSO

70%,
50–300 tisíc

DT-3: Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova

Obce do
3000, DSO

70%,
do 200 tisíc

DT-4: Podpora obnovy drobných sa-
králních staveb

Obce do
3000, DSO

70%,
50–400 tisíc

DT-5: Podpora zapojení romské ko-
munity do života obce a společnosti

Obce do
3000

70%,
50–500 tisíc

V únoru vrcholí příjem žádostí o dotace
z krajských programů obnovy venkova 2009
Žádat mohou obce a svazky obcí, v Olomouckém a Pardubickém kraji poprvé MAS

N N á r o d n í P O V M M R
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• Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vyba-

venosti eventuálně výstavba nových objektů (radnice, školy,
mateřské školy, tělovýchovná zařízení – mimo venkovní hřiště, kul-
turní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární
nádrže, sakrální stavby, drobné stavby)

• Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy

a zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiš-
tě a dětská hřiště

• Dotační titul č. 3
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, čekárny

na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a
pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětle-
ní, rekonstrukce veřejného rozhlasu

• Dotační titul č. 4
Projekty na zpracování územních plánů (zpracování kon-

ceptu nebo zpracování návrhu územního plánu).

Konec lhůty pro příjem žádostí v rámci dotačního titulu 1–3 je
13. února 2009 a u dotačního titulu 4 do 31. března 2009. Zlín-
ský kraj letos rozdělí obcím na jejich rozvojové projekty zhruba
52,8 milionu korun. Loni to bylo asi o dva miliony korun méně.

• Dotační titul č. 1
Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Peníze budou určeny na aktivity z oblasti budování a rekon-

strukce a opravy infrastruktury obecního majetku s cílem zlepšit
kvalitu života ve venkovských oblastech, zlepšit jejich dostupnost
a zvýšit jejich atraktivitu.

• Dotační titul č. 2
Podpora venkovského společenstva
Cílem je podpora spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vzta-

hů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit, jejichž po-
řadatelem je obec, nebo svazek obcí. Podpora bude poskytována
společným kulturním projektům a projektům místních společen-
ství, včetně společných kulturních, společenských akcí a volnoča-
sových aktivit, výstav a také dalších aktivit, včetně osvětových, za-
měřených na propagaci a udržování společných tradic. Žadateli
mohou být kromě svazků obcí i Místní akční skupiny.

• Dotační titul č. 3
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Cílem je poskytnutí příspěvku na financování územních plánů

především malým obcím. Obce tak získají možnost rozvoje v sou-
ladu se schváleným strategickým rozvojovým dokumentem.

V krajském rozpočtu je vyčleněno pro POV 2009 celkem 45 milio-
nů korun. Žádosti lze podávat na předepsaném formuláři do 27. úno-
ra 2009.

• Dotační titul č. 1
Investiční dotace pro obce do 500 obyvatel
Dotace jsou určeny na stavební obnovu (rekonstrukce, moderniza-

ce) a výstavbu obytných budov a úpravy pozemků pro výstavbu nových
obytných a hospodářských objektů včetně obnovy a nebo výstavby sí-
tí technické nebo dopravní infrastruktury souvisejících s projektem.

• Dotační titul č. 2
Investiční dotace
1) Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace) a výstavba

vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, ob-
čanské vybavenosti a dopravní infrastruktury venkova.

2) Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, účelových
komunikací, pro vodu propustných komunikací (s propu-
stným ložem a propustným podložím), včetně doprovodné
silniční vegetace a dalších součástí a příslušenství.

• Dotační titul č. 3
Neinvestiční dotace
Projekty svazků obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvo-

je venkova a obnovy vesnice, na rozvoj občanských aktivit a komu-
nitního života v obcích. Patří sem projekty zaměřené na vzdělá-
vání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice,
přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního významu.
Další skupinou jsou projekty zaměřené na společenský a kul-
turní život obcí, podporující spolupráci obcí v rámci svazku obcí.

Sběr žádostí bude ukončen 13. února 2009. Žadateli mohou
být obce či svazky obcí z Moravskoslezského kraje a výše dotace
činí od 150.000 do 600.000 Kč.

• Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vyba-

venosti – radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení,
kulturní zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy atd.

• Dotační titul č. 2
Urbanistické a architektonické studie a projektové doku-

mentace pro zachování typické místní venkovské zástavby,
projektové dokumentace infrastruktury a příprava projektů
na čerpání financí z EAFRD

• Dotační titul č. 3
Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova
a zřizování veřejné zeleně

• Dotační titul č. 4
Oprava a výstavba místních komunikací, výstavba cyklistic-

kých a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
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• Dotační titul č. 5
Povzbuzení občanských aktivit a rozvoje komunitního
života v obcích
Zaměřením titulu je interpretace místního dědictví, oživení a pod-

pora kulturního a společenského života v obcích, navázání partner-
ství, udržení místních tradic, zlepšení mezigeneračních vztahů
a mezisektorová spolupráce.

• Dotační titul č. 6
Projekty obcí na vzdělávání a poradenství
v oblasti rozvoje venkova
Dotaci lze poskytnout pouze na akce zaměřené na vzdělávání

a poradenství v oblasti rozvoje venkova přesahující možnosti i po-
třeby obce, zpravidla regionálního, ale i celostátního významu.

• Dotační titul č. 7
Integrované projekty venkovských mikroregionů
Dotaci lze poskytnout na zpracování a realizaci společných ak-

cí nadmístního významu, propojujících obnovu občanské vybave-
nosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti,
podporou malého a středního nezemědělského podnikání, pod-
porou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.

• Dotační titul č. 8
Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí
O dotaci může požádat obec s méně než 3 000 obyvateli. Mi-

nimální výše dotace na jednu akci činí 20.000 Kč a maximální vý-
še dotace na jednu akci činí 200.000 Kč.

Jihomoravský kraj vyčlenil na program 75 milionů korun, sběr
žádostí skončí 15. února 2009.

Krajské zastupitelstvo schválilo zásady pro poskytování účelo-
vých dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny loni v prosinci. V rámci těchto zásad jsou pod-
porovány tyto typy projektů:

1. radnice
2. mateřské a základní školy
3. tělovýchovná zařízení
4. kulturní zařízení
5. zdravotnická zařízení
6. zařízení sociální péče
7. obytné budovy
8. hasičské zbrojnice vč. hasičské techniky a zásahových kompletů
9. požární nádrže a obecní rybníky

10. sakrální stavby
11. hřbitovy
12. čekárny na zastávkách hromadné dopravy
13. drobná architektura
14. místní rozhlas (případně další komunikační prostředky)
15. úpravy veřejných prostranství
16. obnova a zřizování veřejné zeleně
17. místní komunikace
18. pěší stezky a chodníky
19. veřejné osvětlení
20. veřejná kanalizace vč. čistíren odpadních vod
21. veřejný vodovod vč. vodojemů a úpraven vody
22. ostatní objekty v majetku obce, u nichž poskytnutím dotace

nedojde k porušení zákazu poskytování veřejné podpory po-
dle čl. 87 a násl. Smlouvy o založení Evropského společenství.

Sběr žádostí se uskutečnil od 1. ledna do 31. ledna 2009.

• Dotační titul č. 1
Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské

zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku

• Dotační titul č. 2
1) Komplexní úprava veřejných prostranství
2) Zřizování, obnova a údržba veřejné zeleně

• Dotační titul č. 3
1) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení
2) Oprava, rekonstrukce a výstavba veřejného rozhlasu

• Dotační titul č. 4
1) Výstavba, rekonstrukce a oprava místních komunikací,

chodníků, parkovišť a odstavných ploch
2) Výstavba, rekonstrukce a oprava cyklistických a pěších

stezek

• Dotační titul č. 5
Zřízení sběrného místa nebo dvora
Zřízení sběrného místa nebo dvora pro odkládání odpadů pro-

dukovaných fyzickými osobami, včetně nebezpečných složek ko-
munálního odpadu shromažďovanými v souladu s právními před-
pisy v oblasti nakládání s odpady

• Dotační titul č. 6
Projekty obcí, svazků obcí a MAS na vzdělávání a pora-

denství v oblasti rozvoje a obnovy venkova
O dotaci v rámci tohoto dotačního titulu žádá obec, svazek ob-

cí nebo MAS.

• Dotační titul č. 7
1) Integrované projekty venkovských mikroregionů
2) Zpracování strategií pro MAS
O dotaci v rámci dotačního titulu 7 žádá obec, svazek obcí ne-

bo MAS.

• Dotační titul č. 8
Projekty k rozvoji infrastruktury
Na tento účel lze poskytnout obci, MAS v běžném roce finanční

dotaci nejvýše 70 % roční splátky úroků z úvěru, kterou je obec, MAS
zavázána v tomto roce splatit bankovnímu ústavu, určeného na rea-
lizaci projektů. O dotaci může požádat obec do 5000 obyvatel, MAS

Příjem žádostí u dotačních titulů se uskutečnil již loni.

• Dotační titul č. 9
Dotace na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen
Jedná se o nový dotační titul, v rámci nějž jsou žádosti přijímá-

ny do 28. února 2009.
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• Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti
Dotace lze poskytnout na výstavbu, rekonstrukci či opravu ur-

čených typů objektů.

• Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství
a místních komunikací, infrastruktura

• Dotační titul č. 3
Integrované projekty venkovských mikroregionů
Podporuje spolupráci obcí v rámci dobrovolných svazků obcí.

• Dotační titul č. 4
Dotace úroků z úvěru
Příjemci mohou čerpat dotaci na pokrytí části úroků z úvěrů,

s jejichž pomocí byl pořízen majetek žadatelů nebo byly vybudo-
vány objekty technické infrastruktury.

• Dotační titul č.5
Vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova
a obnovy vesnice
Dotace jsou určeny na rozšiřování a zkvalitnění nabídky vzdě-

lávacích a poradenských aktivit v oblasti rozvoje venkova a ob-
novy vesnic včetně nabídky využívající současných informačních
technologií.

Žádosti zájemci podávali do 31. prosince 2008.

• Dotační titul 1
Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti

• Dotační titul č. 2
Komplexní úprava návsí, náměstí

• Dotační titul č. 3
Obnova a zřizování veřejné zeleně
– parky, aleje, sady

• Dotační titul č. 4
Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků,
veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy,
parkovišť

• Dotační titul 5
Urbanistické studie a územní plány

• Dotační titul č. 6
Projekty pro vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje
venkova a obnovy vesnice

• Dotační titul č. 7
Integrované projekty venkovských mikroregionů

• Dotační titul č. 8
Projekty k rozvoji infrastruktury

Žádosti lze podávat do 27. února 2009.

• Dotační titul č. 1
Obnova a rozvoj venkovské zástavby
Cílem je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřej-

ných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova pa-
mátek, historických a kulturních pamětihodností.

• Dotační titul č. 2
Chodníky a místní komunikace
Cílem je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu

zvýšení bezpečnosti provozu na nich.

• Dotační titul č. 3
Zlepšení životního prostředí, revitalizace
a ochrana krajiny, nakládání s odpady

• Dotační titul č. 4
Integrované projekty venkovských mikroregionů
Má sloužit k rozvoji spolupráce obcí v rámci mikroregionů.

• Dotační titul č. 5
Územně plánovací dokumentace

• Dotační titul č. 6
Soutěž Vesnice roku
Odměna obcím, které se zúčastnily soutěže Vesnice roku 2009

v Ústeckém kraji a získaly ocenění ve formě jedné ze stuh.

Žadatelé mohou předkládat projekty do 12. března 2009.

A) Akce realizované v rámci jedné obce – žadatelem může být
pouze jednotlivá obec Plzeňského kraje. Dotace je určena na
pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy ma-
jetku obcí Plzeňského kraje, který je hmotného nemovitého
charakteru. Dotace je určena na akce investičního nebo nein-
vestičního charakteru v těchto oblastech (dotována může být
vždy jen jedna akce z výčtu jednotlivé oblasti a) až d)):

a) Venkovská zástavba a občanská vybavenost:
– obecní úřad
– školské zařízení
– zdravotnické zařízení
– hřiště
– tělovýchovné zařízení
– kulturní zařízení
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– sakrální stavba
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– ostatní budovy



b) Komunikace:
– místní komunikace
– cyklistické a pěší stezky

c) Technická infrastruktura:

d) Veřejná prostranství ve smyslu § 34 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích

– náměstí
– chodníky
– parky
– veřejná zeleň
– ostatní veřejná prostranství

B) Integrované projekty – žadatelem může být obec, svazek či
sdružení Plzeňského kraje
a) projekty investičního charakteru
b) projekty neinvestičního charakteru
c) poskytování služeb

C) Akce realizované v rámci jedné obce – žadatelem může být
pouze jednotlivá obec Plzeňského kraje. Poskytování dotací bu-
de zaměřeno na:
a) územně plánovací dokumentaci (dále jen „ÚPD“) zpra-

cování konceptu nebo návrhu územního plánu
b) zpracování změn územně plánovací dokumentace, po-

kud byly vyvolány objektivními změnami v území
c) zpracování posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území

(posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), hodnocení důsledků na
NATURA 2000, posouzení vlivů na sociální a ekonomický pilíř udr-
žitelného rozvoje území, a to v případech, kdy příslušný dotčený
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo ne-
vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast)

V letošním roce je celková částka z rozpočtu kraje navýšena
o 5 miliónů korun, tzn. dosahuje částky 70 mil. korun. Žádosti se
podávají do 9. února 2009.

• Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby
a občanské vybavenosti
zejména radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení,

kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obyt-
né budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby,
hřbitovy, válečné hroby, čekárny na zastávkách hromadné dopra-
vy, drobná architektura, atd., to vše vyjma kulturních památek za-
psaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek

• Dotační titul 2
Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zři-

zování veřejné zeleně

• Dotační titul 3
Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, vý-

stavba a údržba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce,
opravy a výstavba veřejného osvětlení, zejména rekonstrukce
a výstavba místních komunikací, významných pro rozvoj regionu

• Dotační titul 4
Činnost manažerů mikroregionů

Žádosti musejí být doručeny nejpozději do 25. února 2009.

OPATŘENÍ 1: Dotace na akce programů obnovy venkova
• Dotační titul č. 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby

a občanské vybavenosti
• Dotační titul č. 2 – Komplexní úprava veřejného

prostranství
• Dotační titul č. 3 – Obnova a zřizování veřejné zeleně
• Dotační titul č. 4 – Rekonstrukce místních komunikací,

výstavba cyklistických a pěších ste-
zek, rekonstrukce a výstavba veřej-
ného osvětlení

OPATŘENÍ 2: Dotace na podporu vzdělávání a poradenství
• Dotační titul č. 6

Projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova
a obnovy vesnice

OPATŘENÍ 3: Dotace na zpracování integrovaných
projektů venkovských mikroregionů

• Dotační titul č. 7 – Integrované projekty venkovských
mikroregionů

OPATŘENÍ 4: Dotace úroků z úvěrů
Dotační titul 8 – Dotace úroků z úvěrů na projekty

k rozvoji infrastruktury

Příjem žádostí v Jihočeském kraji skončil 31. prosince 2008

• Dotační titul č. 1
Akce místních programů obnovy vesnice
Dotace je určena na technické zhodnocení, stavební úpravy a opra-

vy hmotného a nehmotného majetku obcí

• Dotační titul č. 2
Dotace úroků z úvěrů
Na tento účel lze poskytnout obci/DSO v daném roce finanční do-

taci nejvýše 70 % roční splátky úroků z úvěru, kterou je obec/DSO
zavázána v daném roce splatit bankovnímu ústavu nebo spořitelní-
mu a úvěrnímu družstvu nebo Státnímu fondu životního prostředí.

Žádosti kraj přijímal do 25. listopadu 2008.

kraj Uzávěrka podávání
žádostí

Jiný žadatel než obce či svazek
obcí

Zlínský 13. února 2009 (u DT
4.–31. března 2009)

ne

Olomoucký 27. února 2009 MAS
Moravskoslezský 13. února 2009 ne
Jihomoravský 15. února 2009 ne
Vysočina 31. ledna 2009 ne
Pardubický 28. února 2009 MAS
Královéhradecký 31. prosince 2008 právnická nebo fyzická osoba po-

skytující nebo zajišťující vzdělává-
ní a poradenství v oblasti rozvoje
venkova a obnovy vesnice

Liberecký 27. února 2009 ne
Ústecký 12. března 2009 ne
Karlovarský 25. února 2009 ne
Plzeňský 9. února 2009 ne
Jihočeský 31. prosince 2008 ne
Středočeský 25. listopadu 2008 ne
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Přehled ukončení sběru žádostí o dotace POV 2009 v krajích
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Spolek naplánoval aktivity
v letošním roce: Bude konference
20 let obnovy venkova

První lednové úterý se v Senátu konala členská schůze a jedna-
lo předsednictvo Spolku pro obnovu venkova SPOV ČR.

Jedním z témat bylo i nové vydávání Zpravodaje, který bude di-
stribuován každý měsíc v elektronické podobě a bude k dispozici
na webových stránkách SPOV, které dostanou modernější tvář.
Zřejmě dvakrát ročně vyjde příloha SPOV v časopise Veřejná sprá-
va, kde vyšla v loňském roce v lednu, srpnu a listopadu. SPOV po-
věřil všechny předsedy krajských organizací vybrat zástupce, který
bude zajišťovat zprávy a zasílat je redakci.

• VESNICE ROKU
Josef Postránecký z Ministerstva pro místní rozvoj informoval

o nejnovějším ročníku soutěže Vesnice roku 2009, která bude vy-
hlášena na březnových Dnech malých obcí. MMR jedná se třemi re-
zorty o jejich zapojení do soutěže a větší gesci za stuhy – zelenou
(MŽP), bílou (MŠMT) a modrou (ministerstvo kultury). V současné
době se podílí na zajištění oranžové stuhy ministerstvo zemědělství.

Postránecký informoval o dvou nových programech pro venkov
– podpoře romských komunit a podpoře drobných sakrálních sta-
veb a památek.

• PLÁN 2009
Spolek naplánoval své aktivity v roce 2009:

6. 1. MMR: Vesnice roku, POV; plán akcí; medializace
15.1.–18.1. Regiontour Brno, ve spolupráci s Folklorním sdru-

žením ČR (FOS)
3. 2. Témata: MPSV – veřejné práce,

MMR – rušení stavbních úřadů?
3. 3. MV – E-Government, rušení pošt,

MŽP – ochrana krajiny a obnovitelné zdroje
Březen Den malých obcí – Praha, Vyškov
7. 4. MZe – bilance PRV a EAFRD; MF – RUD
5. 5. Člověk na venkově (sociologická konference),

Rodina – nástroj prosperity
2. 6. Zemědělství na venkově
27.8.–1.9. Země živitelka, České Budějovice
6. 10. Dvacet let obnovy venkova (konference o venkovu,

jeho duchovní rozměr, architektura venkova apod.)
Říjen Den malých obcí
3. 11. Zpráva o činnosti krajských organizací
1. 12. Valná hromada

• RUŠENÍ STAVEBNÍCH ÚŘADŮ
Spolek pro obnovu venkova ČR kategoricky nesouhlasí se zruše-

ním písm.g v § 13 Stavebního zákona, ze kterého vyplývá omezení
počtu stavebních úřadů a požaduje zachování stávajícího stavu. Dá-
le pověřuje svého předsedu Mgr. Eduarda Kavalu jednáním se zá-
stupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, aby tlumočil názor Spolku.

Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v jednom z nej-
bližších čísel Zpravodaje SPOV! Více informací najdete už nyní na
webových stránkách SPOV Jihomoravského kraje www.spovjmk.cz.

• KRAJINNÉ PLÁNOVÁNÍ
Na jednání SPOV se představila nová tajemnice Stálé komise Se-

nátu PČR pro venkov paní Alena Nohejlová. Vystoupila rovněž Klára
Jančurová z České zemědělské univerzity v Praze, která informovala
o snaze otevřít fakultu krajinného plánování v Praze. Hovořila dále

POZVÁNKA
na únorovou schůzi, která se koná

3. 2. 2009 od 9.00 hodin
– ve Valdštejnově pracovně v Senátu Parlamentu ČR

Program:
1) 9.00–9.15 hod. – Kontrola usnesení
2) 9.15–10.00 hod. – Podpora nezaměstnaných

– dobrovolná práce pro obec – MPSV ČR
3) 10.00–10.45 hod. – Rušení stavebních úřadů

– § 13 písm. g – MMR ČR
4) Různé

o strategickém krajinném plánu, který by byl nadřazen územnímu plá-
nu. Územní plán by měl řešit území komplexně. Krajinný plán by měl
být výstupem implementace Evropské úmluvy o krajině, která byla po-
depsána v roce 2004. Dne 27. 1. 2009 se bude konat pracovní work-
shop na půdě Komory architektů. Společnost pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu pozvala na jednání zástupce Spolku. Plánování krajiny,
by se mělo dostat ve smyslu technickém více do územního plánu.

• DESATERO PRO KRAJE
Spolek dále diskutoval strategický plán SPOV „Desatero pro kra-

je“, který zpracoval Ing. arch. Jan Florian a bude připomínkován
na příštím jednání SPOV. (Dokument je uveden na jiném místě
Zpravodaje.) toš

(Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu z jednání 6. 1. 2009, který
je k dispozici na www.spov.org v sekci Záznamy z jednání)

Lednové jednání SPOV v Senátu

www.spov.org
www.spovjmk.cz


Zprávičky ze Spolku pro obnovu
venkova v Moravskoslezském kraji

• SEŠLI JSME SE V BOLATICÍCH
Poslední schůzka členské základny Krajské organizace SPOV

v Moravskoslezském kraji se začátkem prosince konala podle tra-
dice v obci, která zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku
2008 – v Bolaticích. Setkání se neslo v duchu sdílení zkušeností úča-
stníků soutěže.

Starosta obce Bolatice, Herbert Pavera, uvedl, že v soutěži nezá-
leží na počtu obyvatel, ale na komunitní činnosti v té které obci. Na
adresu vesnice, která má 4300 obyvatel, rozlohu katastru 1329 ha
a zhruba 100 milionů korun, které získala v průběhu let 1999–2008
na realizaci svých rozvojových projektů, by podle starosty leckdo po-
znamenal: „Tomu se to mluví.“ Pan Pavera však neuznává výroky ty-
pu: „Vy už tady všechno máte!“, neboť v každé obci je, jak sám ří-
ká, stále co vylepšovat. Bolatice už jsou zkušeným matadorem
v soutěži – v roce 1999 vyhráli krajské kolo poprvé. Starosta Bolatic
uvedl, že při soutěži cítil velkou podporu místních občanů. Lidé se
tentokrát o „Vesnici roku“ hodně zajímali, věnovali se úklidu, vy-
zdobili obec květinami. Však také v celorepublikové soutěži získali
mimořádné ocenění „Za péči o estetický vzhled obce s přispěním ob-
čanů“. Pan starosta si rovněž pochvaloval dobrou spolupráci s mí-
stním farářem. Po změně politického klimatu v 90. letech ve vsi ne-
zanikl ani jediný spolek, mají 23 organizací a 30 hudebních těles.
Nejlepší odměnou pro bolatického starostu je snaha občanů o kul-
turní dění v obci, kdy sami vyhledávají a organizují různé akce. Her-
bert Pavera dále poznamenal, že díky svému předsednictví v hod-
notitelské komisi v roce. 2001 a 2002, získal hodně zásadních
podnětů a nových zkušeností pro svou práci.

se svou obcí přihlásil do soutěže: „Volal nám tehdy jeden z členů
komise, zda lze naši obec vůbec hodnotit, když už se tolikrát
zúčastnila. Toto jsem vnímal hodně negativně,“ uvedl starosta.
Přesto jedním dechem vyzývá k hojné účasti v soutěži!

Do debaty se zapojili také zástupci obcí Řepiště, Dolní Životice,
Větřkovice, Třanovice a městyse Spálov. Všichni vesměs podpořili
názor, že komise by měla mít dostatek času na pobyt v každé ob-
ci. Zároveň se ale shodli v tom, že hodina by měla stačit a že hod-
ně záleží na prvním dojmu při vjezdu do vsi.

Herbert Pavera se nakonec s ostatními podělil o zážitky z ce-
lostátního vyhodnocení soutěže v Praze. Starostové oceněných ob-
cí byli na návštěvě u pana prezidenta, v parlamentu a navečer v di-
vadle. „Vše bylo výborně organizováno, byla to krásná odměna na
závěr,“ uvedl. Jana Liberdová, tajemnice KO SPOV MsK

• VESNICE ROKU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
V NOVÉ PUBLIKACI
Škola obnovy venkova v Třanovicích vydala publikaci mapující po-

slední dva roky v soutěži Vesnice roku v Moravskoslezském kraji. Bro-
žura s názvem Moravskoslezská vesnice roku 2007 až 2008. navazuje
na předešlou publikaci Moravskoslezská vesnice 1995–2006. „Brožuru
nyní rozešleme všem obcím v kraji,“ uvedla Jana Liberdová, tajemnice
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje. „Věříme, že ta-
to publikace, setkání v Bolaticích a všechny iniciativy pro soutěž Vesnice
roku, které v loňském roce podnikla naše krajská organizace, přispějí
k tomu, aby se do soutěže přihlásilo více vesnic,“ řekla tajemnice.

• SVOLÁVÁME VOLEBNÍ VALNOU HROMADU
Předsednictvo Krajské organizace SPOV v Moravskoslezském

kraji svolává volební valnou hromadu KO SPOV MsK, která se bu-
de konat dne 19. února 2009 od 10 hodin na Obecním úřadě v ob-
ci Horní Tošanovice. Zájemci o práci v předsednictvu – kandidatu-
ru by se měli včas přihlásit na sov@tranovice.org.

Jana Liberdová

Přesvědčit zastupitelstvo v obci Radkov na Vítkovsku k účasti
v soutěži bylo pro starostu obce Petra Dubového zpočátku těžké.
Jak na setkání v Bolaticích uvedl, na jeho obec s pěti sty obyvateli
bylo dlouhá léta pohlíženo skrze prsty. Nakonec se Radkov přihlá-
sil, i když si prý někteří místní původně mysleli, že „…z toho bude
mít něco hlavně starosta“. Starosta vzpomíná, jak se lidé do sou-
těže zapojili a před příjezdem hodnotitelské komise organizovali
brigády… Komisi ohromil především radkovský dětský klub – díky
jemu také dostali bílou stuhu za spolupráci s mládeží.

Starosta Slatiny Luděk Míček uvedl, že jeho obec soutěžila již
pětkrát. Vzpomínal na to, že když v roce 1997 vyhráli v kraji zla-
tou stuhu, celorepubliková hodnotitelská komise přijela s tříhodi-
novým zpožděním už za tmy. „Zrovna nastal výpadek elektřiny, byl
velký vítr, takže veškerá prezentace se odehrávala při svíčkách,“ ře-
kl na setkání. Výsledek byl přesto překvapující, získali 3. místo v re-
publice! Starosta Míček rovněž dvakrát působil v hodnotitel-
ské komisi. Nerad vzpomíná na jednu zkušenost, kdy se naposledy
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Karlovarský spolek pořádá výstavu
o venkovských památkách

Spolek pro obnovu venkova Karlovarského kraje uspořádal vý-
stavu Venkovské památky Karlovarského kraje. Lidé mají možnost
si ji prohlédnout ve výukovém centru na náměstí Dr. Milady Horá-
kové v Karlových Varech do poloviny letošního roku. Výstava na-
vazuje na celoroční práci spolku a projekty mezinárodní spoluprá-
ce, které přispívají k zachování českého kulturního dědictví. Spolek
zde prezentuje především lidovou architekturu a venkovské pa-
mátky, jež se podařilo zachránit.

„Výstava navazuje na loňský projekt, kdy jsme podobným způ-
sobem prezentovali nejen zdařilé příklady rekonstrukcí památko-

Z úvodního textu výstavy
Vývoj po 2. světové válce s výměnou většiny obyvatelstva

v západních Čechách znamenal zpřetrhání tradičních vazeb,
ztrátu místních lidových obyčejů a svébytné regionální kultury.
Důležitou součástí kulturního dědictví je však i lidová architek-
tura. I v této oblasti se bohužel zachoval jen zlomek původní-
ho bohatství.

V Krušnohoří a Smrčinách byla stanovena hraniční pásma,
která způsobila vylidnění příhraničí, nevyužívání rázovitých sta-
rých domů a jejich následné zbourání. V sokolovské pánvi po-
vrchová těžba hnědého uhlí způsobila nejen nezměrný zásah
do životního prostředí, nýbrž také zničení obcí, osad a jednot-
livých staveb. Těžba uranu či umístění vojenských újezdů
v Slavkovském lese a Doupovských horách rozšířily dílo zkázy,
lidová architektura tu dlouhá léta neměla žádnou cenu, byla
„nemoderní“ a z velké části zanikla.

Památková ochrana státu se zlepšila teprve v posledních le-
tech, především po vzniku samostatného Karlovarského kraje.
Ovšem řada cenných dokladů lidového stavitelství byla za-
chráněna jen díky moudrosti, píli a investicím nadšenců, kteří
pochopili, že historická hodnota těchto staveb nejsou ničím na-
hraditelná.

Karlovarský kraj je známý svými lázněmi, hrady a zámky, ně-
kolika horskými středisky. Poklady lidové architektury na ven-
kově jsou však málo známé. Soubor fotografií si klade za cíl
ukázat um někdejších lidových stavitelů a zachovalé stavby s je-
jich regionálními odlišnostmi na území Karlovarského kraje.

Aby nezájem, nevědomost, nevkus a nedostatečnost ve-
řejné podpory neohrozil historické hodnoty tohoto kulturní-
ho dědictví, je zapotřebí propagace, informací, nadšení i kus
lokálního patriotismu. Venkovské rekreační oblasti, historická
sídla a jejich jedinečnost v oblasti formy urbanistické struktu-
ry zástavby a kulturní krajiny tvoří velký potenciál pro ožive-
ní venkova.

Škola obnovy venkova Olomouckého
kraje zahájila svoji činnost

Ačkoli Škola obnovy venkova Olomouckého kraje vznikla v loň-
ském roce, mnoho toho v roce 2008 nevykonala. Proto předsed-
nictvo SPOV Olomouckého na svém jednání 6. 11. 2008 požado-
valo od správní rady školy a jejího ředitele, aby v roce 2009 činnost
nebyla formální. Výsledkem tohoto požadavku je konkrétní pro-
gram činnosti, který schválilo předsednictvo SPOV OK v lednu.

První akce ŠOV se uskuteční již 27. Února 2009 na téma: „Do-
tační podpora pro rozvoj venkova na národní a regionální úrovni“.
Účast přislíbili náměstci MMR a MZe a zástupci Olomouckého kra-
je. Připravuje se další téma: „Administrace evropských dotací se za-
měřením na kontrolní činnost“ a mnoho dalších aktivit.

Členové předsednictva SPOV OK požadují po správní radě ško-
ly, aby akce, které připravují, byly přínosem nejen pro starosty, ale
aby škola nabídla témata školení pro MAS a vyšla z celorepubli-
kového plánování aktivit škol obnovy venkova.

Co je dále nového ve SPOV OK? Předsednictvo připravuje vý-
roční zprávu za rok 2008. Valná hromada SPOV OK se uskuteční
9. dubna v obci Skalka na Prostějovsku.

Mgr. Marta Husičková, členka předsednictva SPOV OK

vých objektů, ale i nešvary necitlivých přestaveb a opuštěné a zde-
vastované objekty,“ uvedla manažerka karlovarského spolku Ště-
pánka Bergerová. Výstavu Venkovské památky pomáhala realizovat
dlouholetá členka SPOV KK Ing. Hannelore Langrová, prezentuje
zde rovněž své fotodokumentace a texty. šum
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Desatero pro kraje
Návrh programu Spolku pro obnovu

venkova 2009–2011 k připomínkování:

1. Subsidiarita a jednoduchost
Členové Spolku pro obnovu venkova Čes-

ké republiky (dále jen „Spolek“) jsouce pře-
svědčeni, že obnově a rozvoji venkova nejlé-
pe svědčí uplatňování principu subsidiarity,
budou tento princip prosazovat ve všech ob-
lastech spolupráce s kraji, budou trvat na za-
chování i těch nejmenších obcí a hledat spo-
jence k prosazení změn rozpočtového určení
daní ve prospěch malých obcí a měst.

Tam, kde je dosud nutné podporovat ven-
kov prostřednictvím podpůrných a dotač-
ních programů, bude Spolek vyžadovat co
nejjednodušší pravidla.

2. Sebevědomí
Je nezbytné všemi formami podporovat

vlastní sebevědomí obyvatel venkova, aby
se vlastními silami snažili o zlepšování kva-
lity života na venkově a všestranný rozvoj
venkovských regionů.

Vyžadování pomoci kraje a státu je pří-
pustné jen tam, kde vlastní prostředky ne-
mohou, např. z důvodů nespravedlivého
určení daní nebo nastavení evropských či ná-
rodních programů, dostačovat. Od krajů mu-
sí Spolek vyžadovat, aby současně nastave-
ný daňový a dotační systém a jeho důsledky
ve vztahu k venkovu průběžně vyhodnoco-
valy a svou podporu zaměřily na oblasti, kte-
ré nemohou obce samy řešit a evropská ne-
bo národní podpora je nedostatečná.

Za nejvhodnější formu Spolek považuje
další navyšování finančních prostředků pro
krajské programy obnovy venkova při jejich
věcném přizpůsobení aktuálním národním
a konkrétním krajským podmínkám.

V konkurenčním prostředí má zvláštní vý-
znam specializace, a to nejen specializace vý-
roby, ale např. i zaměření regionu, místní pro-
dukty nebo specializace a vyniknutí v oblasti
sportu nebo zábavy, které mohou na místo či
region upozornit, posilovat jeho sebevědomí
a třeba i nepřímo vést k jeho prosperitě.

3. Společenský život
Duchovní obnova venkova a rozvoj spo-

lečenského života jsou základem a předpo-
kladem úspěšné obnovy venkova. Proto Spo-
lek uvítá každou podporu krajů, zaměřenou
tímto směrem. Minimálně počítá s trvalou fi-
nanční a organizační podporou krajů při rea-
lizaci a slavnostním vyhlášení výsledků kraj-
ských kol soutěže Vesnice roku.

4. Rodina a tradice
Spolek očekává krajskou podporu také

v oblasti rodinné politiky, zvyšování pově-
domí a aktivní účasti obyvatel na místních a
regionálních tradicích. I když hlavní tíha to-
hoto úkolu spočívá na obcích, nelze se při
realizaci řady konkrétních akcí nebo opa-

tření, zejména v sociální oblasti, obejít bez
porozumění a vstřícnosti krajů.

Spolek přivítá, každou podporu krajů,
týkající se projektů pro děti a mládež. Tam,
kde dosud taková forma podpory neexistu-
je nebo je málo rozvinutá, nabídne vhodné
formy a příklady úspěšných projektů.

5. Solidarita
Spolek očekává solidární chování kraj-

ských zastupitelů a větších měst k venkovu,
které umožní i při současném, pro něj nepří-
znivém nastavení rozpočtového určení daní,
jeho pozitivní rozvoj. S ohledem na minoritu
venkovského obyvatelstva a tomu odpovída-
jící malý počet krajských zastupitelů z venko-
va by to bez této solidarity ani nebylo možné.

V této souvislosti Spolek poukazuje na to,
že i když počet obyvatelstva v obcích do 2 ti-
síc obyvatel, statisticky vzato tradičně pova-
žovaných za venkovské, dosahuje zhruba
čtvrtiny obyvatel České republiky, ve ven-
kovských regionech, současně realizujících
nebo se připravujících na LEADER, do nichž
mohou být podle pravidel českého Programu
rozvoje venkova na období 2007–2013 za-
hrnuta města do 25 tisíc obyvatel, žije téměř
45 % obyvatel republiky. Tyto regiony zaují-
mají tři čtvrtiny jejího území.

6. Odpovědnost
Je nesporné a v souladu s principem sub-

sidiarity, že za rozvoj venkova musí odpoví-
dat především obce a regiony. Proto ruku
v ruce s posilováním jejich podílu na daních
musí jít navyšování jejich finanční spoluú-
časti na dotovaných projektech, což pove-
de ke zvyšování odpovědnosti za výběr pro-
jektů v rámci demokratických systémů místní
samosprávy, ke zmenšení rozsahu admini-
strativně náročného posuzování projektů
nadřízenými úřady a ve svých důsledcích ke
snížení rizika korupce.

Venkov a jeho obyvatelstvo nesou také
hlavní odpovědnost za péči o kulturní krajinu.
Spolek proto bude při jednáních s kraji klást
velký důraz na tuto problematiku. Bude se
přitom snažit využít orgánů krajů, které v řa-
dě z nich řeší společně problematiku venkova,
zemědělství a životního prostředí na rozdíl od
více resortně pojaté centrální politiky vlády.

7. Prosperita
Spolek je si vědom skutečnosti, že pro-

sperita venkova je nejsnáze měřitelná chutí
jejich obyvatel žít na venkově, a že je daleko
více odvislá od možností zaměstnání a přija-
telné dopravní obslužnosti, než např. od sta-
vu technické infrastruktury. Proto bude spo-
lupracovat s kraji a využívat jeho možností
především při řešení těchto otázek.

Spolek bude upozorňovat na úskalí fi-
nančně náročných projektů, které samy
o sobě život na venkov nezaručí, ale mohou
obce dostat do určité „infrastrukturální
pasti“, kdy sice využijí nabízených podpůr-
ných programů, ale každodenní život obce

i jeho obyvatel se prodraží, což způsobí na-
místo přílivu obyvatel jeho snižování nebo
místo spokojenosti novou nespokojenost.

Předpokladem prosperity je také rozvoj
vzdělanosti. Proto bude Spolek při dialogu
s kraji vyhodnocovat i tyto otázky, soustře-
dí se přitom nejen na otázky regionálního
působení tzv. „škol obnovy venkova“ nebo
jiných podobných institucí, ale také na otáz-
ky další existence venkovských škol a mož-
ností jejich širšího působení v rámci tzv. „ko-
munitních škol“.

8. Transparentnost
Spolek musí být strážcem transparent-

nosti každého rozhodování o venkovu. Bude
proto vyžadovat, aby při rozhodování o ven-
kovu včetně tvorby programů a činnosti vý-
běrových komisí byly zveřejňovány osoby,
odpovědné za přijímaná rozhodnutí. Tato
činnost nemůže být skryta za anonymitu úřa-
du nebo kolektivního rozhodování komise.

9. Partnerství
Spolek bude podporovat utváření a čin-

nost místních akčních skupin LEADER-re-
gionů. Základní principy jejich práce – part-
nerství veřejného a soukromého sektoru
včetně neziskových organizací a formování
cílů rozvoje jednotlivých venkovských re-
gionů „zdola-nahoru“ – odpovídají výcho-
diskům původního programu obnovy ven-
kova a proto bude Spolek iniciovat podporu
místních akčních skupin kraji všude tam,
kde se nepodaří zajistit jejich podporu z ev-
ropských nebo národních prostředků.

10. Inovace
Každý rozvoj potřebuje inovace. V roz-

voji venkova hraje zvláště významnou úlo-
hu rozvoj informačních technologií a péče
o životním prostředí. Zatímco v první oblas-
ti bylo v České republice dosaženo již vel-
kého pokroku, péče o životní prostředí ne-
ní nikdy dost.

V nově se formulujících LEADER-regionech,
nabízejících lepší manažerské a odborné za-
bezpečení, bude Spolek podporovat vyhle-
dávání možností většího využívání obnovi-
telných zdrojů energie a tepelně úsporných
řešení veřejných budov (jako příkladů vhod-
ných následování) s navazujícími konkrétními
projekty jejich realizace. Zvláštní pozornost
zaslouží spolupráce Spolku a krajů při realiza-
ci tzv. brownfields ve venkovském prostoru.

Ing. arch. Jan Florian, SPOV ČR
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Osobnosti obnovy venkova

Na prosincové výroční Valné hromadě Spolku pro obnovu ven-
kova České republiky se nám dostala do rukou publikace „Soutěž
vesnice roku v Programu obnovy venkova“. Autoři – předseda
spolku Mgr. Eduard Kavala (úvod) a tajemnice spolku Ing. Mar-
cela Harnová (o soutěži, redakce) do ní zahrnuli zamyšlení tří
představitelů spolku – jeho dřívějších místopředsedů – sociálního

ekologa Mgr. Bohuslava Blažka (z roku 1997), urbanisty a archi-
tekta Prof. Ing. arch. Miroslava Bašeho (z roku 2007) a prvního
předsedy spolku – ekologa a bývalého ministra životního prostře-
dí Ing. Ivana Dejmala (z roku 2007). V příštích třech číslech zpra-
vodaje nabídneme resumé těchto stále aktuálních textů. Zde je
první z nich:

Bohuslav Blažek
Venkov za soudruhů nebyl nespokojen. Za práci, která byla or-

ganizována tak, že jejím největším efektem byla devastace krajiny
i lidí v ní, se platilo slušně … Kdo se smířil s etikou bezzemka, kte-
rý pracuje na cizím, tomu bylo na takovém venkově hej. Kdo se ale
cítil být zodpovědným hospodářem, musel si zoufat. Pracovalo se
jako v továrně … Lidé ztráceli vztah k půdě, místu, obci, k sobě
navzájem, k Bohu.

Patří k paradoxům doby, která si říká „moderní“, že i jinde ve
světě, kde nedošlo k nástupu totalitárních sil a kde nepřetržitě pa-
novala demokracie, se stal venkov obětí podobného spiknutí. By-
lo to spiknutí průmyslové civilizace, masové výroby a masové kul-
tury. Venkov byl totiž baštou rukodělné, individuální, zodpovědné
a na jedinečné místo vázané výroby, která člověka neodcizovala
práci ani práci neodcizovala člověku.

V jedné věci však na tom venkov byl za tzv. socialismu ze všech
sociálních útvarů nejhůře a utrpěl škody, jaké venkov v demokra-
tických zemích nepoznal. Všechny velké skupiny obyvatel měly od
19. století svou emancipační filosofii. Dělnická hnutí se opírala o
vidinu sociální spravedlnosti, inteligence měla své školy, kluby, ko-
mory, časopisy a akademie. Věřící se shromažďovali v církvích. Jak-
koli vedl totalitární režim se všemi těmito organizacemi vyhlazova-
cí válku, alespoň formálně je nechal žít. Za to venkov byl důsledně
zbaven všech svých duchovních orgánů, ať to byla hospodářská

Z Z č i n n o s t i S P O V 1 6

družstva, kampeličky, okrašlovací spolky nebo živá místní spole-
čenství věřících.

Tato otevřená rána se nezahojí sama od sebe, ale ani ji nemů-
že odstranit sebeosvícenější centrální zásah. Připustí-li stát, že se
dodnes venkovu neomluvil za zkázu na něm napáchanou, a bu-
de-li chtít pomoci ji napravovat, pak musí podporovat ty ozdravné
iniciativy, které samy na venkově vznikají. Venkov například nepo-
třebuje poradce z měst, ale uvítal by, kdyby lidé, které si místní oby-
vatelé vyvolí jako své organizátory, byli státem podporováni (niko-
li dosazováni a centrálně řízeni). V tom není akt nějaké ješitnosti,
ale hluboké poznání, že samostatnost je pro skutečné uzdravení
mnohem důležitější než nějaký krátkodobý lék, který jen odstraní
povrchový symptom.

Západní demokratický svět měl v pokorném obnovení respektu
vůči venkovu a jeho celospolečenské funkci předstih o nějakých
patnáct let před středovýchodní Evropou. Tamější hnutí obnovy
venkova přitom vyvinulo a prověřilo tyto užitečné instituce: státem
podporovaný program obnovy venkova, jehož místními nositeli
jsou spolky, každoroční soutěže hledající nejpokročilejší vesnice na
cestě k obnově, školy obnovy venkova, kurátoři ...

Výňatek z publikace „Problémy a výhledy českého venkova“,
Praha/Libčeves, 1997

MgA. Mgr. Bohuslav Blažek (*18. 10. 1942 †20. 11. 2004)
vydal svou první knihu – Mezi vědou a nevědou – v roce 1978. Teh-
dy pracoval jako metodolog v Ústavu krajinné ekologie ČSAV a je-
ho úkolem bylo hledat společný jazyk mezi většinou přírodovědců
a maličkým oddělením společenskovědních badatelů. Toto oddě-
lení (antropoekologie) bylo posléze z politických důvodů zrušeno.
Přes všechny dramatické zvraty se mu podařilo stát se jedním ze
zakladatelů sociální ekologie u nás. K jeho nejvýznamnějším od-
borným publikacím patří Krása a bolest: Umění, tvořivost a hra v ži-
votě trpících a posti-
žených (1985, spolu
s Jiřinou Olmrovou)
a Venkov / města /
média (1998). V le-
tech 1993–2001 byl
po tři volební obdo-
bí místopředsedou
Spolku pro obnovu
venkova. Vydal také
knihu „Venkovy –
anamnéze, diagnóza, terapie“ Není jen jeden venkov. Anamnéza:
svěží obrazy venkovské skutečnosti ze tří českých regionů. Dia-
gnóza: skryté souvislosti fenoménu Sudet, co všechno z venkov-
ské každodennosti má povahu recyklace, neznámé stavební pri-
ncipy jihočeského lidového umění. Terapie: manuál komunikačních
technik pro řešení problémů venkova.

(V příštím čísle Prof. Ing. arch. Miroslav Baše) jf



O program Leader je v regionech
velký zájem, k 48 úspěšným MAS
přibude dalších 32 strategií

O program Leader je velký zájem. V současné době realizuje
48 místních akčních skupin své strategické plány Leader a v úno-
ru bude řada z nich vyhodnocovat projekty žadatelů z druhé vý-
zvy, rovněž na celostátní úrovni bude v měsících únoru a březnu
hodnotitelská komise vybírat k podpoře dalších 32 strategií z 92
přihlášených MAS. Celkově tak bude podpořeno 80 leaderov-
ských regionů.

V lednu měly uzávěrky svých druhých výzev například MAS Re-
gionu Haná, kde se přihlásilo 21 projektů a sousední MAS Mo-
ravská cesta, kde se přihlásilo 15 žadatelů. V obou případech pře-
vyšují projekty žadatelů dvojnásobně stanovenou alokaci. „Mělo
by se něco dělat s tím, aby MAS získaly více prostředků na IV. osu
Programu rozvoje venkova,“ uvedla starostka Náměště na Hané
Marta Husičková z Regionu Haná. „Máme sice letos naplánovánu
ještě jednu výzvu, ale na ni bude jen menší polovina letošní alo-
kace. Jestliže máme ve druhé výzvě dvojnásobný převis, ve třetí vý-
zvě to bude stejné,“ odhaduje také finanční manažerka MAS Mo-
ravská cesta Julie Zendulková. Podobně jsou na tom i další místní
akční skupiny a zkušenosti z prvních výzev z roku 2008 dokládají
leckde až trojnásobný převis žadatelů. „Bylo by škoda, kdyby pro-
jekty propadly, protože i ty, na které se po hodnocení ve výběrové
komisi nedostane, jsou dobré a zaslouží si podporu,“ konstatovala
Husičková.

O posílení alokace pro místní akční skupiny usiluje Národní síť
MAS, která zastupuje více než sto leaderovských regionů z celé ze-
mě. Její programová – metodická komise, která byla nominována
na prosincovém celostátním setkání MAS v Týnci nad Sázavou, na-
víc vyjednává s ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF) a poradci ministra zjednodušení admi-
nistrativních operací souvisejících s činností MAS – zejména režijní
výdaje MAS, a navrhuje rozšíření okruhu aktivit v jednotlivých opa-
třeních PRV. První výstupy ze společných jednání by se měly pro-
mítnout do aktualizace pravidel IV.1.1. a další kroky by měly být do-
jednány do konce měsíce února, resp. 11. března, kdy se uskuteční
v Zábřehu (na Moravě) celostátní konference NS MAS ČR.

Ministerstvo zemědělství bude v současné době také vyhodno-
covat Strategické plány Leader v tzv. 2. kole výběru. Podporu zís-
ká 32 MAS z 92 uchazečů. Je mezi nimi také 23 MAS, které se ne-
mohly zúčastnit 1. kola, protože realizovaly Leader ČR 2007.
Z regionů, které neuspěly v 1. kole se znovu hlásí 46 MAS a do-
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Účast MAS v Programu rozvoje venkova IV.1.1. Leader
– Místní akční skupina
Kraj Účast MAS ve 2. kole Účast MAS v 1. kole

Celkem
Z toho
Leader ČR 2007

Úspěšní
žadatelé

Neúspěšní
žadatelé

Středočeský 11 2 5 5
Jihočeský 8 1 8 3
Plzeňský 4 1 5 2
Karlovarský 3 1 1 2
Ústecký 4 2 0 2
Liberecký 2 0 4 2
Královéhradecký 9 4 3 4
Pardubický 9 1 0 8
Vysočina 10 2 4 7
Jihomoravský 4 1 6 3
Olomoucký 12 6 (7)* 5 4
Zlínský 12 2 3 8
Moravskoslezský 4 0 4 2
Celkem 92 23 (24) 48 52
*MAS Horní Pomoraví se sloučila s MAS Zábřežsko.

Přehled MAS, které se účastní 2. Kola PRV/Leader IV.1.1.:
Kraj MAS Sídlo
Středočeský Brdy-Vltava o.p.s. Dobříš
Středočeský MAS Karlštejnsko, o.s. Všeradice
Středočeský MAS Podlipansko, o.p.s. Pečky
Středočeský MAS Polabí, o.s. Nymburk
Středočeský MAS Sedlčansko, o.p.s. Krásná Hora nad Vltavou
Středočeský Místní akční skupina Mezilesí, o.s. Kněžice
Středočeský Místní akční skupina Svatojiřský les, obč. sdružení Loučeň
Středočeský Podbrdsko, občanské sdružení Chrást
Středočeský Rakovnicko, o.p.s. Rakovník
Středočeský Region Pošembeří o.p.s. Hradešín
Středočeský Srdce Čech, o.p.s. Bratronice
Jihočeský Místní akční skupina Českokrumlovsko o.p.s. Chvalšiny
Jihočeský Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. Strakonice
Jihočeský Místní akční skupina Pomalší, o.p.s Velešín
Jihočeský Místní akční skupina Střední Povltaví Kovářov
Jihočeský Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska Blatná
Jihočeský Občanské sdružení Brána Písecka Čížová
Jihočeský Občanské sdružení Vodňanská ryba Vodňany
Jihočeský Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina Lhenice
Plzeňský Ekoregion Úhlava o.s. Nýrsko
Plzeňský MAS LAG Centrální Šumava, o.s. Modrava
Plzeňský MAS Světovina, o.p.s. Zbiroh
Plzeňský MAS Zlatá cesta, o.p.s. Tachov
Karlovarský MAS 21, o.p.s. Velká Hleďsebe
Karlovarský MAS Sokolovsko o.p.s. Březová
Karlovarský Náš region Teplá
Ústecký České Středohoří, o.s. Ploskovice
Ústecký MAS Labské skály Jílové
Ústecký MAS Sdružení Západní Krušnohoří Vejprty
Ústecký MAS Šluknovsko Vilémov
Liberecký Místní akční skupina Kozákov Chuchelna
Liberecký Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Karlovice
Královéhradecký Hradecký venkov o.p.s. Nechanice
Královéhradecký MAS Brána do Českého ráje Nová Paka
Královéhradecký MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Úpice
Královéhradecký Místní akční skupina Broumovsko Broumov
Královéhradecký Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Vrchlabí
Královéhradecký Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují Česká Skalice
Královéhradecký NAD ORLICÍ (o.p.s.) Kostelec nad Orlicí
Královéhradecký Otevřené zahrady Jičínska Jičín
Královéhradecký Podchlumí o.s. Holovousy
Pardubický MAS Holicko, o.p.s. Holice
Pardubický MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s. Vysoké Mýto
Pardubický MAS Litomyšlsko, o.p.s. Litomyšl
Pardubický MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. Městečko Trnávka
Pardubický MAS Region Kunětické hory, o.s. Ráby
Pardubický MAS Sdružení pro rozvoj Poličska Bystré
Pardubický MAS Železnohorský region, o.s. Heřmanův Městec
Pardubický Místní akční skupina ORLICKO Žamberk
Pardubický Místní akční skupina Svitava Koclířov
Vysočina International Education and Consultation Centre, o. p. s. Moravské Budějovice
Vysočina Královská stezka o.p.s. Habry
Vysočina LEADER-Loucko Luka nad Jihlavou
Vysočina MAS MOST Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí
Vysočina MAS Zubří země, o.p.s. Bystřice nad Pernštejnem
Vysočina Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. Telč
Vysočina Místní akční skupina Šipka Pelhřimov
Vysočina Podhorácko, o.p.s. Okříšky
Vysočina Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Senožaty
Vysočina Via rustica o.s. Pacov
Jihomoravský MAS Moravský kras o.s. Sloup
Jihomoravský MAS Partnerství venkova Vísky
Jihomoravský Místní akční skupina Společná cesta, obč. sdružení Rostěnice-Zvonovice
Jihomoravský O.S. MAS Za humnama Viničné Šumice
Olomoucký Haná pod Jedovou, o.p.s. Bohuňovice
Olomoucký MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. Horni Moštěnice
Olomoucký MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hanušovice
Olomoucký Místní akční skupina Šumperský venkov Nový Malín
Olomoucký Místní akční skupina Údolí Desné, o.s. Vikýřovice
Olomoucký Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. Soběchleby
Olomoucký Na cestě k prosperitě, o.s. Víceměřice
Olomoucký Občané pro rozvoj venkova Velký Týnec
Olomoucký Prostějov-venkov Kralice na Hané
Olomoucký Sdružení pro Jesenicko Jeseník
Olomoucký SPOKO, o.s. Konice
Olomoucký Střední Haná, o.p.s. Kojetín
Zlínský Luhačovské Zálesí, o.p.s. Slavičín
Zlínský MAS Ploština Újezd
Zlínský MAS Východní Slovácko Suchá Loz
Zlínský Místní akční skupina Bojkovska Bojkovice
Zlínský Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o. s. Kunovice
Zlínský Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s. Střílky
Zlínský Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. Police
Zlínský Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Buchlovice
Zlínský Místní akční skupina Rožnovsko Zašová
Zlínský Místní akční skupina Valašsko-Horní Vsacko, o.s. Hovězí
Zlínský Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Vizovice
Zlínský Občanské sdružení MAS Střední Vsetínsko Jablůnka
Moravskoslezský MAS Hlučínsko o.s. Hlučín
Moravskoslezský Místní akční skupina Hrubý Jeseník Bruntál
Moravskoslezský Místní akční skupina Opavsko Hradec nad Moravicí
Moravskoslezský Rozvoj Krnovska o.p.s. Krnov



konce 23 regionů zkouší uspět v programu Leader poprvé. Po-
drobnosti o zájmu MAS podle jednotlivých krajů uvádějí následu-
jící tabulky. Z nich vyplývají tyto zajímavosti: Nejvíce žadatelů – po
dvanácti – je z Olomouckého a Zlínského kraje. Nejvíce MAS v Lea-
deru ČR 2007 měl Olomoucký kraj (7 z celkem 24 podpořených).
Největší neúspěch v 1. kole zaznamenaly MAS z Pardubického kra-
je – z osmi žadatelů neuspěl ani jeden. Největší podporu v prvním
kole získaly MAS z Jihočeského kraje (8) a do druhého kola se jich
hlásí dalších osm.

Zpracoval Tomáš Šulák
(s využitím podkladů Ing. arch. Jana Floriana,

který spravuje databázi MAS na www.leaderplus.cz)

SLOVNÍČEK POJMŮ:

• MAS
Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ trojstranné vzájemné spo-

lupráce veřejné správy (starostů a zástupců obcí), podnikatelské sféry
(podnikatelé, živnostníci, zemědělci) a neziskového sektoru (místní spolky,
sdružení a neziskové organizace). Místní akční skupinu musí zastřešit ob-
čanské sdružení, nebo obecně prospěšná společnost. MAS musí mít roz-
vojovou strategii území a poté může žádat peníze z programů Leader. Po-
kud jí ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci, bude o přerozdělení celkové
částky peněz mezi žadatele rozhodovat právě MAS.

• LEADER
Leader je program „propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“.

V ČR byly realizovány v letech 2004–2007 programy Leader+ (evropský)
a Leader ČR (národní). Pro léta 2007–2013 to je program Leader v rámci
IV. osy Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavním cílem je realizovat míst-
ní rozvojové strategie (Strategický plán Leader) a spolupráci místních part-
nerství. IV. osa má 3 opatření:

IV.1.1. Místní akční skupina
Vybrané MAS získají dotaci na svojí činnost související s realizací SPL.
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Podpora projektů, které jsou v souladu se schváleným SPL. Projekty vy-

bírá MAS prostřednictvím výběrové komise na základě předem stanovených
bodovacích kritérií.

IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Využití přenosu znalostí, inovace a příkladů nejlepší praxe mezi území-

mi na národní úrovni nebo mezinárodní spolupráce.

Program Leader je založen na těchto principech:
a) naplňování místní rozvojové strategie (integrované propojení aktivit)
b) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (každý projekt bude rea-

lizován minimálně za účasti obce a místního spolku, nebo podnikatelů)
c) přístup zdola nahoru (region nejlépe zná požadavky obcí a místní ko-

munity mají největší důvěru v nejbližší úroveň, tj. region MAS, který ob-
ce a spolky spoluvytvářejí a spolufinancují na základě svobodné vůle)

d) víceodvětvové navrhování a provádění strategie (v přípravné fázi oslo-
ví MAS spolky, obce a podnikatele k přípravě projektu, strategie apod.,
v realizační fázi vyhlásí kancelář MAS výzvu pro předkládání projektů
do vyhlášených oblastí podpory a poté bude výběrová komise, kde ma-
jí zástupci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru
rovnovážné zastoupení, hodnotit na základě předem stanovených pre-
ferenčních kritérií jednotlivé projekty)

e) uplatnění inovačních přístupů (MAS bude realizovat projekt primárně
zaměřený na podporu nových akcí, díky projektům vzniknou nové pro-
jekty a vznikne nová tradice)

f) provádění projektů spolupráce (MAS konzultovala přípravu obdobných
projektů se svými partnery a navrhuje nové aktivity zrcadlově podobné
nebo navazující a rozšiřující v partnerských regionech)

g) vytváření sítí místních partnerství (MAS hodlá prohloubit dosavadní sek-
torovou spolupráci místních spolků a podnikatelů napříč obcemi regionu
a podnítit např. meziobecní spolkovou činnost v dalších sektorech; MAS
se podílí na vytváření sítí krajských, národních i mezinárodních) toš

Novým ministrem pro místní rozvoj
je Cyril Svoboda

Bývalý předseda Legislativní rady vlády Cyril
Svoboda se stal novým ministrem pro místní roz-
voj. Ve funkci nahradil lidoveckého předsedu Ji-
řího Čunka. Ten úřad opouští po ostré kritice pre-
miéra Mirka Topolánka, která se týkala právě
monitorovacího systému, který Česká republika
potřebuje k čerpání peněz z evropských fondů.

Monitorovací systém, který by měl sledovat čerpání finančních pro-
středků ze strukturálních fondů a fondů soudržnosti, České republi-
ce od 1. ledna 2009 chybí. Existence systému je ale přitom nutná k to-
mu, aby ČR mohla v letech 2007–2013 evropské dotace vůbec
dostávat. Země má v letech 2007–2013 z uvedených fondů získat
700 miliard korun. Pokud ale nebude mít funkční systém, který bude
na využití těchto prostředků dohlížet, může na dotace zapomenout.

K dosavadnímu monitorovacímu systému, který ministerstvo
pro místní rozvoj pořídilo v roce 2001 má totiž výhrady Evropská
komise. Ta České republice v prosinci zaslala dopis, v němž jí vytý-
ká, že byl provozovatel systému v minulosti vybrán v rozporu se zá-
konem o zadávání veřejných zakázek a navíc se obává, že je sy-
stém nestabilní a nemusí proto fungovat.

Ministerstvo se v tiskové zprávě ze 14. ledna snaží obavy z do-
časného zastavení přilivu dotací do ČR vyvrátit tím, že dopis expli-
citně „neobsahoval žádné rozhodnutí ve věci možného zastavení vy-
plácení prostředků České republice“ a prostředky na proplácení již
podaných projektů „jsou připraveny“, pochybnosti ale přetrvávají.

Komise systém kritizovala již před dvěma roky, ale nakonec sou-
hlasila s tím, aby systém fungoval zatím provizorně další dva roky
a zároveň s tím vznikal nový. Nová výběrová řízení vypsalo minister-
stvo pro místní rozvoj ale až v reakci na prosincovou kritiku. Jedná
se o dvě dílčí zakázky: na zavedení nového systému a na dodání čás-
ti softwaru. Další výběrové řízení na samotný monitorovací systém
by mělo být podle ministerstva vypsáno v prvním čtvrtletí roku 2009.

Nově vypsané zakázky ale opět vzbuzují pochyby, zda nejsou
v rozporu se zákonem. Hospodářské noviny z 13. ledna v této sou-
vislosti citovaly zástupkyni Transparency International Elišku Císa-
řovou, podle níž je doba na zpracování tak složité zakázky „po-
divně krátká“ a „podezřele načasovaná“.

Úkolem nového ministra Cyrila Svobody nyní bude zjistit, jaká je
skutečná situace kolem monitorovacího systému a co nejrychleji veš-
keré potíže ve spolupráci s Evropskou komisí odstranit tak, aby příliv
evropských dotací nebyl ohrožen. Peníze z evropských fondů by právě
v dnešní době zmítané hospodářskou krizí mohly ekonomice pomoci.

Svoboda při nástupu do úřadu potvrdil, že jeho prioritou v čele
MMR bude čerpání peněz z fondů EU. „Čerpání prostředků z Ev-
ropské unie včetně monitorovacího systému budou prioritou“,
uvedl nově jmenovaný ministr. (zdroj: www.euroactiv.cz)

Nový ministr pro místní rozvoj vyhlásil své priority

Ministr Cyril Svoboda se ve své práci na MMR zaměří:
1) Na efektivní získávání financí z evropských fondů a zajištění funkčnos-

ti monitorovacího systému čerpání. „Mým cílem je dosáhnout toho, aby
Česká republika efektivně vyčerpala veškeré prostředky z evropských
fondů, které máme k dispozici,“ uvedl Cyril Svoboda.

2) Další důležitou prioritou je bytová problematika s důrazem na energetické
úspory.V této oblasti se chceme zaměřit na opravy panelových domů v rám-
ci programu PANEL, ve kterém je letos k dispozici 3,5 miliardy korun.

3) Ministr Cyril Svoboda se rovněž bude soustřeďovat na podporu zamě-
stnanosti v chudších regionech České republiky. Za tímto účelem mi-
nisterstvo disponuje zvlášť k tomu určenými programy rozvoje regionů.

4) Nový tým Ministerstva pro místní rozvoj ČR rovněž hodlá pokračovat
v přípravě zákona o veřejných zakázkách. „Chceme, aby existovala čer-
ná listina těch, kteří nekale soutěží o veřejné zakázky,“ dodal nový mi-
nistr Cyril Svoboda. (zdroj: www.mmr.cz)
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Čeští zastupitelé jsou většinou straníci,
často jde o učitele či inženýry

Kdo reprezentuje česká města a městské části v zastupitel-
stvech? Odpověď na tuto otázku hledali v uplynulých měsících vý-
zkumníci z Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie
a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci, kteří se zapojili do mezinárodního projektu „Proměny
městských zastupitelstev v evropské perspektivě“. V tuzemsku oje-
dinělý průzkum ukázal, že zastupitelé a zastupitelky byli v převáž-
né většině zvoleni na kandidátkách celostátních stran, práci v ko-
munální politice vykonávají v průměru 7,6 let a jejich působení
v městských či místních zastupitelstvech je někdy i tak trochu dě-
dičnou záležitostí. Mezi zastupiteli převažují vysokoškoláci, z vel-
ké části se jedná o inženýry, učitele či podnikatele.

„Výzkum podobného rozsahu se v České republice dosud ne-
prováděl, v minulosti byli osloveni například jen starostové měst
a obcí. Nyní zastupitelé vyplňovali dvanáctistránkový dotazník, tak-
že máme k dispozici podrobné informace. Vzhledem k tomu, že ty-
to výzkumy se zpracovávají ve 20 evropských zemích, budeme mo-
ci výsledky porovnat se zahraničím,“ uvedl Dan Ryšavý z Katedry
sociologie a andragogiky, který je jedním z řešitelů projektu pod-
porovaného Grantovou agenturou ČR. V letošním roce bude vý-
zkum pokračovat šetřením v obcích od 3000 do 10.000 obyvatel.

Olomoučtí výzkumníci oslovili letos na jaře zastupitele a zastupi-
telky všech měst a městských částí v České republice, v nichž žije ví-
ce než 10.000 obyvatel. Od dubna do června shromáždili 828 dota-
zníků. Návratnost dotazníků činila u měst 17,4 procenta a v případě
městských částí 14,7 procenta, což jsou srovnatelná čísla s výzkumy
v Polsku, Rakousku či Německu. Lepší podklady pro své statistiky mě-
li například badatelé v severských zemích, vůbec nejochotněji odpo-
vídali na dotazy zastupitelé ve Švédsku. Nižší návratnost byla zazna-
menána mimo jiné ve Španělsku, Itálii či Velké Británii.

Z šetření olomouckých badatelů vyplynulo, že přibližně dvě tře-
tiny městských zastupitelů a více než čtyři pětiny zastupitelů z měst-
ských částí jsou členové politických stran a hnutí. Více než třetina
zastupitelů z měst a polovina zastupitelů městských částí zastávají
v současné době nějakou funkci v místní organizaci strany. Funkce
na vyšších stranických úrovních pak vykonává pětina respondentů.
Do některé politické strany vstoupila před rokem 1990 asi třetina
reprezentantů měst a pětina zastupitelů z městských částí.

Mezi respondenty převažují zastupitelé zvolení na kandidátkách
celostátních politických stran. Ostatní získali mandáty buď za míst-
ní či regionální politické subjekty (12%), nebo jako samostatní ne-
závislí kandidáti (8 % ve městech a 3 % v městských částech).

Zhruba třetina respondentů usedla v zastupitelstvech v roce 2006
poprvé. „Ve druhém volebním období reprezentuje města a městské
části necelá čtvrtina a ve třetím období necelá pětina respondentů.
Zbývající čtvrtina má za sebou ještě delší zastupitelskou kariéru. Pro
některé se politika stala i tak trochu dědičnou záležitostí. Necelá tře-
tina respondentů uvedla, že v předchozích dvou generacích někdo
z jejich blízkých příbuzných zastával volenou funkci,“ řekl Ryšavý. Do-
plnil, že přibližně čtvrtina dotázaných by už politiku ráda opustila. Zdů-
vodňují to snahou věnovat se vlastní profesi, časovou náročností po-
litické práce či pocitem, že svoji občanskou povinnosti již splnili.
Naopak polovina odpovídajících by chtěla v práci zastupitele pokra-
čovat a asi pětina má ambice v politice postoupit na vyšší příčky.

Průměrný věk respondentů překročil 51 let, podíl žen se blížil ke
čtvrtině. Převažovali vysokoškoláci, třetina dosáhla středoškolského
vzdělání a základní vzdělání bylo naprostou výjimkou. Zastupitelé
měst a městských částí nejčastěji vycházejí z řad technických specia-
listů, učitelů, podnikatelů a manažerů. Většinou se jedná o zamě-

stnance, častěji veřejného než soukromého sektoru.
Další asi čtvrtina podniká, případně má status osoby
samostatně výdělečně činné.

(Více informací o výzkumu lze nalézt na
www.ksoc.upol.cz/vyzkum/vyzkum1.html)

Ve výzkumu byly zastoupeny obce různých velikostí a všechny re-
giony ČR. Po obecních volbách v roce 2006 reprezentuje 132 měst
s více než 10.000 obyvateli celkem 3620 zastupitelů. Městských čás-
tí obdobné velikosti je 47 s 1352 zastupiteli. maš

Akční plán má pomoci většímu využívání
biomasy pro výrobu elektřiny a tepla

K odstranění bariér na trhu s biomasou a k jejímu většímu uží-
vání má přispět Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009
až 2011, který v lednu schválila vláda. Cílem je dosáhnout osmi-
procentního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na tuzemské
celkové hrubé spotřebě v roce 2010, daňové úlevy, vytipování op-
timálních energetických plodin i ochrana orné půdy.

V roce 2007 činil v tuzemsku podíl výroby elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů na tuzemské spotřebě elektřiny 4,7 procenta. Výroby
elektřiny z biomasy přitom představovala druhý největší podíl. „V ro-
ce 2010 by měl podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé do-
mácí spotřebě elektřiny dosáhnout osmi procent. Akční plán má být
jedním z nástrojů, jak splnit povinnosti, ke kterým jsme se zavázali
vstupem do Evropské unie,“ uvedl ministr Petr Gandalovič. Úkolem
dokumentu je také nastartovat investice do čistého způsobu získávání
energie a umožnit využívání biomasy co nejširším cílovým skupinám.
To vše s maximálním ohledem na strukturu průmyslu v ČR, aktuální
vývoj v zemědělství, existenci tržních a podpůrných mechanismů, za-
jištění potravinové bezpečnosti i kvalitu životního prostředí.

Ačkoliv potřeba energie stoupá a zvyšují se i investice do obno-
vitelných zdrojů energie, využívání biomasy pro výrobu elektřiny
a tepla z obnovitelných zdrojů neroste žádoucím tempem. Tato
skutečnost je obzvláště patrná v oblasti energetického využívání
bioplynu a biomasy k přímému spalování, ačkoliv právě tyto zdro-
je skrývají největší a relativně rychle využitelný potenciál stabilních
dodávek energie z obnovitelných zdrojů. Akční plán pro biomasu
by měl přispět k lepší ochraně kvalitní zemědělské (orné) půdy, in-
formovanosti, vzdělávání a statistického zjišťování v oblasti výroby
a využití biopaliv. Materiál chce také podpořit zakládání víceletých
porostů energetických plodin a rychlerostoucích dřevin či zařazení
tuhých biopaliv do nižší sazby DPH apod. Dokument vznikl z dvou-
leté spolupráce zainteresovaných organizací a odborných praco-
višť, formovala ho i veřejná diskuse. maš

Nová publikace pro zlepšování práce
místních akčních skupin

Na přelomu roku vydalo Centrum pro komunitní práci v rámci
Edice venkov již pátou publikaci s názvem Metodika dobré praxe
místních akčních skupin v České republice. Edice venkov se zařadila
do vydavatelské činnosti občanského sdružení CpKP v roce 2008
a její jednotlivé publikace jsou zaměřeny na různé oblasti a metody
mající vliv na obnovu a rozvoj venkovského prostoru v České re-
publice i v zahraničí. Je určena zástupcům státní správy, krajské
i obecní samosprávy, venkovským NNO, manažerům mikroregionů
i místních akčních skupin a venkovským podnikatelům. Pro všechny
tyto subjekty se mohou stát publikace Edice venkov každodenním
pomocníkem při řešení problematiky rozvoje jejich obcí a regionů.

Zatím poslední publikace je výsledkem dvouletého výzkumného
projektu, který byl zaměřen na práci místních akčních skupin v Čes-
ké republice. Předmětem výzkumu bylo hledání obecně efektivních
přístupů v tzv. metodě LEADER, které nejsou závislé na specifikách
konkrétního území. Přístupy typu LEADER k organizování rozvoje
venkova jsou v posledních několika letech intenzivně se rozvíjejícím
nástrojem, který postupně poutá stále větší pozornost odborníků,
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ať už jde o pracovníky veřejné správy, profesionály pracující ve ven-
kovském prostoru nebo teoretiky místního rozvoje. Začínají se pro-
to objevovat snahy o postavení organicky se rozvíjející metody na
obecnější a širší teoretické základy, které pomohou zelený strom ži-
vota nejdříve hodnotit a poté popsaný prostor více a lépe struktu-
rovat. Tento výzkumný projekt je součástí snah o postupnou „ob-
jektivizaci“ přístupů k metodě LEADER a jeho účelem je přinést
obecně využitelná data do celostátní odborné i politické debaty
o tom, které způsoby podpory rozvoje venkova fungují lépe a kte-
ré hůře. Bez diskuze je totiž fakt, že současný český a moravský ven-
kov se bez soustavné intervence a podpory už neobejde.

LEADER a místní akční skupiny jsou v našem venkovském pro-
storu fenoménem, který měl sice své předchůdce „českého“ půvo-
du, například v podobě Programu obnovy venkova, ale přináší i řa-
du nových impulsů a postupů. Zejména spolupráce na principu

partnerství veřejné správy a soukromých zájmových skupin ať už ne-
ziskového nebo podnikatelského charakteru přináší specifické náro-
ky na práci managementu místních akčních skupin. Dalším jevem,
který praktická aplikace této metody samovolně přináší, je postup-
né rozšiřování aktivit od pouhého přerozdělování finančních pro-
středků z programů LEADER (LEADER ČR 2004–2008, LEADER+,
LEADER 2007–2013) ke komplexnímu řešení rozvoje území na zá-
kladě integrovaných strategií. Místní akční skupiny se tak stávají zvlá-
štními regionálními rozvojovými agenturami, jejichž působnost sahá
čím dál více do všech oblastí spojených s rozvojem venkova. Aby
správně plnily svoji funkci, musí být schopny poskytnout svým mí-
stním partnerům odpovídající servis, musí s nimi být schopny kvalit-
ně komunikovat. Také na odbornost managerů jsou kladeny stále
větší nároky. Nesmíme přitom odhlížet od faktu, že základním pri-
ncipem, na kterém činnost místních akčních skupin stojí, je dosaže-
ní konsenzu všech zúčastněných na směřování rozvoje a jeho dů-
sledné dodržování. Na území, kde působí, ovšem nežijí pouze
členové a partneři místní akční skupiny. Je proto velmi důležité, aby
byla schopna obhájit svoje postoje a aktivity před širokou veřejnos-
tí. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je stát se plnohodnot-
ným účastníkem veřejného dění a aktivně usilovat o komunitní způ-
sob života na principu partnerství v daném regionu.

Těmto a jiným aspektům činnosti místních akčních skupin se vě-
noval právě dokončený projekt a věnuje se jim i zde představova-
ná publikace. Jejím hlavním přínosem pro práci místních akčních
skupin je návod jak zjistit svoje silné a slabé stránky právě z pohle-
du nastavení vnitřních mechanismů řízení činnosti. Na stránkách
brožury čtenář nalezne jakýsi model ideálně pracující místní akční
skupiny a sadu otázek, které ho dovedou ke zjištění, do jaké míry
se postupy, které ve své praxi používá, tomuto ideálu blíží. K di-
spozici má také soubor rad a doporučení, jak které nedostatky na-
pravit či jak využít svých předností.

Protože jako každá jiná nově zakládaná veřejná platforma i LEADER
samozřejmě přitahuje jednotlivce nebo skupiny, které ji hodlají vy-
užít pro prospěch svůj nebo některé konkrétní organizace, je sna-
hou řešitelů projektu přispět k podrobné diskuzi na téma „co je
dobrá místní akční skupina“, jak vypadá a jak se chová. Cíle toho-
to výzkumného projektu proto od jeho počátku směřují k přímé
aplikaci dosažených znalostí. Jeho výsledek tak nemá být koneč-
ným postulátem, na jehož základě lze ohodnotit konkrétní místní
akční skupinu jako vyhovující nebo nevyhovující, ale vyvíjejícím se
nástrojem pro zlepšování práce místních akčních skupin jako rov-
nocenných partnerů na poli obnovy a rozvoje venkova.

Elektronickou verzi publikace naleznete na www.cpkp.cz. Její tiš-
těnou podobu je možné za cenu poštovného objednat na adrese
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38
Plzeň. Realizace projektu byla finančně podpořena Ministerstvem
pro místní rozvoj. Tomáš Havránek, CpKP západní Čechy
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Starosta obce Rusava Bohumil Škarpich řídí ve své obci jednání pro-
gramového výboru MAS Podhostýnska

Valná hromada MAS Podhostýnska schvaluje v Bystřici pod Hostý-
nem projekty vybrané v první výzvě

www.cpkp.cz


Výrobcům biopotravin pomohou
s marketingem tři nové brožury

Praktické rady a návody z oblasti marketingu biopotravin nabí-
zejí tři nové publikace, které vytvořila agentura Green marketing
za finanční pomoci Ministerstva zemědělství. Zaměřují se na prob-
lematiku agroturistiky na biofarmách, nabídku biopotravin v re-
stauracích či informují o systému bio bedýnek.

Brožura nazvaná Agroturistika na ekofarmách – jak na to? při-
náší konkrétní návody a tipy na aktivity, které může zemědělec
využívat, aby přilákal zákazníky na jeho farmu. Podle autorů je
agroturistika na ekofarmách ideální způsob, jak diverzifikovat pří-
jmy farmy a zároveň budovat úzké a dlouhodobé sociální vztahy
se zákazníky.

Publikace Jak úspěšně vytvořit a provozovat systém bio bedý-
nek představuje novátorský marketingový koncept, který dává ze-
mědělci určitou jistotu odbytu a jeho zákazníkům výhodu čerstvých
a relativně levných bioproduktů. Brožura obsahuje principy Bio klu-
bů/ Bio bedýnek a ukáže konkrétní návod, jak jej založit, řídit, jak
a co pěstovat, jak komunikovat se zákazníky, včetně několika pří-
padových studií z České republiky. Systém takzvaných Bio klubů se
rozvíjí po celé Evropě.

Poslední z uvedené trojice novinek reaguje na skutečnost, že
poptávka po bioproduktech v oblasti gastronomie v poslední do-
bě výrazně roste. Brožura Jak nabízet biopotraviny restauracím při-
náší konkrétní tipy a návody pro zemědělce, jak tento velmi lukra-
tivní marketingový kanál úspěšně využívat.

Pro zájemce firma připraví vzdělávací seminář „Marketing
místní produkce biopotravin“, kde se zemědělci mohou zákla-
dům marketingu naučit. Bližší informace lze nalézt na stránkách
www.greenmarketing.cz. Společnost Green Marketing se speciali-
zuje na poskytování přesných a aktuálních marketingových infor-
mací v oboru ekologického zemědělství a biopotravin. maš

Obce již pojedenácté soutěží o nejlepší
webové stránky v klání Zlatý erb 2009

Obce a města v České republice mohou i letos poměřit síly
v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby Zlatý erb.
Již jedenáctý ročník klání vypsalo stejnojmenné sdružení, které při-
jímalo přihlášky do 28. ledna. Vítězové budou oznámeni na dub-
nové konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci
Králové.

„Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv
prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných s vy-
užitím internetu a ostatních elektronických médií,“ uvedl Jan Sa-
vický za Sdružení Zlatý erb a portál Města a obce online.

Jako každoročně je soutěž organizována v krajských a v nava-
zujícím celostátním kole. Kraje sestavují odbornou porotu, která
hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a ob-
cí. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola. Hlavní
ceny budou uděleny ve třech kategoriích – nejlepší webová strán-
ka města, nejlepší webová stránka obce a nejlepší elektronická
služba.

Loni se do klání přihlásilo 592
obcí, což bylo meziročně o 12 pro-
cent více. Cenu Zlatý erb 2008 za
nejlepší internetové stránky měst
získala radnice v Jihlavě. V katego-
rii obcí zvítězil Tlumačov na Zlín-
sku. Nejlepší elektronickou službu
měla městská část Prahy 6 s pro-
jektem internetové televize.

maš

Na webu najdete termín vypnutí
analogové televize pro každou obec

Státní informační server o procesu digitalizace Digitálně.tv při-
pravil pro své uživatele unikátní nástroj pro vyhledání termínů vy-
pnutí analogového vysílání pro konkrétní obec v České republice.
Nový nástroj vyhledávače obcí na serveru Digitálně.tv umožňuje
jednoduše zjistit termíny vypnutí zemského analogového televi-
zního vysílání pro každou obec v České republice. Na titulní stra-
ně serveru je k dispozici jednoduchý formulář pro zadání úplného
názvu obce. Výsledek vyhledávání zahrnuje pět termínů, a to jed-
nak čtyři termíny vypnutí analogového vysílání v dané obci z vysí-
lačů velkého výkonu pro stanice ČT1, ČT2, TV Nova a TV Prima,
a jednak datum úplného vypnutí analogu v dané oblasti.

(Zdroj: MODERNIOBEC.IHNED.CZ)

Hnutí DUHA: 100 měst a obcí žádá
o legislativu na podporu čistého vytápění

Rovná stovka měst a obcí se na poslance obrátila společným do-
pisem, kde žádají o novou legislativu na podporu čistého vytápění.
Změna v zákoně má rozhýbat výstavbu výtopen na biomasu, bio-
plynových stanic, geotermálního vytápění a podobných projektů –
takže vytvoří tisíce pracovních míst a sníží závislost na dovozu ply-
nu. Starostové podotýkají, že jiný, čtyři roky starý zákon účinně po-
mohl rozvoji obnovitelných zdrojů elektřiny. „Podobná legislativa,
která by ustanovila koncepční podporu výrobě obnovitelného tep-
la, však zatím citelně chybí“, připomínají. „Využití místně dostup-
ných obnovitelných zdrojů je přitom jednou z cest, které mohou
omezit závislost naší země na dovozu paliv a energie ze zahraničí.“
Mezi signatáři dopisu jsou i zástupci Jeseníka, Děčína či Břeclavi.

Právě čisté vytápění má u nás mnohem větší možnosti než výro-
ba zelené elektřiny. Loňská studie publikovaná Hnutím DUHA a sdru-
žením Calla spočetla, že z obnovitelných zdrojů lze v České republi-
ce rozumně vyrábět asi 171 milionů gigajoulů tepla – tedy zhruba
polovinu současné spotřeby. Bylo by to více, než činí kompletní spo-
třeba dováženého zemního plynu na vytápění. K podobnému, ač
o něco menšímu výsledku došla i takzvaná Pačesova komise.

„Žádáme proto poslance a senátory, aby se zasadili o koncepční
podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů“, píší města a obce.

Příležitostí bude hlasování o takzvaném energetickém zákoně,
který se na program Poslanecké sněmovny dostane patrně v úno-
ru. Zákonodárci do něj mohou vložit důležitou klauzuli podporují-
cí teplo z obnovitelných zdrojů a takzvanou kogenerační výrobu
tepla – včetně výtopen na biomasu. (zdroj: www.enviport.cz)
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www.enviport.cz
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www.greenmarketing.cz
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5. Národní konference kvality
ve veřejné správě

Olomoucký kraj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ra-
dou kvality ČR si Vás dovoluje pozvat na „5. Národní konfe-
renci kvality ve veřejné správě“.

Akce je určena zástupcům veřejného sektoru (úřadům samo-
správy i státní správy) a dalším odborníkům a zájemcům z praxe.

Cílem akce je výměna zkušeností a příklady dobré praxe zvy-
šování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod
řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve ve-
řejné sféře.

Hlavní témata konference: partnerství ve veřejné správě; ko-
munikace ve veřejné správě; řízení procesů a jejich optimalizace za-
pojováním veřejnosti a zaměstnanců; inovace ve veřejné správě –
představení vítězů ceny MV za inovaci ve veřejné správě pro rok
2008; národní a nadnárodní podpora kvality ve veřejné správě;
strategické řízení měst a obcí jako cesta ke kvalitě; kvalita v sociál-
ních službách; benchmarking; eGovernment v praxi.

Součástí konference je slavnostní předání cen Ministerstva vnit-
ra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2008.

Datum konání: 4.–6. února 2009
Místo konání: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B,

Olomouc
Více informací na www.konference5q.cz

„Folklor bez hranic“ přiblíží lidovou
kulturu jižních Čech a Dolních Rakous

V jihočeském Kovářově vzniká centrum lidových tradic, které se
bude zabývat společnými kořeny a vzájemným prolínáním folklo-
ru Jihočeského kraje a Dolních Rakous. Projekt s názvem „Folklor
bez hranic – Za lidovými tradicemi se sousedy“ obstál před něko-
lika dny u Monitorovacího výboru operačního programu Cíl 3, Čes-
ko-rakouská uzemní spolupráce. Vedoucím partnerem projektu je
Jihočeské folklorní sdružení se sídlem v Kovářově, partnerem pak
Volkskultur Niederösterreich Betriebs GmbH z Atzenbruggu.

„Projekt se soustředí na oblast lidové kultury i cestovního ru-
chu. Dosud neexistuje podobné centrum, které by se věnovalo
společným kořenům, vzájemnému prolínání a obohacování obou
území v oblasti hudební, pěvecké, taneční i krojové,“ říká Franti-
šek Štangl, krajský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní
ruch. Kromě vzniku Česko-rakouského centra rozvoje lidových tra-
dic počítá projekt například s partnerskou spoluprácí na odbor-
ných seminářích, s uspořádáním dnů lidové kultury i vzájemným
setkáváním či výměnou zkušeností při zhotovování krojových sou-
částí a doplňků dle historických předloh při rekonstrukci krojů.
„Nechceme zakonzervovat současný stav, ale aktivně zapojit kon-
krétní jednotlivce či skupiny sdružované ve folklorních souborech
nebo v hudebních i pěveckých sborech do rozvoje regionálních
a národních tradic. Na obou stranách hranice se lidové kultuře vě-
nují všechny generace od dětí po nejstarší a snaží se o udržování
a především rozvoj kulturního dědictví svých zemí,“ zdůrazňuje
František Štangl.

Na české straně se v rámci tohoto projektu uskuteční hned ně-
kolik akcí. Tou největší bude XIV. jihočeský folklorní festival Ková-

řov od 28. do 31. května. K dalším pak patří Jihočeský zpěváček ve
Zvíkovském Podhradí (28. 3.), Setkání s tradicí na Schwarzenber-
ském plavebním kanálu (květen–září), Mezinárodní festival folk-
lorních souborů U Zlaté stoky v Lomnici nad Lužnicí (26.–27. 6.),
VIII. Jihočeská lidová slavnost v Českých Budějovicích (1. 8.), Mezi-
národní folklorní festival v Písku (19.–23. 8.), Mirotické setkání
loutek a hudby (14.–15. 8.), Setkání na Blatech v Ševětíně (5. 9.)
a také XII. Doudlebské dožínky (12. 9.).

Na rakouské straně to pak budou například akce 3. dubna
a 15. května v Kremsu (koncert souborů ze Štýrské Solné ko-
mory a souborů z Burgenlandu), 17. Dolnorakouský folklorní
festival v Pöggstallu (4. – 7.6.), Pouť zlatých čepců a krojovaných
souborů z Dolních Rakous v Strengbergu (15. 8.) či 25. advent-
ní zpívání ve Wachau (13. 12.). „U těchto akcí si budeme vzá-
jemně vypomáhat, zejména účastí folklorních souborů na obou
stranách,“ doplňuje Milan Škoch, předseda Jihočeského folk-
lorního sdružení.

Projekt Folklor bez hranic bude stát necelé čtyři miliony korun, Ji-
hočeský kraj se na jeho spolufinancování podílí půl milionem korun.

(maš, zdroj: webové stránky Jihočeského kraje)

Výstava Regiony České republiky 2009
se věnuje hlavně cestovnímu ruchu

Výstaviště v Lysé nad Labem pořádá od 13. do 15. února již de-
vátý ročník společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnika-
telů Regiony České republiky 2009, která se již tradičně koná sou-
běžně s výstavou Stavitel. Hlavním zaměřením výstavy Regiony je
cestovní ruch, tedy odvětví, které právě v regionech i jednotlivých
městech a obcích nabývá neustále na významu.

Návštěvníci se budou moci seznámit s nabídkou cestovního ru-
chu v různých částech ČR. Podle pořadatelů se v minulých ročnících
nejvíce zajímali o nemovité památky, muzea, přírodní krásy, cyklo-
turistiku a pěší turistiku a v souvislosti s tím o možnosti ubytování,
stravování a další služby.

Vystavovatelé však příchozí seznámí i s možnostmi podnikání či
územními plány. Chybět nebude ani nabídka lokalit pro výstavbu
bytů, komunální techniku, ale také příklady regionálního rozvoje,
rozvoje venkova a čerpání finančních zdrojů z evropských fondů.
Města a obce se pochlubí svojí občanskou vybaveností, meziná-
rodními kontakty, kulturním a společenským životem, předvedou
produkty ediční činnosti. Podnikatelé připraví nabídku regionálních
produktů. Výstava se také stane místem pro setkání starostů měst
a obcí, představitelů krajských samospráv a státní správy a podni-
katelů za účasti široké veřejnosti. maš

Začínající včelaře na Zlínsku
opět podpoří kraj

Začínající včelaři ve Zlínském kraji dostanou na pořízení základ-
ního vybavení peníze od kraje. Krajská rada schválila vyhlášení pod-
programu pro začínající včelaře, v jehož rámci bude rozděleno 600
tisíc korun. Základním vybavením se rozumí povinný nákup tří ná-
stavkových úlů s oddělitelným dnem, tří rojů včelstev a dále drob-
ného a ochranného vybavení. Ve Zlínském kraji mají s podporou
začínajících včelařů dobré zkušenosti už z let 2006 až 2008. Rad-
ní chtějí tímto způsobem zajistit dostatečné opylování na území ce-
lého Zlínského kraje a postupné omlazování členské základny Čes-
kého svazu včelařů. Informace pro žadatele budou zveřejněny na
webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci Do-
tace a granty.

www.kr-zlinsky.cz
www.konference5q.cz


Zlínský kraj uspořádal
seminář o „brownfields“

Zlínský kraj uspořádal v lednu pro sta-
rosty měst a obcí i zástupce soukromých fi-
rem seminář ke strategii využití brownfields
na svém území. Chce tímto způsobem utvo-
řit ucelenou databázi nevyužívaných areálů
s rozlohou přesahující 2 hektary, které větši-
nou dříve sloužily především zemědělské vý-
robě, některým typům průmyslových výrob,
nebo byly vojenskými areály.

„Účelem semináře bylo nastolit účinnou
spolupráci mezi krajem, obcemi, ale i sou-
kromým sektorem při hledání smysluplného
využití bývalých areálů a jejich postupné mo-
dernizaci. Chceme pro potencionální zájem-
ce o jejich revitalizaci vytvořit podpůrný servis.
Šlo by především o marketing, prezentaci na
výstavách, internetu a o vytvoření kmeno-
vých listů jednotlivých areálů, které by měly
být hotovy do půl roku. Chceme domácím
i zahraničním investorům ukázat příležitosti
pro investice v místech s dobrým lidským po-
tenciálem. Pomoci bychom chtěli také při
hledání možností podpory ze strukturálních
fondů unie při přeměně funkcí těchto areálů.
V současné době ekonomické krize mohou
být zajímavou alternativou investování pro
firmy, které přehodnocují své plány,“ uvedl
statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Zároveň upozornil na to, že největším brown-
fieldem ve Zlínském kraji je areál bývalého
Svitu, v němž už postupná revitalizace zača-
la a který se zároveň může stát jakýmsi pilot-
ním projektem.

Přijďte si zatančit
na 54. Valašský bál

V Bystřici pod Hostýnem se v sobotu 7. úno-
ra koná 54. Valašský bál. K tanci a poslechu
hrají Cimbálová muzika Kordulka ze Vsetí-
na, Cimbálová muzika Voděnka, Cimbálová
muzika Bukovinka, Cimbálová muzika va-
lašského souboru Javorník z Brna a další
muzikanti hostujících souborů. Akce se ko-
ná ve Společenském domě Sušil.

Seminář v rámci projektu Ekozemědělci přírodě

Léto 2008 bylo alarmující s ohledem na drastický úbytek včel a mnozí zemědělci bo-
jovali s nedostatkem vody. Pozvali jsme tedy přední odborníky, abychom se na tuto prob-
lematiku podívali zblízka. Srdečně Vás zveme na tento seminář, přihlásit se můžete na:
info@bioinstitut.cz nebo telefonicky: 585 631 182.

A A k c e v r e g i o n e c h 2 3

Napište nám o tom, co se bude dít příští měsíc ve vašem regionu. Rádi tyto informace uveřejníme.

mailto:info@bioinstitut.cz
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V únoru odstartuje 6. kolo příjmu
žádostí z Programu rozvoje venkova

Více než dvě miliardy korun jsou určeny na podporu projektů
v 6. kole příjmu žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje ven-
kova. Příjem žádostí bude zahájen počátkem února 2009. Podpo-
ra je určena především na modernizaci zemědělských podniků,
spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diver-
zifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání
a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.

Dne 9. 12. 2008 schválil ministr zemědělství Mgr. Petr Ganda-
lovič zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.1 Modernizace zeměděl-
ských podniků (podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských
podniků a I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů
a technologií (resp. inovací) v zemědělství), I.3.2 Zahájení činnosti
mladých zemědělců, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.1
Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2 Podpora zaklá-
dání podniků a jejich rozvoje a IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie pro 6. kolo příjmu žádostí.

Podpora žadatelům v rámci 6. kola představuje cca 2,1 mld. Kč.
Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného har-

monogramu probíhat v termínu od 10. 2. do 2. 3. 2009 do 13 ho-
din na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského
intervenčního fondu (výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti
mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od
17. 2. do 2. 3. 2009 do 13 hodin).

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskyto-
vání dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období
2007–2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adre-
se Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a ná-
rodní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podru-
brika Opatření Programu rozvoje venkova/ osa I, resp. osa III) a rovněž
na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz
v sekci Program rozvoje venkova. (Zdroj: www.mze.cz)

Delší lhůty realizace projektů PRV
žadatelům usnadní financování

V reakci na současný ekonomický vývoj ministerstvo zeměděl-
ství prodloužilo lhůtu na realizaci projektů Programu rozvoje ven-
kova. Prodloužená lhůta poskytne žadatelům větší manévrovací
prostor k finančnímu řízení celého podniku a k možnému vyřeše-
ní zhoršeného cash flow, které by za stávajících podmínek ohrozi-
lo dokončení řady projektů.

Lhůta realizace projektu, tedy lhůta, ve které musely být žada-
telem uhrazeny veškeré náklady související s projektem, byla ve
všech opatřeních PRV (kromě inovativních projektů) stanovena na
18 měsíců od data podpisu Dohody mezi žadatelem a Státním ze-
mědělským intervenčním fondem, platební agenturou.

„V dnešní ekonomicky napjaté době může být původní osm-
náctiměsíční lhůta velmi obtížně splnitelná, zvlášť v případech, kdy
se žadatelům zhoršují vlastní finanční toky k předfinancování pro-
jektů,“ vysvětluje ministr Gandalovič. “Proto jsem schválil změnu
podmínek pro získání dotace a tato lhůta byla prodloužena o še-
st měsíců, tedy na celkové dva roky.“

Prodloužení lhůty realizace projektu na 24 měsíců bude platit
pro všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova, a to
nejen pro žádosti, jež budou registrovány od příštího kola příjmu
žádostí, ale i pro všechny projekty, které jsou již v současné době
realizovány. (Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe)

Hlavní změny jednotlivých opatření PRV:

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků:
Nově bude spuštěno podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji

nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v země-
dělství, které bude zaměřeno na inovace v oblasti využití bioplynu
pro účely vlastní zemědělské výroby.

V rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podni-
ků byla vypuštěna podpora hlavních závlahových zařízení, naopak
bylo nově zařazeno zvýhodnění chovů nosnic a zvýhodnění urči-
tého zatížení půdy VDJ ve vztahu k rostlinné výrobě. Zvýhodněny
budou také projekty, pro které nedojde k vyjmutí půdy ze země-
dělského půdního fondu. Dále došlo k paušálnímu navýšení limi-
tů způsobilých výdajů o 10 %.

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců:
Nově byla zařazena preference žadatelů, kteří byli příjemci dota-

ce poskytované SZIF, žadatelů, kteří předloží příjem ze zemědělské
prvovýroby min. ve výši 30 % a žadatelů, kteří převezmou podnik
od zemědělce staršího 55 let. Zvýhodněny budou také projekty, pro
které nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu.

I.3.4 Využívání poradenských služeb:
V opatření I.3.4 oproti minulému kolu přijmu žádostí nedošlo

k žádným podstatným změnám, pouze byly upřesněny některé pří-
lohy žádostí, které se předkládají na RO SZIF.

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy:
Nově byla umožněna podpora i velkým podnikům. Mezi způ-

sobilé výdaje byly zařazeny výdaje na využití bioplynu jako paliva
pro pohon motorových vozidel (čištění, plnící stanice). Maximální
míra dotace pro bioplynové stanice se snižuje na 30 % způsobilých
výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to z důvodu sladění pod-
mínek podpor poskytovaných na bioplynové stanice dalšími rezor-
ty. Nově budou zvýhodněny projekty, pro které nedojde k vyjmutí
půdy ze zemědělského půdního fondu.

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:
Mezi způsobilé výdaje byly zařazeny výdaje na využití bioplynu

jako paliva pro pohon motorových vozidel (čištění, plnící stanice).
Maximální míra dotace pro bioplynové stanice se snižuje na 30 %
způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to z důvodu
sladění podmínek podpor poskytovaných na bioplynové stanice dal-
šími rezorty. Nově budou zvýhodněny projekty, pro které nedojde
k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu. (MZe)

Na základě zkušeností z předchozích
kol upozorňuje MZe žadatele
na nejzávažnější chyby:

Obecné:
Doporučujeme pozorně prostudovat kapitolu 10. obecných pod-

mínek Pravidel Provádění změn – za každou změnu projektu (ať už
technického nebo finančního charakteru nebo změny časového
harmonogramu a další), která v souladu s touto kapitolou měla být
nahlášena prostřednictvím Hlášení o změnách a nahlášena nebyla,
následují sankce, a to ve výši až 100 % částky dotace.

V případě, že se žadatel v rámci preferenčních kritérií zaváže
(tzn. bude bodově ohodnocen) k dodržení určité podmínky po sta-
novenou dobu (např. ekologické zemědělství, tvorba pracovních
míst, zatížení zemědělské půdy VDJ, obhospodařování určité plo-
chy zemědělské půdy, převedení podniku, využití konkrétní pora-
denské služby, apod.), musí tuto podmínku po stanovenou dobu
skutečně dodržet a nelze ji v průběhu této doby měnit (za nedo-
držení následuje sankce ve výši 100 % částky dotace).

www.mze.cz
www.szif.cz
www.mze.cz


I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.3.2 Zahájení čin-
nosti mladých zemědělců:

Upozorňujeme na nutnost souladu registrů (Integrovaný registr zví-
řat či LPIS) s deklarovaným počtem zvířat a hektarů půdy ke dni pod-
ání Žádosti o dotaci pro získání bodů v daném preferenčním kritériu.

Dále upozorňujeme, že realizací podnikatelského plánu v I.3.2
se nerozumí pouze naplnění investic, které budou předmětem do-
tace z opatření I.3.2, ale i další činnosti a investice, které jsou sou-
částí pětiletého podnikatelského plánu.

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Pod-
pora zakládání podniků a jejich rozvoje:

Upozorňujeme žadatele, že výdaje v těchto opatřeních jsou
způsobilé, pouze pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve
ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci. Výda-
je typu projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, která nut-
ně musela vzniknout před podáním Žádosti o dotaci, nejsou způ-
sobilé pro spolufinancování.

Dále doporučujeme žadatelům velmi pečlivě posoudit velikostní
kategorii podniku a zejména se zaměřit na případné partnerské vzta-
hy a propojenost s jinými podniky. Vzhledem k tomu, že velikost
podniku přímo souvisí s maximální možnou mírou dotace a s přija-
telností či nepřijatelností žadatele, nesprávné zařazení (resp. zařa-
zení do nižší velikostní kategorie) znamená ukončení administrace
žádosti. (MZe)

OP Životní prostředí: Další výzva pro
vodohospodářské projekty končí 23. února

Již potřetí se v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP)
otevřela pro obce a města možnost získat finanční prostředky na
splnění závazku ČR z přístupové dohody – zajistit čištění odpadních
vod v souladu se Směrnicí 91/271/EHS do konce roku 2010. Stát-
ní fond životního prostředí ČR bude přijímat žádosti do Prioritní osy
1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika po-
vodní Operačního programu Životní prostředí do 23. února 2009.
Výzva je vyhlášena pro podoblast podpory 1.1.1 Snížení znečiště-
ní z komunálních zdrojů a 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody. Z pro-
středků Evropské unie budou dotovány například projekty na vý-
stavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních čistíren odpadních
vod, kanalizačních systémů v aglomeracích nad 2000 ekvivalent-
ních obyvatel a projekty na související výstavbu vodovodů.

„Do této výzvy se mohou přihlásit znovu i ti žadatelé z 3. výzvy,
u nichž změna metodiky FEA znamená nutné změny v předkláda-
ném projektu, anebo žadatelé, jejichž projekt nebyl schválen. Na-
bízíme naprosto plnou podporu a asistenci všem žadatelům, po-
můžeme jim se změnami v projektech,“ říká ředitel SFŽP ČR Petr
Štěpánek. Žádosti o dotace z 1. Prioritní osy OPŽP budou přijímat
krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu.

V rámci Prioritní osy 1 bylo zatím schváleno 222 projektů. „Ob-
last snížení znečištění z komunálních zdrojů je pro nás prioritní.
Přestože již byly schváleny projekty z této oblasti v historickém ob-
jemu přes 16 miliard korun, ministerstvo opětovně vyhlašuje výzvu
pro tuto oblast, aby tak znovu povzbudilo obce ke splnění závaz-
ku vyplývajícího ze Směrnice 91/271/EHS, který musíme splnit do
konce r. 2010,“ dodává ředitel odboru fondů EU Ministerstva ži-
votního prostředí Jan Kříž.

V současné době lze rovněž podávat žádosti o podporu tzv. vel-
kých projektů* v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí končí 19. pro-
since 2008. Zároveň jsou přijímány žádosti o podporu velkých pro-
jektů* v rámci Prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování
emisí a Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie a to kon-
tinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti budou při-
jímány na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze.

* Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož cel-
kové náklady přesahují částku 25 mil. € vč. DPH (čl. 39 Nařízení
1083/2006/ES, který definuje možnost financovat Velký projekt ja-
ko výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).

(Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR)

Od února lze podávat žádosti do 3. kola
Operačního programu Rybářství

Do 2. března mohou předkládat své projekty žadatelé, kteří ma-
jí zájem čerpat dotace ve třetím kole Operačního programu Ry-
bářství. To startuje v únoru a k dispozici v něm bude zhruba 150
milionů korun. Projekty by měly přispět k posílení konkurences-
chopnosti odvětví.

„Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů
a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a od-
bahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace
provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti a podobně.
V současné době může být realizace projektů i významným ná-
strojem minimalizace dopadů finanční a ekonomické krize v ČR,“
uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček.

Žádosti bude od 10. února do 2. března (13:00 hodin) přijímat
Státní zemědělský intervenční fond na svých regionálních odbo-
rech. Oprávněnost žadatelů se bude posuzovat podle rozšířených
pravidel a nově stanovených bodovacích kritérií. Důraz je kladen
především na podíl rybářských činností žadatele s přihlédnutím
k délce jeho působení v oboru. Oproti předchozímu kolu byla vý-
razně navýšena možnost proplácení výdajů na technickou doku-
mentaci, která často vyžaduje náročné zpracování. Změna nastala
také v nastavení omezení počtu pořizovaných zařízení.

Vyhlašované kolo příjmu žádostí je určeno pro produkční rybáře
i rybářské svazy. Bližší informace zájemci naleznou na www.mze.cz
a www.szif.cz.

Z evropského Operačního programu Rybářství mají české rybář-
ské podniky získat v letech 2007 až 2013 celkem až 760 milionů Kč.

maš

Vyhlášeny tři výzvy
v Integrovaném operačním programu

Začátkem prosince byly vyhlášeny další tři výzvy z programu IOP,
které zahrnují modernizaci veřejné správy, zavádění ICT v územní
veřejné správě a národní podporu využití kulturního dědictví.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo kontinuální výzvu k předkládání žá-
dostí o finanční podporu v Integrovaném operačním programu v ob-
lasti Zavádění ICT v územní veřejné správy a k 3. prosinci kontinuál-
ní výzvu v oblasti Rozvoje informační společnosti ve veřejné správě.

Ministerstvo kultury vyhlásilo kontinuální výzvu v oblasti Národ-
ní podpora využití potenciálu kulturního dědictví: vytváření a ze-
fektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti
kulturního dědictví; realizace vzorových projektů obnovy a využití
nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR.

Celkově se jedná o dotace ve výši více než 8,6 mld. Kč z pro-
středků Evropské unie, které přispějí k realizací významných pro-
jektů. Podpora u výzev vyhlášených ministerstvem vnitra se zamě-
řuje na vytváření a rozvoj registrů veřejné správy, komunikační
infrastruktury a přístupová místa veřejné správy. Výsledkem bude
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efektivnější veřejná správa a kvalitnější prostředí pro poskytování
veřejných služeb. Dalším efektem by mělo být rozšíření kontakt-
ních míst Czech POINT do všech obcí.

V případě výzvy vyhlášené ministerstvem kultury budou realizo-
vány zejména projekty obnovy a využití významných památek, tj.
národních kulturních památek, památek UNESCO.

Zdroj: Strukturální fondy

Drobné památky mají šanci na záchranu

Nadace VIA vyhlašuje další grantové kolo z prostředků Fondu
kulturního dědictví – Záchrana drobných památek místního vý-
znamu. Neziskové organizace a obce z celé ČR mohou díky pomoci
více než sto padesáti soukromých dárců v USA a České republice
žádat o granty v maximální výši 50 000 korun na záchranu, obno-
vu a údržbu drobných památek místního významu. Uzávěrka pro
příjem projektů je 3. března 2009.

Nadace VIA nabízí finanční pomoc a zároveň motivuje veřejnost
k zapojení se do péče o své okolí. Účast místních obyvatel na opra-
vě památky je jednou z priorit tohoto programu. V roce 2008 bylo
díky finanční pomoci Nadace VIA opraveno 18 drobných památek
– kapliček, křížků, pramenů, božích muk a barokních soch – v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku. Mnoho z nich se dočkalo obnovy
na popud občanských sdružení místními lidmi v jejich volném čase.

„Pokud opravu vezmou do svých rukou místní lidé, dokáží s mi-
nimálními prostředky udělat obrovský kus práce. Ale hlavně, po-
mohou pro budoucí generace zachovat kus naší historie a kořeny,
ze kterých naše společnost vyrůstá. Těší nás, že se čím dál tím ví-
ce lidí aktivně zapojuje do péče o své okolí a rozhýbávají tak ko-
munitní život,“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

Díky darům stovek štědrých dárců z USA a ČR putovalo od roku
2002 z Fondu kulturního dědictví na rekonstrukci a záchranu 128
památek již 11,5 miliónu korun. (Zdroj: www.enviport.cz,

info: Alžběta Mattasová, alzbeta.mattasova@nadacevia.cz)

Ukončení výzvy k předkládání žádostí
na obnovu majetku po živelné pohromě

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje, že 16. únoru 2009 je
možné naposledy žádat o dotaci z programu „Obnova obecního
a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“. Na
základě rozhodnutí ministra ze dne 14. března 2008 byla vyhlášena
výzva k předkládání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2008 z pro-
gramu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní
nebo jinou pohromou“. V souladu se zásadami tohoto programu by-
ly průběžně během roku 2008 projednány všechny žádosti o podpo-
ru na obnovu poškozeného majetku. Poslední soubor žádostí bude
projednán po ukončení výzvy. (více informací na www.mmr.cz)

Česká republika se letos poprvé
zapojí do evropské soutěže
turistických destinací

Česká republika se letos vůbec
poprvé zapojí do soutěže Europen
Destination of Excellence (EDEN),
která pomáhá zviditelnit méně zná-
má evropská turistická místa. Projekt
Evropské komise, který byl poprvé
vyhlášen v roce 2006 a dosud se do
něj zapojily přes dvě desítky evrop-
ských zemí, je letos zaměřený na chráněná území. Přihlášky do ná-
rodní soutěže mohou zájemci posílat do 27. března.

Volba „znamenitých evropských destinací“ má upozornit na
rozmanitost, ale i společné znaky evropských turistických destina-
cí a zároveň podpořit sociální, kulturní a environmentální udržitel-
nost cestovního ruchu. Titul za Českou republiku mohou soutěží-
cí získat v národním klání, do nějž se letos mohou přihlásit
destinace splňující dvě podmínky - leží nebo hraničí s chráněným
územím a mají relativně nízkou návštěvnost. Úkolem je představit
turistický produkt, který zdůrazňuje zvláštnosti chráněného území
a přináší rozvoj celé společnosti v souladu s principy udržitelného
rozvoje.

Národní soutěž byla poprvé představena na veletrhu cestovní-
ho ruchu Go a Regiontour v polovině ledna v Brně v expozici agen-
tury CzechTourism, která je v tuzemsku garantem projektu. Sou-
těž samotná začne 1. února – od tohoto data budou přijímány
projekty.

Vítěznou destinaci bude svými marketingovými nástroji propa-
govat jak Evropská komise, tak i agentura CzechTourism. Vítěz se
stane prvním nositelem titulu European Destination of Excellence
za Českou republiku a bude vyhlášen na národním ceremoniálu
v Praze v květnu letošního roku. Agentura CzechTourism mimo ji-
né uspořádá Týden vítězné destinace v Praze, vyrobí propagační

materiály destinace, bude ji prezentovat na internetu, festivalu
TOURFILM v Karlových Varech či v materiálech vydávaných agen-
turou. Představitelé vítězné destinace se také zúčastní slavnostní
ceremonie předávání cen na zasedání Evropského fóra pro ces-
tovní ruch (European Tourism Forum) letos na podzim.

Více informací mohou zájemci získat na portálech:
www.eden-czechtourism.cz a www.edenineurope.eu. maš

Zajímavost: Mladí ochránci přírody
chtějí zachránit studánky

Studánky, které byly po staletí důležitým zdrojem kvalitní pitné
vody, pomalu z české přírody mizí. Způsobuje to jednak vysychání
pramenů, studánky zarůstají, zanášejí se a podobně, lidé se už
o studánky nestarají jako dříve. Jen na Beskydsku provedli ochrán-
ci přírody před více než patnácti lety průzkum, který zmapoval na
250 studánek. Před čtyřmi lety jich našli už jen šedesát. Mizení stu-
dánek z české krajiny potvrdil i Jan Sedlmayer z Českého hydro-
meteorologického ústavu. Na vině jsou, podle jeho slov, různé fak-
tory. Například terénní úpravy, meliorace, odlesňování nebo naopak
nové zalesňování, výstavba komunikací atd. Mladí ochránci příro-
dy chtějí tento stav změnit. Pod hlavičkou Českého svazu ochrán-
ců přírody (ČSOP) spustili na internetu Národní registr pramenů
a studánek, konkrétně na www.estudanky.cz. Každý, kdo v příro-
dě nalezne studánku nebo ji má někde poblíž svého bydliště, mů-
že na stránce zaznamenat její polohu, popsat stav a případně ji vy-
fotografovat. Od loňského března, kdy stránka začala fungovat, je
v její databázi kolem 850 zaregistrovaných přírodních zdrojů vody.
To je však jen jedna část spuštěného projektu. V rámci druhé fáze
nabízí ČSOP zájemcům, aby si „svou“ studánku vzali pod patronát
a pečovali o ni. ČSOP lidem, kteří se o studánku starají, proplácí na-
příklad rozbory vody nebo drobný materiál na její údržbu.
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