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LEADERFEST 2018. Zakončení letošního #leaderfest2018 v Rožnově pod Radhoštěm, který uspořádala MAS Rožnovsko. Třídenní akce, které se 
zúčastnilo 443 zájemců a 36 prezentujících, byla plná přednášek, seminářů, vystoupení i kulturních programů. Nechyběl ani farmářský jarmark 
či exkurze do okolí. Byly to inspirující a nabité dny. Toto sdílení a předávání dobré praxe je klíčové pro růst MAS a zkvalitňování LEADER/CLLD 
v České republice. Příští rok se LEADERFEST uskuteční v Žatci pod vedením MAS Vladař #leaderfest2019. (Více informací na straně 5)

) Obsah čísla

Informace
•	 	Národní	 stálé	 konference	 hodnotí	 operační	 programy	

2013–2020.	Začala	ovšem	již	příprava	období	2021+.	Ja-
ké	bude?

SPOV ČR
•	 	O	titul	Vesnice	roku	2018	soutěží	228	obcí.	Nejvíce	z Vy-

sočiny	a	jižní	Moravy

•	 	Staronové	vedení	Spolku	prohlubuje	spolupráci	s územ-
ními	partnery

•	 	Ohlédnutí	za	Národní	konferencí	Venkov	2017	v Dříteči:	
Rychlý	internet,	rozvoj	služeb	a	spolupráce	jsou	podmín-
kami	udržení	čilého	života	na	vesnicích

NS MAS ČR
•	 	LEADERFEST	2018:	Stovky	nových	tváří	 i	z nových	MAS	

hostilo	tři	dny	valašské	město	Rožnov	pod	Radhoštěm
•	 	Rozvojové	 strategie	 CLLD/LEADER	 byly	 na	 konci	 roku	

2017	konečně	schváleny.	Místo	112	nyní	vyhlašuje	výzvy	
178	MAS

 

•	 	Strategie	SCLLD	jsou	v plném	proudu.	MAS	vypisují	nové	
výzvy.	Žadatelé	podali	v IROP	tisíc	projektů.

•	 	Valná	hromada	NS	MAS	v jihomoravských	Valticích	schvá-
lila	nové	stanovy	a	určila	trendy	k	přípravě	období	2020+

Aktuálně o venkovu
•	 	Evropská	komise	navrhuje	praktický	a	moderní	rozpočet	

na	období	2021–2027	pro	Evropskou	unii,	která	chrání,	
posiluje	a	brání

•	 	Výběr	 z  programového	 prohlášení	 nově	 připravované	
vlády	–	venkov,	veřejná	správa,	životní	prostředí

•	 Města	a	obce:	Třídění	odpadů	v	obcích	nadále	narůstá!

Akce v regionech
•	 	Pardubický	kraj	dá	letos	obcím	v	rámci	programu	na	ob-

novu	venkova	66	milionů
•	 	Zlínský	kraj	chce	podpořit	malé	obce	do	500	obyvatel.	

Zavádí	nový	dotační	titul.	Testem	budou	Hříběcí	hory

https://www.facebook.com/hashtag/leaderfest2018?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/leaderfest2019?source=feed_text
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Národní síť MAS chce venkov
chytrý, soudržný a sebevědomý

Jednání	Národní	stálé	kon-
ference	 (NSK),	 která	 sdružuje	
klíčové	aktéry	 řídících	orgánů	
operačních	programů,	zástup-
ce	 krajů	 (komora	 regionální),	
velkých	měst	a aglomerací	(ko-
mora	 ITI	 a	 IPRÚ)	 a	místních	akčních	 skupin	 (komora	
CLLD),	se	uskutečnilo	ve	dnech	14.	a	15.	března	v Jin-
dřichově	Hradci.	(Více informací z NSK zde: http://www.
mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Dokumenty/
Narodni-stala-konference/9-zasedani; http://olomou-
cky.nsmascr.cz/content/uploads/sites/3/2018/05/Zapis-
-9-NSK-14.-15.3.2018.pdf)

Cílem	NSK	je	přispívat	k	zajištění	vzájemné	prováza-
nosti	a	koordinace	státu	a	regionů	(územních	partne-
rů)	při	implementaci	územní	dimenze	a	realizaci	Doho-
dy	o	partnerství	a	programů	spolufinancovaných	z ev-
ropských	strukturálních	a	investičních	fondů	(ESIF).

Národní	síť	MAS	ČR	zde	prezentovala	svou	vizi	ven-
kova	pro	další	období,	který	by	měl	být	chytrý,	soudrž-
ný	 a	 sebevědomý.	 (Více zde:  http://www.dotaceeu.cz/
getmedia/f24bd2f6-6a8b-4ddc-aff5-35be8c0dff26/NSK9_
prezentace_plenum.pdf?ext=.pdf – str. 105–113).	 Své	 vý-
chozí	pozice	pro	nové	plánovací	období	EU	prezentoval	
také	Svaz	měst	a	obcí	(str.	72–88)	a	Sdružení	místních	sa-
mospráv	(str.	89–104.)

Další	zasedání	NSK	se	uskuteční	22.	června	2018.
 TSu

POLITIKA SOUDRŽNOSTI
v České republice

Rozdělení prostředků v 10 operačních programech

Data v % 
100% = průměr 28 států EU

Struktura evropského rozpočtu pro období 2014–2020
Více jak třetina z 1087 miliard EUR směřuje na politiku soudržnosti.

Vyspělost evropských regionů

Co je politika soudržnosti?
Politika soudržnosti se snaží vyrovnávat rozdíly mezi rozvinutými 
a méně  rozvinutými regiony EU.

Jak funguje politika soudržnosti?
Prostředky z evropských fondů směřují na rozvojové potřeby regionů 
EU v sedmiletých programových obdobích, nyní probíhá období 
2014–2020.

Kam směřuje podpora z evropských fondů?
Evropské fondy podporují celou řadu oblastí jako například:

životní prostředí 

podnikání a zaměstnanost

výzkum a vzdělávání

doprava 

• Množství prostředků pro jednotlivé státy se liší 
podle vyspělosti regionů. Na nejvyšší podporu 
mají nárok regiony s nejmenším HDP vůči 
průměru EU (na mapě červeně).

• Jsou tak budovány silnější vazby mezi státy 
a posilována evropská identita. Také se 
díky evropským fondům zlepšuje fungování 
jednotného trhu i konkurenceschopnost EU.  

• Výhody jsou oboustranné. Například každé 
euro investované z politiky soudržnosti v zemích 
Visegrádské skupiny v ekonomikách prvních 15 
zemí EU vygeneruje 80 centů. Státy V4 totiž díky 
ekonomickému růstu více obchodují s ostatními 
zeměmi. Některé projekty jsou také realizované 
za pomoci fi rem z ostatních zemí.

EVROPSKÁ UNIE
a politika soudržnosti

OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost
109,7 mld. Kč 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
70,1 mld. Kč

OP Zaměstnanost 
54,3 mld. Kč

OP Doprava
115,5 mld. Kč 

OP Životní prostředí 
67,7 mld. Kč 

Integrovaný regionální 
operační program
117,5 mld. Kč 

OP Praha - pól růstu ČR
5,1 mld. Kč (1 %)

OP Technická pomoc 
5,3 mld. Kč (1 %)

Program rozvoje venkova 
58,4 mld. Kč 

 OP Rybářství 
0,8 mld. Kč (< 1 %)

10 %

19 %

11 %
19 %

9 %

12 %

18 %

Podpora ekonomického růstu, 
zaměstnanosti 
a konkurenceschopnosti firem 
142,1 mld. EUR  

Ekonomická, sociální a územní 
soudržnost evropských regionů 
371,4 mld. EUR

Společná zemědělská 
politika 
420 mld. EUR

Vnitřní a vnější 
bezpečnost EU, občanství 
17,7 mld. EUR (2 %) 

Evropa ve světě 
66,3 mld. EUR

Administrativa

69,6 mld. EUR 6 %

6 %

39 %

34 %

13 %
miliard 
Kč604

může ČR investovat 
v období 2014–2020 

zdroje: 
Rozdělení prostředků v 10 programech – MMR, Monitoring čerpání, data k 28. 2. 2018
Podíl EU fondů na oblastech veřejných investic 2007–2015 – MMR , Analýza Veřejné výdaje a fondy EU 2007–2015
Evropský rozpočet pro období 2014–2020 – Evropská komise, Přehled Víceletého fi nančního rámce 2014–2020
Mapa vyspělosti evropských regionů za rok 2015 – Eurostat, HDP na regionální úrovni

Údaje za rok 2015

Víceletý finanční rámec EU na období 2021–2027
Dne	2.	 května	 2018	 Evropské	 komise	 zveřejnila	 návrh	 víceletého	 finančního	

rámce	pro	programové	období	2021–2027.	Má	sedm	prioritních	okruhů.	(Pro	srov-
nání	přidáváme	evropský	rozpočet	z období	2013–2020.)

1.	Jednotný	trh,	inovace	a	digitální	agenda;	2.	Soudržnost	a	hodnoty;	3.	Přírod-
ní	zdroje	a	životní	prostředí;	4.	Migrace	a	správa	hranic;	5.	Bezpečnost	a	obrana;	
6. Sousedství	a	svět;	7.	Evropská	veřejná	správa

)  Zdroj:	http://www.dotaceeu.cz/getmedia/4be9f971-e0c6-478c-8b54-
-401119153e07/Letak-politika-soudruznosti-v-CR-bez-spadu.pdf.aspx?ext=.pdf

)  Více	informací	zde:	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_cs.htm

Tři sdružení obcí důrazně odmítly rušení
matrik ve více než čtyřech stovkách vesnic

Paušální	 zrušení	matričních	úřadů	 ve	 více	než	 čtyřech	 stov-
kách	obcí	v	České	republice,	jak	navrhovalo	ministerstvo	vnitra,	je	
zcela	nepřípustné.	Tak	znělo	stanovisko	Svazu	měst	a	obcí,	Sdru-
žení	místních	samospráv	i	Spolku	pro	obnovu	venkova.	

Před	Úřadem	vlády	ČR	dokonce	starostové	vyjádřili	nespoko-
jenost	také	se	zákonem	o	střetu	zájmů	a	hájili	matriky	v	malých	
obcích.	 Happening	 starostek	 a	 starostů	 uspořádalo	 Sdružení	
místních	samospráv	se	Spolkem	pro	obnovu	venkova.	Mezi	ko-
munální	politiky	přišel	na	happening	 i	ministr	vnitra	Lubomír	
Metnar.	

Ačkoliv	téhož	dne	Svaz	měst	a	obcí	spolu	s	Asociací	krajů	ČR	
oznámil,	 že	 po	 ranním	 jednání	 s	 ministrem	 vnitra	 Lubomírem	
Metnarem	a	za	přítomnosti	předsedy	vlády	Andreje	Babiše	dosá-
hl	toho,	že	matriční	úřady	v	malých	obcích	provádějící	ročně	mi-
nimum	prvozápisů	rušeny	nebudou,	SMS	i	SPOV	na	svém		happe-
ningu	daly	zřetelně	najevo,	že	ráno	vyjednané	podmínky	financo-
vání	matričních	úřadů	v	malých	sídlech	jim	stačit	nebudou.

SMO	ČR	spolu	s	AK	ČR	totiž	s	ministerstvem	vyjednal,	že	k	cen-
trálnímu	rušení	matrik	v	malých	obcích	nedojde,	změní	se	však	
financování	tohoto	výkonu	státní	správy	a	přejde	se	na	výkono-
vý	model	financování	matričních	agend.	Stát	tak	přestane	platit	
za	matriční	úkony	paušálně,	ale	bude	matrikám	hradit	jednotli-
vé	typy	úkonů.

Jak	na	happeningu	uvedl	předseda	SMS	ČR	Stanislav	Polčák,	
financování	matrik	by	mělo	ze	strany	státu	spočívat	nejen	v	úhra-
dě	jednotlivých	typů	úkonů	předem	danými	částkami,	nýbrž	ta-
ké	v	tom,	že	stát	bude	poskytovat	 i	určitou	platbu	na	samotné	
fungování	matričního	úřadu.	Předsedkyně	SPOV	ČR	Veronika	Vre-
cionová	přitom	upozornila	na	fakt,	že	započítávat	do	„potřebnos-
ti”	matriky	pouze	prvozápisy	by	bylo	nesprávné.	Matriční	úřady	
toho	totiž	dělají	mnohem	více.

Jako	špatně,	nedůsledně	a	nedomyšleně	připravený	hodnoti-
la	ministerský	návrh	starostka	Buštěhradu	Daniela	Javorčeková.	
„Vychází	 ze	 zcela	 neaktuální	 statistiky.	 U	 nás	 se	 naopak	 počet	
úkonů,	například	svateb,	zvyšuje.	Rozšiřuje	se	výstavba	a	roste	
tak	počet	obyvatel,“	odmítá	Javorčeková	změnu.	Zdůrazňuje,	že	
jejich	matrikářka	musí	velmi	často	dojíždět	do	sousedních	Lidic,	
které	jsou	početně	mnohem	menší	než	Buštěhrad.	Těm	ale	ruše-
ní	nehrozí,	neboť	se	zde	nachází	atraktivní	svatební	místo.

TSu/MO, SMO, SMS

) aktuálně

http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Dokumenty/Narodni-stala-konference/9-zasedani
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Dokumenty/Narodni-stala-konference/9-zasedani
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Dokumenty/Narodni-stala-konference/9-zasedani
http://olomoucky.nsmascr.cz/content/uploads/sites/3/2018/05/Zapis-9-NSK-14.-15.3.2018.pdf
http://olomoucky.nsmascr.cz/content/uploads/sites/3/2018/05/Zapis-9-NSK-14.-15.3.2018.pdf
http://olomoucky.nsmascr.cz/content/uploads/sites/3/2018/05/Zapis-9-NSK-14.-15.3.2018.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/f24bd2f6-6a8b-4ddc-aff5-35be8c0dff26/NSK9_prezentace_plenum.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/f24bd2f6-6a8b-4ddc-aff5-35be8c0dff26/NSK9_prezentace_plenum.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/f24bd2f6-6a8b-4ddc-aff5-35be8c0dff26/NSK9_prezentace_plenum.pdf?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/4be9f971-e0c6-478c-8b54-401119153e07/Letak-politika-soudruznosti-v-CR-bez-spadu.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/4be9f971-e0c6-478c-8b54-401119153e07/Letak-politika-soudruznosti-v-CR-bez-spadu.pdf.aspx?ext=.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_cs.htm
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O titul Vesnice roku 2018 soutěží 228 obcí.
Nejvíce z Vysočiny a jižní Moravy

Celkem	228	obcí	z	celé	České	republiky	se	přihlásilo	do	čtyřia-
dvacátého	ročníku	soutěže	Vesnice	roku	2018.	K	titulu	náleží	také	
finanční	odměna	ve	výši	až	dva	miliony	korun	od	ministerstva	pro	
místní	rozvoj	a	vůz	Škoda	Octavia	Combi	na	dva	roky	zdarma.

Nejpočetnější	zastoupení,	25	soutěžících	obcí,	má	Jihomoravský	
kraj	a	Kraj	Vysočina.	Nejméně	obcí	se	do	soutěže	přihlásilo	v Olomouc-
kém	kraji,	a	to	11.	V	měsíci	květnu	a	červnu	se	uskuteční	krajská	kola.	
Všechny	přihlášené	obce	navštíví	krajské	hodnotitelské	komise.	V	ča-
se,	který	jim	bude	určený,	mohou	obce	prezentovat	jejich	realizované	
i	plánované	projekty,	tradiční	akce,	které	pořádají,	společenský	a	spol-
kový	život,	jež	zpestřuje	celý	jejich	kalendářní	rok	a	mnohé	další.

Přihlášené	obce	budou	zhodnoceny	v	následujících	oblastech:	
koncepční	dokumenty,	společenský	život,	aktivity	občanů,	podni-
kání,	péče	o	stavební	fond	a	obraz	vesnice,	občanská	vybavenost,	
inženýrské	sítě	a	úspory	energií,	péče	o	veřejná	prostranství,	pří-
rodní	prvky	a	 zeleň	v	obci,	péče	o	krajinu,	připravované	 záměry	
a informační	technologie	obce.

Vítězové	krajských	kol	postupují	do	celostátního	kola,	které	se	
uskuteční	první	zářijový	týden.	Vítěz	celostátního	kola	a	nositel	titu-
lu	„Vesnice	roku	2018“	bude	vyhlášen	15.	září	na	Jarmarku	venkova	
v	Luhačovicích.	Vyhlašovateli	soutěže	jsou	Spolek	pro	obnovu	ven-
kova	ČR,	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj	ČR,	Svaz	měst	a	obcí	ČR	a	Mi-
nisterstvo	zemědělství	ČR;	spoluvyhlašovatelé	Kancelář	prezidenta	
republiky,	Ministerstvo	kultury	ČR,	Ministerstvo	životního	prostředí	
ČR,	Svaz	knihovníků	a	informačních	pracovníků	ČR,	Společnost	pro	
zahradní	a	krajinářskou	tvorbu	a	Sdružení	místních	samospráv	ČR.	
)  Seznam	přihlášených	obcí MMR

Vesnicí roku 2017 byla malá obec
Heřmanov z Vysočiny

Titul	Vesnice	roku	2017	získala	obec	Heřmanov	z	Kraje	Vysočina.	
Na	druhé	příčce	 se	umístila	 obec	 Lukavice	 z	 Pardubického	 kraje	
a třetí	místo	obsadila	obec	Slavkov	ze	Zlínského	kraje.

Vítězové	již	23.	ročníku	byli	za	účasti	ministryně	pro	místní	roz-
voj	 Karly	 Šlechtové	 a	ministra	 zemědělství	Mariana	 Jurečky	 slav-
nostně	vyhlášeni	na	Jarmarku	venkova	16.	září	2017	v	Luhačovicích.

Podle	starostky	Heřmanova	Pavly Chadimové je	největší	deví-
zou	malé	obce	s	dvěma	stovkami	obyvatel	to,	že	tam	lidé	opravdu	
drží	za	jeden	provaz.

„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se v uplynulých 
třiadvaceti letech stala fenoménem českého, moravského a slezského 
venkova. Jejím cílem je mimo jiné povzbudit obyvatele obcí k aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, otevřít rozmanitost a pestrost progra-
mů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho 
venkova. Děkuji nejen vítězům, ale i všem dalším zúčastněným obcím 
a už nyní se těším na příští ročník,“ řekla při příležitosti předání cen 
tehdejší ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ministerstvo	
pro	místní	rozvoj	každoročně	poskytuje	oceněným	obcím	až	32	mi-
lionů	korun	na	jejich	další	rozvoj.	Nejmenší	soutěžící	obcí	byly	Ka-
člehy	z Jihočeského	kraje	s	86	obyvateli.	Největší	soutěžící	obcí	byl	
Lom	z Ústeckého	kraje,	kde	žije	3770	obyvatel.

Kompletní	 výsledky	 soutěže	můžete	 zhlédnout	 na	 interneto-
vých	stránkách	http://www.vesniceroku.cz/vysledky&rok=2017

Více	informací:
)  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2243284-titul-vesni-

ce-roku-2017-ziskal-hermanov
)  https://www.facebook.com/vesniceroku.cz

Zdroj foto: facebook SVR/MMR

Srovnání přihlášení obcí do soutěže Vesnice roku dle jednotli-
vých krajů v letech 2008–2018:

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Královéhradecký 32 50 37 39 20 31 33 17 32 15 16
Ústecký 19 21 22 15 22 21 31 22 30 16 23
Plzeňský 16 19 29 17 25 21 16 25 30 24 23
Jihočeský 19 29 31 33 31 36 42 24 21 16 18
Olomoucký 32 33 36 30 20 19 26 11 20 15 11
Vysočina 28 30 35 33 33 28 20 15 19 14 25
Karlovarský 17 20 30 22 19 20 15 16 19 18 16
Zlínský 20 15 27 19 17 18 14 15 17 14 12
Liberecký 19 19 26 19 15 16 19 15 17 16 14
Středočeský 49 39 27 21 21 17 36 20 13 13 13
Jihomoravský 25 16 22 19 22 15 21 10 12 17 25
Moravskoslezský 10 12 15 12 12 12 17 8 11 8 17
Pardubický 23 22 24 26 21 19 16 12 10 27 15
Celkem 309 325 361 305 278 273 306 210 251 213 228
Pozn: zelená – nejvíce přihlášených obcí v kraji / červená – nejméně přihl. obcí v kraji

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  3)

Starostka Heřmanova Pavla Chadimová po vyhlášení její obce Vesnicí 
roku 2017 uvedla, že největší devízou malé obce s dvěma stovkami 
obyvatel je to, že tam lidé opravdu drží za jeden provaz.

Slavnostní předávání cen celostátním vítězům Vesnice roku 2017 v Lu-
hačovicích

Podpis podmínek soutěže Vesnice roku 2018 na Dni malých obcí v Pra-
ze – ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně pro místní rozvoj Klára 
Dostálová, předsedkyně SPOV Veronika Vrecionová a předseda SMO 
František Lukl

http://www.vesniceroku.cz/files/file/2018_VR/2018_VR_seznam_obci_web.xlsx
http://www.vesniceroku.cz/vysledky&rok=2017
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2243284-titul-vesnice-roku-2017-ziskal-hermanov
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2243284-titul-vesnice-roku-2017-ziskal-hermanov
https://www.facebook.com/vesniceroku.cz
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Veronika Vrecionová obhájila funkci
předsedkyně SPOV ČR

Dne	5.	prosince	2017	zvolila	Valná	hromada	Spolku	pro	obnovu	
venkova	ČR	na	další	tříleté	období	9 členů	předsednictva.	To	dopl-
nili	zástupci	krajských	spolků.	Bezprostředně	po	jednání	valné	hro-
mady	předsednictvo	Spolku	zvolilo	do	svého	čela	Veroniku	Vrecio-
novou	a	místopředsedy	Eduarda	Kavalu	a	Jana	Floriana.	SPOV	měl	
na	konci	roku	2017	835	členů	a	z hlediska	tzv.	konsolidačních	tabu-
lek	na	jednoho	člena	připadl	majetkový	i	rozhodovací	podíl	0,12	%.

Valná	hromada	SPOV	ČR	se	sešla	ještě	jednou,	a	to	13.	března	
2018	v	Jednacím	sále	Valdštejnského	paláce	Senátu	PČR	v	Praze.	Na	
programu	bylo	schválení	účetní	závěrky	za	rok	2017	a	rozpočtu	na	
rok	2018.	Po	schůzi	se	uskutečnil	celodenní	seminář,	zaměřený	na	
novelizaci	 zákona	o	 střetu	zájmů,	Obecné	nařízení	EK	o	ochraně	
osobních	údajů	fyzických	osob	a	činnost	Antibyrokratické	komise	
ministerstva	zemědělství.	Seminář	„Snižování	administrativní	zátě-
že”	pořádala	Stálá	komise	Senátu	pro	rozvoj	venkova	ve	spoluprá-
ci	se	SPOV	a	byl	přenášen	živě	na	www.senat.cz. SPOV

PŘEDSEDNICTVO:

Členové předsednictva volení valnou hromadou: 
Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně

Mgr. Eduard Kavala, místopředseda
Ing. arch. Jan Florian, místopředseda
Jaroslav Havel, Jihočeský	kraj
Jana Gerešová, Olomoucký	kraj
Miroslav Kovařík , Zlínský	kraj	
Mgr. Tomáš Machýček, Moravskoslezský	kraj
Ing. Petr Martiňák, Moravskoslezský	kraj
Jiří Řezníček, předseda	SPOV	Olomouckého	kraje

Členové předsednictva volení orgány krajských organizací:
Ing. Václav Bešta, předseda	SPOV	Ústeckého	kraje
Ing. Jiří Kosel, předseda	SPOV	Pardubického	kraje
Dušan Lederer, předseda	SPOV	Moravskoslezského	kraje
PaedDr. Věra Libichová, předsedkyně	SPOV	Středočeského	kraje
Zdeněk Nováček, předseda	SPOV	kraje	Vysočina
Ing. Luboš Peterka, předseda	SPOV	Jihočeského	kraje
Ing. Vojtěch Ryza, předseda	SPOV	Zlínského	kraje
MUDr. Tamara Salcmanová, členka	 předsednictva	 SPOV	 Plzeň-
ského	kraje
Ing.  Dušan Šustr, předseda	SPOV	Královéhradeckého	kraje

REVIZNÍ KOMISE:
Marie Cimrová, starostka	obce	Chodouny
Ing. Jana Liberdová, ŠOV	Třanovice,	o.p.s.
Iva Svobodová

Senát schválil novelu zákona o RUD

Dne	19.	července	2017	schválil	Senát	novelu	zákona	o	rozpočto-
vém	určení	daní.	Spolupráce	SPOV,	SMS	a	SMO	s	poslanci	a	senátory	
přinesla	ovoce	-	po	kladném	projednání	ve	Výboru	pro	územní	rozvoj,	
veřejnou	správu	a	životní	prostředí,	Výboru	pro	hospodářství,	země-
dělství	a	dopravu	a	Stálé	komisi	Senátu	pro	rozvoj	venkova	schválil	Se-
nát	návrh	zákona,	kterým	se	mění	zákon	č.	243/2000	Sb.,	o	rozpočto-
vém	určení	daní,	ve	znění	pozdějších	předpisů	ve	znění	postoupeném	
Poslaneckou	sněmovnou.	Návrh	byl	schválen	64	z	69	přítomných	se-
nátorů.	5	senátorů	se	zdrželo	hlasování.	Zákon	je	účinný	od	1.	ledna	
2018.	 Více:	 http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?ac-
tion=steno&O=11&IS=5905&D=19.07.2017#b18047

SPOV bude úzce spolupracovat 
s Národním zemědělským muzeem

V	prostorách	Národního	zemědělského	muzea	Praha	se	3. říj-
na	2017	uskutečnilo	jednání	mezi	vedením	NZM	a	SPOV	ČR.	Byla	
dohodnuta	spolupráce	na	projektu	„Síť	zemědělských	muzeí“	(viz	
https://www.nzm.cz/sit-zemedelskych-muzei).	NZM	nabídlo	usku-
tečnit	v	roce	2018	Národní	konferenci	Venkov	právě	v	prostorách	
NZM.	Tématem	by	se	měla	stát	dvě	výro-
čí,	a	to	100	let	samostatné	ČSR	a	100	let	
NZM	Praha.

Předseda SMS Stanislav Polčák na valné hromadě SPOV, která zvolila do vedení (zprava) Eduarda Kava-
lau, Veroniku Vrecionovou a Jana Floriana

Výroční zpráVa  
Spolku pro obnovu venkova Čr

za rok 2017
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)  Výroční	zpráva	SPOV	za	rok	
2017	je	ke	stažení	zde:	
http://www.spov.org/zazna-
my-z-jednani/default.aspx

) Z činnOsti sPOV

http://www.spov.org/aktuality/valna-hromada-spov-cr-13-3-2018-v-9-hodin.aspx
http://www.spov.org/aktuality/valna-hromada-spov-cr-13-3-2018-v-9-hodin.aspx
http://www.senat.cz
https://www.nzm.cz/sit-zemedelskych-muzei
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/default.aspx
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/default.aspx
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Dohoda o součinnosti SPOV 
s ministerstvem kultury 

V	úterý	3.	10.	2017	pode-
psali	 v	 reprezentačních	pro-
storách	 ministerstva	 kultu-
ry Dohoda	o	součinnosti	Mi-
nisterstva	 kultury	 a	 Spolku	
pro	obnovu	venkova	ČR	mi-
nistr	 kultury	Daniel	Herman	
a	předsedkyně	Spolku	Vero-
nika	Vrecionová.	Hlavním	cí-
lem	 spolupráce	 je	 zajištění	
aktivní	péče	o	obnovu	a	roz-
voj	venkova	v České	republi-
ce	v	souladu	s	principy	trvale	
udržitelného	 rozvoje	 v  nej-
různějších	podobách.

Seminář „Stromy v krajině” 
na agrosalonu Země živitelka

V  rámci	agrosalonu	Země	živitelka	v Českých	Budějovicích	 se	
28.  srpna	2017	uskutečnil	 seminář	SPOV	ČR	a	Celostátní	 sítě	pro	
venkov	„Stromy	v krajině“.	Zahájili	jej	předsedkyně	SPOV	Veronika	
Vrecionová,	ministr	zemědělství	Marian	Jurečka	a předseda	Národ-
ní	sítě	MAS	ČR	Jiří	Krist.

Ke	stažení	prezentace	přednesených	referátů:
Funkce	stromů	v krajině
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity 
v Brně

Programy	MŽP	a	OPŽP	na	podporu	výsadby	a	ošetřování	stromů	
v krajině	
Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Podpora	a	ochrana	stromů	v	krajině	v	rámci	dotačních	titulů	MZe
Ing. Bohdan Osoha, Ministerstvo zemědělství ČR

Výsadba	ovocných	dřevin	v pozemkových	úpravách 
Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Ovocné	dřeviny,	náš	národní	poklad
Metodika	stanovení	záchranných	sortimentů
Záchranné	sortimenty
Funční	výsadby	ovocných	dřevin
Péče	o	funkční	výsadby	ovocných	dřevin
Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody

Strom	jako	klimatická	jednotka	pro	zadržení	vody	v krajině
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. ENKI Třeboň

Projekt	Milión	stromů	do	krajiny
Leporelo	1
Leporelo	2
Milión	stromů	(příručka	pro	výsadby	ovocných	stromů	do	krajiny	
Čech,	Moravy	a	Slezska) 
Mgr. Petr Kulíšek, KS MAS Královéhradecký kraj

Výsadba	a	údržba	stromů	v kulturní	krajině
Ing. Zdeněk Buzek, soukromý zemědělec zabývající se pěstováním sta-
rých ovocných odrůd; Tábor

Příklad	dobré	praxe	„Zahradou	poznání”
Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice

Seminář
„Voda a zemědělství”

SPOV	ČR	ve	spoluprací	se	SPOV	Středočeského	kraje	pořádal	21.	lis-
topadu	2017	seminář	„Voda	a	zemědělství“	v Královicích	u Slané-
ho.

Význam	biodiverzity	pro	kvalitu	života	na	venkově
Mgr. Vladimír Ledvina

Půda	nad	zlato
Ing. Eva Semančíková

Jak	navrátit	vodu	do	zemědělské	krajiny
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Projekt	ekofarmy	pro	podporu	biodiverzity	a	obnovu	vodního	reži-
mu	krajiny
Dr. Ing. Petr  Marada

)  Více:	 http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--
-voda-a-zemedelstvi-.aspx

„Krajinné plánování
a pozemkové úpravy”

SPOV	pořádal	5.	prosince	2017	seminář	na	MZe	v Praze.

Je	půda	samozřejmostí?
Ing. Eva Semančíková

Ekologická	stabilita	krajiny
Mgr.	Vladimír	Ledvina

Krajinné	plánování	v pozemkových	úpravách
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.

Zemědělství	vytváří	klima	pro	množství	i	kvalitu	vody
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Využití	pozemkových	úprav	pro	projekty	zaměřené	na	obnovu	eko-
logické	stability	krajiny
Dr. Ing. Petr Marada

)  Více:	 http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--
-krajinne-planovani-a-pozemkove-upravy-.aspx

http://www.spov.org/aktuality/28-srpna-2017-ceske-budejovice--stromy-v-krajine-1.aspx
http://www.spov.org/data/files/vlk-funkce-stromu-v-krajine.pptx
http://www.spov.org/data/files/bocevova-stromy-v-krajine-28-8-2017.ppt
http://www.spov.org/data/files/bocevova-stromy-v-krajine-28-8-2017.ppt
http://www.spov.org/data/files/osoha-stromy-v-krajine-mze.ppt
http://www.spov.org/data/files/pochop-stromy-v-krajine.pptx
http://www.spov.org/data/files/lipa-csop-sortimenty-170821.pptx
http://www.spov.org/data/files/lipa-metodika-stanoveni-zachrannych-sortimentu.PDF
http://www.spov.org/data/files/lipa-zachranne-sortimenty.xls
http://www.spov.org/data/files/lipa-funkcni-vysadby-ovocnych-drevin.PDF
http://www.spov.org/data/files/lipa-pece-o-funkcni-vysadby-ovocnych-drevin.PDF
http://www.spov.org/data/files/pokorny-strom-klimaticka-jednotka-red.pptx
http://www.spov.org/data/files/kulisek-mas-milion-stromu-zivitelka-cb28-8-017.ppt
http://www.spov.org/data/files/kulisek-leporelo-1.pdf
http://www.spov.org/data/files/kulisek-leporelo-2.pdf
http://www.spov.org/data/files/kulisek-prirucka-ovoce-ver24-10-2016.pdf
http://www.spov.org/data/files/kulisek-prirucka-ovoce-ver24-10-2016.pdf
http://www.spov.org/data/files/buzek-vysadby-stromu-vlastni.pptx
http://www.spov.org/data/files/sobr-zahradou-poznani.pptx
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--voda-a-zemedelstvi-.aspx
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--voda-a-zemedelstvi-.aspx
http://www.spov.org/aktuality/21-listopadu--seminar--voda-a-zemedelstvi-.aspx
http://www.spov.org/data/files/biodiverzita-21-11-2017-kralovice.pdf
http://www.spov.org/data/files/prezentace-pudanadzlato.pdf
http://www.spov.org/data/files/21-11-2017-kralovice-salzmann.pdf
http://www.spov.org/data/files/moderni-zemedelstvi-kralovice-marada.pdf
http://www.spov.org/data/files/moderni-zemedelstvi-kralovice-marada.pdf
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--voda-a-zemedelstvi-.aspx
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--voda-a-zemedelstvi-.aspx
http://www.spov.org/aktuality/5-prosince--seminar--krajinne-planovani-a-pozemkove-upravy-.aspx
http://www.spov.org/data/files/prezentace-samozrejmost.pdf
http://www.spov.org/data/files/eko-stabilita-krajiny-5-12-2017-mze-praha.pdf
http://www.spov.org/data/files/klara-salzmann-praha-5-12-2017.pdf
http://www.spov.org/data/files/pokorny-0512.pdf
http://www.spov.org/data/files/moderni-zemedelstvi-mzepha.pdf
http://www.spov.org/data/files/moderni-zemedelstvi-mzepha.pdf
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--krajinne-planovani-a-pozemkove-upravy-.aspx
http://www.spov.org/aktuality/prezentace-ze-seminare--krajinne-planovani-a-pozemkove-upravy-.aspx
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Má vlast cestami proměn 2018

Spolek	pro	obnovu	venkova	je	od	počátku	partnerem	celostátní	
putovní	výstavy	Má	vlast	cestami.	Hlavním	pořadatelem	je	Asociace	
Entente	 Florale	 CZ.	 Letos	 se	 slavnostní	 veřejná	 vernisáž výstavy 
uskutečnila již podesáté na Vyšehradě v Praze v sobotu 19. květ-
na. Vernisáž	probíhá	celý	den	–	mohli	jste	si	užít	stánky	s	řemeslnými	
výrobky,	regionálními	pochutinami	a	koncerty.	Akce	se	konala	ve	sty-
lu	První	republiky,	s	herci	a	tvůrci	stejnojmenného	seriálu.	Zahrál	Spi-
rituál	kvintet,	 zněly	country	písničky	nebo	krojované	sbory	z Olo-
mouckého	kraje.	Na	Vyšehradě	výstava	zůstane	měsíc.	Poté	se	rozje-
de	do	různých	koutů	České	republiky	a	takto	putuje	celý	rok.

Zapomenuté, rozbité a zničené … a proměněné
Výstava	Má	vlast	cestami	proměn	vypráví	o	snaze	lidí	přetvořit	

své	okolí	v krásnější	místo.	Vypráví	o	 lásce	ke	svému	okolí,	vlasti	
i naší	historii.	Zapomenuté,	rozbité	a	zničené.	Tak	často	končily	vel-
ké	i	malé	památky	naší	vlasti.	Ale	někdy,	a	v poslední	době	čím	dál	
častěji,	se	objeví	člověk	nebo	skupina	lidí,	kteří	se	rozhodnou	sou-
časný	stav	změnit.	Křížky	u	cest,	kapličky,	kostely,	parky	a	hřbitovy,	
ale	 třeba	 i	 místa,	 kde	 si	 mohou	 hrát	 děti.	 Všude	 tam	 přichází	
s obnovou	nový	život.
)  Více	na	www.cestamipromen.cz	a	http://www.cestamipromen.

cz/fotogalerie/category/156-promeny-2018
http://www.spov.org/aktuality/ma-vlast-cestami-pro -

men-2018.aspx

Diskuzní kulaté stoly
„Knihovna – věc veřejná”

Kulaté	stoly	začaly	11.	dubna	2018	v Ostravě.	Organizuje	je	Svaz	
knihovníků	a	informačních	pracovníků	ČR	a	Sdružení	knihoven	ČR	
se	záštitou	Asociace	krajů,	Svazu	měst	na	obcí,	Spolku	pro	obnovu	
venkova	a	s podporou	ministerstva	kultury

Česká	republika	má	nejhustší	síť	veřejných	knihoven	na	světě,	
kterou	ročně	navštíví	téměř	24	milionů	čtenářů	a	návštěvníků.	Mít	
v obci	knihovnu	je	tradice,	která	je	spojena	se	vznikem	samostat-
ného	Československa	v roce	1918.	Nově	přijatý	knihovní	zákon	teh-
dy	uložil	každé	obci	zřídit	a	provozovat	knihovnu	s	cílem	doplnit	
a prohloubit	vzdělanost	všech	vrstev	obyvatelstva.	Právě	k tomuto	
výročí	chtějí	knihovny	otevřít	diskuzi	o	své	budoucnosti	v digitál-
ním	světě.	Informační	technologie	představují	pro	knihovny	nové	

výzvy	v oblasti	přístupu	k  informacím,	autorských	práv	 i	dostup-
nosti	informačních	zdrojů	pro	vzdělávání	i	volný	čas.	Knihovny	usi-
lují	o	to	být	nadále	volně	dostupným,	důvěryhodným	zdrojem	a	pří-
jemným	místem	pro	učení,	kreativitu	a	inovace	ve	své	obci.

Na	čtrnácti	kulatých	stolech	se	v krajích	setkají	zástupci	minis-
terstva	kultury,	krajů,	obcí,	knihoven	i	jejich	uživatelů.	Na	co	by	se	
knihovny	měly	v budoucnu	více	soustředit?	Jaké	nové	služby	by	
svým	návštěvníkům	měly	nabízet?	V čem	by	se	měly	změnit?	Od-
povědi	na	tyto	i	další	otázky	budou	hledat	účastníci	diskuze	s cílem	
urychlit	proces	proměny	veřejných	knihoven,	na	informační,	vzdě-
lávací,	kulturní	a	komunitní	centra	obcí.
)  Více	informací	zde:	www.knihovna-vec-verejna.cz.

Podrobný	 program: http://www.spov.org/aktuality/diskuzni-
-kulate-stoly-na-tema--knihovna---vec-verejna-.aspx

Spolek podporuje projekt Lípy republiky

V	jeho	rámci	byl	založen	web	Lípy	republiky	
– www.lipyrepubliky.cz,	který	je	nositelem	ce-
lorepublikové	 databáze	 stromů	 republiky.	 In-
formace	o	Lípách	republiky	ve	vašem	okolí	mů-
žete	vkládat	přímo	na	web	nebo	o	nich	můžete	
napsat	na	e-mail	info@lipyrepubliky.cz.	Můžete	také	iniciovat 	vý-
sadbu	nových	lip. Doporučení	jak	postupovat	naleznete	na	uvede-
ném	webu.	

Seminář Venkov 2018 byl velmi úspěšný

Ve	čtvrtek	1.	února	se	v	Praze	konal	již	11.	ročník	pravidelného	
semináře	Venkov.	Hlavní	téma	bylo	dáno	velkým	projektem	TA	ČR	
BETA,	v	 jehož	 rámci	byl	 zahájen	projekt	Vymezení	nemetropolit-
ních	oblastí	v	Česku.	Na	seminář	přijalo	pozvání	více	než	80	aktiv-
ních	posluchačů	a	řečníků.
)  Více	informací:	https://geography.cz/2018/02/seminar-venkov-

-2018-byl-velmi-uspesny/

49. Den malých obcí v Praze a Prostějově

DMO	se	uskutečnil	 tradičně	v	Praze	na	výstavišti	v	Letňanech	
(20.	února)	a	v	Prostějově	ve	Společenském	domě	(27.	února).	Vy-
stoupili	zde	představitelé	MMR,	MZe,	MŽP,	MF	a	MV,	ale	i	zástupci	
SPOV,	SMS	a	SMO.
)  Více:	http://www.denmalychobci.cz/prezentace.asp 

a	http://www.denmalychobci.cz/foto.asp

Výběr	z	prezentací:

Podpora	rozvoje	malých	obcí
Mgr. Zdeněk Opravil, odbor regionální politiky, MMR

Podpora	regionálního	rozvoje
Ing. David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky, MMR

Podpory	obcí	v rámci	Ministerstva	zemědělství
Ing. Josef Tabery, ředitel odboru ŘO PRV, MZe

Podpora	pro	obce	OPŽP	2014–2020	a NPŽP
Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, MŽP

Aktuální	nabídka	podpory	z NPŽP	a OPŽP	a zvýhodněné	půjčky	od	
SFŽP	ČR
Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OPŽP, SFŽP

http://www.cestamipromen.cz/
http://www.cestamipromen.cz/fotogalerie/category/156-promeny-2018
http://www.cestamipromen.cz/fotogalerie/category/156-promeny-2018
http://www.spov.org/aktuality/ma-vlast-cestami-promen-2018.aspx
http://www.spov.org/aktuality/ma-vlast-cestami-promen-2018.aspx
http://www.knihovna-vec-verejna.cz/
http://www.spov.org/aktuality/diskuzni-kulate-stoly-na-tema--knihovna---vec-verejna-.aspx
http://www.spov.org/aktuality/diskuzni-kulate-stoly-na-tema--knihovna---vec-verejna-.aspx
http://www.spov.org/o-spolku/spolek-podporuje-projekt-lipy-republiky.aspx
http://www.lipyrepubliky.cz/
mailto:info@lipyrepubliky.cz
https://geography.cz/2018/02/seminar-venkov-2018-byl-velmi-uspesny/
https://geography.cz/2018/02/seminar-venkov-2018-byl-velmi-uspesny/
https://geography.cz/2018/02/seminar-venkov-2018-byl-velmi-uspesny/
http://www.spov.org/aktualne-spov/49--den-malych-obci-20-unora-v-praze-a-27-unora-v-prostejove.aspx
http://www.denmalychobci.cz/prezentace.asp
http://www.denmalychobci.cz/foto.asp
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/49/mmr_opravil.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/49/mmr_koppitz.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/49/mzem_tabery.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/49/mzp_kriz.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/49/mzp_kubica.pdf
http://www.denmalychobci.cz/file/dmo/prezentace/49/mzp_kubica.pdf
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Výsledkem	setkání	v	obci	Dříteč	na	Par-
dubicku	byl	návrh	souboru	doporučení	pro	
státní	správu,	samosprávu	i	odborné	organi-
zace.	Účastníci	třídenní	konference	se	shod-
li,	že	pro	venkov	je	důležitý	rozvoj	rodinných	
farem,	služeb,	mezi	které	patří	i	vysokorych-
lostní	internet,	nebo	směřování	výnosů	z	da-
ní	na	potřebné	skupiny	obyvatel,	jako	jsou	například	žáci	a	senioři.	
Akce	se	zúčastnilo	více	než	400	lidí.

„Jsem	rád,	že	se	na	 tak	hojně	navštívené	konferenci	debatuje	
o tématech,	která	jsou	pro	zemědělský	resort	důležitá.	Bez	aktiv-

ních	lidí,	kteří	svým	příkladem	podněcují	k	činnosti	spoluobčany,	
by	byly	naše	regiony	o	poznání	méně	atraktivní,	pro	návštěvníky	
méně	turisticky	zajímavé	a	pro	obyvatele	méně	přívětivé	pro	život,“	
řekl	tehdejší	ministr	zemědělství	Marian	Jurečka.	Současně	podě-
koval	za	organizaci	Spolku	pro	obnovu	venkova	ČR.

Životu	na	venkově	může	pomoct	také	agroturistika,	zachování	
obchodní	obslužnosti,	rovnoprávný	vztah	obcí	a	státu,	spolupráce	
mezi	 institucemi	 na	 regionální	 úrovni	 nebo	 novelizace	 zákonů	
o střetu	zájmů.

Zdroj:	http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/
rychly-internet-rozvoj-sluzeb-a.html Závěry Národní konference Venkov 2017

– požadavky na vládu ČR

Účastníci	Národní	konference	Venkov	2017,	která	se	konala	ve	
dnech	1.	11.	–	3.	11.	2017	v	Dřítči	v	Pardubickém	kraji	s	ústředním	
tématem	„Spojujeme venkov“,	se	sešli	v období	sestavování	vlá-
dy	České	republiky	vzešlé	z	voleb	do	Poslanecké	sněmovny	Parla-
mentu	 ČR.	 Obce	 a	 kraje	 jsou	 základem	 regionálního	 rozvoje	 ve	
všech	demokratických	státech.

Je	tudíž	nezbytné,	aby	jejich	činnost	byla	zajištěna	na	co	nejnižší	
úrovni	tak,	aby	byly	schopny	reagovat	na	reálné	potřeby	venkovské-
ho	prostoru.	Centralizačních	tendencí	je	potřeba	se	vyvarovat.	Připo-
mínaje	zásady	Evropské	charty	místní	a	regionální	samosprávy	a	re-
spektujíce	 základní	 ústavní	 princip	 práva	 na	 samosprávu,	 historii	
a tradice	českého	a	moravského	venkova	účastníci	konference	for-
mulovali	formou	diskusí	u	kulatých	stolů	následující	požadavky,	kte-
ré	jsou	předpokladem	pro	stabilizaci	a	rozvoj	venkovských	oblastí.

1.	 Rodinné	 farmy	 jsou	nezbytnou	podmínkou	pro	 všestranný	
rozvoj	 venkova	 v	 oblasti	 ekonomické,	 sociální,	 podnikatelské,	
územně	správní,	environmentální	a	krajinotvorné,	včetně	zajištění	
generační	obměny	v	návaznosti	na	Společnou	zemědělskou	politi-
ku	EU	s	maximálním	uplatněním	dotačních	prostředků	v	místě	pů-
sobení	rodinné	farmy.

2.	Respektovat	demokratické	hodnoty	a	právo	obcí	na	 samo-
správu,	rovný	vztah	mezi	státem	a	obcemi.	Uvážlivě,	kvalitně	a	zod-
povědně	připravovat	zákony,	vedoucí	ke	snížení	byrokracie.

3.	Podporovat	služby	na	venkově,	přičemž	jedním	ze	základních	
předpokladů	 je	podpora	zavádění	vysokorychlostního	 internetu.	
Důležitá	je	také	podpora	a	udržení	obchodní	obslužnosti	venkova.
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) OhlÉDnutí

Rychlý internet, rozvoj služeb a spolupráce jsou podmínkami udržení čilého
života na vesnicích, shodli se účastníci Národní Konference Venkov 2017

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/rychly-internet-rozvoj-sluzeb-a.html
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/rychly-internet-rozvoj-sluzeb-a.html
http://www.spov.org/aktuality/zavery-narodni-konference-venkov-2017---pozadavky-na-vladu-cr.aspx
http://www.spov.org/aktuality/zavery-narodni-konference-venkov-2017---pozadavky-na-vladu-cr.aspx
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4.	Zachovávat	principy	partnerství,	síťování	a	spolupráce	mezi	
aktéry	na	venkově	s	pomocí	metody	LEADER,	která	při	definování	
programů	podpor	venkova	respektuje	princip	„zdola	nahoru“.

5.	RUD	má	zajistit	existenci	a	rozvoj	obce	a	daňový	výnos	mezi	
obce	by	měl	stát	dělit	s	vyšším	podílem	rovného	dělení	prostředků	
a	směřovat	je	na	potřebné	skupiny	obyvatel	(žáci,	senioři).

6.	Využít	 potenciál	 českého	 zemědělství	 ke	 zvýšení	 soběstač-
nosti	ČR	v živočišné	výrobě	a	speciálních	rostlinných	produktech	
pro	zvýšení	biodiverzity	a	zásoby	vody	v	půdě.

7.	Bylo	upozorněno	na	potřebu	urgentní	valorizace	zákonů,	ze-
jména	v oblasti	 střetu	 zájmů,	poskytování	 informací	 a	 rozpočto-
vých	pravidel.

8.	 Pro	 vyvážení	 rozvoj	 regionů	 je	 důležitá	 osvěta,	 postupné	
vzdělávání	a	vysvětlování	principů	lokální	ekonomiky.	Zároveň	je	
potřeba	posílit	lokální	vazby.

9.	V	oblasti	lokální	ekonomiky	a	podpory	krátkých	dodavatelských	
řetězců	podpořit	agroturistiku	jako	činnost	vztaženou	k	místu	farmy.

Více	informací	z Národní	konference	Venkov	2017	zde:
http://www.konferencevenkov.cz/2017/uvod/
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uplo-

ads/2016/07/zavery-konference-VENKOV-2017.pdf
Prezentace:	http://www.konferencevenkov.cz/2017/program/

Výběr z prezentací:

Politika	venkova	v	Programu	rozvoje	venkova
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

Subsidiarita	a	víceúrovňová	správa (včetně	komunitně	vedeného	
místního	rozvoje)
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Informace	 o	 výsledcích	 3.	 Evropského	 venkovského	 parlamentu	
v Holandsku	(Venhorst	18.-21.	října	2017)
Ing. Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR, člen předsednictva ELARD, 
starosta obce Dolní Studénky (Olomoucký kraj)

Současný	pohled	MMR	na	rozvoj	venkova	a	východiska	pro	přípra-
vu	politiky	soudržnosti	po	roce	2020
Ing. Andrea Daňková, Odbor regionální politiky MMR

Agroturistika	a	podnikání	na	venkově
Ing. Václav Kroutil, radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov 
Pardubického kraje

Sociální	podnikání	/	zemědělství
Ing. Pavel Šotola, radní pro sociální péči a neziskový sektor Pardubic-
kého kraje

1)  Agroturistika a podnikání na venkově

a) 	Pospolitost	v obci	jako	základ	podnikání
Bc. Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice (Moravskoslezský kraj), 
SPOV ČR a Tomáš Dubský, starosta obce Vysočina (Pardubický kraj)

b) 	Renesance	agroturistiky	–	nová	vize,	přístupy	a	očekávání
Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agro-
turistiky

c)  Místní	produkty,	výrobní	sítě	a	krátké	odbytové	řetězce
Ing. David Novák, statek Uhersko, majitel obchodu s regionálními po-
travinami Český sedlák, Uhersko (Pardubický kraj)

d) Je	obchodní	obslužnost	reálným	problémem	dneška?
Mgr. Eduard Kavala, 1. místopředseda SPOV ČR a starosta obce Bělotín

e)  Pošta	Partner
Ing. Libor Černý, starosta obce Lipoltice (Pardubický kraj)

2) 	Sociální podnikání/zemědělství
a)	 Pracovní	příležitosti	v zemědělských	podnicích	–	Farma	Květná	
jako	součást	projektu	Pardubického	kraje	z Evropského	sociálního	
fondu
Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel z. ú. Květná zahrada, Květná

b) 	Příklad	sociálního	podnikání	zemědělce
Jaroslav Rosa, rodinná farma Rosa, Batňovice (Královéhradecký kraj)

c) 	Pracovní	příležitosti	v lesích	a	při	péči	o	zeleň
Mgr. Terezie Mertlíková, Trutnovská zeleň, o.p.s. (Královéhradecký kraj)

d) 	Pracovní	příležitosti	pro	místní	obyvatele	a	dlouhodobě	neza-
městnané	ve	státním	podniku	Lesy	ČR
Ing. Mikuláš Říha, odbor personální a ekonomiky práce s. p. Lesy ČR

e) 	Pracovní	příležitosti	při	obnově	malých	měst
Bc. Libor Honzárek, místostarosta města Havlíčkův Brod a předseda 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

3)  Zemědělství, lesní hospodářství a krajina
a) 	Podpora	malých	a	rodinných	farem,	generační	obměna
Ing. Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství  ČR

b) 	Využívání	potenciálu	českého	zemědělství	a	životní	prostředí
Ing. Leoš Říha, víceprezident Agrární komory ČR

c) 	Šetrné	hospodaření	v	lesích
Radomír Charvát, jednatel a ředitel společnosti Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno, s.r.o. a Ing. Zdeněk Odvárka, ředitel společnosti Městské lesy 
Chrudim, s.r.o.

d) 	Milion	stromů	pro	krajinu
Mgr. Petr Kulíšek, koordinátor za KS MAS Královéhradeckého kraje 
a Mgr. Vít Hrdoušek, předseda KS MAS Jihomoravského kraje

4)  Subsidiarita a víceúrovňová správa
a) 	Podpora	rodiny	v obcích
RNDr. Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

b) 	Posílení	podílu	obcí	na	rozpočtovém	určení	daní
JUDr. Stanislav Polčák, poslanec EP a předseda SMS ČR

c) 	Integrovaný	rozvoj	venkova	a	role	Komunitně	vedeného	místní-
ho	rozvoje	(CLLD)	na	příkladu	MAS	Opavsko	(Moravskoslezský	kraj)
Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR

d) 	Místní	akční	plán	rozvoje	vzdělávání	v území	působnosti	obce	
s rozšířenou	působností	Chrudim
Mgr. Eva Feyfarová, MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko

e) 	Snižování	administrativní	zátěže
Ing. Stanislav Rampas, výkonný tajemník SPOV ČR 
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

Předchozí ročníky konference:
2009,	Holešov,	Zlínský	kraj
2010,	Lázně	Bělohrad,	Královehradecký	kraj
2011,	Sedlčany	-	Prčice,	Středočeský	kraj
2012,	Nové	Hrady,	Jihočeský	kraj
2013,	Hranice,	Olomoucký	kraj
2014,	Konstantinovy	lázně,	Plzeňský	kraj
2015,	Velehrad,	Modrá,	Zlínský	kraj
2016,	Litoměřice,	Ústecký	kraj
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http://www.konferencevenkov.cz/2017/uvod/
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/zavery-konference-VENKOV-2017.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/zavery-konference-VENKOV-2017.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/program/
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop2-Politika-rozvoje-venkova_MIN_v2-Ing-Marian-Jurecka.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop3-Subsidiarita-JUDr-Martin-Netolicky-PhD.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop3-Subsidiarita-JUDr-Martin-Netolicky-PhD.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop4-ERP-Venhorst-2017-Ing-Radim-Srsen.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop4-ERP-Venhorst-2017-Ing-Radim-Srsen.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop5-Sou�asn�-pohled-MMR-Ing-Klara-Dostalova.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop5-Sou�asn�-pohled-MMR-Ing-Klara-Dostalova.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop6-Agroturistika-a-podnik�n�-na-venkov�-Ing-Vaclav-Kroutil.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/2.den-dop7-Soci�ln�_podnik�n�-Ing-Pavel-Sotola.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/Jan-TomiczekVenkov-dritec-2017.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-1a-Venkov-2017-Podnik�n�-na-venkov�-Tomas-Dubsky.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-1b-Renesance-agroturistiky-Ing-Zdenka-Noskova.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den1c-David-Novak-prezentace.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/ACTO_1709_Prezentace-obchodni-obslu�nost-venkova.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/CP-Prezentace-Venkv.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-2a-Farma-Kv�tn�-Mgr-Ferdinand-Raditsch.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-2a-Farma-Kv�tn�-Mgr-Ferdinand-Raditsch.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-2a-Farma-Kv�tn�-Mgr-Ferdinand-Raditsch.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-2c-Pracovn�-p��le�itosti-v-les�ch-a-p�i-p��i-o-zele�-Mgr-Terezie-Mertlikova.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-2d-Pracovn�-p��le�itosti-pro-m�stn�-LESY-CR-Ing-Mikulas-Riha.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-2d-Pracovn�-p��le�itosti-pro-m�stn�-LESY-CR-Ing-Mikulas-Riha.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den3b-Vyuzivani-potencialu-ceskeho-zemedelstvi-Ing-Leos-Riha.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-3d-MAS-milion-stromu-Venkov-D�ite�-CB11.017-Mgr-Petr-Kulisek.ppt
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/Podpora-rodiny-v-obcich.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-4c-MAS-Opavsko-Ing-Jiri-Krist.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-4c-MAS-Opavsko-Ing-Jiri-Krist.pptx
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-4d-M�stn�-ak�n�-pl�n-rozvoje-vzd�l�v�n�-Mgr-Eva-Feyfarova.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/3.den-4d-M�stn�-ak�n�-pl�n-rozvoje-vzd�l�v�n�-Mgr-Eva-Feyfarova.pdf
http://www.konferencevenkov.cz/2017/wp-content/uploads/2016/07/106-ka-konference-Venkov.pdf
http://konferencevenkov2010.nadorlici.cz/
http://www.spov.org/venkov-2011/default.aspx
http://www.spov.org/venkov-2012/default.aspx
http://www.regionhranicko.cz/venkov2013
http://www.spov.org/konference-venkov-2014/default.aspx
http://www.konferencevenkov.cz/2015/
http://www.konferencevenkov.cz/2016/


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 5/2018

LAUDATIO JANU FLORIANOVI

Jana	Floriana	jsem	poznal	v	80.	letech	jako	mladého	pracovníka	odboru	územního	plánování	na	
Jihomoravském	KNV,	který	byl	zaujatý	Programem	obnovy	vesnice	(DORFERENEUERUNG).	Přivezl	je-
ho	podmínky	z	návštěvy	Rakouska,	kde	již	byl	zdárně	realizován.	Program	obnovy	vesnice	byl	pro	Ja-
na	Floriana	tak	silnou,	závažnou	a	stěžejní	ideou,	že	se	stal	trvalou	součástí	jeho	celoživotních	snah.	
Zpočátku	se	staral	o	uplatnění	jeho	myšlenek	v	urbanistických	pracích	za	minulého	režimu,	i	když	to	
příliš	nešlo.	Avšak	hned	po	změně	režimu	zahájil	z	Ministerstva	životního	prostředí	hektické	úsilí	pro-
sadit	Program	také	u	nás.

Zadal	zpracování	jeho	českého	znění,	zajišťoval	styky	s	představiteli	hnutí	obnovy	venkova	Rakous-
ka	a	Bavorska,	kterými	byli	Dr.	Erwin	Pröll	a	prof.	Ing.	Holger	Magel,	organizoval	exkurze	do	soused-
ních	zemí	a	společné	semináře,	podporoval	vydání	publikací	o	Programu.	Zajistil	projednání	návrhu	
Programu,	který	ministr	životního	prostředí	Ivan	Dejmal	předložil	vládě.	Ta	jej	i	s	uznáním	přijala	dne	
29.	5.	1991.	K	Programu	se	počaly	hlásit	stovky	obcí,	které	v	něm	viděly	přirozenou	cestu	svého	roz-
voje;	tím	počala	nutnost	úředního	vedení	agendy,	kterého	se	ujal	s	velkým	elánem.

Avšak	po	volbách	v	roce	1992	nastala	výrazná	změna	poměrů,	kdy	problematika	venkova	byla	od-
sunuta	stranou.	Proto,	aby	byl	i	nadále	Program	obnovy	vesnice	zachován	a	stále	prosazován,	založi-
la	skupina	entusiastů	kolem	Ivana	Dejmala	v	roce	1993	Spolek	pro	obnovu	venkova	a	Jan	Florian	se	
stal	jeho	tajemníkem.	Spolku	se	zdařilo	získat	v	Parlamentu	podporu	Programu	i	dotaci	ze	státního	
rozpočtu	na	rok	1995.	Za	vedení	agendy	odpovídal	odbor	Jana	Floriana	na	Ministerstvu	hospodářství,	
kam	mezitím	přešel	z	Ministerstva	životního	prostředí.	Téhož	roku	byla	Spolkem	navržena	soutěž	Ves-
nice	roku	v	Programu	obnovy	venkova,	na	sestavení	jejích	podmínek	se	Jan	Florian	podílel.	Vítězná	

vesnice	je	vysílána	do	Evropské	soutěže	a	Jan	Florian	se	stal	členem	evropské	soutěžní	komise.	Tak	se	
rozšířily	i	jeho	značné	osobní	kontakty	s	osobnostmi	venkovského	hnutí	v	Evropě.

V	roce	1998	se	zdařilo	prosazení	Programu	obnovy	venkova	do	regionální	politiky	vlády	a	jeho	stálé	
řízení	Ministerstvem	pro	místní	rozvoj.	Jan	Florian	se	na	tomto	řízení	mnohostranně	podílel	až	do	od-
chodu	do	důchodu.	Zůstal	však	stále	činný	ve	Spolku	pro	obnovu	venkova.	Je	jediným,	který	je	členem	
jeho	vedení	od	založení	po	dnešek.	Jeho	stálá	aktivita,	pracovitost,	zaujatost,	až	umanutost	jsou	neoby-
čejné	vlastnosti,	kterými	podněcoval	své	spolupracovníky	a	přesvědčoval	zastupitele	obcí.	Je	za	ním	ve-
liké	množství	práce	a	energie,	které	se	nesmazatelně	promítly	do	zdárného	vývoje	našeho	venkova.

Jan	Florian	se	dne	30.	října	2017	dožil	70	roků.	Přeji	mu	pevné	zdraví,	stálé	pokračování	v	jeho	ini-
ciativách	a	pocit	uspokojení	z	výsledků	svého	celoživotního	nasazení.	A	děkuji	mu,	mému	dlouhole-
tému	příteli,	za	jeho	poctivé	a	nezištné	úsilí	o	zlepšení	podmínek	života	na	venkově.

Jan Kruml,	emeritní	předseda	Spolku	pro	obnovu	venkova	

Ing.	Arch	Jan	Florian	byl	v	minulosti	jedním	z	aktérů	zavedení	Programu	obnovy	venkova	a	vel-
kým	příznivcem	metody	LEADER.	V	posledních	pěti	letech	iniciátorem	dvou	ideových	dokumentů	
Spolku	pro	obnovu	venkova	ČR	–	„Desatera	pro	kraje“	a	„Programu	obnovy	rodiny“.	Podílí	se	rov-
něž	na	formulování	závěrů	Národních	konferencí	Venkov.

Desatero pro kraje	–	1.	Subsidiarita	a	jednoduchost	/	2.	Sebevědomí	/	3.	Společenský	život	/	4.	Rodina	
a	tradice	/	5.	Solidarita	/	6.	Odpovědnost	/	7.	Prosperita	/	8.	Transparentnost	/	9.	Partnerství	/	10.	Inovace

Program obnovy rodiny	–	1.	Rodina	a	Veřejná	správa	/	2.	Rodina	a	Legislativa	/	3.	Rodina	a	Škola	/	
4.	Rodina	a	Zdravotnictví	+ Sociální	péče	/	5.	Rodina	a	Média	/	6.	Rodina	a	Vzory	/	7.	Rodina	a	Bioe-
tika	+	Psychologie	/	8.	Rodina	a	Práce	/	9.	Rodina	a	Prostředí	pro	život	/	10.	Rodina	a	trvalé	hodnoty

Oba	dokumenty	si	můžete	stáhnout	a	přečíst,	či	oživit	zde:
http://www.spov.org/o-spolku/dokumenty/default.aspx

Plán aktivit SPOV do konce roku 2018

5.	června Praha	–	Senát Schůze	předsednictva	SPOV	ČR
červenec,	srpen kraje	ČR Krajská	vyhlášení	SVR
1.	–	2.	8. Praha	–	NZM Sympozium	„Venkov	v proměnách	času	1918	–2018“.

25	let	samostatné	ČR	a	SPOV	ČR.
23.	–	28.	8. České	Budějovice Země	živitelka	2018
4.	září Praha	–	Senát Schůze	předsednictva	SPOV	ČR
15.	září Luhačovice Vyhlášení	Vesnice	roku	2018
září,	říjen na	NKV Schůze	předsednictva	SPOV	ČR
září,	říjen místo	pro	konání	NKV Národní	konference	Venkov	2018
6.	říjen vítězná	obec Ocenění	vítězů	SVR	2018
Listopad Praha,	Prostějov 50.	Dny	malých	obcí
6.	listopad Praha	–	Senát Schůze	předsednictva	SPOV	ČR
4.	prosinec Praha	–	Senát Schůze	předsednictva	SPOV	ČR

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  9)

http://www.spov.org/aktuality/laudatio-janu-florianovi.aspx
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LEADERFEST 2018: Stovky nových tváří
i z nových MAS hostilo tři dny valašské 
město Rožnov pod Radhoštěm

Hradec nad Moravicí. Štramberk. Levoča. 
Velké Meziříčí. Náchod. Karlova Studánka. 
Hlinsko.

Již	osmý	ročník	přehlídky	zajímavých	projektů	a	nápadů	z venkova	
celé	republiky	i	sousedního	zahraničí	hostilo	ve	dnech	22.	–	24.	květ-
na	valašské	lázeňské	město	Rožnov	pod	Radhoštěm.	Na	čtyři	stovky	
účastníků	čekal	pestrý	kombinovaný	program	od	úterního	do	čtvrteč-
ního	odpoledne.

První	část	přinesla	tři	paralelní	bloky	„Konektivita	a	spolupráce	
na	venkově“,	„Lidé	na	venkově“	a	„Podnikání	na	venkově“.	Ve	dru-
hé	části	se	přidal	blok	„Udržitelné	životní	prostředí	na	venkově“	
a na	druhý	den	to	byl	cyklus	„SMART	řešení	pro	venkov“.	Závěreč-
né	plénum	pak	vyhodnotilo	aktuality	z dění	mezi	MAS	na	Sloven-
sku,	v Polsku,	Rakousku,	na	evropské	úrovni	a	také	samozřejmě	
v tuzemsku.

Slovensko: Všechno zlé je k něčemu dobré
Velmi	zajímavá	byla	například	slovenská	novinka,	kterou	prezento-

vala	Petra	Šupáková,	dříve	manažerka	MAS	a	nyní	pracovnice	sloven-
ského	ministerstva	a	IROPu,	a	to	ta,	že	řídící	orgány	velmi	posilní	kom-
petence	MAS	až	na	úroveň	vyplácení	peněz,	protože	Slovensko	má	pa-
radoxně	největší	zpoždění	v čerpání	eurodotací.	Zmínila	totiž,	že	přes	
složitou	centralistickou	administrativu	by	se	platby	nestihly	vyplatit	
a hrozí	tak,	že	Slovensko	by	o	část	peněz	přišlo.	Vedení	ministerstva	tak	
podle	Šupákové	očekává	urychlení	procesu	implementace	a	závazků	
IROP.	Výzvy	budou	MAS	vyhlašovat	bez	schvalování	a	kontrol	centrá-
ly	a	MAS	budou	smluvně	zodpovědné	za	přímou	distribuci	peněz.	Na	
dotaz	z pléna,	zda	o	tomto	modelu	ví	i	české	ministerstvo,	Šupáková	
uvedla,	že	jí	byl	prezentován,	ale	MMR	má	svoje	řešení.	Na	Slovensku	
nicméně	byly	MAS	vybrány	až	na	poslední	chvíli	a	87	ze	121	přihláše-
ných	jich	rozšíří	dosavadních	21	podpořených.	100	milionů	eur	získa-
jí	z Programu	rozvoje	venkova	a	100	milionů	z IROPu.

Drony, stromy, pivo i jesle
Program	LEADERFESTu	a	ukázky	směřování	MAS	v jednotlivých	

regionech	byly,	i	přes	všeobecné	administrativní	škrcení	programů	
řídícími	orgány,	velmi	pestré.	Například	Petr	Lněnička	z	firmy	Sur-
via	CZ	prezentoval	v bloku	„SMART“	současné	možnosti	i	budouc-

nost	využívání	dronů	jako	je	monitoring	zemědělské	výroby,	moni-
toring	budov,	prezentace	regionů	a	měst	a	v	budoucnu	dopravu	
osob	a	zboží.	A	v hlavách	účastníků	se	střídalo	a	rachotilo	množství	
nápadů	a	možností	využití.

Vít	Hrdoušek	v „zelené	sekci“	propagoval	akci	jihomoravských	
MAS	„	Milion	stromů	pro	Moravu“	a	konstatoval,	že	k výsadbě	a	je-
jí	propagaci	se	nyní	mohou	přihlásit	na	jejich	web	(http://www.
milionstromu.cz/)	již	všichni	vysazovatelé	z celé	země.

Jak	nastartovat	pomocí	dotací	úspěšný	podnikatelský	plán	s	do-
padem	na	ekonomický	a	sociální	rozvoj	celého	města	a	regionu?	To	
byl	příběh	úspěchu	MAS	Český	sever	–	„Pro	region	srdcem,	hlavou,	
zkušenostmi“	a	podpory	Pivovaru	Kocour	Varnsdorf	jako	důležité-
ho	zaměstnavatele	a	hybatele	kulturního	dění	na	severu	Čech.

Pořádající	MAS	Rožnovsko	zase	prezentovala	v	bloku	„Lidé	na	
venkově“	jejich	aktivitu	zřízení	6	mikrojeslí	v pěti	obcích,	které	ří-
dí	prostřednictvím	samostatných	projektů	nikoliv	obce,	či	svazek	
obcí,	ale	právě	místní	akční	skupina.	Prezentací	ovšem	bylo	více	
než	třicet	a	brzy	budou	dostupné	na	webu	NS	MAS,	nebo	přímo	
LEADERFESTu	2018	https://www.leaderfest.cz.

Poděkování	za	dlouholetou	spolupráci	s MAS	se	dočkal	v rámci	
druhého	společenského	večera	poslanec	a	exministr	zemědělství	
Marian	Jurečka.	„Velká	přidaná	hodnota	MAS	je,	že	tím	co	děláte,	se	
vracíte	ke	kořenům,“	uvedl.	 TSu

) aktuální akce

LEADERFEST zahájil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek v doprovodu starosty Rožnova pod Radhoštěm a předsedy Národní sítě MAS.

http://www.milionstromu.cz/
http://www.milionstromu.cz/
https://www.leaderfest.cz
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Hlavní organizátor Leaderfestu Ondřej Neumann z MAS Rožnovsko 
s analytikem Janem Libosvárem a ředitelem NS MAS Petrem Čápem 
po zahájení

PROGRAM	PREZENTACÍ:

TÉMA: Lidé na venkově
Role	MAS	v	péči	o	nejmenší	děti	a	jejich	rodiče	(MAS	Rožnovsko)
Paliativní	péče	otevřená	komunitě	(MAS	Český	ráj)
Pracovní	četa	(MAS	Brdy-Vltava)
Komunitní	plánování	sociálních	služeb	v	rukách	MAS	(MAS	Střední	
Polabí)
Free	club	Frýdlant	(MAS	Frýdlantsko)
Prostupné	zaměstnávání	(MAS	Horní	Pomoraví)

TÉMA: SMART řešení pro venkov
Chytrá	elektrodoprava	na	opavském	venkově	(MAS	Opavsko)
Použití	bezpečnostních	prvků	na	komunikaci	(JukejReflex	s.r.o.)	
Rozvoj	technického	myšlení	(Malá	technika	z.ú.)
Snadný	přístup	ke	grantům	(KS	MAS	SČK	+	Naviga	4,	s.r.o.)
Podpora	SMART	projektů	(Nadace	Vodafone)
Drony	pro	rozvoj	podnikání	na	venkově	(Survia	s.r.o.)
Telemedicína	a	vzdálený	monitoring	fyziologických	funkcí	(NDC)
(Více	na	www.smarv.cz)

TÉMA:  Konektivita a spolupráce na venkově
„O	krok	na	před”	(MAS	Hradecký	venkov)
Sociální	fond	(MAS	Brdy-Vltava)
Strategické	plánování	Frýdlantsko	2030	(MAS	Frýdlantsko)
MAP	Tišnovsko	(MAS	Brána	Vysočiny)
Vrchařská	koruna	Valašska
Metoda	mapování	přínosů	v	komunitě	(Nadace	VIA)

TÉMA: Udržitelné životní prostředí na venkově
Klimagreen	a	milion	stromů	(MAS	Strážnicko)
Územní	studie	krajiny	(MAS	Kyjovské	Slovácko	v	pohybu)
Komunitní	akce	čištění	řeky	Ohře	(KS	MAS	Karlovarského	kraje)
Dlouhá	mez	–	biotopová	ochrana	území	a	jeho	využití	pro	rekreač-
ně	vzdělávací	aktivity	(MAS	Podhůří	Železných	hor)
Propagace	ekologického	zemědělství	(MAS	Oslavka)
Animační	role	MAS	v	oblasti	ochrany	životního	prostředí	(MAS	Střed-
ní	Polabí)

TÉMA: Podnikání na venkově
Příběh	znovuzrození	Rožnovského	pivovaru
Rozjeď	byznys	v	Bruntále!	(MAS	Hrubý	Jeseník)
Podpora	farmářů	na	venkově	(MAS	Brána	Vysočiny)
Podnikatelský	inkubátor	v	Kunovicích	(MAS	Horňácko	a	Ostrožsko)
Regionální	značka	Jizerské	Hory	(MAS	Frýdlantsko)
Pivovar	Kocour	(MAS	Český	sever)

Společné jednání
CLLD	na	Slovensku	(Mgr.	Petra	Šupáková)
Budoucnost	nástroje	CLLD/LEADER	–	Pozice	NS	MAS	(Jan	Florian	ml.)
Venkov	a	jeho	podpora	z pohledu	MMR	(Ivana	Kašparová,	MMR)
Is	LEADER/CLLD	something	to	eat?	How	to	explain	facts	of	CLLD	in	
a	simple	way	(Thomas	Muller,	Rakousko)
(Více	na	www.smarv.cz)

http://www.smarv.cz
http://www.smarv.cz
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Rozvojové strategie CLLD/LEADER byly
na konci roku 2017 konečně schváleny.
Místo 112 nyní vyhlašuje výzvy 178 MAS

Na	konci	roku	2017	byly	vyhodnoceny	všechny	Strategie	CLLD	
podané	ve	všech	3	výzvách.	Ze	179	MAS,	které	podaly	žádost	o	pod-
poru	SCLLD,	má	žádost	schválenu	178	MAS	a	jedna	MAS	podala	od-
volání	proti	negativnímu	posouzení	jejich	strategie.

Seznam č. 7 schválených SCLLD v červenci – prosinci 2017:

Logo web

101. Region HANÁ, z. s.

102. MAS Ploština, z. s.

103. MAS Vizovicko 
a Slušovicko, o.p.s.

Trnek	a	slivovice	ráj

104. MAS Brána 
do Českého ráje, z.s.

105.

  

MAS Blaník, z. s.

106.

  

MAS VLTAVA, z.s.

107.

  

MAS 
Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko o.p.s. 

108.

  

MAS 
Světovina o.p.s.

109.

  

MAS 
Boleslavsko z.ú.

110.

  

Místní akční skupina 
Rožnovsko, z.s.

111.

  

MAS 
Vincenze Priessnitze 
pro Jesenicko, o.p.s.

112.

  

Místní akční skupina 
Bohumínsko, z.s.

113.

  

RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

114.

  

MAS 
Sdružení Západní 
Krušnohoří, z.s.

115.

  

Kyjovské Slovácko 
v pohybu, z. s.

116.

  

MAS Bojkovska, z.s.

117.

  

MAS 
Česká Kanada o.p.s.

Pro	lepší	život 
na	venkově

118.

  

Místní akční skupina 
Střední Povltaví z. s.

119.

  

Místní akční skupina 
Hlubocko – Lišovsko 
o.p.s.

120.

  

Místní akční skupina 
Dolní Morava, z. s.

121.

  

MAS Naděje o.p.s.

122.

  

Rozvoj Tanvaldska z.s.

123.

  

Ekoregion Úhlava, z.s.

124.

  

MAS 
Český Západ, z.s.

Společný	prostor. 
Společný	život. 
Společná	cesta.

125.

  

MAS 
Šternbersko o.p.s.

https://www.regionhana.cz/cs/
https://www.regionhana.cz/cs/
http://www.mas.plostina.cz/
http://www.mas.plostina.cz/
http://www.masvas.cz/
http://www.masvas.cz/
http://www.masvas.cz/
http://www.masbcr.cz/
http://www.masbcr.cz/
http://www.masbcr.cz/
http://www.masblanik.cz/
http://www.masblanik.cz/
http://www.vltavotynsko.cz/
http://www.vltavotynsko.cz/
http://www.masmtj.cz/
http://www.masmtj.cz/
http://www.masmtj.cz/
http://www.masmtj.cz/
http://www.mas-svetovina.cz/
http://www.mas-svetovina.cz/
http://www.mas-svetovina.cz/
http://www.mas-boleslavsko.cz/
http://www.mas-boleslavsko.cz/
http://www.mas-boleslavsko.cz/
http://www.masroznovsko.cz/
http://www.masroznovsko.cz/
http://www.masroznovsko.cz/
http://www.masjesenicko.cz/
http://www.masjesenicko.cz/
http://www.masjesenicko.cz/
http://www.masjesenicko.cz/
http://www.mas-bohuminsko.cz/
http://www.mas-bohuminsko.cz/
http://www.mas-bohuminsko.cz/
http://mas.rymarovsko.cz/
http://mas.rymarovsko.cz/
http://www.maskaszk.cz/
http://www.maskaszk.cz/
http://www.maskaszk.cz/
http://www.maskaszk.cz/
http://www.kyjovske-slovacko.com/
http://www.kyjovske-slovacko.com/
http://www.kyjovske-slovacko.com/
http://www.bojkovsko.cz/
http://www.bojkovsko.cz/
http://www.bojkovsko.cz/
http://www.bojkovsko.cz/
http://www.masck.cz/
http://www.masck.cz/
http://www.masck.cz/
http://www.masstrednipovltavi.cz/
http://www.masstrednipovltavi.cz/
http://www.masstrednipovltavi.cz/
http://www.mashl.cz/
http://www.mashl.cz/
http://www.mashl.cz/
http://www.mashl.cz/
http://www.mas-dolnimorava.cz/
http://www.mas-dolnimorava.cz/
http://www.mas-dolnimorava.cz/
http://www.masnadeje.cz/
http://www.masnadeje.cz/
http://www.masrt.cz/
http://www.masrt.cz/
http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina-0
http://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina-0
http://www.mascz.cz/
http://www.mascz.cz/
http://www.mascz.cz/
http://mas-sternbersko.cz/
http://mas-sternbersko.cz/
http://mas-sternbersko.cz/
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126.

 

MAS 
Vodňanská ryba, z.s.

Lidé	venkovu	a	venkov	
lidem

127.

 

MAS Hranicko z. s.

128.

 

MAS 
Hrušovansko, z. s.

129.

 

Rakovnicko o. p. s.

130.

  

Střední Haná, o.p.s.

131.

 

Místní akční skupina 
Podřipsko, z.s.

132.

 

Region 
Pošembeří o.p.s.

133.

 

MAS 
Nad Prahou o.p.s.

134.

  

Místní akční skupina 
svatého Jana 
z Nepomuku, z.s.

135.

  

MAS 
Kraj živých vod, z.s.

136.

 

MAS 
Slezská brána, z. s.

137. MAS 
CÍNOVECKO o. p. s.

138. Otevřené zahrady 
Jičínska z. s.

139. Místní akční skupina 
Mikroregionu 
Telčsko, z. s.

140.

  

Společnost 
pro rozvoj 
Humpolecka, z.s.

141. MAS Krajina srdce, z.s.

142. Místní akční skupina 
Blanský les 
– Netolicko o.p.s.

143.

  

Živé pomezí 
Krumlovsko- 
Jevišovicko, z.s.

144. MAS Vyhlídky, z.s.

145. MAS Sedlčansko, o.p.s.

146. MAS Českomoravské 
pomezí o.p.s.

147. Místní akční skupina 
SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. 

148. Místní akční skupina 
Kelečsko – Lešensko 
– Starojicko, z.s.

149.

  

MAS LEADER – 
Loucko, z. s. 

150.

  

MAS 
Staroměstsko, z.s.

http://www.vodnanskaryba.eu/mas
http://www.vodnanskaryba.eu/mas
http://www.vodnanskaryba.eu/mas
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko
http://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko
http://www.mashrusovansko.cz/
http://www.mashrusovansko.cz/
http://www.mashrusovansko.cz/
http://www.mas-rakovnicko.cz/
http://www.mas-rakovnicko.cz/
http://www.masstrednihana.cz/
http://www.masstrednihana.cz/
http://maspodripsko.cz/
http://maspodripsko.cz/
http://maspodripsko.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.posemberi.cz/
http://www.nadprahou.eu/
http://www.nadprahou.eu/
http://www.nadprahou.eu/
http://www.mas.nepomucko.cz/cs/
http://www.mas.nepomucko.cz/cs/
http://www.mas.nepomucko.cz/cs/
http://www.mas.nepomucko.cz/cs/
http://www.krajzivychvod.cz/
http://www.krajzivychvod.cz/
http://www.krajzivychvod.cz/
http://www.masslezskabrana.cz/
http://www.masslezskabrana.cz/
http://www.masslezskabrana.cz/
http://mascinovecko.cz/
http://mascinovecko.cz/
http://mascinovecko.cz/
http://www.otevrenezahrady.cz/
http://www.otevrenezahrady.cz/
http://www.otevrenezahrady.cz/
http://www.e-collegium.cz/web/mas-telcsko/telcsko
http://www.e-collegium.cz/web/mas-telcsko/telcsko
http://www.e-collegium.cz/web/mas-telcsko/telcsko
http://www.e-collegium.cz/web/mas-telcsko/telcsko
http://www.humpolecko.cz/
http://www.humpolecko.cz/
http://www.humpolecko.cz/
http://www.humpolecko.cz/
http://www.maskrajinasrdce.cz/
http://www.maskrajinasrdce.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
http://www.mas-netolice.cz/
http://zivepomezi.cz/
http://zivepomezi.cz/
http://zivepomezi.cz/
http://zivepomezi.cz/
http://www.vyhlidky.cz/
http://www.vyhlidky.cz/
http://massedlcansko.eu/
http://massedlcansko.eu/
http://www.mascmp.cz/
http://www.mascmp.cz/
http://www.mascmp.cz/
http://www.svatojirskyles-mas.cz/
http://www.svatojirskyles-mas.cz/
http://www.svatojirskyles-mas.cz/
http://www.maskls.cz/
http://www.maskls.cz/
http://www.maskls.cz/
http://www.maskls.cz/
http://www.leader-loucko.cz/
http://www.leader-loucko.cz/
http://www.leader-loucko.cz/
http://www.mas-staromestsko.cz/
http://www.mas-staromestsko.cz/
http://www.mas-staromestsko.cz/
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151.

  

Místní akční skupina 
Podještědí, z.s.

152.

 

MAS Buchlov, z.s.

153. MAS Vyškovsko, z.s.

154.

 

Místní akční skupina 
Dolní Poolšaví, z.s.

Dolní	Poolšaví	svébyt-
né	a	barevné

155. MAS Vladař o.p.s.

156. MAS rozvoj Kladenska 
a Prahy-západ, z.s.

157.

 

MAS Šumperský 
venkov, z. s.

Z	lázní	lesů	do	lesů	hor,	
to	je	náš	krásný	region

158. MAS Strakonicko, z.s.

159. MAS Frýdlantsko, z.s.

Frýdlantsko	2020

160. MAS 
Hustopečsko, z. s.

161. MAS Slavkovské 
bojiště, z.s.

162. Místní akční skupina 
Krkonoše, z. s.

163. Místní akční skupina 
Království – 
Jestřebí hory, o.p.s.

164. MAS 
Zlatá cesta, o.p.s.

165.

  

Místní akční skupina 
Zálabí, z. s.

166. Via rustica z.s.

167. Mladoboleslavský 
venkov, z.ú.

Mladoboleslavsko	
2014-2020	–	nejen	
kolébka	automobilů

168. Místní akční skupina 
Blatensko, o.p.s.

169. MAS 
Karlštejnsko, z.ú.

„Via	Carolina“	

170. Místní akční skupina 
Mezi Úpou 
a Metují, z. s.

171. MAS – 
Střední Polabí, z.s.

172. MAS 
Mikulovsko o.p.s.

173. MOST Vysočiny, o.p.s.

174. MAS Rokytná, o.p.s. 

Cesta 
k	rozkvětu	regionu

175. Místní akční skupina 
Mezilesí, z.s.

176. MAS Mezi Hrady, z.s. 

177. MAS Jihozápad o.p.s. 

178. Místní akční skupina 
Pomalší o.p.s.

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

http://www.podjestedi.cz/
http://www.podjestedi.cz/
http://www.podjestedi.cz/
http://www.buchlov.cz/uvod/
http://www.buchlov.cz/uvod/
http://www.masvyskovsko.cz/
http://www.masvyskovsko.cz/
http://www.dolni-poolsavi.cz/
http://www.dolni-poolsavi.cz/
http://www.dolni-poolsavi.cz/
http://www.vladar.cz/
http://www.vladar.cz/
http://maskpz.cz/
http://maskpz.cz/
http://maskpz.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.sumperskyvenkov.cz/
http://www.strakonicko.net/mas/
http://www.strakonicko.net/mas/
http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/masif/
http://www.jizerske-vyrobky.cz/cs/masif/
http://www.mashustopecsko.cz/
http://www.mashustopecsko.cz/
http://www.mashustopecsko.cz/
http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/
http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/
http://www.mas-slavkovskebojiste.cz/
http://www.mas-krkonose.cz/
http://www.mas-krkonose.cz/
http://www.mas-krkonose.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.kjh.cz/
http://www.zlatacesta.cz/
http://www.zlatacesta.cz/
http://www.zlatacesta.cz/
http://www.maszalabi.eu/
http://www.maszalabi.eu/
http://www.maszalabi.eu/
http://www.viarustica.cz/
http://www.viarustica.cz/
http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/
http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/
http://www.mladoboleslavskyvenkov.cz/
http://www.blatensko.cz/mas/
http://www.blatensko.cz/mas/
http://www.blatensko.cz/mas/
http://www.karlstejnskomas.cz/
http://www.karlstejnskomas.cz/
http://www.karlstejnskomas.cz/
http://www.masmum.cz/
http://www.masmum.cz/
http://www.masmum.cz/
http://www.masmum.cz/
http://www.strednipolabi.cz/
http://www.strednipolabi.cz/
http://www.strednipolabi.cz/
http://www.masmikulovsko.cz/
http://www.masmikulovsko.cz/
http://www.masmikulovsko.cz/
http://www.masmost.cz/
http://www.masmost.cz/
http://www.masrokytna.cz/
http://www.masrokytna.cz/
http://www.masmezilesi.cz/
http://www.masmezilesi.cz/
http://www.mezihrady.cz/
http://www.mezihrady.cz/
http://www.masjihozapad.cz/
http://www.masjihozapad.cz/
http://www.maspomalsi.cz/
http://www.maspomalsi.cz/
http://www.maspomalsi.cz/
http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/
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Většina MAS již vyhlásila výzvy v IROP.
Žadatelé podali tisíc projektů

V	roce	2018	se	prostřednictvím	integrovaných	nástrojů	(CLLD,	ITI,	IPRÚ)	realizují	již	desítky	projek-
tů.	Po	zdlouhavém	hodnocení	strategií	MAS	ze	strany	řídících	orgánů	operačních	programů	jsou	už	
konečně	ve	větším	množství	schvalovány	i	výzvy,	do	kterých	mají	koncoví	žadatelé	možnost	předklá-
dat	své	projekty.	

Řídící	orgán	IROP	dne	20.	12.	2017	schválil	poslední	integrovanou	strategii	MAS.	V dubnu	2018	tak	
již	vyhlásilo	115	MAS	(ze	178)	celkem	436	výzev,	do	nichž	žadatelé	předložili	951	žádostí.

Zástupci	těchto	MAS	se	nyní	soustředí	na	hodnocení	předložených	žádostí,	jež	budou	v	případě	
splnění	všech	podmínek	předány	k	závěrečnému	ověření	způsobilosti	Centru	pro	regionální	rozvoj	
(CRR).	Prvních	68	projektů,	které	již	úspěšně	prošly	všemi	fázemi	hodnocení,	je	už	v	realizaci.

Jak je na tom CLLD v IROP?
ŘO	IROP	zveřejnil	tabulku	stavu	administrace	CLLD	(komunitně	vedeného	místního	rozvoje)	v	IROP.	

Jedná	se	nejen	o	informativní	přehled	stavu	základních	dokumentů	MAS	včetně	zobrazení	procesu	
připomínkování	ze	strany	ŘO	IROP	u	interních	postupů,	ale	i	o	přehled	stavu	projektů	ve	výzvách	MAS,	
a	to	za	každou	MAS	zvlášť.	Tato	tabulka	slouží	pro	informaci	zástupcům	MAS	i	žadatelům.	Uveřejňo-
vána	je	od	1.	3.	2018	a	její	aktualizace	probíhá	každých	14	dní.	Zároveň	je	v	ní	možné	filtrovat	dle	jed-

notlivých	kategorií.	Nalézt	ji	lze	na	webu	IROP,	zde:	http://www.irop.mmr.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/
Prehledy-projektu-a-vyzev

Jak si stojí ITI a IPRÚ?
Městské	 aglomerace	 integrovaných	 teritoriálních	 investic	 (ITI)	 vyhlásily	 celkem	 104	 výzev,	 do	

nichž	bylo	podáno	507	žádostí.	Hodnocením	zprostředkujících	subjektů	jednotlivých	měst	prošlo	již	
383	projektů.	Ve	fyzické	realizaci	je	již	142	projektů,	které	jsou	zaměřeny	hlavně	na	zlepšení	doprav-
ní	infrastruktury,	bezpečnost	dopravy	a	cyklostezky,	modernizaci	vozového	parku,	školství	nebo	pa-
mátky.

V	integrovaných	plánech	rozvoje	území	vyhlásily	aglomerace	75	výzev,	do	nichž	bylo	předloženo	
120	žádostí.	Mezi	premianty	jsou	aglomerace	Karlových	Varů	s	18	výzvami	a	Zlína	se	17	výzvami.	Ve	
fyzické	realizaci	je	již	41	projektů.

TSu/ ZIROP

První výsledky finanční podpory žadatelů
v názorné mapě s výzvami MAS

10 11

ZATEPLOVÁNÍ
INTEGROVANÉ 

NÁSTROJE

Integrované nástroje Novinky v zateplování

Rok 2018 bude z hledis-
ka naplňování integrova-
ných strategií stěžejní, a to 
vzhledem k nastaveným 
finančním a věcným mil-
níkům. Nositelé integro-
vaných nástrojů spolu se 
zprostředkujícími subjekty 
a Řídicím orgánem IROP 
se tak zaměřují na admi-
nistraci projektů, které bu-
dou tyto milníky naplňovat. 
Stejně tak administrují první 
změny svých integrovaných 
strategií, ve kterých reagují 
na aktuální absorpční ka-
pacitu a probíhající realizaci 
projektů ve svém území.

Integrované teritoriální 
investice (ITI)
Městské aglomerace inte-
grovaných teritoriálních in-
vestic vyhlásily celkem 104 
výzev, do nichž bylo podáno 
507 žádostí. Hodnocením 
zprostředkujících subjektů 
jednotlivých měst prošlo již 
383 projektů. Na základě těchto zkuše-
ností budou některá města předkládat 
Monitorovacímu výboru IROP změny svých 
hodnoticích kritérií. Ve fyzické realizaci je 
již 142 projektů, které jsou zaměřeny hlav-
ně na zlepšení dopravní infrastruktury, 
bezpečnost dopravy a cyklostezky, mo-
dernizaci vozového parku, školství nebo 
památky.

Integrované plány rozvoje území 
(IPRÚ)
V integrovaných plánech rozvoje úze-
mí vyhlásily městské aglomerace cel-
kem 75 výzev, do nichž bylo předloženo  
120 žádostí. Mezi premianty jsou aglome-
race Karlových Varů s 18 výzvami a Zlí-
na se 17 výzvami. Ve fyzické realizaci je 
již 41 projektů. Stejně jako projekty ITI 

jsou i projekty IPRÚ směřovány zejména 
do oblastí dopravní infrastruktury a vzdě-
lávání. 

Komunitně vedený místní rozvoj 
(CLLD)
ŘO IROP dne 20. 12. 2017 schválil posled-
ní integrovanou strategii nositelů míst-
ních akčních skupin (MAS). Celkově bylo 
ŘO IROP schváleno 178 integrovaných 
strategií MAS, jež budou ve svém území 
vyhlašovat výzvy na aktivity definované 
v programovém dokumentu IROP. Již tak 
učinilo 115 MAS, které vyhlásily 436 vý-
zev, do nichž bylo předloženo 951 žádostí. 
Zástupci těchto MAS se nyní soustředí 
na hodnocení předložených žádostí, jež 
budou v případě splnění všech podmínek 
předány k závěrečnému ověření způsobi-

losti Centru pro regionální rozvoj. Prvních 
68 projektů, které již úspěšně prošly vše-
mi fázemi hodnocení, je už v realizaci.

Informace ke stavu administrace CLLD 
v IROP
ŘO IROP zveřejnil novou tabulku ke stavu 
administrace CLLD v IROP. Jedná se ne-
jen o informativní přehled stavu základ-
ních dokumentů MAS včetně zobrazení 
procesu připomínkování ze strany ŘO 
IROP u interních postupů, ale i o přehled 
stavu projektů ve výzvách MAS, a to za  
každou MAS zvlášť. Tato tabulka slouží 
pro informaci zástupcům MAS i žadate-
lům. Uveřejňována je od 1. 3. 2018 a její 
aktualizace probíhá každých 14 dní. Záro-
veň je v ní možné filtrovat dle jednotlivých 
kategorií. Nalézt ji lze na webu IROP.

Nová 78. výzva plynule navazuje na  
37. výzvu Energetické úspory v bytových 
domech II., ve které byl příjem žádostí 
ukončen 12. 1. 2018. Od listopadu loňské-
ho roku byl v této výzvě patrný razantní ná-
růst počtu podávaných žádostí o podporu 
i nárůst objemnějších projektů. Celkem 
bylo ve 37. výzvě předloženo 1325 žádostí 
o podporu v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč 
z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování 
podaných projektů. Podpora v této výzvě 
oslovila vlastníky bytových domů a spo-
lečenství vlastníků jednotek ve 423 měs-
tech a obcích České republiky. O největší 
objem podpory zažádala společenství 
vlastníků jednotek (1,53 mld. Kč) a obce  
(865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé 
v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % 
předložených žádostí), dále ve Středočes-
kém, Jihomoravském a Zlínském kraji 
(každý kraj měl téměř 10% zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje 
tepla byly od června loňského roku nabíd-
nuty také příznivější podmínky pro čerpá-
ní podpory na plynové kondenzační kotle 
nebo tepelná čerpadla. Z předložených 
projektů je patrné, že i tato změna se  
setkala se zájmem.
Celková proplacená částka u dokonče-
ných projektů překročila v dubnu čtvrt 
miliardy korun a průběžně jsou proplá-

ceny další hotové projekty. S nárůstem 
proplacených projektů se také daří sni-
žovat délku trvání administrace žádostí 
o platbu. Výsledkem je, že peníze jsou 
žadatelům vypláceny v kratších lhůtách. 
Po vyplacení projektu nastává pětiletá 
doba udržitelnosti. Snahou je, aby bě-
hem této doby byly povinnosti příjemců 
dotace minimální, a proto není vyžado-
váno např. předkládání faktur za energie. 
Nicméně je ceněna zpětná vazba a infor-
mace o tom, jak se realizovaná opatření 
projevila na nákladech za energie. Mezi 
největší vyplacené žádosti patří např. pro-
jekty měst Frýdku-Místku, Hronova nebo 
Tábora. Z ostatních proplacených projek-
tů lze jmenovat např. zateplení a výměny 
oken a vstupních dveří v bytovém domě  
o 48 bytových jednotkách v Otrokovi-
cích nebo zateplení dvou bytových domů  
o 22 bytech v Kralovicích na Plzeňsku. 
78. výzva přináší nové možnosti pro pod-
poru bytových družstev, která vlastní 
pouze část bytového domu, ale zároveň 
vykonávají funkci správce bytového domu 
do doby založení společenství vlastníků 
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva 
podařilo vyjednat možnost získání podpo-
ry za celý bytový dům. U projektů mimo 
režim veřejné podpory podle blokových 
výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014) 

došlo také k rozšíření způsobilých výdajů 
– u těchto projektů je možné s provede-
ním zateplení např. opravit výtah. Byl také 
zredukován počet povinně naplňovaných 
indikátorů.
Stejně jako v předcházejících výzvách 
platí snížené technické nároky pro byto-
vé domy, které jsou kulturní památkou 
nebo se nacházejí v památkové rezervaci 
či památkové zóně. Pro tyto domy může 
být vzhledem k památkové ochraně ob-
tížné provést kompletní úpravy s cílem 
uspořit požadované množství celkové do-
dané energie, a proto v těchto případech 
pro získání 30% podpory postačí zateplit 
některé konstrukce pouze na úrovni nor-
mových požadavků. Obdobně pro získá-
ní podpory pro změnu zdroje tepla platí 
mírnější podmínky na technický stav by-
tového domu. Tuto možnost zatím využili  
např. vlastníci památkově chráněných by-
tových domů v centru Plzně nebo Kutné 
Hory.
U běžných bytových domů platí i nadále 
rozdělení hladiny podpory podle velikos-
ti úspor. Tyto hladiny jsou nastaveny tak, 
aby na podporu dosáhli i majitelé byto-
vých domů, kteří energeticky úsporná 
opatření provádějí postupně. Zároveň ale 
platí, že při provedení komplexních opat-
ření je procento podpory vyšší.

V roce 2018 se prostřednictvím integrovaných nástrojů realizují již desítky projektů, a to 
nejen u ITI a IPRÚ, ale už i CLLD. Zatímco v roce 2017 se vyhlašovaly převážně výzvy  
nositelů ITI a IPRÚ, v roce 2018 jsou to již hlavně výzvy MAS, do kterých mají žadatelé 
možnost předkládat své projekty. Údaje uváděné v následujícím článku se vztahují k datu 
13. 4. 2018.

Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 
2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Ener-
getické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. 
Alokace výzvy činí 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a příjem 
žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29. 11. 2019.

Brno-Žabovřesky
název projektu: 
Oprava a modernizace domu 
Chládkova 29abc Brno-Žabovřesky
registrační číslo: 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001467
příjemce: SVJ Chládkova 29

Horní Slavkov
název projektu: 

Zateplení BD – Poštovní 667 
registrační číslo: 

CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001016
příjemce: SVJ Poštovní 667/21

Údaje se vztahují k datu 13. 4. 2018. Zdroj: Zpravodaj IROP 2/2018.

http://www.irop.mmr.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Prehledy-projektu-a-vyzev
http://www.irop.mmr.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Prehledy-projektu-a-vyzev
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MAS v Třemošnici: lepší propagace,
manifest ke zlepšení CLLD

Dne	10.	července	se	v	Třemošnici	na	hranici	Kraje	Vysočina	a	Par-
dubického	 kraje	 uskutečnilo	 neformální	 jednání	 zástupců	 MAS	
a výboru	NS	MAS.	Cílem	setkání	bylo	naplánování	dalších	kroků	
NS MAS	ve	vazbě	na	strategii	2030.	Program	byl	koncipován	do	ně-
kolika	hlavních	témat	a	to	shrnutí	úkolů	z	minulého	únorového	se-
tkání	v	Soběslavi	a	jejich	naplňování,	vyjednávání	současného	pro-
gramového	období	2014–2020,	vyjednávání	budoucnosti	po	roce	
2020	a	hodnocení	kvality	MAS.

Účastníci	definovali	doporučení	na	zlepšení	činnosti	NS	MAS	–	vy-
tvoření	webu	pro	veřejnost,	zlepšení	propagace	a	Public	Relations	do-
vnitř	organizace	i	navenek	a	využití	a	rozvoj	newstletteru	NS MAS	ne-
bo-li	 Informatoria.	Účastnící	také	diskutovali	o	návrhu	Manifestu	na	
zlepšení	implementace	CLLD	ve	3.	čtvrtletí	2017	a	doporučili	evalua-
ci	strategií	CLLD	a	posílení	pozice	venkova	v	operačních	programech.	
Další	plánovaná	témata	se	odložila	na	podzimní	jednání	v Dubovicích.

44. ročník veletrhu Agrokomplex v Nitře

Před	koncem	letních	prázdnin	se	uskutečnil	44.	ročník	meziná-
rodní	zemědělské	a	potravinářské	výstavy	Agrokomplex	2017	v Ni-
tře.	Více	 než	 100	 tisíc	 návštěvníků	 potvrdila	 prestiž	 této	 výstavy.	

Úspěch	zaznamenala	také	expozice	v	pavilonu	M2,	kde	se	prezen-
tovala	Národná	sieť	rozvoja	vidieka	Slovenskej	republiky	společně	
s NS	MAS	ČR	zaštiťující	Celostátní	síť	pro	venkov	a	ministerstvo	ze-
mědělství.	Během	veletrhu	navštívila	expozici	ministryně	Podohos-
podárstva	a	rozvoje	vidieka	Slovenskej	republiky	Gabriela	Matečná.

NS	MAS	zastupovali	předseda	Jiří	Krist,	místopředseda	František	
Winter	 a	 tajemnice	 Veronika	 Foltýnová.	 Prezentaci	 regionálních	
značek	si	vzala	za	své	zástupkyně	MAS	Horní	Pomoraví	a	koordiná-
torka	značky	Jeseníky	Originální	produkt®	Hana	Olejníková.
)  Více:	http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/44-rocnik-veletrhu-

-agrokomplex-v-nitre/

Závěr prázdnin patřil partnerům 
na Zemi živitelce

S	podtitulem	„Cesta	zeměděl-
stvím“	proběhl	od	24.	do	29.	srp-
na	v Českých	Budějovicích	mezi-
národní	agrosalon	Země	živitelka	
s	expozicemi	na	témata	obnova	
a rozvoj	venkova,	rostlinná	a	živo-
čišná	výroba,	zemědělská	techni-
ka,	 potravinářská	 výroba,	 lesní	
a vodní	hospodářství,	zahradnic-
tví	a	pěstitelství	a	služby	pro	ze-
mědělství.	Navzdory	tropickému	

počasí	 se	 opět	 podařila	 překonat	 stotisícová	 hranice	 návštěvnosti	
a větší	byl	také	zájem	vystavovatelů,	kteří	prezentovali	své	regionální	
výrobky	a	služby.

V	centrální	části	pavilonu	T	se	již	podruhé	prezentovala	Celostát-
ní	sítě	pro	venkov	a	NS	MAS	společně	s	dalšími	partnery	–	Svazem	
venkovské	turistiky,	Asociací	regionálních	značek,	Společností	mla-
dých	agrárníků,	Národní	sítí	rozvoje	venkova	SR,	Českomoravským	
svazem	zemědělských	podnikatelů,	SMS,	SPOV	a	SMO.

Země	živitelka	poskytovala	jako	každý	rok	prostor	pro	setkává-
ní	 partnerů	 a	 odborné	 semináře	MZe	 a	MMR.	Velkou	 pozornost	
partneři	věnovali	také	debatě	o	rozvoji	venkova	po	roce	2020.	Po-
deváté	se	uskutečnil	také	Večera	venkova,	který	zahájil	ministr	ze-
mědělství	Marian	Jurečka.
)  Více:	 http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/zaver-prazdnin-

-patril-prezentaci-venkova-na-zemi-zivitelce/

Fórum spolupráce 
mezi českými a slovenskými MAS

Ve	dnech	2.	–	3.	10.	2017	se	konalo	diskuzní	fórum	zaměřené	na	
projekty	spolupráce	mezi	MAS	v České	a	Slovenské	republice.	Fó-
rum	se	uskutečnilo	na půdě	MAS	Horňácko	a Ostrožsko z.s.	v	pen-
zionu	Slovácký	dvůr	v	Ostrožské	Nové	Vsi	pod	záštitou	Celostátní	
sítě	pro	venkov	a	navštívilo	jej 68 osob.

Diskuzní	 fórum	 zahájil	 předseda	 MAS	 Horňácko	 a	 Ostrožsko	
Vlastimil	Vaněk.	Na	úvod		se	slova	ujali	Jiří	Krist,	předseda	NS	MAS	

) uDálOsti V síti

http://nsmascr.cz/ostatni/2017/neformalni-jednani-zastupcu-mas-a-vyboru-ns-mas-10-cervence/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/44-rocnik-veletrhu-agrokomplex-v-nitre/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/44-rocnik-veletrhu-agrokomplex-v-nitre/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/44-rocnik-veletrhu-agrokomplex-v-nitre/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/zaver-prazdnin-patril-prezentaci-venkova-na-zemi-zivitelce/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/zaver-prazdnin-patril-prezentaci-venkova-na-zemi-zivitelce/
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ČR,	a Lubomír	Lorencz,	předseda	NSS	MAS,	kteří	mimo	jiné	hovoři-
li	o možnostech	spolupráce	„bez	hranic“	a	fungování	v současnos-
ti	a	po	roce	2023.	Následovala	prezentace	Ingrid	Kociánové,	zástup-
kyně	Ministerstva	pôdohospodárstva	a	rozvoja	vidieka	SR,	která	in-
formovala	 o	 aktuálních	 slovenských	 pravidlech	 pro	 projekty	
spolupráce.	Pravidla	pro	projekty	spolupráce	na	české	straně před-
stavila	Jana	Bujáková	z	MAS	Horňácko	a	Ostrožsko	a	Michaela	Škro-
bánková	z	Hranické	rozvojové	agentury.	Prezentační	část	byla	za-
vršena	 přednáškami	 Romana	 Hakena	 o	 mezinárodní	 spolupráci	
„Balkán“ a Radima	Sršně	o	mezinárodní	spolupráci	„Gruzie“.

Setkání	dalo	impuls	pro	nová	projektová	partnerství	a	vznikl	pod-
nět	na	uspořádání	exkurze	zástupců	MAS	z ČR	na	území	Slovenska.	
Více:	 http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/diskuzni-forum-zame-
rene-na-projekty-spoluprace-mezi-mas-v-ceske-a-slovenske-repub-
lice-jako-impulz-pro-nova-projektova-partnerstvi/

Dubovice: hodnocení kvality, 
posílení venkova v OP 
a vyjednávání pozice 2020+

Zejména	o	hodnocení	kvality	MAS	a	vyjednávání	budoucnos-
ti	MAS	po	roce	2020	bylo	hlavním	tématem	dalšího	neformální	
jednání	členů	NS	MAS	a	výboru,	které	se	uskutečnilo	9.	a	10.	říj-
na	ve	Váňově	statku	v Dubovicích	blízko	Pelhřimova	v Kraji	Vy-
sočina.

Valná hromada NS MAS v jihomoravských
Valticích schválila nové stanovy
a určila trendy k přípravě období 2020+

Zejména	 stanovodárnou	 valnou	 hromadu	 Národní	 sítě	 MAS	
uspořádala	15.	listopadu	2017	na	valtickém	zámku	MAS	Lednicko-
-valtický	areál	(LVA).	Ze	168	členských	MAS	se	zúčastnili	zahájení	
zástupci	128	MAS	a	v průběhu	bylo	přítomno	142	hlasů	rozhodu-
jících,	což	činilo	85%	členů.	Dle	platných	stanov	musela	pro	návrh	
usnesení	hlasovat	2/3	většina	přítomných,	což	byl	také	hlavní	pro-
blém	a	hlavní	důvod	ke	změně	stanov.

Vzájemná pomoc mezi MAS
Předseda	NS	AMS	Jiří	Krist	(MAS	Opavsko)	v úvodu shrnul	mo-

mentální	situaci	MAS,	která	se	týkala	technického	pohledu	(sedmi-
leté	plánovací	období	a	financování,	vícefondové	prostředí)	a	lid-
ské	úlohy	(komunikační	most	mezi	venkovem	a	řídící	orgány,	ohro-
žené	zásady	LEADER).	„Je	potřeba	výměny	zkušeností	mezi	MAS,	
spolupráce	a	síťování.	Poslední	půlrok	byl	komplikovaný	ve	schva-
lování	strategií.	15	MAS	se	vrátilo	do	procesu	schvalování	s	pomo-
cí	NS	MAS	a	také	díky	pomoci	okolních	MAS,“	konstatoval	Krist.

Předseda	také	informoval	o	rozbíhajícím	se	vyjednávání	k	nové-
mu	plánovacímu	období	2020+.	„NS	MAS	bude	aktivním	účastní-
kem	 u	 všech	 jednání,	 která	 se	 budou	 týkat	 tohoto	 období,	 aby	
vstupní	pozice	byla	lepší	než	v	roce	2012-2014,“	uvedl	a	dodal,	že	
NS	MAS	bude	více	času	věnovat	přípravě	období	2020+.	Diskuse	
k současným	procedurálním	problémům	by	měly	ubývat	a	stát	se	
rutinou	s	přibývajícím	počtem	realizovaných	výzev.	„Těším	se	na	ti-
síce	zrealizovaných	projektů,	které	udělají	dobré	jméno	všem	MAS,“	
popřál	 úspěch	 šéf	 sítě	 MAS	 a	 zdůraznil	 také	 nejen	 realizaci,	 ale	
i dobrou	propagaci.	

Místopředseda	Jan	Florian	informoval	o	vyjednávání	s řídícími	
orgány	za	posledních	šest	měsíců	a	nastínil	také	aktivity	v projektu	
OPTP.	Zmínil	školení	CSSF	i	aktivity	v PRV,	IROP,	OPŽP,	OPZ,	MPIN	
i MAP	II.	Na	závěr	zhodnotil	naplňování	Manifestu	CLLD,	kde	jsou	
stanoveny	cíle	vyjednávání	NS	MAS.	

Více	 informací	 je	 uvedeno	 v	 prezentaci	 zveřejněné	 na	 http://
nsmascr.cz/content/uploads/2017/11/informace-pro-MAS-Valti-
ce_15_11_2017.pdf

Nový tajemník: pružně, efektivně, silně
Další	místopředsedkyně	Jana	Kuthanová	 (MAS	Hradecký	ven-

kov)	informovala	o	odchodu	tajemnice	Veroniky	Foltýnové	a	klad-
ně	zhodnotila	její	odvedenou	práci.	Sdělila	také,	že	do	výběrového	

řízení	na	pozici	tajemníka	se	přihlásili	čtyři	zájemci	a	novým	tajem-
níkem	NS	MAS	bude	Petr	Čáp,	který	dosud	působil	v Agentuře	pro	
sociální	začleňování.	Petr	Čáp	představil	svoje	pracovní	zkušenosti	
ve	státní	správě,	v	neziskovém	sektoru	i	v	zahraničí.	Apeloval	na	vy-
tvoření	pružné,	efektivní,	silné	NS	MAS,	která	posiluje	svůj	význam	
v	rámci	regionálního	rozvoje.

Návrh Stanov NS MAS 
Nové	stanovy	byly	diskutovány	po	roční	přípravě	na	mnoha	se-

tkáních	a	ve	finále	zadal	výbor	NS	MAS	jejich	zpracování	Darině	Da-
nielové.	Ze	142	přítomných	členů	s	hlasem	rozhodujícím	bylo	po-
třeba	k	minimální	hranici	pro	2/3	schválení	usnesení	95	hlasů.	Pro	
stanovy	hlasovalo	134	členů	a	8	se	hlasování	zdrželo.	Předseda	Jiří	
Krist	poděkoval	za	tvorbu	a	připomínkování	stanov.	Konstatoval,	že	
stanovy	jsou	důležité,	ale	důležitější	je	dobrá	vůle	dohodnout	se.	

Zvýšení členských příspěvků 
Valná	hromada	 schválila	 zvýšení	 členských	příspěvků	 z 10	na	

15 tisíc	korun	za	MAS.	Ke	schválení	stačila	dle	nových	stanov	již	jen	
nadpoloviční	většina,	tedy	73	hlasů.	Pro	zvýšení	hlasovalo	113	MAS,	
proti	23	a	6	se	zdrželo.	 TSu
)  Více:	 http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-

-hromada/2017-11-valtice/

Národní síť má od nového roku ředitele 
místo tajemnice a stálou kancelář v Praze

Na	základě	změny	Stanov	byla	od	1.	1.	2018	zřízena	nová	funk-
ce	ředitele,	do	které	nastoupil	Mgr.	Petr	Čáp.	Nový	ředitel	byl	vy-
brán	ve	výběrovém	řízení	na	základě	uvolnění	pozice	 tajemnice,	
kterou	opustila	Bc.	Veronika	Foltýnová.	Nový	ředitel	Čáp	přechází	
do	Národní	sítě	MAS	z	Úřadu	vlády	(Agentury	pro	sociální	začleňo-
vání),	kde	měl	na	starosti	spolupráci	s	MAS	a	regionální	rozvoj.	Me-
zi	 jeho	 hlavní	 úkoly	 během	prvních	 dvou	měsíců	 bude	 převzetí	
agendy	od	bývalé	tajemnice,	zřízení	nové	kanceláře	v	Praze	a	pří-
prava	nové	komunikační	strategie	NS	MAS.	

Kontakt	na	nového	 ředitele	 je	 reditel@nsmascr.cz	 a	 telefon	
728	612	165.	Veronika	Foltýnová	zůstává	nadále	spolupracovní-
kem	NS	MAS,	od	1.	1.	2018	se	bude	věnovat	administraci	projek-
tu	„Řešení	problémových	oblastí	komunitně	vedeného	místního	
rozvoje“	financovaného	z	OPTP.

Současně	NS	MAS	otevřela	novou	kancelář v Praze na Seno-
vážném náměstí 23,	která	slouží	jako	zázemí	pro	zaměstnance	NS	

http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/10/Projekty-spolupr�ce-2014-2020_�R.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/10/1931_P��prava-a-prov�d�n�-�innost�-spolupr�ce-m�stn�-ak�n�-skupiny_Ing.-P�ichystalov�_021017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/10/Mezin�rodn�-spolupr�ce-Balk�n_Ing.-Haken_02102017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/10/Mezin�rodn�-spolupr�ce-Balk�n_Ing.-Haken_02102017.pdf
https://www.dropbox.com/s/wz5aq0kc72kt3zi/Activities%20of%20the%20LAG%20Kazbegi%20project.pptx?dl=1
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/diskuzni-forum-zamerene-na-projekty-spoluprace-mezi-mas-v-ceske-a-slovenske-republice-jako-impulz-pro-nova-projektova-partnerstvi/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/diskuzni-forum-zamerene-na-projekty-spoluprace-mezi-mas-v-ceske-a-slovenske-republice-jako-impulz-pro-nova-projektova-partnerstvi/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2017/diskuzni-forum-zamerene-na-projekty-spoluprace-mezi-mas-v-ceske-a-slovenske-republice-jako-impulz-pro-nova-projektova-partnerstvi/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/11/informace-pro-MAS-Valtice_15_11_2017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/11/informace-pro-MAS-Valtice_15_11_2017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/11/informace-pro-MAS-Valtice_15_11_2017.pdf
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2017-11-valtice/
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2017-11-valtice/
mailto:reditel@nsmascr.cz
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MAS,	pracovní	skupiny	i	předsednictvo.	Po	předchozí	domluvě	je	
možné	 využít	 zázemí	 kanceláře	 také	 pro	 každou	 členskou	 MAS	
např.	pro	menší	jednání,	setkání	partnerských	MAS	apod.	Kancelář	
se	nachází	cca	400	metrů	od	hlavního	nádraží	a	nabízí	jednací	stůl	
pro	 5	 osob	 a	 standardní	 vybavení	 pro	 práci	 (tiskárna,	 internet,	
apod.).	 JF

Přehled výstupů z jednání orgánů NS MAS:

http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organi-
zace/usneseni-a-ukoly-z-jednani-vyboru/
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organi-
zace/zapisy-z-jednani-vyboru/
Zápis	z	12.	jednání	Výboru	v	Praze	ze	dne	10.	dubna	2018
Zápis	z	11.	jednání	Výboru	v	Jindřichově	Hradci	ze	dne	14.	března	
2018
Zápis	z	10.	jednání	Výboru	v	Olomouci	ze	dne	13.	února	2018
Zápis	z	9.	jednání	Výboru	v	Praze	ze	dne	9.	ledna	2018
Zápis	z	8.	jednání	Výboru	v	Praze	ze	dne	13.	prosince	2017
Zápis	ze	7.	jednání	Výboru	ve	Valticích	ze	dne	14.	listopadu	2017
Zápis	z	6.	jednání	Výboru	v	Dubovicích	ze	dne	10.	října	2017
Zápis	z	5.	jednání	Výboru	v	Praze	ze	dne	12.	září	2017
Zápis	ze	4.	jednání	Výboru	v	Třemošnici	ze	dne	11.	července	2017
Zápis	z	3.	jednání	Výboru	v	Praze	ze	dne	13.	června	2017
Zápis	z	2.	jednání	Výboru	v	Olomouci	ze	dne	9.	května	2017
Zápis	z	1.	jednání	Výboru	v	Praze	ze	dne	11.	dubna	2017

Plán aktivit do konce roku 2018:

11. a 12. 6. 2018, 10.00
Seminář	IROP	pro	příjemce	6.výzvy,	AVI	MMR,	Pařížská	4

Úterý 12. 6. 2018, 10.00
Výbor	NS	MAS,	RO	SZIF	Olomouc

Úterý10. 7. 2018, 10.00
Výbor	NS	MAS,	Praha,	NIDV	–	Senovážné	náměstí	25

16. – 19. 8. 2018
Agrokomplex,	Nitra

23. – 28. 8. 2018
Země	živitelka,	České	Budějovice

Úterý 11. 9. 2018, 10.00
Výbor	NS	MAS,	RO	SZIF	Olomouc,	Blanická	1

9. – 10. 10. 2018
Valná	hromada	NS	MAS,	Choceň

Úterý 13. 11. 2018, 10.00
Výbor	NS	MAS,	bude	upřesněno

Úterý 11. 12. 2018, 10.00
Výbor	NS	MAS,	Praha,	NIDV	–	Senovážné	náměstí	25

Seminář IROP k revizi pravidel

Centrum	pro	regionální	rozvoj	ČR	ve	spolupráci	s	Řídícím	orgá-
nem	IROP	připravilo	2	semináře	IROP	pro	příjemce	6.	výzvy.	Semi-
náře	se	uskuteční	11.	a	12.	6.	2018	od	10	do	14	hodin	v	prostorách	
Akademie	veřejného	investování	Ministerstva	pro	místní	rozvoj	ČR,	
Pařížská	4,	Praha	1.

Semináře	budou	zaměřeny	na	 revizi	 Specifických	pravidel	pro	
žadatele	a	příjemce,	která	bude	vydána	na	začátku	června	2018	a	na	
administraci	projektů	ve	fázi	realizace	–	Žádosti	o	změnu,	Kombino-
vané	financování,	Žádosti	o	platbu	a	Zprávy	o	realizaci,	dokladová-
ní	způsobilých	výdajů,	nejčastější	chyby.

Z	důvodu	omezené	kapacity	se	mohou	přihlásit	max.	2	zástup-
ci	za	příjemce	na	jeden	ze	seminářů.	Semináře	jsou	identické.

Seminář	11.	6.	2018:
http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci?id=4698

Seminář	12.	6.	2018:
http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci?id=4699

http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organizace/usneseni-a-ukoly-z-jednani-vyboru/
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organizace/usneseni-a-ukoly-z-jednani-vyboru/
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organizace/zapisy-z-jednani-vyboru/
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/vybor-organizace/zapisy-z-jednani-vyboru/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/05/zapis_V�bor_10042018.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/04/zapis_V�bor_14032018.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/04/zapis_V�bor_14032018.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/04/zapis_V�bor_13022018.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/02/zapis_V�bor_09012018.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2018/01/zapis_V�bor_13122017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/12/zapis_V�bor_14112017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/12/zapis_V�bor_10102017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/09/zapis_V�bor_12092017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/07/zapis_Vybor_11072017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/06/zapis_V�bor_13062017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/05/zapis_V�bor_09052017.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/04/zapis_V�bor_11042017.pdf
http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci?id=4698
http://www.crr.cz/cs/crr/kalendar-akci?id=4699
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Evropská komise navrhuje praktický
a moderní rozpočet na období 
2021–2027 pro Evropskou unii,
která chrání, posiluje a brání

Dne	2.	května	2018	Evropské	komise	zveřejnila	návrh	víceleté-
ho	finančního	rámce	pro	programové	období	2021–2027.	

Jde	o	upřímnou	odpověď	na dnešní	realitu,	v	níž	se	od	Evropy	
očekává,	 že bude	hrát	větší úlohu při zajišťování bezpečnosti 
a stability v nestabilním světě	v	době,	kdy	brexit	zanechá	citel-
nou	díru	v	rozpočtu.	Návrh	na	tuto	dvojí	výzvu	reaguje	snížením	
výdajů	a ve	stejné	míře	i	novými	zdroji.	Finanční	prostředky	vyčle-
něné	na	nové	a hlavní	priority	Unie	budou	buď	zachovány	na	stej-
né	úrovni,	nebo	navýšeny,	což	si	nutně	vyžádá	určité	škrty	v jiných	
oblastech.	

Předseda	Evropské	komise	Jean-Claude Juncker	prohlásil:	„No-
vý rozpočet představuje příležitost k utváření budoucnosti nové ambi-
ciózní Unie s 27 členskými státy, které navzájem spojuje solidarita. 
Představujeme praktický plán, jak toho s méně zdroji zvládat více. Svě-
ží vítr v hospodářských plachtách nám sice umožňuje volně dýchat, 
ale neochrání nás před nutností v některých oblastech šetřit. Pevně vě-
řím, že bychom dohody mohli dosáhnout ještě před volbami do Evrop-
ského parlamentu v příštím roce.“

Komisař	 pro	 rozpočet	 a  lidské	 zdroje	 Günther H. Oettinger 
uvedl:	„Tento návrh rozpočtu je skutečně o přidané hodnotě EU. Inves-
tujeme ještě více do oblastí, kde jeden členský stát nemůže jednat sám 
nebo kde je účinnější jednat společně, ať již se jedná o výzkum, migra-
ci, hraniční kontroly či obranu. A pokračujeme ve financování tradič-
ních – ale modernizovaných – politik, jako jsou společná zemědělská 
politika a  politika soudržnosti, protože my všichni máme prospěch 
z vysoké kvality našich zemědělských produktů a regionů, které hos-
podářsky dohánějí ostatní.“

Celkově	Komise	navrhuje	na	období	od roku	2021	do roku	2027	
dlouhodobý	 rozpočet	ve výši	1 135 miliard eur v  prostředcích 
na závazky	(vyjádřeno	v cenách	roku	2018),	což	odpovídá	1,11 % 
hrubého národního důchodu (HND) EU-27.	Tato	výše	závazků	se	
promítá	do 1	105	miliard	eur	 (nebo	1,08	%	HND)	v prostředcích	
na platby	(v cenách	roku	2018).	To	zahrnuje	začlenění	Evropského	
rozvojového	fondu	–	hlavního	nástroje	EU	pro	financování	rozvo-
jové	spolupráce	se	zeměmi	v Africe,	Karibské	oblasti	a	Tichomoří,	
který	 je	 v	 současnosti	mezivládní	 dohodou	 –	 do  rozpočtu	Unie.	
S přihlédnutím	k inflaci	je	výše	rozpočtu	srovnatelná	se	stávajícím	
rozpočtem	na období	2014–2020	(včetně	Evropského	rozvojového	
fondu).

Aby	mohly	být	financovány	nové	a naléhavé	priority,	bude tře-
ba zvýšit stávající úrovně financování.	Investice	do oblastí,	jako	
je	výzkum	a inovace,	mladí	lidé,	digitální	ekonomika,	správa	hranic,	
bezpečnost	a obrana,	přispějí	k prosperitě,	udržitelnosti	a bezpeč-
nosti	v budoucnu.	Bude	například	zdvojnásoben	rozpočet	na	pro-
gram	Erasmus	+	a Evropský	sbor	solidarity.

Komise	zároveň	kriticky	zhodnotila,	kde	by	bylo	možno	dosáh-
nout	úspor	a	kde	zvýšit	účinnost.	Komise	navrhuje	mírně	omezit 
finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku a poli-
tiku soudržnosti	–	v	obou	případech	asi	o 5 %.	Tyto	politiky	budou	
modernizovány,	aby	bylo	stejných	výsledků	dosahováno	s	menšími	
náklady	a	aby	tyto	politiky	zároveň	sloužily	i	novým	prioritám.	Poli-
tika	soudržnosti	bude	například	muset	sehrávat	stále	větší	roli	při	
podpoře	strukturálních	reforem	a dlouhodobé	integraci	migrantů.

Výsledkem	 těchto	 změn	 bude	 obnovení	 rovnováhy	 rozpočtu	
a větší	důraz	na oblasti,	kde	může	mít	rozpočet	EU	největší	dopad.

Jednání	by	tedy	měla	mít	nejvyšší	prioritu	a dohody	by	mělo	být	
dosaženo	ještě	před	volbami	do Evropského	parlamentu	a summi-
tem	v Sibiu	dne	9.	května	2019.	 Zdroj: EK (IP/18/3570)

)  Více	informací:	http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_
cs.htm

Výběr z programového prohlášení
připravované vlády ANO/ČSSD

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A EVROPSKÉ FONDy
Připravíme	jednotný	model	pro	správu	a	prezentaci	územních	

plánů,	který	přispěje	k jejich	jednodušší	čitelnosti	pro	občany	i ve-
řejnou	správu	a	umožní	jejich	vzájemnou	koordinaci.

Budeme	více	koordinovat	národní	dotace –	zaměření	by	mělo	
vyplnit	tzv.	bílá	místa,	která	značí	oblasti,	ve	kterých	není	možné	žá-
dat	podporu	z evropských	fondů.	Zrušíme	neefektivní	dotační	titu-
ly,	ušetřené	peníze	využijeme	na	strategické	a	rozvojové	projekty	
v území,	případně	na	posílení	partnery	žádaných	dotačních	titulů.	
Podpoříme	koncepční	řešení	Smart	Cities.

Zpracujeme ucelenou Koncepci rozvoje venkova, kterou 
dojde ke sjednocení jeho podpory a rozvoje pod správou Mini-
sterstva pro místní rozvoj. Podpoříme spolupráci při řešení 
problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachováme 
principy partnerství s pomocí metody LEADER.

Obnovíme	národní	dotační	titul	pro	strukturálně	postižené	regi-
ony,	který	bude	zahrnovat	nejen	území	stanovená	usnesením	vlády,	
ale	na	základě	konkrétních	statistických	údajů	podpoří	též	postiže-
né	oblasti	vymezené	hranicemi	obcí	s rozšířenou	působností.	Pod-
pora	musí	být	v souladu	se	Strategií	regionálního	rozvoje	ČR	2021+.	
Jako	jeden	z možných	nástrojů	podpoříme	přeshraniční	spolupráci	
s okolními	státy	jako	významný	zdroj	finančních	prostředků	pro	za-
ostalé	či	periferní	regiony.

Vytvoříme	dlouhodobý	nástroj	podpory	podnikání	na	venkově,	
a	to	napříč	rezorty,	s cílem	uchovat	podnikatelský	ruch	a	služby	na	
venkově.	Cílem	podpory	pro	všestranný	rozvoj	venkova	bude	mi-
mo	jiné	zavedení pobídek k zaměstnávání pracovníků v malých 
nebo málo rozvinutých obcích, rozšíření vysokorychlostního 
internetu či podpora rodinných firem.

Vytvoříme	podmínky	pro	úspěšné	a	smysluplné	dočerpání	progra-
mů	v období	2014–2020	v souladu	s obcemi	a	kraji.	Důraz	by	měl	být	
kladen	na	projekty	s největší	přidanou	hodnotou	včetně	vzdělávání	
a budování	veřejné	infrastruktury.	V rámci	EU	budeme	aktivně pro-
sazovat zjednodušení podmínek čerpání evropských fondů po 
roce 2020 a	budeme	prosazovat	podporu	takových	témat,	která	bu-
dou	odrážet	skutečné	potřeby	nejen	státu,	ale	i regionů,	měst	a obcí.

Nové	operační	programy	musí	zohledňovat	zejména	nejzávaž-
nější	problémy	a	potřeby	České	republiky	a	jejich	jednotlivých	čás-
tí.	Společně	s územními	partnery	se	zaměříme	na	integrovaná	řeše-
ní	podpory	socioekonomického	rozvoje	regionů,	měst	i venkova.

Podpoříme	silnou	urbánní	agendu	s důrazem	na	integrované	pří-
stupy	a	aktivně	podpoříme	partnerství	měst	v rámci	Městské	agen-
dy	pro EU.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_cs.htm


Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 218 • 5/2018

A k t u á l n ě  o  v e n k o v u  2 0)

CESTOVNÍ RUCH
Zajistíme	důslednou	podporu	a	propagaci	tuzemské	produkce,	

tradičních	výrobků	a	pokrmů	a	využití lokálních surovin ve stravo-
vání	s důrazem	na	hotelové	a	stravovací	služby,	včetně	mediální	pro-
pagace.

Cestovní	 ruch	musí	 doznat	důstojnějšího	postavení	 vzhledem	
k jeho	významu	pro	regionální	rozvoj	a	národní	hospodářství	vytvo-
řením	samostatné	sekce	na	Ministerstvu	pro	místní	rozvoj.	Budeme	
usilovat	prostřednictvím	změny	kompetenčního	zákona	o zvýšení	
kvality	lidských	zdrojů	jako	klíčového	faktoru	inovačních	procesů.	
Zefektivníme výběr místních poplatků s cílem motivovat obce 
k jejich reinvestování do cestovního ruchu	a	sloučíme	poplatek	
z ubytovacích	kapacit	s rekreačním	a	lázeňským.	Posílíme	dotační	ti-
tul	pro	marketing	a	budování	infrastruktury	cestovního ruchu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření	proti	suchu	a	snahu	o zadržení	vody	v krajině	považu-

jeme	za	věc	nejvyššího	veřejného	zájmu.	Proto	budeme	pokračovat	
v podpoře	účinných	přírodě	blízkých	vodohospodářských	opatření.	
Finančně podpoříme a zjednodušíme povolovací proces při ob-
nově nebo vybudování tisíců menších vodních nádrží v krajině, 
stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele.	Zvýšíme	podpo-
ru	inovativních	způsobů	likvidace	odpadních	vod	(např.	domácí	čis-
tírny	odpadních	vod)	a	opatření	umožňující	náhradu	pitné	vody	za	
dešťovou	tam,	kde	je	to	možné.

V  zájmu	posílení	 strategické	 surovinové	bezpečnosti	 a	 sobě-
stačnosti	 budeme	 prosazovat principy oběhové ekonomiky. 
Do konce roku 2018 předložíme nový zákon o odpadech smě-
řující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na sklád-
kách, a naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Navrhneme kom-
plexní systém motivující občany i  obce ke snížení množství 
odpadů (tzv. recyklační sleva).

Zajistíme,	aby	občan	platil	v rámci	vodného	a	stočného	férovou	
cenu	a	aby	věděl,	komu	a	za	co	platí.	Prosadíme	centrálního	silného	
a	nezávislého	regulátora	v oblasti	vody	hájícího	zájmy	spotřebitelů.	
Podpoříme	v rámci	existujícího	právního	rámce	možnost	získání	vo-
dohospodářského	majetku	zpět	do	rukou	obcí,	krajů	a	státu.	Zajis-
tíme	podporu	těm	obcím,	které	samy	nejsou	schopny	zajistit	inves-
tiční	prostředky	na	obnovu	vodohospodářské	infrastruktury.

VNITŘNÍ BEZPEČNOST A VEŘEJNÁ SPRÁVA
Zjednodušíme	volební	pravidla	tak,	aby	se	občanům	usnadnil	

přístup	k volbám	(včetně	zavedení	korespondenční	volby,	zrušení	
místní	 příslušnosti	 pro	 vydávání	 voličských	 průkazů).	 Prosadíme	
zefektivnění	volby	do	Senátu	zavedením	jednokolového	systému.

Zefektivníme	fungování	veřejné	správy,	přehodnotíme	a	změní-
me	kompetence	ve	vztahu	k samosprávě,	která	by	nadále	spadala	
pod	Ministerstvo	pro	místní	rozvoj,	popřípadě	přesunem	kompe-
tencí	směrem	z centra	ke	krajům	a	obcím.	Budeme iniciovat refor-
mu letitého systému obcí s rozšířenou působností (ORP), který 
z  hlediska spádovosti a souměřitelnosti neodpovídá dnešní 
době a do budoucna by mohl zastřešit spolupráci obcí ve spá-
dových regionech a být neformálním článkem mezi krajskou 
a obecní samosprávou.

Občané	musí	mít	možnost	komunikovat	se	státem	elektronicky	
prostřednictvím	portálu	občana,	pokud	se	tak	rozhodnou.	Zavedeme	
elektronická	ID,	jako	základ	ke	zpřístupnění	elektronických	služeb	ob-
čanům	a	sjednocení	podávání	žádostí	o vydání	občanských	průkazů,	
cestovních	dokladů	a	řidičských	průkazů	na	jednom	místě.	Umožní-
me	elektronická	podání	žádostí	a	platbu	kartou	ve	veřejné	správě.

Zlepšíme	a	zmodernizujeme	služby	České	pošty.	Je	nutné,	aby 
Česká pošta zvyšovala dostupnost a efektivnost svých služeb 
i v menších obcích,	a	to	nejen	prostřednictvím	tradičních	forem	
obsluhy,	ale	především	s využitím	nových	digitálních	forem	opti-
malizovaných	procesů	v souladu	s dynamicky	se	měnícími	potře-
bami	obyvatel,	a	stala	se	tak	hlavním	partnerem	státu	pro	komuni-
kaci	s občany.	Naplněním	svého	poslání	se	Česká	pošta	musí	stát	
atraktivním,	vyhledávaným	a	efektivním	zaměstnavatelem.

Vyhodnotíme	rozsah	a	efektivnost	činnosti	státních	úřadů	a	in-
stitucí	a	uskutečníme	potřebné	organizační	změny	za	účelem	efek-
tivního	vynakládání	prostředků	na	chod	státní	správy.

Připravíme	a	prosadíme	novelu	služebního	zákona.	Státní	služba	
musí	být	otevřená	odborníkům	zvenčí,	je	nutné	odstranit	byrokra-
tické	překážky	při	získávání	vzdělaných	a	motivovaných	pracovní-
ků.	Přehodnotíme	administrativní	náročnost	celého	systému	a	zajis-
tíme	pružnější	pravidla.

Celý	program	je	k	dispozici	zde:	https://www.cssd.cz/aktualne/
aktuality/programove-prohlaseni-vlady-ceske-republiky/

100/10: SMS ČR oslavilo
na Kampě dvojité výročí

Ve	středu	23.	května	se	pražská	Kampa	stala	dějištěm	konferen-
ce	SMS	ČR.	Kromě	GDPR,	střetu	zájmů	a rušení	matrik	došlo	také	
k ocenění	významných	osobností	a ke	spuštění	informačního	sys-
tému.	GDPR	se	obce	nemusejí	obávat,	střet	zájmů	má	našlápnuto	
ke	schválení	v rozumnější	podobě,	běží	příprava	Národního	inves-
tičního	fondu	či	informace	o neblahém	záměru	rušení matrik,	to	
vše	zaznělo	v odborné	části	výroční	konference	SMS	ČR,	která	se	
konala	k desetiletí trvání SMS ČR	a ke	stoletému	výročí	od	vzniku	
Československa.	Záštitu	a osobní	účast	dali	akci	premiér	Andrej	Ba-
biš	 a  členové	 vlády	 Klára	Dostálová	 a  Lubomír	Metnar.	 Součástí	
oslav	bylo	 také	předávání	 ocenění	nejvýznamnějším osobnos-
tem samosprávy	a venkova	uplynulého	desetiletí.	Z rukou	členů	
vlády	převzali	symbolické	ceny	Jan	Florian,	Jan	Kruml	a Jan	Pijáček.	
Čestné	uznání	pak	obdržela	Pavla	Štrobachová.

)  Zdroj: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1622-100-10-sms-cr-
-oslavilo-dvojite-vyroci

SMS ČR předalo ocenění
za příklady dobré praxe

Sdružení	místních	samospráv	ČR	vyhlásilo	vítěze	v pěti	katego-
riích	soutěže	Dobrá	praxe	roku.	Zástupci	obcí	převzali	ocenění	na	
konferenci	u příležitosti	10.	výročí	založení	SMS	ČR	v Lichtenštejn-
ském	paláci.

„Při	výběru	jsme	zohledňovali	hlavně	inovativnost	dobré	praxe	
i celkový	význam	realizovaného	záměru	pro	obec	samotnou.	Cílem	
soutěže	je	kromě	ocenění	práce	a invence	vítězů	také	to,	aby	se	pří-
klady	dobré	praxe	šířily	jako	inspirace	pro	další	obce	a komunální	
politiky,“	řekl	místopředseda	SMS	Jan Sedláček.

V kategorii	„Péče	o životní	prostředí“	získala	cenu	obec	Veselí,	
která	proměnila	zanedbanou	enklávu	uprostřed	obce	v centrum	ak-
tivního	 odpočinku.	 Ocenění	 v  kategorii	„Vybavenost	 pro	 veřejné	
služby“	si	odnesla	obec	Úholičky	za	projekt	rekonstrukce	souboru	
budov	statku	na	návsi,	která	obec	v roce	2010	koupila	od	restituen-
tů	a rozhodla	se	zde	vybudovat	kulturně	společenské	centrum.	Ce-
nu	v oblasti	„Sociálního	klima	na	venkově“	získala	obec	Albrechti-
ce nad Vltavou,	a to	za	projekt	fondu	rozvoje	bydlení	obce,	s jehož	
pomocí	pomáhá	obyvatelům	s předfinancováním	či	kofinancová-
ním	rekonstrukcí	původních	nemovitostí.	Cenu	za	„Kulturu	a spole-

https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/programove-prohlaseni-vlady-ceske-republiky/
https://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/programove-prohlaseni-vlady-ceske-republiky/
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1622-100-10-sms-cr-oslavilo-dvojite-vyroci
https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1622-100-10-sms-cr-oslavilo-dvojite-vyroci
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čenský	život“	porota	udělila	obci	Pištín	za	projekt	„Vaříme,	smažíme	
a pečeme	regionální	potraviny	a seznamujeme	se	s jejich	vznikem“.	
Ocenění	za	„Inovace	na	venkově“	získala	obec	Hvožďany,	a to	za	
projekt	snížení	energetické	náročnosti	budov	tamější	ZŠ	a MŠ	při	vy-
budování	20	geotermálních	vrtů.	 

)  Více: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1618-sms-cr-predalo-
-oceneni-za-priklady-dobre-praxe

Vepříkovská deklarace požaduje podporu 
rozvoje venkova

Sdružení	místních	samospráv	ČR	se	obává,	že	v přípravách	bu-
doucího	nastavení	evropských	strukturálních	investičních	fondů	
(ESIF)	jsou	venkovské	regiony	opomíjeny.	Své	priority	regionální-
ho	rozvoje	v období	po	roce	2020	(2021–2027)	proto	formulova-
li	ve	Vepříkovské	deklaraci,	v níž	požadují	mimo	jiné	snížení	po-
čtu	 operačních	 programů	 a  byrokracie	 spojené	 s  administrací	
projektů,	ale	také	zachování	principu	subsidiarity,	tedy	přístupu,	
kdy	se	problémy	řeší	na	té	úrovni	správy	věcí	veřejných,	kde	je	to	
nejúčelnější.

„V dokumentu popisujeme základní principy, jimiž by se regionál-
ní rozvoj měl po roce 2020 řídit, a  to tak, aby role venkova nebyla 
marginalizována, což by mohlo vést k prohloubení úpadku perifer-
ních oblastí České republiky,“ řekl	místopředseda	SMS	Radim Sr-
šeň. Deklarace	je	podle	jejích	signatářů	výchozím	dokumentem,	
který	shrnuje	postoj	SMS	ČR	před	nadcházejícími	jednáními	s dal-

šími	aktéry,	kterými	jsou	Asociace	krajů,	SMO,	Národní	síť	MAS	ne-
bo	SPOV.

„Venkov je prostředím se specifickými kumulovanými problémy, 
které vyžadují řešení. Udržení života na venkově je v zájmu celé společ-
nosti a mělo by být založeno na využití inovací a chytrých řešení. Prá-
vě do těchto oblastí by podle nás měla podpora ze strukturálních fon-
dů směřovat,“ dodal Sršeň.

)  Více: https://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1605-veprikovska-de-
klarace-pozaduje-podporu-rozvoje-venkova

Šéf SMO Lukl: Naše majetková přiznání 
si promítali v hospodě místo fotbalu

Zákon	o	střetu	zájmů	vznikl	především	kvůli	majetku	současné-
ho	premiéra	v	demisi	Andreje	Babiše	(ANO),	jenže	ve	výsledku	po-
stihl	tisíce	komunálních	politiků.	Ti,	ačkoli	spravují	města	často	ve	
volném	čase,	musí	od	loňského	září	dělat	na	internetu	„majetkový	
striptýz“	a	zveřejňovat,	co	všechno	vlastní,	kolik	berou,	jak	velkou	
mají	hypotéku	nebo	zda	nemají	půjčky.	„Máme	avízo	o	exodu	ko-
munálních	politiků,	pokud	se	zákon	nezmírní,“	říká	předseda	Svazu	
měst	a	obcí	a	starosta	Kyjova	František	Lukl.

)  Více v rozhovoru: http://zdroj.cz/lukl-pro-zdroj-nase-majetkova-
-priznani-si-promitali-v-hospode-misto-fotbalu

Vydáváte zpravodaj?
Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší!

O	nejlepší	obecní	či	městský	zpravodaj	roku	2017	můžete	zabo-
jovat	v celostátní	soutěži,	kterou	již	po	sedmé	vyhlásila	Katedra	po-
litologie	a evropských	studií	Filozofické	fakulty	Univerzity	Palacké-
ho	v Olomouci.

Soutěž	má	podle	Pavla	Šaradína	z Univerzity	Palackého	v Olo-
mouci	podpořit	obce	a města	v aktivitě,	kterou	organizátoři	pova-
žují	za	velmi	důležitou	zvláště	v době	jisté	bulvarizace	médií.	Zpra-
vodaje	tak	zůstávají	věrny	původnímu	poslání	tisku,	tedy	informo-
vání	občanů.

Úkolem	sedmičlenné	poroty,	ve	které	zasedají	zástupci	vyhlašo-
vatelů	a profesionální	novináři,	bude	zhodnotit	došlé	zpravodaje,	
nejen	po	stránce	obsahové	pestrosti,	grafické	přehlednosti,	ale	vzít	
v potaz	i celkový	dojem	zpravodaje.	Od	předloňského	ročníku	hod-

notí	komise	rovněž	nejlepší	zpravodaj	mikroregionů,	svazků	obcí	
a místních	akčních	skupin,	popřípadě	 jiné	platformy	meziobecní	
spolupráce.	Zvláštní	kategorií	je	soutěž	O nejzajímavější	či	nejori-
ginálnější	pravidelnou	rubriku.

Soutěžící	musí	 zaslat	 či	osobně	doručit	dva	výtisky	dvou	 růz-
ných	čísel	zpravodaje	z roku	2017	na	adresu	UNIVES/KPES,	Univer-
zita	Palackého,	Křížkovského	12,	Olomouc	771	80,	a to	nejpozději	
do	5.	června	2018.

Soutěž	vyhlašuje	katedra	ve	spolupráci	s Civipolis	o.p.s.,	UNIVES.EU,	
Angelus	Aureus	o.p.s.	a SMS	ČR.

Vyhlášení	výsledků	se	uskuteční	opět	4.	července	na	Velehradě	
v rámci	Dnů	lidí	dobré	vůle.	Další	informace	k soutěži	naleznete	na	
adrese	www.civipolis.cz.

Samosprávy se mohou opět hlásit
do soutěže Architekt obci

Soutěž	Architekt	obci,	která	oceňuje	spolupráci	mezi	architekty	
a	samosprávou,	vstoupila	do	druhého	ročníku.	Jedná	se	o	zvláštní	
cenu	 soutěže	Architekt	 roku	a	 klade	 si	 za	 cíl	 ocenit	dlouholetou	
spolupráci	 mezi	 architektem	 a	 samosprávou,	 kdy	 je	 hodnocena	
kvalita	 architektonického	 či	 urbanistického	 řešení,	 jeho	 udržitel-
nost,	výběr	a	koncepce	místa,	vzájemná	spolupráce,	komunikace	
s místními	obyvateli	a	v	neposlední	řadě	přínos	pro	kvalitu	života	
obyvatel.	Vypisovateli	 této	soutěže	 jsou	SMO	ČR,	MMR	a	časopis	
Moderní	obec,	jež	se	rozhodli	společně	namotivovat	architekty	i	sa-
mosprávu	k	dlouhodobější	a	koncepčnější	spolupráci	při	přestav-
bách	obcí	a	měst.	

„Poté,	co	si	většina	měst	a	obcí	doladila	základní	infrastrukturu,	
začala	se	důsledněji	věnovat	i	zlepšování	svého	veřejného	prosto-
ru.	Stále	více	radnic	si	uvědomuje,	že	se	jim	v	tomto	úsilí	vyplatí	cí-
levědomě	a	soustavně	spolupracovat	s	architekty,	kteří	mohou	do	
utváření	veřejného	prostoru	v	obcích	a	městech	vnést	nové	pohle-
dy	a	kvalitní	architektonická	či	urbanistická	řešení,“	uvedl	šéfredak-
tor	Moderní	obce	Ivany	Ryšavý.

Obce	mohou	své	přihlášky	zasílat	do	10.	června	2018	na	adresu	
SMO	ČR,	či	v	digitální	podobě	na	email	tuzilova@smocr.cz.	Vítězo-
vé	budou	vyhlášeni	11.	září	2018	v	Centru	architektury	a	městské-
ho	plánování	v	Praze.

)  Zdroj: http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ob-
ce-a-architekti-se-mohou-opet-hlasit-do-souteze-architekt-obci.
aspx
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Města a obce:
Třídění odpadů v obcích nadále narůstá!

Téměř	60	kilogramů	–	tolik	papíru,	plastů,	skla,	nápojových	kar-
tonů	a	kovů	vytřídil	v	průměru	loni	každý	obyvatel	ČR.	Ve	sběrných	
systémech	obcí	tak	v	roce	2017	skončilo	více	než	218	tisíc	tun	pa-
píru,	více	než	139	tisíc	tun	plastů,	přes	133	tisíc	tun	skla	a	přes	4,5	
tisíce	tun	nápojových	kartonů.	Lidé	rovněž	posbírali	téměř	137	ti-
síc	 tun	 kovových	odpadů.	Celkem	 tedy	obce	 k	 recyklaci	 předaly	
přes	632,5	tisíce	tun	papíru,	plastu,	skla,	kovu	a	nápojových	karto-
nů,	což	je	o	46	tisíc	tun	více	než	v	roce	2016.	Vyplývá	to	z	dat	spo-
lečnosti	EKO	KOM.	Srovnáme-li	roky	2016	a	2017,	došlo	k	7,4	%	ná-
růstu	vytříděného	odpadu.

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-
-a-obce-trideni-odpadu-v-obcich-nadale-narusta.aspx

ČR připravuje strategický rámec
oběhového hospodářství 

Experti	na	oběhové	hospodářství	z ministerstva	životního	pro-
středí	se	spolu	se	zeměmi	Visegrádské	čtyřky	zúčastnili	v	Budapeš-
ti	 dvoudenního	 jednání	 k  přípravě	 návrhu	 strategického	 rámce	
oběhového	hospodářství	navazujícího	na	právě	schvalovanou	no-
vou	evropskou	odpadovou	legislativu	v podobě	tzv.	balíčku	k obě-
hovému	hospodářství.	

Seminář	organizovaný	Evropskou	komisí	za	účasti	expertů	na	
oběhové	hospodářství	 z  Finska,	Nizozemí	 a	 Slovinska	měl	 za	 cíl	

představit	již	existující	strategie	a	akční	plány	oběhového	hospo-
dářství	ve	zmíněných	zemích.	Strategie	oběhového	hospodářství	
ČR	bude	průřezem	existujících	politik	z různých	oblastí	souvisejí-
cích	s každodenními	lidskými	činnostmi,	životním	prostředím	i	vý-
hledem	 rozvoje	 cirkulární	 ekonomiky	do	 roku	2040	#Cirkulární-
Česko2040	nebo	#CircularCzechia2040.

Největší	potenciál	oběhového	hospodářství	je	ve	výrobě,	spo-
třebě	a	odpadech,	proto	právě	o	nich	diskutovaly	středoevropské	
země	během	semináře	nejvíc.	„Důraz	na	co	nejrychlejší	zákaz,	ne-
bo	podstatné	omezení	skládkování,	zvýšení	skládkovacího	poplat-
ku	vedoucího	ke	zvýšení	recyklace	a	materiálového	využívání	od-
padů,	znovupoužití	odpadů	a	předcházení	vzniku	odpadů	 -	 jsou	
klíčovými	kroky	k	přechodu	z	odpadového	na	oběhového	hospo-
dářství,“ uvedl	ředitel	odboru	odpadů	MŽP	Jaromír	Manhart.	V tom-
to	duchu	také	připraví	české	MŽP	nové	zákony	o	odpadech	do	kon-
ce	tohoto	roku.	
)  Zdroj:	https://www.mzp.cz/cz/news_180518_Visegrad

Vyživuje půdu, zmenšuje skládky.
Kompost má smysl i svůj mezinárodní týden

Kompost	 je	 důležitým	 hnojivem,	 které	 se	 vyrábí	 z	 biologicky	
rozložitelných	odpadů.	Jeho	prostřednictvím	 je	možné	dodat	do	
půdy	významné	množství	organické	hmoty	a	živin	za	současného	
zlepšení	retenčních	schopností	půdy.	První	týden	v	květnu	patří	už	
tradičně	Mezinárodnímu	týdnu	propagace	kompostu	(Internatio-
nal	Compost	Awareness	Week	–	ICAW).

Po	celém	světě	se	na	začátku	května	konají	akce	zaměřené	na	
podporu	výroby	a	používání	kompostu,	a	to	v	obcích,	podnicích,	
školách	i	v	organizacích,	které	se	kompostováním	zabývají.	Histo-
rie	Mezinárodního	týdne	propagace	kompostu	odstartovala	v	roce	
1995	v	Kanadě.

Proč kompostovat?
Kompost má pozitivní vliv na různé funkce půdy:
1)  Kompost zvyšuje schopnost půdy absorbovat vodu a udržet ji 

i v suchém období déle než u půdy, kde kompost aplikován ne-
byl. Toto je významné zejména ve vztahu k vývoji počasí, kdy su-
cho ovlivňuje pěstování a produkci polních plodin. Aplikací kom-
postu tak uspoříme vodu, která je potřeba k provedení zálivky.

2)  Kompostem jsou doplňovány živiny pro výživu rostlin, organic-
ká hmota způsobuje lepší využití živin, které byly dodány mine-
rálními hnojivy, a jejich absorpci v půdním komplexu.

3)  Kompost navrací organickou hmotu do půdy a podporuje roz-
voj půdní mikroflóry a drobných živočichů.

4)  Zvýšením podílu organické hmoty v půdě dochází ke snížení ne-
gativních jevů jako je eroze a utužení půd.

5)  Při aplikaci kompostu je ukládán uhlík do půdy, která pak plní 
funkci „uhlíkové banky“. Uhlík tak není uvolňován do atmosféry 
v podobě CO2.

Kompostování	zároveň	zajišťuje,	aby	biologicky	rozložitelný	od-
pad	(BRO)	nekončil	na	skládkách,	nezatěžoval	ovzduší	skleníkový-
mi	plyny	nebo	neohrožoval	podzemní	vody	látkami	vznikajícími	při	
jeho	neřízeném	rozkladu.	Problémem	je	u	nás	ale	stále	velké	množ-
ství	BRO,	který	končí	v	černých	popelnicích,	a	tím	pádem	na	sklád-
kách.	Vytříděním	biologicky	 rozložitelných	 složek	můžeme	 snížit	
množství	směsného	komunálního	odpadu	až	o	40	%.	MŽP	proto	už	
v	roce	2015	zavedlo	povinnost	třídit	bioodpad	v	obcích	od	dubna	
do	října.	V	 roce	2016	tak	bylo	vytříděno	889	303	tun	BRO,	což	 je	
o cca	500	000	tun	více	než	v	roce	2014,	kdy	tato	povinnost	neplati-
la.	V	současné	době	pracuje	MŽP	na	novele	původní	vyhlášky,	kte-
rá	obcím	nově	uloží	povinnost	třídit	bioodpad	celoročně.	Odpoví-
dající	čistotu	materiálu	by	obce	měly	zajistit	hlavně	osvětou	mezi	
občany.

V	ČR	jsou	vybudovány	v	každém	kraji	kompostárny	s	dostateč-
nou	kapacitou	na	zpracování	bioodpadů.	Jejich	výstavbu	a	vyba-
vení	podpořilo	MŽP	v	rámci	OPŽP.	Podporu	odbytu	kompostů	za-
jišťuje	ve	svých	dotačních	programech	také	ministerstvo	zeměděl-
ství,	které	podporuje	i	koupi	rozmetadel	pro	aplikaci	kompostu.
)  Zdroj:	https://www.mzp.cz/cz/news_180509_kompost

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-a-obce-trideni-odpadu-v-obcich-nadale-narusta.aspx
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https://www.mzp.cz/cz/news_180518_Visegrad
https://www.mzp.cz/cz/news_180509_kompost
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Krajské sdružení MAS Pardubického kraje
předává zkušenosti gruzínskému regionu
v managementu MAS a rozvoji venkova

Pětičlenná	delegace	z Gruzie	byla	v Pardubickém	kraji	od	8.	do	
13.	 května,	 kdy	 se	postupně	seznamovala	 s  jednotlivými	 tématy	
projektu.	 První	 den	návštěvy	 byla	 věnována	destinačnímu	man-
agementu.	Delegace	 si	 prohlédla	Národní	hřebčín	Kladruby	nad	
Labem,	Lázně	Bohdaneč	a	historické	centrum	Pardubic.	Ve	čtvrtek	
se	setkali	se	zástupci	Regionální	rozvojové	agentury	Pardubického	
kraje,	 Pardubického	 podnikatelského	 inkubátoru	 a	 hejtmanem	
Pardubického	kraje	Martinem	Netolickým.

Pátek	11.	května	patřil	MAS.	Ráno	ředitelka	MAS	Holicko	Michae-
la	Kovářová	seznámila	členy	delegace	s činností	MAS.	Navštívili	Ro-
dinné	a	vzdělávací	centrum	Holoubek,	jež	vyhrálo	1.	místo	v soutěži	
Vzdělávací instituce 2017.	Poté	delegace	navštívila	území	MAS	Li-
tomyšlsko	a	obec	Sebranice,	která	vyhrála	v soutěži	Vesnice	roku	Par-
dubického	kraje	2016	a	mimo	jiné	získala	ocenění	za	péči	o	tradiční	
řemesla	a	za	práci	se	zemědělským	sektorem.	Zde	si	delegace	moh-
la	prohlédnout	faru,	kostel	sv.	Mikuláše	a	byla	seznámena	s činností	
Spolku archaických nadšenců,	který	se	zabývá	tradičními	řemesly.

Po	obědě	výbor	KS	MAS	Pardubického	kraje	seznámil	členy	de-
legace	s výhodami	spolupráce	MAS	a	představil	 jim	dotační	titul	
Pardubického	 kraje	 (Malý LEADER),	 který	 je	 přerozdělován	pro-
střednictvím	MAS	Pardubického	kraje	dále	do	regionu	za	účelem	
rozvoje	občanské	vybavenosti	malých	obcí.

Odpoledne	 si	 gruzínská	delegace	prohlédla	 Statek	 v Uhersku,	
kde	zdejší	sedlák	David	Novák	peče	pečivo	a	vyrábí	sýry.	Poté	Jiří	Ku-
ban	seznámil	přítomné	s projektem	spolupráce	tří	MAS	–	Region	Ku-
nětické	hory,	Holicko	a	Bohdanečsko	a	jejich	společnou	podporou	
výrobců	prostřednictvím	regionálního	značení	–	Kraj Pernštejnů.

A	nakonec	Petra	Pacholíková	vysvětlila	spolupráci	MAS	Region	Ku-
nětické	hory,	MAS	Holicko,	MAS	Bohdanečsko,	MAS	Železnohorský	
region	a	města	Pardubice	na	vzniku	spolku	„Pardubicko – Perníko-
vé srdce Čech“,	jehož	hlavním	cílem	je	s pomocí	aktérů	činných	v ob-
lasti	cestovního	ruchu	zpropagovat	turistickou	oblast	Pardubicka.	Po-
slední	den	gruzínská	delegace	navštívila	Střední	školu	zemědělskou	
a	veterinární	v Lanškrouně	a	relax&sport	resort	na	Dolní	Moravě.

Prohlubování	česko-gruzínské	spolupráce	si	chválí	 ředitel	roz-
vojové	agentury	regionu	Mtscheta-Mtianeti	Shalva	Givishvili.	„Par-
dubický	kraj	je	pro	nás	důležitým	partnerem,	který	nám	může	v	řa-
dě	věcí	pomoci.	Kromě	teoretických	potřebujeme	také	praktické	
zkušenosti,	 které	načerpáme	 jen	 tak,	 že	 se	 setkáme	 s	odborníky	
z těchto	oblastí.	Doufám,	že	naše	spolupráce	je	touto	návštěvou	te-
prve	na	svém	začátku.“
)  Zdroj:	http://pardubicky.nsmascr.cz/aktuality/2018/krajske-sdru-

zeni-mas-pardubickeho-kraje-predava-zkusenosti-gruzinskemu-
-regionu-v-oblasti-managementu-mistnich-akcnich-skupin-a-
-rozvoji-venkova/

Monitorovací výbor OPZ jednal
v MAS Hradecký venkov

Místní	akční	skupina	Hradecký	venkov	zajistila	16.	května	exkur-
zi	pro	členy	Monitorovacího	výboru	Operačního	programu	zaměst-
nanost	na	svém	území	MAS	Hradecký	venkov.

Exkurze	začala	v	pivovaru	Lindr	Mžany,	kde	své	aktivity	a	projek-
ty	 spolupráce	prezentovala	MAS	Hradecký	 venkov.	 Předsedkyně	
Programového	výboru	Jana	Kuthanová	informovala	členy	monito-
rovacího	výboru	o	metodě	LEADER	a	zapojení	členů	MAS	do	pro-
jektu	„O krok napřed“.	Projekt	je	zaměřen	na	komplexní,	systema-

tickou	a	dlouhodobou	přípravu mladých lidí na odchod z ústav-
ní péče a start do samostatného života	 a	 následné	 provázení	
těchto	osob	během	procesu	osamostatnění	se	v	oblasti	zaměstná-
ní.	Dále	navštívili	členové	MV	obecní	úřad,	kde	starosta	obce	Mža-
ny	Tomáš	Valena	pohovořil	o	možnosti	využití	půdních	prostor	pro	
účely	sociálního	bydlení.	Exkurze	pokračovala	do	provozu	Země-
dělské	akciové	společnosti	Mžany.	
)  Více	 se	dočtete	 zde:	http://www.mashradeckyvenkov.cz/view.

php?nazevclanku=exkurze-moniotorovaciho-vyboru-opz&cis-
loclanku=2018050002&rstema=39&stromhlmenu=39

Pardubický kraj dá letos obcím
v rámci POV 66 milionů

V	rámci	pravidelných	cest	po	regionu	navštívil	hejtman	Pardu-
bického	kraje	Martin	Netolický	obec	Přívrat	nedaleko	České	Třebo-
vé.	Kromě	starosty	obce	Jana	Stránského	se	setkání	zúčastnili	také	
zástupci	okolních	obcí,	tedy	Řetové	a	Dlouhé	Třebové.	Přítomné	zá-
stupce	obcí	hejtman	informoval	o	připravovaných	krajských	pro-
jektech	v	oblasti	dopravní	infrastruktury	a	dotačních	titulech	kraje	
v	rámci	Programu	obnovy	venkova	(POV)	či	finančních	příspěvcích	
pro	dobrovolné	hasiče.

Hejtman	se	starosty	hovořil	také	o	krajských	dotačních	titulech	
v rámci	Programu	obnovy	venkova.	Ten	byl	v rámci	krajského	roz-
počtu	pro	letošní	rok	navýšen	na	celkovou	částku	66	milionů	korun	
s tím,	že	dotace je vypsána také pro místní	akční	skupiny	či	na	vý-
stavbu	dětských	dopravních	hřišť.	Mezi	dotace	v rámci	POV	patří	ta-
ké	krajský	příspěvek na provoz venkovských a pojízdných prode-
jen.	Jedním	z úspěšných	žadatelů	je	například	Řetůvka,	která	v loň-
ském	 roce	 získala	 z  krajského	 rozpočtu	 částku	 100	 tisíc	 korun.	
„Problém	malých	prodejen	řešíme	již	od	roku	2008	a	dlouho	jsme	by-
li	jediným	regionem,	který	podobné	dotace	dával.	Záleží	nám	totiž	
na	rozvoji	obcí,	tedy	i	na	udržení	základních	potřeb	jejich	občanů.	Dí-
ky	těmto	prostředkům	se	v	malých	vesničkách	daří	udržet	v činnos-
ti	prodejny	se	základními	druhy	potravin,“	uvedl	hejtman	Martin	Ne-
tolický,	který	si	v Přívratu	prohlédl	prodejnu,	kterou	od	března	loň-
ského	 roku	 provozuje	 sama	 obec	 a	 pro	 letošní	 rok	má	 zažádáno	
o finanční	prostředky	v rámci	zmíněného	dotačního	programu.

Základní služby musí být na venkově zachovány
Hejtman	se	starosty	debatoval	také	o	zachování	základních	slu-

žeb	pro	občany.	„Dostupnost	poštovní	služby	by	měla	být	zachová-
na	i	v menších	obcích,	protože	kromě	své	základní	úlohy,	tedy	při-
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jetí	a	odeslání	zásilky	či	výběru	hotovosti,	plní	ale	také	určitou	so-
ciální	roli	a	je	místem	setkávání	pro	občany.	Jednou	z obcí,	která	je	
součástí	projektu	Pošta	Partner	a	dotuje	provoz	této	služby	je	také	
Dlouhá	Třebová,	kde	pošta	sídlí	v obecní	prodejně,“	uvedl	hejtman	
Netolický.	 Zdroj: Pardubický kraj

http://prostari.cz/?p=12134

Zlínský kraj podpoří nově obce do 500 
obyvatel. Testem budou Hříběcí Hory 

Větší	pozornost	obnově	a	rozvoji	znevýhodněných	území	chce	
věnovat	Zlínský	kraj.	Svůj	Program	na	podporu	obnovy	venkova	
tak	rozšíří	o	nový	dotační	titul	na	finanční	podporu	směřující	právě	
do	těchto	území,	která	 jsou	tvořena	zejména	malými	obcemi	do	
500	obyvatel.

„Z	celkem	307	obcí	Zlínského	kraje	je	102	obcí	do	500	obyvatel,	
tedy	jedna	třetina.	Tyto	obce	ve	srovnání	s	většími	územními	celky	
mají	horší	podmínky	rozvoje	včetně	nižší	administrativní	kapacity,	
potýkají	se	s	horší	kvalitou	občanské	vybavenosti,	vyšší	nezaměst-
naností	a	z	toho	vyplývající	nižší	kvalitou	života.	Proto	se	více	za-
měříme	na	podporu	jejich	rozvoje,“	uvedl	náměstek	hejtmana	Zlín-
ského	kraje	Josef	Zicha,	zodpovědný	za	oblast	strategického	rozvo-
je	a	územní	plánování.

Pilotně	kraj	svůj	nový	dotační	titul	„Obnova a rozvoj znevýhod-
něných území“	pro	období	2019–2021	zacílí	na	území	místní	akční	
skupiny	Hříběcí	hory,	které	je	z výše	uvedeného	pohledu	ve	Zlínském	
kraji	nejproblematičtější.	Konkrétně	jde	o	12	obcí	(Bařice-Velké	Těša-
ny,	Cetechovice,	Dřínov,	Hoštice,	Chvalnov-Lísky,	Kunkovice,	Nítkovi-
ce,	Prasklice,	Šelešovice,	Troubky-Zdislavice,	Věžky,	Zástřizly).

V	těchto	obcích	bude	do	konce	května	proveden	sběr	projekto-
vých	námětů.	Po	jejich	vyhodnocení	budou	nastaveny	parametry	
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dotačního	 titulu	 včetně	 finanční	 alokace.	 Podporovány	 budou	
pouze	aktivity,	na	něž	nelze	získat	dotaci	v rámci	místní	akční	sku-
piny	Hříběcí	hory	či	z	národních	dotačních	programů,	a	které	bu-
dou	zaměřené	na	obnovu	obecního	majetku.	Koordinaci	přípravy	
projektů	do	nového	krajského	dotačního	titulu	zajistí	projektový	
manažer	MAS	Hříběcí	hory.
)  Více:	https://socialnipolitika.eu/2018/02/zlinsky-kraj-chce-pod-

porit-male-obce-500-obyvatel-zavadi-novy-dotacni-titul/
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