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Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

PF 2012. Stejně jako tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, tak i při tříkrálové sbírce může být někdy králů pět… V roce 2012 je všeobecně očekávána ekonomická krize a venkov nebude výjimkou. Možná se ovšem přece jen změní k lepšímu rozpočtové určení daní ve
prospěch vesnic a menších měst (jedna z velkých priorit Spolku pro obnovu venkova), které má brzy projednávat vláda. Foto: TSu
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Aktuálně:
Navržená reforma financování
regionálního školství by
zlikvidovala venkovské školy
Jako ránu pod pás vnímají subjekty, jež
hájí zájmy venkova, návrh reformy systému
financování regionálního školství, se kterým
nyní přichází ministerstvo školství. SPOV ČR
zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem
reformy systému financování regionálního školství, kterou v současnosti předložilo
MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob
likvidace venkovského školství, vzdělanosti
obyvatel venkova a tím i kvality života na
venkově.
Více informací na straně 3
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Rozhovor:
Spolupráce s ČR je největší
a nejlepší, říká Malvína Gondová,
ředitelka slovenské NSRV
Na začátku prosince se ve slovenské Nitře uskutečnila 3. konference věnovaná programu Leader. Jejím pořadatelem byla Národná siet rozvoja vidieka, v jejímž čele stojí od založení Malvína Gondová. Jak říká
v následujícím rozhovoru, slovenská síť se
posunula za tři roky hodně dopředu, zatímco zprvu jen odezírali z úst a zkušeností zahraničních partnerů. Některé jejich aktivity
jsou v současnosti již zaznamenávány i z pohledu celoevropského.
Rozhovor začíná na straně 9
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TÉMA:
Nepřipusťme tunelování
venkova, vyzývá staronový
předseda Spolku Eduard Kavala
Eduard Kavala, Jana Juřenčáková a Radan Večerka. Tři jména, jež vybral Spolek
pro obnovu venkova ČR na valné hromadě
do svého čela. Volba předsedy, dvou místopředsedů a předsednictva byly hlavním
tématem valné hromady, která se konala
20. prosince 2011 v Praze na ministerstvu
zemědělství. Účastníci valné hromady si vyslechli také zprávu o činnosti předsednictva
či zprávu o plnění rozpočtu za uplynulé volební období.
Více informací na straně 5
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Termínový kalendář schůzí
a akcí SPOV ČR pro rok 2012:
Datum
3. 1.
12. – 15. 1.
7. 2.

Místo
Praha – Senát
Brno – výstaviště
Praha – Senát

Program
Schůze – základní školství a jeho reforma
Regiontour 2012
Schůze – veřejná služba a veřejná správa
– stav po reorganizaci ÚP
28. 2.
Praha – ND Smíchov
Den malých obcí
1. 3.
Vyškov – Posádkový dům armády Den malých obcí
6. 3.
Praha – Senát
Schůze – legislativa, venkov a rodina
31. 3. – 4. 4. Brno – výstaviště
Techagro 2012
3. 4.
Praha – Senát
Schůze – RUD – stav, dopady
Duben
Praha – Senát
Konference Venkov EU 2020
2. 5.
Praha – Senát
Schůze – voda v krajině KPÚ, OPŽP
5. 6.
Praha – Senát
Schůze – Program obnovy rodiny
23. – 26. 8.
Nitra – výstaviště
Agrokomplex 2012
30. 8. – 4. 9. České Budějovice – výstaviště
Země Živitelka 2012
13. – 16. 9.
Luhačovice – Lázeňské nám.
Vesnice roku 2012
2. 10.
Praha – Senát
Schůze – Spolupráce SPOV s partnery
Říjen (listopad)
Národní konference Venkov 2012
1. 11.
Vyškov – Posádk. dům armády
Den malých obcí
6. 11.
Praha – ND Smíchov
Den malých obcí
4. 12.
Praha – MZe
Valná hromada SPOV ČR
Prosinec
Praha – Senát, Sněmovna, Hrad Přijetí vítězů SVR 2012
Dále účast v soutěži Vesnice roku 2012, vyjednávacích týmech MZe a MMR a monitorovacím výboru, vydání další knihy Tvář venkova.

NS MAS bude jednat o strategii po roce 2013
Národní síť MAS pořádá rozšířené jednání Pracovní skupiny LEADER. Uskuteční se
10. ledna od 10 hodin v budově Stálého zastoupení Evropské komise v Praze,
tzv. „Evropský dům“ na Jungmannově náměstí. (http://ec.europa.eu/ceskarepublika/
pdf/letacek_ed_tisk.pdf). Na programu bude zejména připomínkování dokumentu nařízení Evropské komise k politice venkova 2014–2020.
Národní síť MAS rovněž vyzývá krajská sdružení MAS, aby zmapovala bílá místa v jejich krajích, upřesnila počet rozšiřujících se MAS, zpracovala přehled fungujících nepodpořených MAS, složení a rozlohu nových MAS a uvedla informace o zbývajících „bílých
místech“ v krajích. Informace zasílejte na adresu: o.spikova@nsmascr.cz. Získané informace zpracuje tajemnice do mapy a informace o MAS poslouží pro odhad zájemců o nově připravované opatření III.4.1. osvojování schopností. Další jednání k tomuto tématu se
uskuteční 24. ledna od 13.30 hodin v Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí (http://www.penzion-pod-rozhlednou.cz/cz/kontakt), kde bude následující den jednat i výbor NS MAS, který oba dokumenty projedná.

Vážení čtenáři,
Zpravodaj venkova vychází v elektronické podobě již celé tři roky. Tak dlouhý čas vyžaduje reflexi, změnu a oživení. Ve snaze přinést vám co nejvíce informací z činnosti
SPOV, NS MAS a jejich partnerů a zároveň reflektovat dění na venkově, v obcích, regionech, institucích v celé jeho šíři, jsme přinášeli obsáhlé informace a „hřešili“ tak trošku na to, že zpravodaj vychází elektronicky a není tištěný. A právě počet stran a rozsáhlost zpravodaje jste nejvíce připomínkovali. Nazrál čas, kdy chceme ubrat textů, více
krátit a spíše jen odkazovat na nejzajímavější informace s elektronickým „pronikem“ na
zdrojové webové stránky. Hlavními pilíři zpravodaje budou tak jako dosud informace
o činnosti SPOV, NS MAS a rozhovor s osobnostmi. Ve většině zpravodajů se bude i nadále objevovat rubrika Téma – a to především při významných událostech, jakými jsou
například soutěž Vesnice roku, hodnocení MAS či jiných významných akcích. Další rubriky budou kráceny, někdy i zcela vypuštěny. Věříme, že Zpravodaj venkova v „novém
kabátu“ se tímto krokem občerství a že pro vás bude i nadále přínosem.
Přejeme vám úspěšný rok 2012.
Za redakci Tomáš Šulák
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Hostem lednové schůze SPOV byl Vlastimil Finke z MŠMT (vpravo). Na snímku dále zleva Radan Večerka, Eduard Kavala a Jana Juřenčáková. Problematice venkovských škol a záznamu z lednové schůze SPOV se budeme podrobněji věnovat v příštím vydání ZV.

Návrh reformy financování regionálního školství
může zlikvidovat venkovské školy, obává se SPOV
Tisková zpráva Spolku pro obnovu venkova ČR k problematice plánovaných změn v oblasti venkovského školství
Jako ránu pod pás vnímají subjekty, jež hájí zájmy venkova, návrh reformy systému financování regionálního školství, se kterým nyní přichází Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V úterý
3. ledna pozval Spolek pro obnovu venkova ČR do prostor Senátu
k debatě na toto téma kompetentní a tématiky znalé představitele
Sdružení místních samospráv a Svazu měst a obcí. Diskuze se rovněž zúčastnili předseda a místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.
Jednoznačně se všichni shodli na tom, že předložený ministerský návrh je naprosto nepřijatelný a ve svém konečném důsledku
zlikviduje venkovské školství. Stejné riziko si kromě SPOV ČR, SMO
ČR, SMS ČR a ČMOS uvědomuje například také Agrární komora

ČR, jejíž zástupci se rovněž schůzky zúčastnili. Na druhé straně barikády se ocitl pan Vlastimil Finke z MŠMT, kterému byl v diskuzi
také věnován dostatečný prostor, ale obavy všech výše jmenovaných se mu vyvrátit nepodařilo. Po více než dvouhodinové diskuzi
přijalo předsednictvo SPOV ČR následující usnesení:
Přijaté usnesení předsednictva SPOV ČR
SPOV ČR zásadně nesouhlasí s koncepčním záměrem reformy
systému financování regionálního školství, kterou v současnosti
předložilo MŠMT a považuje ji jednoznačně za způsob likvidace
venkovského školství, vzdělanosti obyvatel venkova a tím i kvality
života na venkově.

Společné prohlášení SMO a SMS

Pozvánka na Regiontour 2012 k financování regionálního školství
Veletrh cestovního ruchu Regiontour 2012 se koná ve dnech
12. – 15. ledna 2012 v areálu brněnského výstaviště. Spolek pro
obnovu venkova ČR se bude po celou dobu konání veletrhu prezentovat v pavilonu P, společně s Folklorním sdružením ČR a Národní sítí místních akčních skupin ČR. Návštěvníci stánku si budou
moci na reklamních bannerech prohlédnout fotografie z akcí a činností, kterými se Spolek v průběhu uplynulého roku zabýval a domů si odnést propagační materiály, zvyšující povědomí o soutěži
Vesnice roku, včetně výsledků jejich jednotlivých ročníků.
Srdečně zveme k návštěvě stánku SPOV ČR i Vás. Rádi Vás tam
uvítáme a nabídneme malé pohoštění v podobě zabijačkových
specialit, svatebních koláčků a dalších pochoutek. Budeme rádi,
když se u nás „na venkově“ alespoň na chvíli zastavíte.
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

Dne 5. 1. 2012 se na půdě Svazu měst a obcí společně sešli zástupci školské komise SMO ČR a pracovní skupiny pro školství a sport
SMS ČR. Na odborném jednání, kterého se zúčastnil i senátor Marcel Chládek, stínový ministr školství, došly obě strany ke společnému
prohlášení k reformě financování regionálního školství.
Školská komise Svazu měst a obcí ČR a pracovní skupina pro školství a sport Sdružení místních samospráv ČR zásadně odmítají předložený materiál Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství a nesouhlasí s ním zejména z těchto důvodů:
1)	absence analytické části a podkladů a nereálnost předpokládaných termínů účinnosti,
2) neslučitelnost problematiky středního a základního školství,
3)	přímé ohrožení existence dostupného, veřejného, bezplatného
základního školství,
4)	předpokládaného zániku značného počtu základních škol ve
městech a obcích,
5) přenášení povinností státu na rozpočty měst a obcí a jejich občanů,
6) znehodnocení realizovaných investic, mj. i z fondů EU,
7)	zvýšení nároků na rodinné výdaje spojené s povinnou školní docházkou,
8)	koncepce nezajistí stabilitu veřejných financí a zastavení růstu
dluhu.
V nejbližších týdnech se uskuteční v Senátu slyšení za účasti široké veřejnosti.
O jednání Vás budeme informovat.
Zdroj: SMS ČR
Více informací: http://smscr.cz/pracovni_skupiny_SMS.
php?tym=3 a http://smscr.cz/aktuality.php?id=151
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Vítězové soutěže Vesnice roku 2011 navštívili
Senát, Poslaneckou sněmovnu a Pražský hrad
Vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2011 přijal v úterý
6. prosince na Pražském hradě prezident republiky Václav Klaus,
v Senátu jeho předseda Milan Štěch a v Poslanecké sněmovně
předsedové výborů Stanislav Polčák a Pavol Lukša.
Úterní návštěva Senátu, Sněmovny a Hradu byla slavnostní tečkou za již sedmnáctým ročníkem soutěže, která se zrodila na půdě Spolku pro obnovu venkova ČR. „Před lety jsme do vítězné obce pozvali pana prezidenta Havla a ten nám na oplátku nabídl přijetí všech regionálních vítězů na Hradě. Z nápadu se stala tradice,
ve které pokračuje i pan prezident Václav Klaus,“ vysvětlil předseda Spolku a starosta obce Bělotín Eduard Kavala a dodal: „Nejde
však jen o formální potřesení rukou, ale také o otevřenou, asi hodinovou diskuzi nad momentálními problémy našeho venkova.“
Do Prahy se však nesjeli pouze absolutní krajští vítězové. Na
slavnostní přijetí do Senátu dostali pozvání také čerství držitelé
stuh zelených, oranžových, modrých a bílých. Pozdravit je přišel
mimo jiné i ministr zemědělství Petr Bendl. Dalšími, kdo k nim promluvil, byli předseda Senátu Milan Štěch, senátorka Jana Juřenčáková, náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba, Jiří Vač-

kář z MMR a Antonín Lízner ze SMO ČR. Na Pražský hrad už pokračovali jen starostové, ocenění zlatou stuhou. „To je zajímavé.
Někteří jste s sebou vzali manželky, jiní místostarosty nebo finanční poradce,“ zavtipkoval prezident, když se mu ocenění jeden po
druhém představili. Od předsedy Spolku převzala hlava státu dárkový koš plných venkovských produktů jako jsou jablka, hrušky, slivovice, med a ovocný mošt.
Třetí zastavení měli vítězové krajských kol Vesnice roku 2011
v Poslanecké sněmovně. Tam s nimi usedli ke stolu předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Stanislav Polčák, předseda zemědělského výboru Pavol Lukša, náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, poslankyně za Olomoucký kraj Jitka Chalánková a Jiří Vačkář z MMR. Mimo jiné se jejich debata se starosty
točila kolem nespravedlivého systému přerozdělování daní.
Třešničkou na dortu slavnostního dne a již tradičním dárkem Spolku pro starosty byla večerní návštěva divadelního představení. Tentokrát to byla komedie Drahouškové v divadle Kalich. Výkony Jany Paulové, Pavla Zedníčka a Davida Suchařípy byly skutečně excelentní.
Kateřina Kapková, tajemnice SPOV
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Příprava volby členů nového předsednictva SPOV ČR a rozdávání hlasovacích lístků

Nepřipusťme tunelování venkova, vyzývá
staronový předseda Spolku Eduard Kavala
Valná hromada SPOV zvolila na tři roky nové předsednictvo,
zhodnotila minulé období a schválila plány do budoucna
Valná hromada Spolku pro obnovu venkova začala netradičně. Předseda Spolku Eduard Kavala zapálil svíčku u obrazu bývalého
prezidenta ČR Václava Havla, který pár dnů předtím zemřel a vzpomněl na dva osobní zážitky s Havlem.
Eduard Kavala, Jana Juřenčáková a Radan Večerka. Tři jména, jež vybral Spolek pro obnovu venkova ČR na valné hromadě do svého čela. Volba předsedy, dvou místopředsedů
a předsednictva byly hlavním tématem valné hromady, která
se konala 20. prosince 2011 v Praze na Těšnově na ministerstvu zemědělství. Účastníci valné hromady si ale vyslechli také zprávu o činnosti předsednictva či zprávu o plnění rozpočtu za uplynulé volební období.
Kavala: „Nepřipusťme tunelování venkova.“
Starosta Bělotína a předseda Spolku Eduard Kavala se vyjádřil k docházce členů předsednictva na schůze Spolku a k práci krajských organizací, zhodnotil stav členské základny, vzpomněl spolupráci s partnerskými organizacemi, nezapomněl se zmínit o palčivém problému zvaném RUD, promluvil na téma Vesnice roku,
představil čerstvě vydanou publikaci Tvář venkova - Venkovské
stavby 2011 atd. „Při naší návštěvě na Hradě jsem si dovolil říct panu prezidentovi, že nám jsou obce tunelovány a při setkání v Se- Eduard Kavala představuje novou publikace z edice Tvář venkova
nátu, které tomu předcházelo, jsem si dovolil říct, že jsou naše ob- „Venkovské stavby 2011“
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Jiří Vačkář z MMR
ce v těžké situaci. Stále ještě žijeme v zemi obrovského blahobytu,
ve srovnání s tím, co jsem měl možnost poznat. Na druhou stranu
ale, jestli nám někdo v zemi sebere finanční zdroje, zlikviduje nám
obchodní síť, pošty, stavební úřady, venkovské školství a chce veškeré zdroje pro následující období převést do center, tedy do měst
nad 20 tisíc obyvatel, pak to není nic jiného než tunelování venkova, ze kterého se stane už jen noclehárna. Chci vás vybídnout k tomu, abychom takovou zrůdnost nedopustili,“ uvedl Kavala.

nit připravovanou změnu zákona o obcích. „Návrh už měl být
v rámci připomínkového řízení dotčených orgánů 8. prosince vrácen a za Spolek v pracovní skupině opět nikdo nebyl. Budeme se
ještě snažit změnu tohoto zákona ovlivnit přes pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně. Doufám, že do budoucna se tato situace zlepší a obce budou přizývány alespoň k těm záležitostem, které se jich bezprostředně týkají,“ řekla Juřenčáková.

Florian: „Krajské Spolky musí přizvat politiky.“
Z úst místopředsedy SPOV a předsedy Spolku v Karlovarském
kraji Radana Večerky zaznělo mimo jiné, že Spolek je chápán jaNa Eduarda Kavalu navázal člen předsednictva SPOV Jan Floriko zástupce českého venkova ministerstev a jako celostátní part- an, když řekl, že Školy pro obnovu venkova by mohly být dobrou
ner díky tomu, že zůstal nepolitickou organizací.
příležitostí pro přizvání politiků do práce Spolku. Florian zároveň
vyzval krajské organizace, aby politiky zvaly na svá jednání a inforJuřenčáková: „Při setkání se starosty
movali je o dění na venkově. „Svého času jsem si dělal analýzu –
vždy narazíme na aktuální téma.“
v Jihomoravském kraji – a došel k závěru, že nadpoloviční většina
zastupitelů (v Senátu a Poslanecké sněmovně) má nějaký vztah
Senátorka a místopředsedkyně SPOV Jana Juřenčáková infor- k venkovu. Nabádal jsem tehdy k tomu, aby o těchto lidech vaše
movala o událostech kolem rušení poboček České pošty. „Zúčast- organizace věděly. Nemyslím si ale, že by podobné analýzy proběhnila jsem se jednání s generálním ředitelem České pošty, který mi ly ve všech krajích. Tito lidé by přitom mohli řadu návrhů předložit
potvrdil, že seznam 58 obcí, kde by měly být pobočky zrušeny, zákonodárcům, což se nám nikdy nemůže podařit,“ uvedl Florian.
vznikl z dojmu, že daní starostové budou této změně nakloněni.
Pokud ovšem obec na zrušení pobočky ČP nepřistoupí s tím, že na
Hanačík: Železnice a konference Venkov 2011
sebe tuto službu nepřevede, začne ČP jednat s jiným obchodním
partnerem. Pokud se žádný nenajde, zůstane pobočka ČP v dané
Spolek také bojoval o zachování provozuschopnosti železniční doobci zachována. Ovšem v období do roku 2017 se opravdu počítá pravy na venkově. Jak přítomné upozornil předseda středočeského
s rušením pošt,“ řekla Juřenčáková a dodala, že při setkáních se SPOV Radomír Hanačík, tendence k tomu, že veřejná železniční dostarosty vždy dojde i na nějaký aktuální problém, naposledy na při- prava nebude zachována, se vloni podařilo zastavit. „Ale tak, jako se
pravovanou reformu účetnictví obcí. „Mluvila jsem o tom s prvním nedozvídáme o celé řadě věcí, tak jsme se jen čirou náhodou dozvěnáměstkem ministra financí a zjistila, že existuje pracovní skupina, děli, že v meziresortním připomínkovém řízení probíhá materiál, ktekterá tuto reformu připravuje a v níž jsou zastoupeni pouze členo- rý vznikl na Správě železniční a dopravní cesty a který poprvé od revé SMO. Navrhla jsem proto i svoji účast za Spolek a přizvání zá- voluce písemně staví obce do role nežádoucího prvku v jakémkoliv tystupce ze SMS, abychom věděli o připravovaných změnách včas,“ pu rozhodování této problematiky. Naštěstí se nám daný materiál
uvedla dále senátorka a připomněla také, že se bude snažit ovliv- podařilo všemi možnými cestami rozšířit a dostal se do připomínko-

Pavel Sekáč z MZe

Místopředseda SPOV Radan Večerka
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Jan Kruml na valné hromadě

Účastníci valné hromady

vého řízení Hospodářské komory a jiných, kteří k němu vyjádřili nesouhlas. Problematika je zmíněna i v jednom z výstupů Národní konference Venkov 2011 a dostane se na stůl ministra. Měl jsem to štěstí, že jsem se minulý týden pohyboval ve sněmovně, právě když se
tam projednával rozpočet a proto tam byla řada poslanců, se kterými jsem měl možnost tuto problematiku napříč politickým spektrem
projednat. Nakonec se tato záležitost dostala i do pětiminutového
rozhovoru s ministrem dopravy,“ uvedl Hanačík a vyzval přítomné,
aby této problematice i nadále věnovali pozornost. „Materiál, v němž
se počítá s možností, že majitelem železnic stane někdo jiný než stát,
byl připomínkován proto, že měl být předložen vládě, což se zatím
nestalo. Ministerstvo financí už skrytě zareagovalo vydáním cenového věstníku, ve kterém už ta negativa, která jsou v materiálu obsažena, predikuje. Pokud si tak veřejnou železniční dopravu ve veřejném
závazku objedná stát nebo kraj, je to z pohledu cenového věstníku
v pořádku a zaplatí 9,60 Kč za kilometr. Naproti tomu obec zaplatí 49
Kč za kilometr. Znamená to jednoznačné vyloučení možností obce zasáhnout do všech těchto problémů, přestože obec by měla být první,
kdo by se o to měl starat,“ vysvětlil předseda středočeské organizace
Spolku Radomír Hanačík. Na závěr zhodnotil Národní konferenci Venkov 2011, jejímž byl Spolek pořadatelem. „Myslím si, že konference
dopadla nadmíru dobře i co se týká splnění všech závazků zúčastněných partnerů, včetně finančních. A doufám, že tím, že se podařilo
přinést Národní konferenci Venkov na půdu Spolku, budou na ní participovat také další krajské organizace a předávat si tuto dobrou praxi i do budoucna,“ uzavřel svou řeč.

tuje celá řada institucí, drobných sdružení a dalších podobných
aktivit, které zajímá toto téma. Jedním z nich by mělo být i ministerstvo práce a sociálních věcí. „Chtěl bych poprosit, abychom
se pokusili zmapovat všechny tyto organizace a uzavřeli s nimi dohodu o spolupráci. Pokud by to Spolek zastřešil, mělo by to větší
váhu i u MPSV. Dále bychom se měli pokusit u Úřadu vlády najít
pro Spolek zastoupení, abychom mohli reagovat na různé vzniklé situace,“ řekl Tomiczek.

Tomiczek: „Program obnovy rodiny
zajímá řadu institucí. Měly by se zmapovat.“
Na valné hromadě se nechal slyšet také předseda moravskoslezského SPOV Jan Tomiczek, jeden z autorů Programu obnovy
rodiny. Uvedl, že na konferenci v Malenovicích se ukázalo, že exis-

Vojtěch Ryza (vlevo) při přestávce

Kavala: „Podporujme připomínková místa.“
V závěru diskuse se dostal ke slovu Eduard Kavala, který řekl, že být připomínkovým místem obnáší velké množství práce
a bylo by řešením podporovat připomínková místa. „My máme
k dispozici jedinou pracovnici a pak svůj volný čas po večerech.
Spolupráce se SMO i SMS funguje. Teď se například jedná o problematice reformy financování regionálního školství. SMS vytvořil pracovní výbor a dostali jsme nabídku mít tam své zastoupení. Na jednání ve Vyškově jsme to odsouhlasili a delegovali
našeho člena. To, na čem se usnesou, bude i naším stanoviskem,“ uvedl Kavala a jako příklad připomněl: „Například Honza Florian odvedl obrovský kus práce na stavebním zákoně.
Protože jsme tím, kým jsme, tak to probíhá, jak to probíhá. Myslím si ale, že jeho práce nebyla zbytečná a v daném okamžiku
zabrzdila tuto záležitost. Na ministerstvu zemědělství nás berou jako partnery.“
Ze zápisu tajemnice SPOV Kateřiny Kapkové
zpracovala šum
(Celý zápis z valné hromady naleznete na www.spov.org)
Rozhovor se staronovým předsedou SPOV přineseme
v příštím vydání Zpravodaje venkova.

Radoslav Hanačík promlouvá k účastníkům jednání
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Předsednictvo právě volí předsedu SPOV

Výběr informací z Valné hromady SPOV

Volba předsednictva SPOV ČR na období
2011–2014:
1. 225 hlasů – Kavala Eduard (předseda)
2. 218 hlasů – Florian Jan
3. 210 hlasů – Juřenčáková Jana
(1. místopředsedkyně)
4. 182 hlasů – Řezníček Jiří
5. 171 hlasů – Winter František
6. 162 hlasů – Rampas Stanislav
7. 158 hlasů – Večerka Radan
(2. místopředseda)
8. 156 hlasů – Harnová Marcela
9. 133 hlasů – Hroch Pavel
Další členové předsednictva, jmenovaní krajskými organizacemi: Berdychová Martina (KHK), Hanačík Radomír (StČ),
Hannig Leoš (OK), Kosel Jiří (ParK), Kvapil
Jindřich (Lib), Peša Zdeněk (JMK), Peterka
Luboš (JiČ), Ryza Vojtěch (ZK), Salcmanová Tamara (PlzK), Švaříčková Zdenka (V),
Tomiczek Jan (MSK), Tyl Václav (Úst).

Byly zvoleny:
–	Mandátová komise, návrhová komise a volební komise ve složení: Zdeněk Peša (předseda), Marcela Harnová, Václav Tyl, Marie
Cimrová, Olga Špiková
–	Ověřovatel zápisu: Viktor Liška
–	Revizní komise pro příští volební období ve
složení: Jana Vaníčková, Marie Cimrová,
Jaroslav Knap a náhradnice Marie Trnková
Následně bylo projednáno a schváleno:
1. Program valné hromady
(příloha č. 1 zápisu)
2.	Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR
za období 2008–2011, včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH
(příloha č. 2 zápisu)
3. Zpráva pokladníka o plnění rozpočtu
(příloha č. 3 zápisu)
4. Zpráva revizní komise (příloha č. 4 zápisu)
5. Termínový kalendář akcí SPOV ČR r. 2012
(příloha č. 5 zápisu)
6. Jednací řád
7. Rozpočet na rok 2012 (příloha č. 6 zápisu)
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Tajná volba druhého místopředsedy
ganizacemi. Iniciovat možnosti KO ve spolupráci s regionálními deníky.
• Spolupracovat s Národní sítí místních akčních skupin, Národní observatoří venkova,
Celostátní sítí pro venkov, SMO ČR, SMS ČR,
Agrární komorou ČR, Asociací soukromého zemědělství, Svazem českomoravských
spotřebních družstev COOP a dalšími.
• Žádat o finanční podporu na svoji činnost
centrální a regionální orgány ČR.
• Pracovat v souladu s nastavenými prioritami a schváleným programem Desatera pro kraje.
• Pokračovat s krajskými reprezentacemi
v práci na posílení krajských POV a stabilizovat soutěž Vesnice roku na krajské úrovni.
• Aktivně se zasazovat o zachování státních a veřejných služeb na venkově (např.
pošty, regionální železniční tratě).
• Věnovat pozornost rodinné problematice.
• Aktivně se podílet na akci Má vlast na
Vyšehradě.
• Věnovat pozornost aktivitám, které ohrožují venkovské školství, účetnictví samospráv
a regionální dopravu.

Valná hromada se řídila Jednacím řáPodrobnější informace najdete v zádem, který byl schválen na valné hromadě
Revizní komisi pro příští období v tom- pise z jednání valné hromady na www.
SPOV ČR dne 6. 12. 2006. Zapisovatelem to složení: Jana Vaníčková, Marie Cimrová, spov.org / Informace o SPOV / Záznamy
byla jmenována Kateřina Kapková. Osob- Jaroslav Knap a náhradnice Marie Trnková
z jednání
ně bylo přítomno celkem 59 členů.
Předsednictvo: Jan Florian, Marcela Harnová, Pavel Hroch, Jana Juřenčáková, Eduard
Kavala, Stanislav Rampas, Jiří Řezníček, Radan
Večerka, František Winter. Předsedou byl
z jejich středu následně zvolen Eduard Kavala, 1. místopředsedkyní Jana Juřenčáková
a 2. místopředsedou Radan Večerka.

Předseda volební komise Zdeněk Peša

Plán činnosti
Valná hromada SPOV ČR ukládá předsednictvu:
• Nadále se zasazovat ve spolupráci s partnery a MF ČR o přijetí zákona o rozpočtovém určení daní, který nebude diskriminační pro venkovské obce.
• Dopracovat rozpočet do jednotlivých
rozpočtových položek s pověřením provádět změny výdajů v průběhu roku dle přijatých příjmů tak, aby rozpočet byl vždy
minimálně vyrovnaný.
• Ve spolupráci se všemi vyhlašovateli
projednat a dopracovat změny podmínek
soutěže Vesnice roku 2012.
• Prohloubit mediální činnost Spolku
v návaznosti na spolupráci s krajskými or-

Adventní zátiší se vzpomínkou na zemřelého
prezidenta Václava Havla
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Spolupráce s Českou republikou?
Ta je úplně největší a nejlepší

R

Říká v rozhovoru Malvína Gondová, ředitelka slovenské Národní sítě rozvoje venkova (NSRV)
Na začátku prosince 2011 se ve slovenské Nitře uskutečnila 3. konference věnovaná programu Leader s názvem Střednědobé hodnocení PRV SR 2007–2013 a nová politika rozvoje
venkova v EU. Jejím pořadatelem byla Národní síť rozvoje venkova, v jejímž čele stojí od založení Malvína Gondová. Jak říká
v následujícím rozhovoru, slovenská síť se posunula za tři roky hodně dopředu. Zatímco zprvu jen odezírali z úst a zkušeností zahraničních partnerů, některé jejich aktivity jsou v současnosti již zaznamenávány i z pohledu celoevropského.
NSRV podepsala na konferenci v Senci partnerskou smlouvu s Národní sítí MAS ČR. Obdobný závazek spolupráce podepsala NS MAS také s nově ustavenou profesní organizací
Národní sítí slovenských MAS (NSS MAS).

Proč organizujete tuto konferenci, co na ní bylo nejtěžší
a co vás na ní těší?
Tato konference je vlastně výroční konferencí Národnej siete
rozvoja vidieka a koná se již potřetí. A také potřetí je zaměřená na
program LEADER. Myslíme si, že je to téma, které všechny zajímá
a že je třeba o něm také stále mluvit. Problémem bylo to, že jsme
stále čekali na návrh nového nařízení Evropské komise k rozvoji
venkova, který byl zveřejněn teprve v polovině října, a než se vytvořily nějaké názory, zabralo to delší čas. Takže se nám datum stále posouvalo, až se skoro posunulo pod vánoční stromeček. Takže
nejtěžší bylo nastavit tento program tak, aby byl zajímavý, a aby ta
témata, o kterých budeme hovořit, lidem něco dala.
Jedná se o konferenci zaměřenou na program LEADER. Jakou část vaší činnosti tvoří spolupráce v Leaderu s místními
akčními skupinami v rámci Národní sítě rozvoje venkova?
V současné době se na LEADER orientuje množství aktivit a musím zopakovat to, že je to stále téma, které je pro nás nové. Je tam
množství otázek i problémů a ještě se k tomu přidává i debata
o novém plánovacím období EU 2014–2020. Je tam množství témat, která nemá kdo s MASkami rozebírat anebo jim udělat prostor pro to, aby se mohly tyto problémy řešit. Všeobecně mohu
říct, že ostatní beneficienti Programu rozvoje venkova mají své organizace, platformy – ať už se jedná o polnohospodáře, obce, lesníky – ti nás až tak moc nepotřebují. Naopak cítíme potřebu ze
strany MASek po aktivitách sítě.

Současná koordinátorka Národní sítě rozvoje venkova Malvína Gondová je původním povoláním zahradní architektka. Vystudovala vysokou školu v Lednici na Moravě. Tomuto oboru se pak nějaký čas
i věnovala.
MASky samotné. Anebo na národní úrovni jsme spolupracovali
v propagaci. Čeští partneři se zúčastnili Agrokomplexu v Nitře a my
jsme přijeli a vystavovali na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
Setkávali jsme se na různých konferencích apod. Takže dá se říct,
že polovina všech našich zahraničních aktivit je spolupráce s Českou republikou.

Určitě vaše práce pro MAS není jen pět procent nebo jen
Máte zmapováno, kolik akcí pořádáte centrálně pro celé
tři procenta aktivit, které rozdělují ve IV. ose Programu roz- Slovensko a kolik v jednotlivých krajích?
voje venkova místní akční skupiny. Dokážete říct, kolik proCelostátních aktivit je přibližně deset procent z celkového pocent tvoří vaše spolupráce s MAS? Je to polovina? Třetina? čtu. Samozřejmě, když se dělá něco celostátně, je tam více účastMožná polovina. Ale budeme se snažit to v následujícím roce níků a větší obnos peněz. Zbytek jsou regionální akce.
snížit. Protože síť by měla fungovat pro všechny osy – nejen pro tu
jednu. Takže musíme hledat další témata.
Sídlem vaší národní sítě je Nitra, nikoliv Bratislava. Myslíte si, že je to tak lepší?
Na této konferenci jste prezentovala aktivity slovenské
Určitě ano (smích). Ale vážně – myslím si, že centralizace všeho
národní sítě pro venkov, hovořila jste i o zahraničních ces- pod státní správu nebo veřejnou správu není úplně tím nejlepším
tách, na kterých můžete srovnávat. Jak hodnotíte spoluprá- krokem. My jsme využili toho, že Agentura pro rozvoj vidieka (ARci s Českou republikou?
VI) zde funguje již třináct let. Za tu dobu má na Slovensku své jméÚplně největší a nejlepší. Nebereme vás příliš jako zahraničí no i zkušenosti, množství kontaktů na úrovni jiné, než jaké jsou naa proto je to pro nás všechno jednodušší k pochopení – i kvůli ja- příklad s ministerstvem. Řekla bych osobnější, bližší. O tu vzdálezykové bariéře, která v podstatě ani neexistuje, kvůli blízké vzdá- nost až tak nejde, mezi Bratislavou a Nitrou je jen 90 kilometrů,
lenosti. Takže i proto bylo těch společných aktivit s Českou repub- takže jestli se jede do Nitry nebo do Bratislavy, na tom až tak nesejde.
likou nejvíc. Ať už se jedná o spolupráci jednotlivých regionů či (V Nitře sídlí také zemědělská platební agentura – PPA, pozn. aut.)
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daly dohromady společnou výstavu. Toto bylo velmi
Věnovala jste se venkovu i před tím, než jste
dobře oceněno a mělo by se to objevit i v připravovase stala koordinátorkou NSRV?
né publikaci jako spolupráce sítí na regionální úrovni.
Ano deset let před tím jsem pracovala v AgentuMyslím, že už začínáme být více vidět. A pokud Sloře pro rozvoj venkova. A ještě před tím jsem byla zavensko nepopletou se Slovinskem, jsme také rádi.
hradní architektkou. Vystudovala jsem k tomu vysokou školu v Lednici na Moravě, chvíli jsem se tomuJak byste vysvětlila jednoduše obyvatelům vaší země, co
to oboru i věnovala zahradní architektuře, krajinotvorbě, životnímu
prostředí. Od roku 1995 jsem ale nastoupila do agentury, pět let je Národní síť rozvoje venkova a jak funguje, k čemu slouží?
Použila bych finský slogan „Connecting people“ – tedy sjednojsem se věnovala i projektům PHARE na ministerstvu polnohospodárstva, náhle i v cestovní kanceláři a potom jsem se znovu vráti- cení lidí, to znamená dostat je za společný stůl i když jsou protichůdných názorů. To se nám třeba dnes podařilo. Dostat k jednola do agentury, kde už jsem pak působila dalších šest let.
mu stolu zástupce regionálních samospráv, místních akčních skuCo je pro vás na té současné práci nejzajímavější? Co vám pin, ministerstva zemědělství, platební agentury. Někdy to není
lehké, protože častokrát se ti lidé nechtějí poslouchat navzájem.
v poslední době udělalo největší radost?
Teď mám dobrý pocit (smích), když vidím, že se lidem líbí, co Stále si však myslím, že když se o problémech hovoří a hledají se
děláme. Když to i ocení a něco jim to dá. Tehdy jsou najednou pryč řešení, tak se najdou. Třeba ne okamžitě, ale je nutné o problévšechny starosti, které jsme měli při přípravě. Stejně tak, jako když mech vědět a snažit se je vyřešit společnými silami. Když se každý
jsme dělali exkurzi pro polské zemědělské poradce. Nebylo snad- z nás zavře do své kanceláře nebo svého domu, pak ke společnéné vymyslet týdenní program pro třicet lidí. Ale když odjížděli, dě- mu cíli nedojdeme. A tohle je to síťování - to, o co se tady snažíkovali a řekli, že nyní vidí Slovensko úplně jinak, než jak ho vníma- me. Poskytovat lidem možnosti k setkávání – na různých úrovních
a při různých aktivitách – aby měli možnost spolu komunikovat.
li doteď, tak to vám úplně stačí k radosti.
Jaké další nejbližší aktivity vás čekají?
Často jezdíte do zahraničí, také do Bruselu. Jak je v zahraŽe by spánek? (smích)
ničí slovenská síť vnímána v kontextu těch ostatních?
Přiznám, že zpočátku jsme se snažili odezírat od ostatních. FunJe mi líto, myslel jsem aktivity…
govaly sítě LEADER, které se většinou přetransformovaly na národní
Začátkem roku se uskuteční výstava v Polsku, na kterou jsme povenkovské sítě. Ti lidé už za sebou měli zkušenosti. Pro nás byl pojem „síťování“ velmi zvláštní a nechápali jsme zprvu, co má zname- zvaní. S tím bude velká práce. A jak už jsem řekla, budeme hledat
nat. První setkání tedy byla taková, že jsem se snažila především vi- nová užitečná témata, která by mohla lidi zajímat a někam je zase
dět, jak to funguje u ostatních. Nyní už se velmi inspirujeme u ostat- posunout. A určitě budeme také přizváni k tomu, abychom se účastnili nastavování nových pravidel pro budoucí prograních a některé věci, které se nám zde podařily, už se
movací období Evropské unie. To bude oříšek. A jinak?
nám podařilo prezentovat také na evropské úrovni.
Poběžíme ve svých kolejích, v aktivitách, kterými se
A za úspěch považuji, že tyto prezentace byly celkem
dosud zabýváme, budeme pokračovat dál.
vysoce hodnocené. Například naše společná účast
Rozhovor vedl Tomáš Šulák
na výstavě sítí – bylo to pojato tak, že sousední zeVíce na: http://www.nsrv.sk/ a http://www.arvi.sk/
mě Maďarsko, Polsko, Slovensko a Česká republika
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Předseda NS MAS František Winter podepsal partnerskou smlouvu s Národní sítí rozvoje venkova, zastoupenou její manažerkou Malvínou Gondovou (vlevo) a s Národní sítí slovenských MAS s její předsedkyní Andreou Hradiskou. Na dalších snímcích je pohled do
konferenčního sálu a vystoupení koordinátorky Celostátní sítě pro venkov ČR Zuzany Dvořákové.

Spolupráci čtyř česko-slovenských sítí
potvrdili partneři ve slovenském Senci
Výměna zkušeností MAS v nynějším programu LEADER a příprava budoucí
evropské politiky pro venkov
3. mezinárodní konference NSRV:
Vzájemnou spolupráci čtyř česko-slovenských sítí potvrdili její aktéři v rámci mezinárodní konference věnované hodnocení Programu
rozvoje venkova ve slovenském Senci.
Národní síť Místních akčních skupin ČR, která je v Česku jedním
z hlavních partnerů Celostátní sítě pro venkov, uzavřela partnerské dohody s Národní sítí rozvoje venkova SR a Národní sítí slovenských MAS.
Všechny tyto čtyři sítě bude vzájemně spolupracovat na novém projektu vzdělávání pro manažery a aktéry MAS v Česku a na Slovensku.
Sítě:
NS MAS ČR – Národní síť Místních akčních skupin ČR, zájmová profesní organizace MAS v ČR
CSV – Celostátní sítˇpro venkov, oficiální platforma Programu
rozvoje venkova v ČR
NSS MAS – Národní síť slovenských MAS, zájmová profesní organizace MAS v SR
NSRV SR – Národní síť rozvoje venkova SR, oficiální platforma
Programu rozvoje venkova v SR
ENRD – Evropská síť pro rozvoj venkova, oficiální platforma Programu rozvoje venkova v EU
ELARD – Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova, zájmová profesní organizace národních sítí MAS

hodnocení a analýzy
Již tradičně se v posledním měsíci v roce sešly 14. prosince 2011
v Senci místní akční skupiny ze Slovenska, Česka a dalších zemí
k diskusi o metodě LEADER, jejich úspěších a budoucnosti. Prosincovou konferenci doprovázely analýzy Střednědobého hodnocení
Programu rozvoje venkova SR a nesla se v duchu plánování vizí nové politiky rozvoje venkova v Evropské unie pro období 2014–2020.
Konferenci organizovala Národní síť rozvoje venkova Slovenské
republiky.
V úvodní části konference přednesli příspěvky zástupci slovenského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova a zemědělské
platební agentury. Hlavním problémem je nedostatečné čerpání
financí některých slovenských MAS. Příkladem byly dvě MAS, které za celou dobu ještě nerealizovaly přes místní subjekty ani jeden
projekt.
Evropské zkušenosti a příprava nového období
Následoval příspěvek zástupce Evropské komise – DG Agri, který shrnul historii programu z pohledu EU a představil návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozvoji venkova.
Účastníci konference byli také seznámeni s prací Evropské sítě
pro rozvoj venkova (ENRD) a síťováním venkova v evropských zemích. Celkově je v EU zřízeno 88 národních/regionálních sítí a je
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Místopředseda NS MAS Jiří Krist předává symbolický klíč z mezinárodního setkání evropských aktérů venkova LEADERFEST 2011 ve
Štrambeku, předsedkyni NSS MAS Andrei Hradiské, která by měla
organizovat LEADERFEST 2012 v Levoči.
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Prezentace György Mudriho z DG AGRI, Evropské komise na téma
„Nová politika rozvoja vidieka v EÚ a budúcnosť prístupu Leader
v návrhu nariadenia Európskej komisie pre nasledujúce programovací obdobie“.

podpořeno 2 308 MAS, které pracují metodou Leader. Nejvíce MAS
je Polsku (338), Česká republika je na šestém místě (112) a nejméně MAS je na Maltě (3).
Svými zkušenostmi přispěla zástupkyně MAS z jednoho z nejsevernějších míst Evropy – finské části Laponska. Dále referovali zástupci Ministerstva zemědělství Estonské republiky, Národní venkovské sítě Maďarska a Celostátní sítě pro venkov České republiky. Ve svých prezentacích hovořili o implementaci metody Leader
v jednotlivých zemích, o územním pokrytí MAS v jednotlivých zemích a o plánování dalšího programového období EU.

podepsána partnerská smlouva mezi NSRV SR a NS MAS ČR. Takto
formálně zpečetěné partnerství bude využito pro připravovaný projekt s CSV, který bude organizován také za podpory NS MAS ČR.
V průběhu konference se uskutečnila i diskuze s ministrem zemědělství a rozvoje venkova Zsolt Simonem, který z důvodu nabitého programu nemohl na konferenci setrvat. Rychlá a přímá diskuze
byla na téma plnění plánu PRV SR a náhled na budoucí období.
V programu dále pokračovala prezentace Nitranského samosprávného kraje, která přiblížila spolupráci úřadu a MAS. Na závěr prvního dne prezentovala studii srovnání financování MAS Andrea Hradiské, předsedkyně NSS MAS a východoslovenské MAS Lev. Ve vyKlíč z Moravy pro příští LEADERFEST v Levoči
stoupení představila organizaci, pohled MAS na implementaci
Národní síť MAS ČR na konferenci zastupovali předseda Franti- metody Leader a PRV, a návrhy řešení z pohledu MAS.
šek Winter a místopředsedové Jiří Krist a Jozef Jančo, kteří společČesko-slovenské partnerství
nou prezentací představili činnost sítě a seznámili s Národním stranárodních organizací MAS
tegickým plánem Leader 2014+, který organizace prezentuje jako
pohled na budoucnost metody Leader ve venkovském prostoru.
Druhý den konference byla v úvodu podepsána partnerská
V závěru své prezentace předali symbolický softwarový klíč před- smlouva mezi NS MAS ČR a NSS MAS, a tím potvrzena spoluprásedkyni Národní sítě Slovenských MAS (NSS MAS) k uspořádání Le- ce, která již nyní zahrnuje společná jednání na téma jak by měla
aderFESTu, a tímto byla zahájena éra střídání setkání Leaderů ev- pokračovat metoda LEADER po roce 2013. Celé dopoledne probíropských zemí mezi Českou a Slovenskou republikou. LeaderFEST haly workshopy na téma „Jak pokračovat s implementací metody
by se měl konat ve východoslovenské Levoči na přelomu poloviny LEADER v novém programovém období?“. MAS byly rozděleny na
roku 2012.
malé, střední a velké dle velikosti území. Poslední skupina byla pro
regionální samosprávu a její možnosti v rozvoji území.
Příprava projektu pro přenos zkušeností mezi SR a ČR
Na závěr konference byly odprezentovány výsledky pracovních
Při prezentaci Malvíny Gondové, manažerky Národní sítě rozvo- skupin, které budou využity pro další vyjednávání s ministerstvem
je venkova SR (NSRV SR), byl představen projekt, který bude realizo- k možným úpravám programu pro toto i následující období.
ván ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov ČR a je zaměřen na
Tomáš Šulák, Olga Špiková
přenos zkušeností mezi českými, moravskými a slovenskými MAS.
Fotografie z konference: http://www.nsmascr.cz/index.
V návaznosti na již víceletou spolupráci byla v průběhu konference
php?id=fotogalerie_zobraz.php&cislogalerie=1413

Představení česko-slovenského projektu spolupráce MAS

Účastníci konference
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STAV ČLENSKÉ ZÁKLADY NS MAS ČR K 1.1.2012
MAS členové NS MAS ČR
MAS Šluknovsko

MAS Zlatá cesta

MAS Pobeskydí

MAS Dolní Morava
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NS MAS připravuje kampaň „Je nás šest milionů“
na podporu MAS v příštím plánovacím období EU
Výbor jednal v jihomoravské Černé Hoře také o zlepšení propagace metody LEADER
Zejména o přípravě kampaně na podporu MAS a rozvoje venkova v příštím plánovacím období a zlepšení propagace metody LEADER jednal 16. prosince 2011 v Černé Hoře v Moravském krasu
výbor NS MAS. Zabýval se například také výzvami PRV v roce 2012,
zlepšením pravidel pro opatření IV. osy a mezinárodními aktivitami.

Z

Zpráva o činnosti za uplynulé období

14. – 15. 11. Sedlčany – Konference VENKOV 2011
22. 11. Jeseník – jednání SMOJ (Svaz měst a obcí Jesenicka)
– bílá místa v OK – vysvětlení zástupcům obcí Jesenicka, jak rozhýbat MAS Jesenicko, jaká bude podpora apod.
23. 11. Levoča – Konference MAS Prešovského kraje – prezentace pozice MZe ČR a Vize NS MAS ČR, další postup při prosazování společných zájmů
24. 11. Praha – Návštěva u ministra Bendla (Winter, Krist,
Špiková) – podpora SMO a SPOV, posílení venkova, snížení vlivu agrární lobby
29. 11. Praha – Monitorovací výbor, pardubický krajský úřad
– řešení bílých míst v Pardubickém kraji
2. 12. Praha – Kulatý stůl u ministra – diskuze byla zaměřena na podobu Společné zemědělské politiky EU po roce 2013
v kontextu připravované Rámcové pozice k legislativním návrhům k reformě Společné zemědělské politiky EU zveřejněných
Evropskou komisí dne 12. 10. 2011

12. 12. Praha – Jednání na MMR s náměstkem Braunem
o LEADERu, v dalším plánovacím období bude vytvořen společný program MMR a MZe – počátkem ledna budou vytvořeny koordinační skupiny
13. – 14. 12. Senec (Slovensko) – Konference NSRV v Senci
– podepsání partnerských smluv s Národní sítí rozvoje venkova
SR a Národní sítí slovenských MAS, dohoda o LeaderFESTu na
Slovensku, společný projekt CSV ČR a NSRV SR na přenosu
zkušeností

P

Plán výzev PRV
schválený Monitorovacím výborem

Jarní kolo (únor/březen 2012):
I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (příjem žádostí březen)
I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjem žádostí proběhne samostatně již v únoru)
I.1.4 Pozemkové úpravy (příjem žádostí březen)
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
(příjem žádostí březen) – poslední výzva: cca 400 mil. Kč
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (příjem žádostí březen)
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (příjem žádostí březen)
– předpokládaná alokace: 40% zbývající částky – cca 65 mil. Kč
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Letní kolo (červen 2012):
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění (příjem žádostí předběžně od 30. 6., závisí na schválení modifikace programového dokumentu Evropskou komisí)
Podzimní kolo (říjen 2012):
I.1.2 Investice do lesů
I.1.4 Pozemkové úpravy (v případě nevyčerpání rozpočtu opatření již v jarním kole příjmu žádostí)
I.3.4 Využívání poradenských služeb
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
III.1.3 Podpora cestovního ruchu
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce
– předpokládaná alokace – 40% zbývající částky – cca 65 mil. Kč
Projekty budou již přijímány dle vzoru projektů spolupráce – žádost
hned a přílohy až dodatečně (obrácený způsob administrace).

Zájem o společný fond pro venkov
v příštím programovému období
Radim Sršeň, člen PS Mezinárodní spolupráce, informoval o jednání ELARDu v Bruselu dne 9. 12. 2011. Problémem je, že v současné legislativě je nechán na členských státech limit EAFRD min.
5% financí pro LEADER, ale ostatní fondy bez jsou úplně bez určení. Je plánován společný fond pro evropské finance a poté rozdělení do MAS dle výběru. Předpokládá se partnerství i ve městech.
V této fázi je potřebné, aby MAS upozornily na metodu LEADER,
protože rozdělení je na národních státech. Je potřeba si z návrhu
vzít to své a využít velké manévrovací možnosti na úrovni členských
států. Upozorňuje na setkání evropských MAS v březnu. Další setkání MAS – LINC – 12. – 14. Června v Estonsku.
Místopředseda NS MAS Jiří Krist upozornil, že detaily se musí
zpracovávat na národní úrovni. Poslanci se zabývají velkými problémy, ale nařízení projde s minimálními úpravami. Musíme prosadit myšlenku, že partnerství zde již existují a je zbytečné zakládat
podobné na stejných místech.
Sršeň upřesňuje, že na jednáních v Bruselu není prezentováno,
že by na stejných místech měly vznikat MAS různého druhu.
Dle Krista by metoda Leader mohla být částečně implementována ve městě, ale v žádném případě to není zájmem MAS. Městské jednotky by se neměly stát nadřazené MAS. Petr Sušanka
z Karlovarského kraje upřesňuje, že rozhodně nesmí být požíváno
slovo LEADER pro města, protože by to popřelo již význam tohoto
slova. Základem je integrovaná strategie území a strategický plán
je jeho součástí. Sršeň upozorňuje, že při možnosti zrušení ROP
budeme muset čelit tlaku krajů, aby nechtěli ROP nahradit financemi, které by měly být pro LEADER.
Člen monitorovacího výboru EAFDR Radan Večerka představil
závěry jednání s MMR. Musíme MMR nabídnout MAS. Je potřeba
upozornit na kvalitu MAS a předat metodiku hodnocení. Pro další období bude potřeba certifikace a toto je dobrý podklad. Navrhuje udělat pracovní skupinu a navrhnout možná řešení ještě před
dalším jednání s MMR. Vztahy fondů by měla definovat smlouva
na národní úrovni. Večerka navrhuje dát finance do jednoho fondu a poté dávat limitky přes bankovní institut.
Místopředseda NS MAS Petr Kulíšek připoměl, že na konferenci v Polsku v červnu se představila myšlenka vytvořit průvodce jak
chápat návrh nařízení. Struktury budou ve státech jiné, ale navrhnout možnosti.
V závěru diskuze byla shoda, že musí být jedna strategie k dosažení cílů a je potřeba koordinovat fondy, aby došlo k jejich synergii a tím dosažení cílů (priorit).
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Jiřina Karasová z Jihočeského kraje upozornila, že je potřeba také myslet na přechodné období. Jak budou MAS financovány a zda
jsou již nějaké návrhy na řešení při přechodu období. Večerka dodává, že toto není problém jenom MAS, ale i administrace z pohledu ministerstvech. Krist upřesnil, že MAS je účelová organizace
a musí si najít i jiné formy financování. Sušanka navrhuje se zaměřit na možnou podporu pomocí fondů ESF a dalších – programy,
které by byly financovány v letech 2013–2015.
Výbor NS MAS ČR se pokusí zajistit seminář na valné
hromadě NS MAS ČR, který by nastínil možnosti financování MAS v přechodném období. Organizace bude mimo
Výbor NS MAS ČR.
Kroky pro dosažení cílů pro
další programovací období
Jiří Krist představil personální zajištění a organizaci kampaně
„Je nás 6 milionů“ – petiční akce, koordinace práce PS, Výboru
a členů, organizace „Rady vlády pro venkov“.
Akční plán:
1.	Je potřeba navrhnout technické podmínky pro realizaci místního rozvoje se zapojením místních komunit. Definovat úlohu MAS v jednotlivých programech, navrhnout procenta, koordinaci na ministerstvech atd. Na jednání místopředsedů a předsedy
v předvečer jednání NS MAS ČR byla navrhnuta schůzka PS Leader,
PS Vize a Rozšíření a dalších zájemců 10. 1.2011 v Praze.
2.	Spuštění intenzivního lobbingu na všech úrovních. Základem
strategie budou dvě skupiny zástupců MAS, jejichž činnost bude částečně podpořena rozpočtem NS MAS ČR (cestovní náklady).
A. vyjednávací skupina (5–6 osob, dle zkušeností tematicky
zaujmou vyjednávání (Winter, Krist, Hamplová, Sršeň, Pošmurný,
Čárková)
B. podpůrná skupina (Florian, Kulíšek, Šulák, Špiková)
3.	Petiční kampaň je potřeba projednat se SPOV, AK a dalšími nevládními organizacemi na venkově. Petice by měla zaujmout
100 % venkovských starostů – termín leden, únor, březen. Téma bude obecně dle cílů Prčické výzvy. Další podpisy od neziskových organizací a podnikatelů.
4.	Jmenování Rady pro venkov ze zástupců venkova. Přizváni
budou zástupci ministerstev, parlamentních a senátních výborů orientovaných na venkov. Je potřeba transparentně jednat
o kompetencích na venkově, kdo je za co odpovědný – měla
by být akce členů NS MAS ČR a MAS.
Výbor NS MAS ČR schvaluje Akční plán na 1. pol. roku
2012 na prosazení požadavků NS MS ČR v rámci plnění
NSP Leader 2014+:
Propagace NS MAS ČR
Místopředseda Jozef Jančo představil aktivity v propagaci MAS
– vytvoření pozice PR (public relations) manažera, databáze projektů a inovací PRV pro CSV. V Sedlčanech byl vytvořen materiál na
návrh realizace PR z pohledu NS MAS ČR (příloha), který by byl financován částečně z CSV v rámci propagace PRV. Vytvoření databáze projektů financovaných z Leaderu. S organizací, která představila filmovou databázi na konferenci Venkov, nebyla navázána
další spolupráce, protože nebyly nastaveny podmínky přijatelné jak
pro NS MAS ČR, tak pro CSV.
Propagace venkova bude v koordinaci s ostatními organizacemi
(SPOV, SMS, SMO). Vyhlašovatelem bude NS MAS ČR a další organizace se připojí. Podobně jako se NS MAS ČR připojila k akci RUD.
Postup propagace se bude také odvíjet od možnosti financování MZe. Večerka doporučuje fázovat akce, aby došlo ke koordinaci s akcemi ostatních organizací působících na venkově (Vesnice
roku, kraje, zemědělci). Dufková doporučuje propagovat i na místní úrovni ve zpravodajích MAS.
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Výbor NS MAS ČR ukládá PS doplnit materiál „VENKOV
jako místo pro důstojný život“ o rozpočet a finanční zdroje pro každou položku. Výbor NS MAS ČR schvaluje návrh
PS na mediální kampaň se zmiňovaným doplněním. Výbor dává souhlas se šířením kampaně a ukládá koordinaci plánu s dalšími organizacemi. Členové NS MAS ČR jsou
vyzývání k doplňování návrhů prezentace na PS.

–
–
–
–
–
–
–

členské příspěvky do 15 tis. Kč ročně
poslední výzva na IV.1.2. – reálně červen 2013
předpokládanou alokaci na fiche je nutno uvádět již ve výzvě
předpis na transparentnost výběru a střet zájmů
výsledky hodnocení do formuláře ŽoD
povinnost informovat žadatele o získání bodů
žádosti odvolaných žadatelů na SZIF

IV.2.1.
– měřitelné indikátory budou uplatněny i na udržitelnost projektu
Zprávy z pracovních skupin
–	společný výstup musí mít význam pro území všech spolupracujících MAS, neslouží pouze konkrétní MAS nebo konkrétní obci
– Výzvy:
PS Leader
– březen 2012 – 40 % alokace – 65 mil. Kč
Jan Florian představil náměty na úpravu pravidel opatření IV. osy
– říjen 2012 – 40 % alokace – 65 mil. Kč
PRV.
– červen 2013 – 20 % alokace – 30–40 mil. Kč

Z

Dne 10. ledna 2012 se uskuteční jednání (příprava „kuchařIV.1.1.
–	počet obyvatel bude posuzován dle roku 2009 – z důvodu pří- ky“) pro uchopení návrhů Nařízení k CSF a SZP – podklad pro
lobbing.
růstku a úbytku
– Dodavatel – nesmí být propojen personálně ani osobně
– možné přesuny z IV.1.1. z let 2012 a 2013 do roku 2014

KALENDÁŘ AKCÍ v roce 2012
po út st čt pá so ne

akce

místo

po út st čt pá so ne

LEDEN

3

4

5

6

7

9 10 11 12 13 14 15

Regiontour

Brno

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

7

3

4

2

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

3

2

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
26 27 28 29 30 31

DUBEN

3

VH NS MAS ČR

Rumburk

4

5

6

7

Techagro

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

6

7

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

3

4

5

Č. Budějovice
Č. Budějovice

Modlitba za domov

Krabčice u Řípu

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2

Brno

3

6

14 15 16 17 18 19 20

Má Vlast Vyšehrad

Praha

ELARD

Štrasburk

28 29 30 31
1

2

9 10

11 12 13 14 15 16 17

6

7

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

5

6

7

3

4

1

2

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

Levoča (SK)

3

18 19 20 21 22 23 24

5

Konference Venkov ?

26 27 28 29 30
LeaderFEST

8

4

29 30 31

21 22 23 24 25 26 27

25 26 27 28 29 30

Země Ţivitelka
Země Ţivitelka

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13

7

2
9

1

LISTOPAD

5

Nitra (SK)
Č. Budějovice

1

8

Urbis Invest

Agrokomplex
Země Ţivitelka

8

Brno

8

4

7

Brno

2

3

6

Techagro

Českopolská konference?
3rd LINC Conference

Estonsko

PROSINEC

KVĚTEN

5

2

9 10 11 12

Techagro

1

6

3

4

1
8

30

ČERVEN

8

1

16 17 18 19 20 21 22

5

7

8

23 24 25 26 27 28 29

4

6

24 25 26 27 28 29 30

Brno

9 10 11 12 13 14 15

7

5

4

1
8

ZÁŘÍ

7

19 20 21 22 23 24 25

2

4

27 28 29 30 31

ŘÍJEN

BŘEZEN

27 28 29
6

3

5

1
8

20 21 22 23 24 25 26

5

2

30 31

SRPEN

ÚNOR

30 31
6

místo

1

8

ČERVENEC

1
2

akce

3

4

5

6

7

1

2

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Konference NSRV ?

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 166 • 01/2012
NS MAS ČR, o.s.

Senec (SK)

Z

Z činnosti NS MAS

16

Je požadováno jakékoliv zamezení vazeb při výběrovém řízení
na organizaci při zakázkách nad 500.000 Kč. V diskuzi na toto téma byla vznesena připomínka na in-house výjimku (pokud organizace dělá více jak 90 % zakázek pro obec za obvyklé ceny, tak
je možno vybrat v řízení).
Úkol: Zjistit přesné znění požadavku na transparentnost
výběrového řízení – výklad IV.1.1. a IV. 1.2.

bude pod záštitou Folklorního sdružení a SPOV, Techagro (1. – 4. 4.
2012) je organizováno společně se SPOV a Urbis Invest (24. – 27. 4.
2012) je v jednání. Veškeré výstavnictví bude financováno CSV na
podporu propagace PRV. Krist navrhl zvážit účast na Urbis Invest
z důvodu omezených prostředků.

Účast na výstavách v roce 2012
Tajemnice NS MAS Olga Špiková informovala o průběhu příprav
výstav, které mají vztah k venkovu. Regiontour (12. – 15. 1. 2012)

Podrobnosti a další informace najdete v zápise z jednání: http://
www.nsmascr.cz/index.php?id=zobraz_dokumenty_slozky.
php&cislo_id=50&dir_id=543

Jednání Podvýboru LEADER při ENRD
Jan Florian informoval o jednání v Bruselu 23. 11. 2011. V EU
PS Mezinárodní spolupráce
je 2308 MAS. ČR je na 3. místě v čerpání finančního plánu (33 %)
Radim Sršeň upozornil, že ve Štrasburku se 18. dubna koná ak- – po Nizozemsku a Rakousku. Na jednání se zejména diskutovalo
ce ELARDu. Členský poplatek do ELARD pro rok 2012 je 6 tisíc nad strategiemi pro příští období a detailně se představil návrhu
EUR. Je možnost upořádat jednání ELARD v Bruselu – 70 % roz- nařízení EK.
počtu z vlastních zdrojů na setkání v roce 2013 nebo 2014 (75 tis.
Akce ENRD:
EUR – cca 2 mil. Kč). Večerka upozornil, že MMR dává dotace na
březen 2012 – setkání 400–450 MAS v EU – Brusel
mezinárodní setkání NNO. Mohlo by zajistit určitou prestiž ČR a
12.–15.6. LINC, Tartu, Estonsko
zaměřit se na naše těma. Špiková informuje o projektu MZV, kte21.–23.9., Leader forum, Austria
rý nebyl podpořen z důvodu nedostatečných finančních prostředků ministerstva.
Podklady: http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/commiÚkol: Zjistit jaká je možná podpora od MMR na organiza- ttees/leadersubcommittee/en/7th_leader_subcommittee_en.cfm
ci mezinárodních setkání NNO.
Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
Valná hromada v Rumburku
Jan Florian dále informoval o spolupráci MAS a iniciativy Plzeň
Členové NS MAS ČR dostali k dispozici koncept jednání valné – Evropské hlavní město kultury 2015, konferenci Fórum pro krehromady NS MAS ČR v Rumburku. Schválili, že valná hromada se ativní Plzeň 2011. NS MAS ČR byla vyzvána ke spolupráci na příuskuteční dne 15. 3. 2012 a organizovat jí bude KS NS MAS Ús- pravách a prezentaci Plzeňského kraje. Je zde možnost připravit
teckého kraje.
projekt spolupráce mezi MAS – Plzeňský, Karlovarský, Středočeský
a další. Přehled míst kam zvát lidi na výlety a akce – tematické stezKonference VENKOV 2012
ky: Tři tematické osy: Baroko / Land-art / Industrial.
Krajské sdružení Jihočeského kraje by mělo zájem o organizaci
Výbor NS MAS přijal nové členy: MAS Českomoravské pomezí
Konference Venkov 2012 pod záštitou NS MAS ČR. Navrhuje konání v Nových Hradech v přírodním prostředí (MAS Sdružení růže). a MAS Radbuza.
Návrh bude předán na MZe Celostátní síti pro venkov. Výbor NS
Ze zápisu tajemnice Olgy Špikové vybral a upravil TSu
MAS bude informováni o jednáních.

Národní síť MAS vstupuje do nového roku
s novým dynamickým logem
Národní síť MAS vybrala ve veřejné soutěži na jednotný vizuální styl také nové logo.
Soutěž byla vyhlášena 11. července 2011.
Zájemci mohli předkládat své návrhy do 31.
srpna. Celkově byly přijaty čtyři návrhy. První kolo výběru se odehrálo 22. září v prostorách ministerstva zemědělství při příležitosti
jednání PS Propagace a medializace. Hodnotitelé se zabývali obsahovou stránkou návrhů, možností modifikace loga a originálnosti návrhu. Z předložených návrhů byly

vybrány dvě firmy, které byly osloveny a pozvány k osobní prezentaci.
V druhém kole soutěže, které proběhlo
v Humpolci 11. října 2011, se představili
tvůrci dvou vybraných návrhů: Vectris s.r.o.
(Rožnov pod Radhoštěm) a KA Production
(Praha). Po prezentaci členové Výboru NS
MAS vybrali hlasováním návrh firmy Vectris
s.r.o. Nový styl je užíván od 1. ledna 2012.
Celý nový styl měl být jednoduchý, elegantní, komunikativní, moderní a viditelný.
Dle názoru většiny členů Výboru NS MAS ČR

nový styl takový je a dává možnost nové invence, nového myšleni a nového směru.
Nové logo (logotyp) je tvořeno grafickým
symbolem a textovou částí se zkráceným názvem Národní sítě Místních akčních skupin
České republiky. Tyto dvě části jsou nerozdělitelné a nesmí být, kromě výjimečných případů, používány samostatně.
Nové logo obsahuje grafické symboly,
které obsahují prvky:
–	tři body (představující zástupce veřejného, privátního a neziskového sektoru) se
„molekulárně“ spojují v jeden centrální
a druhotně tak tvoří pomyslnou síť místních akčních skupin
–	kruh kolem centrálního bodu symbolizuje jednotu seskupení a zároveň prostředek
k předávání získaných zkušeností a informací individuálním členům.
Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR
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Česko hledá SuperMAS
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Názor

Máte strategii vytvořenou komunitním
způsobem plánování? Systematicky a pravidelně vyhodnocujete fiche? Neomezujete
konzultace? Snažíte se být poradenskou
agenturou? Sestavujte databáze potenciálních projektů? Nabíráte nové členy? Jste
aktivní v národní síti MAS? Spolupracujete
s vysokými školami? Zveřejňujete pravidla
pro výběr projektů? Propagujete svoji MAS
v celostátních médiích? Vyvíjíte mimořádné
aktivity? Jestliže ano, pak máte šanci se stát
SuperMAS a získat řádově statisícové bonusy. Vypovídají kladné odpovědi něco o skutečných přínosech vaší práce pro region?
Domnívám se, že poměrně omezeně.
Hodnocení, v dotační hantýrce často označované jako evaluace, se v oblasti veřejných
intervencí využívá poměrně krátce, je vyžadováno zejména u programů spolufinancovaných z unijních fondů. Nejen v programu Leader je však často zaměňováno s kontrolováním, které spíš hledá odchylky praktického
stavu věcí od určitého formalizovaného žádoucího stavu. Sedí čísla dle plánu? Došlo ke
zveřejnění dokumentu? Jsou papíry zařazeny
ve správném šanonu? Naproti tomu hodnocení (evaluace) je více zaměřené na zkoumání
pozitivních přínosů, vznikajících odvozením
veřejné intervence od vstupních cílů a předpokladů. Hodnocení přináší argumenty pro korigování strategie v důsledku zkušeností a posunů, jichž jsme zpravidla v čase svědky.
Kontrola převažuje hodnocení
Dovolím si dvě ilustrace nepatrně z jiné
oblasti veřejného rozhodování: Již několikrát jsem si povšimnul značného uspokojení kontrolovaných samospráv ze závěrů dokládajících soulad zadání veřejné zakázky se
zákonem. Při čtení mediálních ohlasů by se
téměř chtělo zvolat sláva, pokud by ovšem
závěry kontrol mohly být i garancí odpovídajícího a efektivního řešení problému, jenž

byl předmětem veřejné soutěže. Podobnou
disproporci můžeme pozorovat při uzavírání zejména měkkých projektů, kdy všechny
auditní orgány bude rozhodně zajímat, zda
jsme peníze utratili podle regulí, popřípadě
zkontrolují stav hmatatelných výstupů, ale
málokdo se bude trápit skutečnou mírou
naplnění cílového stavu. Tyto příklady prohlubují moji obavu, že v domácích vodách
dominuje kontrolování nad hodnocením
a přináší nám často falešné uspokojení.
Hodnocení, srovnávání, evaluace
Hodnocení MAS existuje v našich poměrech ve dvou základních úrovních. V té první, evaluační, není hodnocení leaderovských
programů nijak metodologicky ošetřeno.
Leaderovské skupiny sice mají k dispozici
doporučenou osnovu střednědobého hodnocení, ale prakticky je na jejich rozhodnutí, v jakém rozsahu a podrobnosti budou
přínosy svých programů zkoumat, i jak se
vyrovnají s výslednými zjištěními. Tomu odpovídá i samotný argumentační arzenál,
který se může pohybovat na škále od vzletného popisu až po výzkumné a analytické
kroky. Pro dokreslení uvádím, že ministerstvo zemědělství současně MASkám umožnilo zhotovení posudku svépomocí.
V této situaci nejde jen o to, že výsledkem může být ono povzbuzující ranní poplácání po vlastním rameni, ale problém lze
spatřovat i ve formálnosti hodnocení vyrostlé do určitého vakua a živené shovívavostí řídících, potažmo kontrolních orgánů. Důsledkem benevolence je značná kvalitativní
různorodost a nízká srovnatelnost hodnocení (a v mých očích i promeškaná příležitost
zvyšování kvality leaderovských programů).
Druhá úroveň hodnocení, přiléhavěji řečeno bodování, se měla stát doplňkovým rastrem usnadňujícím srovnání jednotlivých skupin a byla vyvinuta za účelem odměňování
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těch úspěšnějších. Již dvakrát ji organizovalo
Ministerstvo zemědělství, jakožto řídící orgán, ve spolupráci s Národní sítí MAS. Jednou
ze vstupních premis vývoje hodnocení bylo
nalezení rychlého a jednoduchého nástroje pro seřazení MAS na škále od nejlepší po nejhorší. Prakticky bodování probíhá
tak, že zástupce MAS vyplní dotazník, následně jej před zraky členů ustavené komise podpoří prezentací, popřípadě archivem důkazů.
Výstupem je počet bodů a tomu odpovídající
pořadí. Úzké navázání bodování na finanční
bonifikaci MAS jej pasovalo do role stěžejní
metody zkoumání přínosů Leader programů
a vytvořilo z něj určitý směrník stimulující vývoj MAS do jisté míry vytěsňující standardní
evaluaci zaměřenou na efektivitu a výsledky.
„Rychlé informace“ ovšem zpravidla produkují povrchní výstupy s omezenou vypovídací schopností o přínosech práce MAS
pro rozvoj konkrétního území. Oddělení srovnávacího hodnocení od evaluace z něj dělá
spíše nástroj kontroly zaměřené zejména na
organizační a institucionální uspořádání hledající odchylky od hlavního proudu fungování MAS v ČR. Samostatnou kapitolou je pak
žádoucí uspořádání a úroveň služeb hodnocených skupin stimulované bodováním.
Kvalita, efektivita
a metodiky podpory
Jelikož podrobnosti přesahují rozsah
mého příspěvku, dovoluji si zakončit připojením následujících podnětů k budoucnosti
srovnávacího hodnocení MAS:
A) Zavedení certifikátů kvality spočívajících v obdobě certifikátu ISO, zaručujících
kvalitativní institucionální minimum MAS nezbytné k získání oprávnění k distribuci programu LEADER. v projektové rovině lze udělení
certifikátu přirovnat ke splnění kritérií přijatelnosti. Pokud je MAS nesplní, jde automaticky
„z kola ven“. Oprávnění může být rovněž řešením přetrvávajícího dilematu NS MAS, co se
skupinami, které působí pouze jako průtokový nadstavec Programu rozvoje venkova ČR.
B) Vytvoření metodiky monitorování
leaderovských programů se zavedením základních společných monitorovacích indikátorů, které by vytvořily určitou srovnávací základnu výkonnosti jednotlivých MAS.
C) Zapojení aspektu ekonomické efektivity práce jednotlivých MAS nejen na
úrovni výstupních monitorovacích indikátorů, ale také na úrovni administrativy spojené s distribucí dotačních prostředků.
D) Zpracování metodiky pro evaluaci
programu LEADER a provázání evaluace se
srovnávacím bodováním MAS.
E) A v neposlední řadě ustavení či najmutí
nezávislé instituce, která by se stala supervizorem a metodologickou oporou rozvoje
programu LEADER v následujících letech.
Jan Balek, balek@redefin.cz
Mezititulky a zvýraznění ZV
Publikované texty v rubrice Názory jsou
pohledem jejich autorů. Uvítáme vaše pohledy a názory na dění na venkově.
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Připravují se tematické webové
stránky k financování obcí
www.NOVELARUD.cz
Národní síť MAS připravuje ve spolupráci se SPOV a SMS nové tematické webové stránky k rozpočtovému určení daní. Bude se jednat o odbornou platformu k problematice financování obcí s mottem „Spravedlivé peníze pro naše vesnice“. Informace by měly být
prostupné (prokliknutelné prostřednictvím banneru) na webových
stránkách všech partnerských organizací.
TSu

O

Obnova rodiny

Téma chatu SPOV 17. ledna 2012:
Národní koncepce rodinné politiky
Zveme členy Spolku i příznivce rodiny na další diskusní chatu
k problematice rodiny. Začátek chatu je 17. Ledna 2012 v 9 hodin a potrvá zhruba půldruhé hodiny. Ke stažení jako východisko k diskusi jsou Národní koncepce rodinné politiky, schválená
usnesením vlády č. 1305 ze dne 12. října 2005, úžeji pojatá Národní koncepce podpory rodin s dětmi, schválená usnesením vlády č. 1451 ze dne 19. listopadu 2008, která ji nahradila, a souhrnná zpráva o jejím plnění z roku 2010. Na chat můžete vstoupit zde.
Chatu se účastní pracovníci oddělení rodinné politiky Ministerstva
práce a sociálních věcí. Diskusní chat navazuje na projednávání koncepce ve Stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti PS Parlamentu ČR (viz článek na webu Spolku z 25. 11. 2011).
Na chat vstoupíte z adresy http://chat.vsevjednom.cz/login.php?room=12482. Přihlásíte se bez hesla a jako „Nick“ uvedete své
jméno nebo přezdívku a kliknete na „LOGIN“. Vlevo uvidíte, kdo
je přítomen a nahoru vepisujete své otázky, stanoviska či odpovědi v krátkých větách. Pokud váš celý text program „nepustí“, lze
myšlenku doplnit v dalším vstupu.
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Vnitro navrhuje zredukovat počet
stavebních a matričních úřadů
Ministerstvo vnitra navrhuje zredukovat počet stavebních úřadů.
Nyní je v obcích přes 600 stavebních úřadů, v budoucnu by mohly zůstat pouze v obcích s rozšířenou působností. Těch je lehce přes 200.
Vyplývá to z analýzy ministerstva vnitra o aktuálním stavu veřejné správy, kterou vzala vláda 14. prosince 2011 na vědomí (ke stažení zde).
ČTK o tom před jednáním vlády informovala mluvčí ministerstva vnitra Petra Schneiderová. Rušit by se mohly také některé matriční úřady. Ministerstvo redukci stavebních úřadů zdůvodňuje například tím, že vznikly v minulosti z rozhodnutí přednostů okresních úřadů bez ohledu na jejich reálnou potřebu, a tento stav
přetrvává dodnes. Výhodu v rušení některých místních stavebních
úřadů pak vidí i v tom, že osobní vazby občanů obcí na zaměstnance stavebního úřadu mohou být rizikem pro vznik korupce.
Vnitro chce snížit také počet matričních úřadů. Vychází přitom
z počtu matričních událostí, které úřad zpracuje za rok. Původně
ministerstvo plánovalo navrhnout zrušení matričních úřadů, které
mají do 20 událostí za rok. To by však snížilo jejich počet skoro o
polovinu (celkem jich je 1275), proto předběžně navrhlo zrušení
matričních úřadů s méně než pěti událostmi za rok. Z analýzy také vyplývá, že by se občanům mohlo v budoucnu usnadnit vyřizování dokladů. Úředníci totiž navrhují zrušení takzvané místní příslušnosti, podle níž si nyní mohou občané vyřídit nové doklady
pouze v místě trvalého bydliště. V budoucnu by tak mohli lidé žádat například v místě, kde se nejčastěji pohybují.
Autoři dokumentu se zmiňují o možném sloučení různých úřadů, například i ministerstev, kvůli finančním úsporám. Vnitro také trvá na zrušení kategorie obcí s pověřeným obecním úřadem, jejichž
agenda by měla přejít na obce s rozšířenou působností. Chtělo by
také prosadit změny ve financování veřejné správy či zpracovat takzvanou mapu veřejné správy. Ta by měla lidem pomoci v tom, aby
věděli, na který konkrétní úřad se mají se svým problémem obracet.
Za dostatečný označili autoři dokumentu počet pracovišť
Czechpoint, kde je možné získat například výpis z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku. Tyto služby jsou dostupné například
na poštách nebo obecních úřadech, od prosince také v bankách.
Po celé České republice je nyní přes 5800 pracovišť.
Analýza vznikla podle Schneiderové kvůli tomu, aby odhalila největší nedostatky veřejné správy, které se „negativně projevují v nízké
efektivitě a její nedostatečné transparentnosti“. Dokument prý zatím
nemá stanovovat konkrétní opatření, má pouze určit rámec pro dokončení reformy veřejné správy započaté před více než deseti lety.
Zdroj: ČTK
http://www.spov.org/aktuality/vnitro-navrhuje-zredukovat-pocet-stavebnich-a-matricnich-uradu.aspx

Je novela stavebního zákona jednosměrnou ulicí
k rušení stavebních úřadů?
Ke stažení návrh novely a materiály Ministerstva pro místní rozvoj, předložené vládě k projednání 21. prosince 2011 (2. bod programu), a původní stanovisko SPOV ČR.
Předkládací zpráva
Důvodová zpráva
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Vypořádání připomínek
Platné znění zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
Stanovisko Legislativní rady vlády s návrhem usnesení vlády
Usnesení vlády č. 949 z 21. prosince 2011 (vyvěšeno 4. 1. 2012)
Stanovisko Spolku pro obnovu venkova ČR z 11. dubna 2011
Zdroj: SPOV
Zdroj: http://www.spov.org/obnova-rodiny/tema-chatuhttp://www.spov.org/aktuality/je-novela-stavebniho-zakona-17-ledna-2012--narodni-koncepce-rodinne-politiky.aspx
-jednosmernou-ulici-k-ruseni-stavebnich-uradu-.aspx
Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 166 • 01/2012

A

Aktuálně o venkovu

Zmírní nové financování
obcí a měst dopady krize?
Poslanci s podporou váhají
Starostové v krajích debatovali s poslanci a senátory. Bojí se politikaření v neprospěch novely RUD.
Bouřlivé reakce, rozhořčení a místy mírný
optimismus. Tak rozporuplné reakce vyvolala šňůra diskusí s poslanci a senátory na téma reformy financování obcí a měst, které se
uskutečnily již ve všech krajích v republice.
„Atmosféra byla plná očekávání a reakce zákonodárců v jednotlivých krajích potvrzují, že ani vnitrostranické diskuze nad
revolučním návrhem ministerstva financí na
lepší přerozdělení daní do území celé republiky nejsou u konce,“ konstatuje předseda pořadatelského Sdružení místních samospráv ČR Josef Bartoněk.
„Setkání v Olomouci bohužel ukázalo,
že mnozí zákonodárci zapomínají, že zastupují zájmy svého regionu a ne zájmy stranického vedení. Po šesti letech snah o změnu je to velmi skličující,“ míní starosta Domašova nad Bystřicí Ladislav Števanka.
Naopak mírným optimismem hýřil předseda středočeského SMS ČR Petr Halada,
starosta Kamýku nad Vltavou: „V Praze přítomní zákonodárci opatrně podpořili zavedení systému do financování obcí, které by
znamenalo pro 99 % území ČR zvýšení příjmové hladiny. Ubralo by se pouze Praze,
Brnu, Ostravě a Plzni ve prospěch podfinancovaného zbytku republiky.“
O výsledku šestiletého úsilí starostů ze
Sdružení místních samospráv ČR a z dalších organizací nyní bude rozhodovat vláda a parlament. „Doufáme, že se nebude
opakovat tzv. loterijní scénář, kdy se během minut stane z návrhu zákona troska.
To by byla naprostá zkáza,“ glosuje předseda SMS ČR Bartoněk.
Sdružení místních samospráv čítá asi 1100
obcí z celé ČR.
Zdroj: http://smscr.cz/tiskove_zpravy.
php?id=41

žije 80 % obyvatel, mají být posíleny přerozdělením 13,5 mld. Kč. Z toho necelých
5 mld. Kč má být přesměrováno ze 4 největších měst, která si dosud žijí nad poměry
a na úkor ostatních samospráv. Tento přesun je však trnem v oku ODS.
„Návrh ministerstva financí je pro celou
republiku ten nejméně bolestivý. Zavádí rovnější postavení mezi všemi obcemi a městy
a snižuje křiklavé rozdíly mezi 4 velkoměsty
a zbytkem země na evropsky přijatelnou
úroveň,“ upozornil člen komise pro přípravu zákona a předseda Sdružení místních samospráv ČR Josef Bartoněk.
Souhlas obcí a měst s návrhem ministerstva financí je velkým kompromisem. Nyní ale
má podporu mezi starosty v celé zemi a napříč politickým spektrem. Starostové již premiérovi odeslali na 1500 dopisů s žádostí
o pomoc, vyvěsili po republice přes tisíc vlajek
a v podobném počtu v září osobně apelovali
na premiéra před Úřadem vlády. „Pokud vláda svým rozhodnutím zklame, jsme připraveni vyjít do ulic,“ varuje předseda Bartoněk.
Zdroj: http://smscr.cz/tiskove_zpravy.
php?id=42

Od ledna platí nové limity
dělení veřejných zakázek

Dne 1. ledna 2012 vstoupily v účinnost
nové finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách, které rozdělují veřejné
zakázky na podlimitní a nadlimitní. Tyto limity vyplývají z přímo použitelného nařízení Evropské komise, kterým je ČR vázána, a jsou
pravidelně každé dva roky obměňovány.
„Současně je třeba upozornit, že se nejedná o limity, které odlišují veřejné zakázky malého rozsahu od zakázek podlimitních
a nadlimitních, u nichž jsou zadavatelé povinni postupovat dle zákona o veřejných zakázkách. Tyto limity jsou nyní nastaveny ve
výši 2 miliony korun pro veřejné zakázky na
dodávky a služby a 6 milionů korun pro veřejné zakázky na stavební práce,“ uvedl Jan
Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj.
V připravované novele zákona o veřejných
zakázkách, kterou bude znovu po vrácení
Rozpočtové určení daní
Senátem projednávat Poslanecká sněmovna,
je
navrženo snížení těchto limitů na 1 milinesmí potopit další
on Kč, respektive 3 miliony Kč.
koaliční válka!
Více informací na: http://www.mmr.cz/
Příjmy obcí a měst balancují nad propas- Pro-media/Tiskove-zpravy/2011/Od-ledna-plati-nove-limity
tí, obce volají ministry o pomoc.
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Nejlepší farmář Cyril Kosík
Již při představení finalistů v krátkých šotech bylo jasné, že pro hodnotitelskou komisi nemohlo být rozhodování jednoduché.
První místo v soutěži Farma roku 2011 získalo vinařství Cyrila Kosíka, které se nachází na samém jihu Moravy v Tvrdonicích. Pan
Kosík je členem regionální organizace ASZ
Břeclav. Kosíkovi, první takto ocenění vinaři,
obhospodařují v porovnání s ostatními finalisty relativně malou výměru – 17 hektarů.
Ovšem na vinicích, na nichž pěstují 14 odrůd révy, teprve celý proces začíná. Hodnotitelskou komisi ASZ právě nejvíce zaujala
propracovaná a dotažená finalizace veškeré
produkce, tedy přibližně 100 tun hroznů,
které jsou zpracovávány ve vlastní provozovně. Vinařství produkuje zhruba 80 tisíc litrů
kvalitních vesměs přívlastkových vín ročně.
Pestrou paletu vín pak Kosíkovi prodávají ve
vlastní vinárně v Praze, ale také odběratelům z řad hotelů a restaurací a tím skvěle zakončují celkový proces výroby. Mezi další aktivity Kosíkových patří penzion pro dvacet lidí a stylový vinný sklípek. Pan Kosík se se
svými syny může chlubit i celou řadou významných ocenění ve vinařských soutěžích.
Vítězstvím v 10. ročníku soutěže ASZ ČR pan
Kosík završil další etapu úspěšného rozvoje
rodinné farmy a z rukou předsedy ASZ ČR
Josefa Stehlíka převzal finanční odměnu
100 tisíc v hotovosti.
„Farma roku“ si kladou za cíl především
prezentovat prosperující soukromé rodinné
farmy, které si dokáží najít svou cestu v současných ekonomických podmínkách a které jsou podle názoru ASZ přirozenou a životaschopnou „složkou“ venkova a zemědělství v České republice.
Více informací na: http://asz.cz/
redakce/index.php?clanek=58658&lanG=cs&xuser=&slozka=5880

Pozděchov. Ani ne šestisethlavá obec již
nyní převrací každou korunu. Zdejší starostka Vlasta Sláčíková vysvětluje: „Příští léta Nejlepším farmářem roku
budou pro nás kritická. Jedinou nadějí je 2011 je vinař, největším
nám novela RUD navržená ministerstvem fi- byrokratem ministerstvo
nancí. Ta by do obecní kasy přinesla proVe středu 21. prosince 2011 vyhlásila Asostředky na nutný provoz.“
Avšak roky očekávaná změna se stává ciace soukromého zemědělství ČR výsledky
předmětem doutnajícího koaličního sporu. jubilejního – desátého ročníku prestižní souCenu za byrokracii získalo MZe
Příjmy 6241 obcí, v nichž na 99% území ČR těže o Farmu roku.
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Čeští zemědělci obdrží
za rok 2011 v přímých
platbách 20 miliard korun
Ministr zemědělství Petr Bendl informoval o stavu vyplácení přímých plateb, mezi
které mimo jiné patří SAPS (jednotná platba na plochu), LFA (méně příznivé oblasti),
Top-Up (národní doplňkové platby), SSP
(oddělená platba za cukr). Žadatelé do konce roku dostanou přibližně 20 miliard korun. O tyto platby mohou požádat zemědělci každoročně do termínu 15. května
formou Jednotné žádosti na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF).
V polovině prosince bylo vydáno celkem
26 373 rozhodnutí na hlavní platbu přímých plateb, kterou je SAPS. SZIF předpokládá, že celková částka vyplacená na SAPS
do konce roku bude činit zhruba 16 miliard
korun. V rámci opatření LFA bylo vydáno 12
275 rozhodnutí a vyplaceno bylo 2,59 miliardy korun. Do konce roku 2011 budou zemědělcům vyplaceny také Top-Up, a to dle
předpokladu ve výši zhruba 720 milionů korun, zbytek z celkové částky 1,22 miliardy
korun bude vyplacen v průběhu ledna
2012. Doposud bylo vydáno 7 240 rozhodnutí.
Zdroj: MZe, http://eagri.cz

Celkový nedoplatek státu jen z titulu nesprávně stanoveného kurzu přesáhne 5 miliard korun za roky 2007–2011 a čeští zemědělci začínají zvažovat uplatnění těchto
nároků, protože stát jim krátí i další příjmy.
Situaci zemědělců zhoršuje inflace, protože ministerstvo vychází ve svých propočtech z nákladů let 2001–2004. Od té doby
však cenová hladina vzrostla o více než
22 %. Celkově tak letos stát za úhrady veřejných statků zaplatí zemědělcům o 36 %
méně, než by měl.
Je zvláštní, že stát prostřednictvím ministerstva zemědělství nemá na řádné placení závazků vůči krajině, když na ministerstvu školství leží 53 mld. Kč z evropských
fondů, které jsou jen těžko efektivně utratitelné za semináře a projekty typu nákupu
rezervních notebooků k notebookům.
Věříme, že v nadcházejícím jednání o rozpočtech či programech na roky 2014–2020
bude uvedené zohledněno a peníze budou
směřovat tam, kde mají smysl a odvádějí viditelnou práci.
Ing. Milan Boleslav
předseda Svazu marginálních oblastí
http://www.agris.cz/zpravodajstvi/
detail.php?id=174193&iSub=518&PHPSESSID=fe6218c033ff9313e0ba6e2fcea4b301

Rezort zemědělství neplatí Ministr Bendl v Bruselu
farmářům kolik má, zatímco vystoupil proti svazování
školství neví co s penězi
venkova administrativou
Za odvedené výkony zaplatí v roce 2012
ministerstvo zemědělství českým farmářům
o 36 % méně, než nařizuje evropská legislativa. Jedná se o státní zakázky, které se týkají péče o krajinu a jsou nasmlouvány v
rámci Programu rozvoje venkova na pět let.
Prostřednictvím těchto zakázek stát zajišťuje obyvatelstvu čistou pitnou vodu, řeší povodňová rizika apod. Zemědělci jsou tak
nuceni plnit své závazky, aniž by za ně dostávali řádně zaplaceno.
Problém spočívá v tom, že čeští úředníci
nesprávně interpretují výši prostředků, která má být českým zemědělcům vyplácena.
Evropské předpisy ukládají členským státům
povinnost proplácet farmářům odvedenou
práci ve výši vynaložených nákladů, resp.
vzniklé újmy. Částky k proplacení však ministerstvo zemědělství uměle snižuje tím, že
je dělí historickým kurzem 29,784 Kč/EUR,
ale každoročně je proplácí v aktuálním kurzu, který je nižší.
Za rok 2012 tak zemědělcům proplatí
náklady dle kurzu 25,505 Kč/EUR, který byl
zveřejněn v prvním letošním úředním věstníku EU. Výsledná korunová úhrada tak bude letos o uvedených 14 % nižší. Vzhledem
k nadřazenosti práva EU však mají zemědělci nárok na plnou kompenzaci a nikoli takto upravenou.

Podpora rozvoje venkova v rámci reformy Společné zemědělské politiky byla jedním z témat, o kterých diskutovali ministři
zemědělství na zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. ČR v této oblasti
čeká zásadní úkol v podobě obhajoby dostatečné výše finančních prostředků pro náš
venkov po roce 2013 a vypořádání se s nadměrnou byrokracií.
Rozvoj venkova by měl být v letech 2014
až 2020 začleněn spolu s ostatními fondy
EU do Společného strategického rámce.
Ministr Bendl kladně zhodnotil, že návrh
nového nařízení k rozvoji venkova umožňuje členským státům značnou flexibilitu a přizpůsobení nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb, ale také jasně upozornil na některá negativa.
„Poněkud negativně vnímám značnou
komplikovanost provázání venkova se ‚zastřešujícím‘ nařízením pro ostatní fondy
Společného strategického rámce. Nové požadavky na strategický přístup, programování, implementaci, finanční řízení a kontroly jsou komplikovanější než v současné
době a zvyšují byrokratickou zátěž jak pro
členské státy, tak pro konečné příjemce. Příkladem administrativní zátěže je podle mého názoru zavedení tzv. výkonnostní rezervy, kde navíc existuje riziko pozastavení pla-
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Ministr Petr Bendl s českou velvyslankyní při EU Milenou Vicenovou
teb pro rozvoj venkova za skutečnosti, které
rezort zemědělství nemůže přímo ovlivnit,“
řekl ministr Bendl.
Nařízení pro rozvoj venkova stanovuje
společné priority na úrovni EU, mezi které
patří podpora předávání znalostí a inovací
v zemědělství, lesnictví a ve venkovských
oblastech, zvýšení konkurenceschopnosti
zemědělské činnosti, podpora organizace
potravinového řetězce, obnova, zachování
a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, podpora účinného využívání zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku, sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech.
Více informací na: http://eagri.cz/
public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2011_ministr-zemedelstvi-bendl-v-bruselu-1.html

Stanovisko Asociace
soukromých zemědělců
k reformě SZP
Schůze zástupců všech regionálních organizací i zájmových svazů, které jsou členy
Asociace soukromého zemědělství, se v Mikulově intenzivně věnovala návrhům reformy společné zemědělské politiky EU. Rada
ASZ ČR důrazně odmítla formu platebních
nároků na platby z Pilíře I. podle podniků
a požaduje, aby případné nároky byly vždy
převoditelné současně se zemědělskou půdou. V oblasti „ozelenění“ přímých plateb
požaduje, aby se jednalo výhradně o dobrovolnou (motivační) složku plateb, jejichž
neplnění nebude důvodem ke snížení základní dotační platby z Pilíře I. Zásadně pak
odmítá ustanovení „aktivního farmáře“ jako dalšího byrokratizujícího hlediska a celkovou koncepci tzv. reformy považuje za
ideální podhoubí pro růst další zbytečné byrokracie.
Předseda ASZ ČR Josef Stehlík v tomto
duchu adresoval dopis ministrovi zemědělství Petru Bendlovi, ve kterém jej požádal
o zohlednění těchto námitek ASZ a doplnil
požadavek, aby v dalším období byly významně omezeny kontroly a požadavky pro
kategorii zemědělských mikropodniků do
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ku 2005, předtím byl na Velvyslanectví ČR
v Athénách a Ministerstvu zahraničních věcí, kde se věnoval politice EU. V letech 1998
až 2003 studoval na České zemědělské univerzitě v Praze a v roce 2002 ve Španělsku
na Universidad de Sevilla.
Jiří Mach (31) vystudoval Střední lesnickou školu ve Šluknově a Přírodovědeckou
fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřením na biologii a ekologii. Na Jihočeské univerzitě později pracoval jako odborný asistent. Na MZe přechází
z pozice ředitele odboru územních vazeb
Ministerstva životního prostředí, kde se zabýval agendou územního rozvoje a specifických nástrojů v ochraně přírody.
Od 19. prosince se stal náměstkem ministra zemědělství Petra Bendla pro lesní
hospodářství Radek Braum.
Radek Braum (narozen 1969) přišel z místa ředitele Krajského ředitelství Lesů ČR
v Teplicích, kde pracoval od října roku 2009.
Předtím byl ekonomicko-obchodním ředitelem Dopravního podniku měst Most a Litvínov. Od roku 1993 pracoval a získával zkušenosti i v různých bankovních institucích.
Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v ÚsMZe podporuje novou
tí nad Labem absolvoval bakalářské studiučební pomůckou zájem
um na sociálně-ekonomické fakultě. Magisterské studium zakončil na Provozně-ekožáků o zdravou výživu
nomické fakultě České zemědělské univerzity
Především pedagogům a žákům druhé- v Praze.
Zdroj: MZe
ho stupně základních škol je určen nový výukový program nazvaný Výživa ve výchově
ke zdraví, na jehož vzniku se podílelo i Ministerstvo zemědělství. Uživatelé webové Hlavní priority ve vodním
stránky www.viscojis.cz/teens, jejímž hlav- hospodářství: kvalita vody
ním posláním je informační podpora tohoto programu, na ní mohou najít novou a protipovodňová ochrana
učební pomůcku – pracovní sešity k jednotV prosinci roku 2011 bylo dokončeno
livým kapitolám projektu.
193 projektů protipovodňové ochrany za
Cílem programu je nabídnout učitelům 3,69 miliardy korun. Ministerstvo zeměděli jejich žákům kvalitní podpůrný vzdělávací ství na ně i v roce 2012 poskytne další peprodukt, který vychází z ověřených infor- níze. Pozornost však ministerstvo věnuje tamačních zdrojů a má ambice zatraktivnit vý- ké kvalitě vody v tuzemských řekách, která
uku. Pedagogové mohou děti seznámit buď se za posledních dvacet let výrazně zlepšila.
s celým programem, nebo s jednotlivými té- Vyplývá to z takzvané Modré zprávy věnomaty, kterých je šest. Jsou to Živiny a voda, vané stavu vodního hospodářství. DůležiVýživová doporučení, Výživa a nemoci, Ná- tým bodem je rovněž transformace Zeměkazy z potravy a jejich prevence, Otravy z jíd- dělské vodohospodářské správy, která
la a Potraviny a bezpečnost.
skončí v roce 2012 a ministerstvo tak ušetZdroj: MZe, http://eagri.cz/public ří každoročně zhruba 420 milionů korun.
10 ha. Celková výměra těchto malých hospodářství totiž představuje necelá 2% zemědělské půdy v ČR a výkon státní správy je
vzhledem k míře potenciálních rizik a z hlediska nákladů na výkon státní správy neefektivní a v podstatě i zbytečný. Právě hledání cest ke zjednodušení administrativních
podmínek předseda ASZ označil za zcela
zásadní.
Posledně uvedeným, leč neméně významným požadavkem ASZ je, aby v pozici
pro Pilíř II. (tedy pro Program rozvoje venkova) ČR více deklarovala podporu malému a
střednímu podnikání na venkově a podporu rozvoje venkovského prostoru – obcí a
krajiny. Zástupci Rady ASZ totiž považují vyjednávání podmínek na národní úrovni u
tohoto druhu podpor za klíčové a proto
mezi sebou vybrali zástupce, kteří povedou
odborné týmy a budou v jednotlivých oblastech zastupovat ASZ v jednáních na MZe.
Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR
Více informací na: http://asz.cz/cs/
aktualne-z-asz/stanovisko-k-reforme.html
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V roce 2013 skončí II. etapa programu
prevence před povodněmi, přičemž poslední
termín podání žádosti o podporu do programu je 31. květen 2012. Program však bude
pokračovat i v následujících letech, protipovodňová ochrana zůstane prioritou vlády,
stejně jako ministerstva zemědělství. Přidanou hodnotou protipovodňových opatření
je, že kromě ochrany majetku občanů a obcí
poskytují zajímavé příležitosti stavebním firmám i v době ekonomické krize. „Za celé období v letech 2007 až 2013 se bude realizovat odhadem 620 protipovodňových staveb
za 11 miliard korun, vedle již dokončených
193 staveb za 3,7 miliardy korun je v tuto
chvíli rozestavěno 274 staveb za 3,5 miliardy
korun. Dobrou zprávou je, že náklady na budování ochrany před povodněmi se ve výběrových řízeních výrazně snižují, a bude tak
možné konečný počet stavebních akcí ještě
zvýšit,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Více informací na: http://eagri.cz/
public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2011_ministr-petr-bendl-hlavni-priority-ve.html

Farmářské trhy
– módní výstřelek nebo
vzkříšená tradice?
Klíčovým faktorem pro úspěšnost farmářských trhů je osobnost a schopnost organizátora trhu, který dovede oslovit schopné
a aktivní farmáře ve svém okolí a pozvat je na
trh a současně je schopen vytvořit příjemné
prostředí pro nakupující. Konference, kterou
uspořádalo ve svých prostorách na pražské
Letné 13. 12. 2011 Národní zemědělské muzeum, se jako historicky první jednání svého
druhu u nás setkala s mimořádným zájmem.
Na konferenci se sjelo na sto účastníků z celé země, kteří reprezentovali celé spektrum
aktérů farmářských trhů – od samotných farmářů, přes prodejce, organizátory trhů, představitele měst a obcí až po zástupce institucí,
které ovlivňují podmínky konání trhů u nás.
Nechyběla ani početná skupina vědeckých
pracovníků z několika univerzit, kteří přednesli zajímavé poznatky ze svých výzkumů
a zprostředkovali přítomným i cenné zahraniční zkušenosti. Na konferenci vystoupili ta-

Ministerstvo zemědělství
má tři nové náměstky
Od 2. ledna 2012 začali na ministerstvu
zemědělství pracovat dva noví náměstci.
Martin Hlaváček bude řídit úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Evropské unie a Jiří Mach bude mít na starosti úsek zemědělských komodit a výzkumu.
Martin Hlaváček (31) je zemědělský ekonom a přichází ze Stálého zastoupení ČR při
EU v Bruselu, kde vedl Úsek zemědělství a životního prostředí. V Bruselu pracoval od roZpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 166 • 01/2012
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ké Juraj Chmiel, náměstek ministra zemědělství ČR a Gabriel Csicsai, státní tajemník Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR.
Zdroj: Národní zemědělské muzeum
Více informací na: http://www.nzm.cz/
konference-farmarske-trhy/

Ministr Bendl ocenil
další kvalitní potraviny
certifikátem KLASA
Ministr zemědělství Petr Bendl ocenil další potraviny certifikátem kvality KLASA. Značku
ministr zemědělství uděluje již
osmým rokem českým potravinám nadstandardní jakosti. Nově ji získalo celkem
38 výrobků od jedenácti výrobců. Oceňování značkou KLASA má již osmiletou historii – od roku 2003 si získala uznání výrobců i důvěru spotřebitelů. Podle průzkumů ministerstva zemědělství potravináři u
výrobku, který certifikát kvality KLASA získal, zaznamenávají až o třetinu vyšší odbyt
a značku vnímá pozitivně přes 80 procent
spotřebitelů.
„Kromě vyššího zájmu kupujících si výrobci pochvalují i lepší přístup obchodních
řetězců. A to je také důvod, proč chce Ministerstvo zemědělství vzhledem k velmi dobrým výsledkům tento způsob oceňování potravin dále rozvíjet,“ vysvětlil smysl oceňování kvalitních potravin ministr Bendl. Dosud
označení potravin KLASA, u kterých je rozhodující především kvalita a nadstandardní
jakost, získalo celkem 1354 produktů od 231
tuzemských výrobců.
Více informací na: http://eagri.cz/
public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2011_ministr-bendl-ocenil-dalsi-kvalitni-potraviny.html

Jan Švejnar se postavil
do čela nově vzniklé
Ekonomické rady
Asociace krajů ČR (ERAK)
Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek oznámil vznik Ekonomické rady Asociace krajů (ERAK), která se bude jakožto tým
složený především z ekonomických expertů soustředit na hledání optimálních řešení
v oblastech, ve kterých se kraje budou potýkat, nebo často již potýkají s dopady ekonomické krize. Předsedou tohoto analytického a poradního orgánu se stal Jan Švejnar, profesor na Columbia University.
Vznik ERAKu oznámil Michal Hašek společně s ekonomickým expertem Janem Mládkem po jednání Rady Asociace krajů, která
vznik rady potvrdila. Důvody vzniku ERAKu
vycházejí především ze současné ekonomické situace nejen ČR. „Je zřejmé, že navrže-

ná podoba státního rozpočtu na rok 2012
nebude odpovídat realitě. Samo ministerstvo financí se již dnes za pomoci NERVu
snaží připravit možné scénáře dle růstu, či
spíše propadu české ekonomiky. Je zřejmé,
že všechny tyto důsledky ekonomické krize
budou mít velký negativní vliv také na kraje. A my nehodláme pouze čekat, až jak se
situace vyvine a jak tvrdě kraje zasáhne nejen krize, ale také další škrty a zvyšování
DPH, tedy rádoby protikrizové recepty této
vlády. Proto jsme se rozhodli sestavit Ekonomickou radu Asociace krajů, která bude
analyzovat a simulovat tyto dopady na kraje, jejich rozpočty a služby, a následně navrhovat řešení,“ vysvětlil Michal Hašek.
Hejtman Hašek následně vyjmenoval jednotlivé oblasti, na které bude činnost ERAKu
zaměřena. Bude se jednat například o čerpání dotací z evropských fondů, rozvoj tzv. PPP
projektů a určení oblastí, kde jejich využití
bude maximálně efektivní, dále se bude jednat o reformu krajského zdravotnictví a školství, tedy oblastí, které jsou pro kraje klíčové
a již nyní v nich intenzivně řeší řadu problémů. ERAK by se měl věnovat také agendě
sociálních výdajů. Kromě toho bude činnost
ekonomické rady zaměřena také na konkrétní protikrizová opatření, například v oblasti proexportní politiky.
Více informací na:
http://www.asociacekraju.cz/

Kvůli zpoždění tendrů LČR
je málo dřeva, stěžují si pily
Tuzemské pily mají v důsledku zpoždění
v podepisování smluv mezi Lesy České republiky (LČR) a vítězi tendrů na práce ve
státních lesích pro letošní rok nedostatek
dřeva. Některé firmy proto omezují výrobu.
Jiné dodávky ze státních lesů nahrazují dřevem koupeným od jiných vlastníků, vyplývá
z ankety ČTK mezi pilami v regionech. LČR,
které obhospodařují polovinu lesů v zemi,
nedostatek dřeva na trhu popírají.
Kolik smluv je podepsáno nyní, mluvčí
LČR Zbyněk Boublík na dotaz ČTK nesdělil
s tím, že k tomu podnik vydá tiskovou zprávu. Uzavírání smluv na některých částech
zakázky podle LČR prý blokují námitky podávané neúspěšnými účastníky, což oddaluje možnosti uzavření smluv. Již dříve LČR
uvedly, že tendr zejména zdrželo předběžné opatření ÚOHS trvající.
„Není hmota a už ve čtvrtém kvartále
loňského roku se zvýšila cena dřeva a tlak
na cenu je i teď,“ uvedl jednatel společnosti Dřevozávod Pražan Polička Petr Pražan,
který je také předsedou celostátního Společenstva dřevozpracujících podniků se zhruba 100 členy. Výpadek dodávek státních lesů zatím nahrazují zpracovatelé ze zdrojů
městských a soukromých lesů, při dlouhodobém omezení by ale mohlo dojít i na propouštění zaměstnanců.
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Výběrové řízení podnik vyhlásil v dubnu
2011 a předpokládal, že smlouvy budou
uzavírány během listopadu a prosince. Z oficiálního přehledu podaných nabídek vyplývá, že společnost Less & Forest dala v tendru nejlepší cenovou nabídku na lesní práce
na 88 jednotkách, což znamená vítězství na
75 procentech z nich.
Více informací na: http://www.agris.cz/
zpravodajstvi/detail.php?id=174210&iSub=518&PHPSESSID=fe6218c033ff9313e0ba6e2fcea4b301

Potraviny do poloviny roku
podraží až o deset procent
„Do konce prvního pololetí příštího roku
by se ceny potravin měly meziročně zvýšit
o šest až deset procent,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)
Zdeněk Juračka. Ceny podle něj žene vzhůru slábnoucí koruna, zvýšení DPH, rostoucí
ceny komodit na zahraničních trzích, zdražování dopravy i energie. Maloobchod v Česku bude po loňském zhruba jednoprocentním růstu obratu stagnovat nebo mírně klesne, domnívá se Juračka.
Obchodníci podle Juračky už nyní kvůli
lednové úpravě DPH nenápadně zvyšují ceny
potraviny, aby na začátku příštího roku nemuseli zdražit skokově a mohli naopak tvrdit,
že zdražení není v jejich případě tak výrazné.
Také podle generálního ředitele obchodního
řetězce Spar Martina Ditmara skokové zvýšení cen potravin nelze na začátku roku očekávat, jelikož obchodníci upravují ceny průběžně podle cenové hladiny konkurence.
„Zvýšení DPH povede k růstu nákupní
turistiky zejména v příhraničních oblastech,
což sníží výběr daní do státního rozpočtu,
odbyt pro domácí výrobce potravin a v neposlední řadě i tržby maloobchodu,“ upozornil Juračka.
Juračka upozornil také na fakt, že se zostřuje konkurenční boj mezi obchodními řetězci. Hlavní zbraní jsou akční nabídky cenově zvýhodněného zboží, které nyní obchodníkům podle Juračky generují až 40 procent
jejich obratu, zatímco dříve to bylo pouze
20 procent. „Lidé se už ani nesnaží nakupovat nic jiného než zboží, které je v promoci,“ uvedl Juračka.
Více informací na: http://www.agris.cz/
zpravodajstvi/detail.php?id=174040&iSub=518&PHPSESSID=fe6218c033ff9313e0ba6e2fcea4b301
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Certifikované služby
nově také v Jeseníkách
a na Prácheňsku
Ke 32 certifikovaným zařízením na Šumavě přibyla horská chata a wellness hotel z Jeseníků a osm různorodých zařízení z Prácheňska. Více na http://www.regionalni-znacky.
cz/hana/cs/aktuality/detail/152/certifikovane-sluzby-v-cestovnim-ruchu-nove-take-v-jesenikach-a-na-prachensku.

Pro zájemce o novou
značku ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt

Neobvyklý videospot láká Plzeňský kraj prohloubí
k návštěvě vesnice
spolupráci s městy a obcemi
Hostětín i k následování
Hejtman Milan Chovanec podepsal meNovým způsobem lákají k návštěvě modelových projektů udržitelného rozvoje pracovníci Centra Veronica ve vesnici Hostětín
v Bílých Karpatech. Spot mladých tvůrců,
Marty Svobodové a Tomáše Doležala, provede diváky neobvyklou formou během 60
vteřin diváky krajinou Bílých Karpat i jednotlivými modelovými projekty udržitelného rozvoje.
Videospot je dostupný na internetových
stránkách: www.veronica.cz/jekamjit.
Hostětín je známý především jako obec
s výjimečnou koncentrací modelových ekologických projektů. Tyto projekty se zabývají využitím místních zdrojů, úsporami energie, obnovitelnými zdroji energie (především sluncem a biomasou) a technologiemi
šetrnými k životnímu prostředí.
Obec je centrálně vytápěna biomasou,
odpadní vodu čistí rostliny v kořenové čistírně, elektřinu vyrábí dvě fotovoltaické elektrárny, nechybí ani energeticky úsporné
veřejné osvětlení. Kromě toho v obci stojí
pasivní dům Centra Veronica, moštárna s BIO-produkcí, historická sušírna ovoce a občané
využívají solárního ohřevu vody.
Díky těmto projektům uspoří obyvatelé
ročně více než 1200 tun emisí oxidu uhličitého, plynu, který zesiluje skleníkový efekt
a přispívá ke globální změně klimatu.
„Chtěli jsme lidem, co celý den sedí u internetu, ukázat krásu našich Bílých Karpat. Aby se zvedli od počítačů a přijeli se
podívat na vlastní oči. Dostat celou vesnici i bělokarpatskou krajinou do minutového klipu byla velká výzva. A podařilo se,“
říká Alena Šuráňová, ředitelka Centra Veronica Hostětín.
Zdroj: Veronika

morandum o spolupráci v oblasti veřejné
správy se Sdružením měst a obcí Plzeňského
kraje (SMOPK). Obě strany mají zájem spolupracovat například na příhraničních projektech nebo na jednotném postupu a postoji ve vztahu k připomínkám a případné
tvorbě legislativních návrhů, jejichž účinky se
odráží ve výkonu veřejné správy měst a obcí.
Konkrétními oblastmi spolupráce jsou
především vzdělávání, péče o zdraví, sociální
služby, bydlení, doprava a zaměstnanost, ale
také spolupráce v oblasti nakládání s odpady,
např. při budování integrovaného systému
nakládání s komunálními odpady v kraji nebo při společné organizaci a podpoře budování rozvoje sítě sběrných dvorů. Plzeňský
kraj a SMOPK si budou pomáhat i při dlouhodobém řešení převodů majetku státu na
obce a kraje.
Zdroj: Portál Plzeňského kraje
http://www.infovenkov.cz/default.
asp?ids=0&ch=505&typ=1&val=115937

Certifikace regionálních
výrobků Broumovska

19. ledna 2012 bude
v Heřmanově Městci představena nová značka pro
výrobce z oblasti Železných
hor. Seminář určený především potenciálním zájemcům o regionální značku se koná v informačním centrum (náměstí Míru 288) od 15
hodin. Na semináři bude představena nová
regionální značka, která je určena pro podporu místních výrobců a zemědělských producentů. Žádosti o udělení značky budou
v 1. kole přijímány do 15. 2. 2012, certifikační komise poprvé zasedne dne 21. 2. 2012.
Zdroj: Informační centrum
Heřmanův Městec, tel.: 725 156 016;
e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz

Montanregion Krušnohoří
Nominace Montanregionu Krušnohoří
na seznam UNESCO bude pravděpodobně
začátkem roku 2013. Cílem projektu, na
kterém se Karlovarský kraj od roku 2009 podílí ve spolupráci s Ústeckým krajem a Ústavem pro historii vědy a techniky Technické
univerzity báňské ve Freibergu, je dosáhnout zařazení tzv. „Kulturní krajiny Krušných
hor“ (Montanregion Erzgebirge) na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO.
Zdroj: Portál Karlovarského kraje
http://www.infovenkov.cz/default.
asp?ids=0&ch=505&typ=1&val=115816

Do druhé výzvy o regionální značku se
přihlásilo 6 výrobců, z nichž 2 přihlašovali
více druhů svých výrobků. Zájemci o regionální produkty tak mají po dvou zasedáních
komise na výběr 14 zajímavých výrobků,
které skvěle prezentují region Broumovska.
Veškeré informace o projektu regionálního
značení nejen na Broumovsku naleznete na
internetových stránkách projektu www.regionalni-znacky.cz/broumovsko. Další výzva
pro zájemce je předběžně plánována na období květen – červen 2012.
Zdroj: ARZ
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Dotační programy

Ministerstvo pro místní
rozvoj nabízí stovky milionů
korun v dotačních výzvách
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•	Horní limit dotace na jednu akci činí 200
tis. Kč
DT 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
•	Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
•	Horní limit dotace na jednu akci činí 400
tis. Kč
DT 5 – Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti
•	Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce
•	Horní limit dotace na jednu akci činí 400
tis. Kč
Národní program podpory cestovního
ruchu
Více informací na: http://www.mmr.cz/
Regionalni-politika/Programy-Dotace/
Podpora-rozvoje-regionu-v-roce-2012/
Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

Takřka 870 milionů korun mohou žadatelé získat v aktuálně otevřených dotačních
výzvách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Všechny jsou sice otevřeny až do 17. února
2012, ale už nyní je vhodná chvíle zahájit
přípravy projektů. Stará moudrost praví, že
štěstí přeje připraveným.
„Rozhodně bych přípravu projektové dokumentace nepodceňoval. V některých případech je udělení dotace vázáno i na některé
správní dokumenty, jejichž získání potřebuje
určitý čas ve správních lhůtách,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. Jeho resort otevřel výzvy
ve třech klíčových oblastech podpory – bydlení, regionální politiky a cestovního ruchu. „To
spektrum dotačních titulů je opravdu široké,
od menších určených například na opravu domovních rozvodů či odstraňování bariér, až po
ty ‚vlajkové lodi‘ v podobě výstavby podporovaných bytů či dotací pro podnikatele v oblasSeminář pro zájemce
ti cestovního ruchu,“ uvedl Jankovský.
Zda i pro Váš projekt či podnikatelský zá- o dotace v cestovním ruchu
měr máte šanci získat dotaci, si můžete
Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá seověřit na www.mmr.cz/dotace.
Zdroj: http://www.mmr.cz/Pro-media/ minář pro zájemce o dotaci z Národního
Tiskove-zpravy/2011/Ministerstvo-nabizi- programu podpory cestovního ruchu. Akce
-stovky-milionu-korun-v-dotacni se uskuteční 17. ledna 2012 od 10:00 v budově Na Příkopě 3, Praha 1 v zasedací místAktuálně jsou otevřené výzvy pro po- nosti v 1. patře č. 111. Přihlášky se zasílají
nejpozději do 14. 1. 2012 do 12.00 hodin.
dání žádostí v těchto programech:
Program semináře:
–	Podprogram Podpora revitalizace býva1) Prezentace Programu a Podprogramu
lých vojenských areálů
2) Užitečné rady – základní principy
•	Dotace je poskytována až do výše 75 %
3) Dotazy žadatelů – diskuze
skutečně vynaložených uznatelných náPřihlášky zasílejte nejpozději do 14. 1.
kladů akce
2012, do 12.00 hodin na: Ing. Bohuslav Dvo•	Horní limit dotace je 10 mil. Kč
řák, e-mail: dvoboh2@mmr.cz
–	Podprogram Podpora obnovy a rozvoje
Zásady podprogramu naleznete zde:
venkova
http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/
Cílem podprogramu je formou dotace
Programy-Dotace/Narodni-program-cespodpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí.
tovniho-ruchu/Rok-2012---PodprogramPodprogram předpokládá participaci obyva-Cestovani-dostupne-vsem
tel venkova, občanských spolků a sdružení
při obnově jejich obce v souladu s místními
tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni
a specifikováni pro každý z pěti dotačních ti- Olomoucký kraj zvýšil
tulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či podporu venkovu, letos
svazky obcí.
dostane o 15 milionů více
DT 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice
roku
Obce do 2 tisíc obyvatel, dobrovolné svaz•	Dotace je poskytována až do výše 80 % ky obcí a místní akční skupiny získají v letošním
skutečně vynaložených uznatelných ná- roce z krajského rozpočtu 60 milionů korun.
kladů akce
Oproti loňskému roku si z Programu obnovy
DT 2 – Podpora zapojení dětí a mláde- venkova Olomouckého kraje polepší o 15 miže do komunitního života v obci
lionů korun. Celých 48 milionů korun kraj roz•	Dotace je poskytována až do výše 70 % dělí na výstavbu a rekonstrukci obecního maskutečně vynaložených uznatelných ná- jetku, 7,2 milionů korun na aktivity svazků obkladů akce
cí a MAS a 4,8 milionů korun na územní
•	Horní limit dotace na jednu akci činí 400 plánování. Nově oproti minulému roku mohou
tis. Kč
obce žádat příspěvek na protipovodňová
DT 3 – Podpora spolupráce obcí na obno- opatření. Svazky obcí a místní akční skupiny
vě a rozvoji venkova
získají krajské peníze i na neinvestiční akce. Ža•	Dotace je poskytována až do výše 70 % datelé mohou zasílat žádosti do 24. února.
skutečně vynaložených uznatelných ná„Zájem o krajskou podporu je veliký, v lekladů akce
tošním roce může obec žádat až o půlmilio-

nový příspěvek na podporu projektů souvisejících s výstavbou či rekonstrukcí obecního
majetku. V případě svazků obcí či akčních
skupin mohou zájemci požádat o příspěvek
do výše 300 tisíc korun na pořádání kulturních, společenských a volnočasových akcí, za
krajské peníze pro tyto akce mohou pořídit
také vybavení. Žádosti o podporu tvorby
územně plánovací dokumentace obcí budeme přijímat do výše 200 tisíc korun,“ uvedl
Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje.
V minulém roce podalo žádost o příspěvek celkem 251 obcí, z toho 138 žádostí bylo schváleno. Z krajského rozpočtu na ně bylo
vyčerpáno celkem 45 milionů korun. Největší
zájem projevily obce o opravy chodníků a komunikací. Krajský program obnovy venkova
běží již od roku 2004, za tu dobu kraj přidělil
žadatelům celkem 334,5 milionů korun.
Zdroj: Olomoucký kraj

Zlínský kraj získal dotaci
na povodňové škody
z Fondu solidarity EU
Loni v květnu a v červnu způsobily povodně ve Zlínském kraji škody na majetku
kraje a obcí ve výši přes 377 milionů korun.
Nyní se kraji podařilo na úhradu těchto škod
získat více než 36 milionů korun z Fondu solidarity Evropské unie.
Kromě prostředků kraje, měst a obcí byla bezprostředně po povodních využita
částka 28 milionů korun ze Všeobecné pokladní správy a také dary ve výši 1 350 000
korun. Dalších více než 156 milionů korun
pak Zlínský kraj získal z Programu obnovy
území postiženého povodní vyhlášeného
Ministerstvem pro místní rozvoj. Protože
tím stále nebyly pokryty některé prvotní náklady, zahájil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák jednání s Ministerstvem financí
ČR, jehož výsledkem bylo připojení Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje do
Fondu solidarity Evropské unie. Dohoda
o implementaci FSEU mezi Evropskou komisí a ČR pak byla uzavřena v srpnu 2011.
Tato smlouva specifikovala způsob využití přidělených prostředků a definovala základní oprávněné výdaje i lhůty pro proplacení.
Z Fondu solidarity Evropské unie tak mohly
být hrazeny pouze akce ukončené a proplacené do 30. června 2011. Na základě jednání s postiženými obcemi a městy byla zpracována podkladová dokumentace a koncem
srpna 2011 podána žádost o dotaci.
Ve středu 23. listopadu 2011 pak Zlínský
kraj, jako první v České republice, obdržel rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 36 224 069
korun. Z této částky připadne Zlínskému kraji
18 496 477 korun a obcím Zlínského kraje a
Ředitelství silnic Zlínského kraje 17 727 592
korun. Po schválení zastupitelstvem budou tyto finanční prostředky převedeny do rozpočtů
dotčených subjektů.
Zdroj: Regiony 24.cz
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Kontakty

Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011
•
Předseda
Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,
posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz
•
1. místopředsedkyně
Ing. Jana Juřenčáková
senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
tel. 605 969 058, 577 342 881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz
•
2. místopředseda
JUDr. Radan Večerka
SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01
Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611
radan.vecerka@seznam.cz
•
Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim
tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com
•
Pavel Hroch
398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218
hroch20@quick.cz
•
Ing. Marcela Harnová
Slaměníkova 37, Radslavice 751 11
tel. 737 520 886
harnova.marcela@tiscali.cz
•
Jiří Řezníček
Tučín 127, 751 16
tel. 732 876 307
ou@tucin.cz
•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313
strampas@quick.cz
•
Ing. František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice
tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz
•
Členové předsednictva volení orgány krajských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):
Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl
tel. 383 392 255
radomysl@email.cz
•
Jihomoravský kraj
PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152
starosta@olesnice.cz
•
Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39
tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz

25
Liberecký kraj
Jindřich Kvapil
468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970
starosta@koberovy.cz
•
Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek
739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528
tranovice@iol.cz
•
Olomoucký kraj
Leoš Hannig
790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068
leos.hannig@seznam.cz
•
Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel
533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966
obec@horniredice.cz
•
Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová
332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630
salcmanova@volny.cz
•
Středočeský kraj
Radomír Hanačík
Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653
spov.sk@gmail.com
•
Ústecký kraj
Václav Tyl
Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423
starosta@vedomice.cz
•
Vysočina
Zdena Švaříčková
Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz
•
Zlínský kraj
Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467
tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz
•
REVIZNÍ KOMISE
Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68
tel. 774 431 136
obec@morice.cz
•
Ing. Ludmila Krušková
Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003
kruskova@volny.cz
•
Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111
602 512 544
vanickova.47@seznam.cz
•
REDAKTOR
Tomáš Šulák
751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142
tomas.sulak@smarv.cz
•
TAJEMNICE
Kateřina Kapková
Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 733 327 195
KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VýBOR NS MAS ČR
•
PŘEDSEDA
Ing. František Winter
Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707
•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ
Jan Florian
Plzeňský kraj
MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202
Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko
jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
Mgr. Petr Kulíšek
Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz
+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo
Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 603 268 562
•
ČLENOVÉ VÝBORU
Vladimír Haš
Středočeský kraj – MAS Říčansko
manager@ricansko.eu
+420 774 097 757
PhDr. Petr Sušanka
Karlovarský kraj – MAS Vladař
petr.susanka@valec.cz
+420 608 231 314
Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko
lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724
Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj
MAS Sdruěení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz
+420 773 615 270
Hana Dufková
Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz
+420 737 177 432
Aleš Lahoda
Zlínský kraj – MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz
+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek
Vysočina – MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz
+420 774 489 322
Jindřich Šolc
Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com
+420 775 110 397
•
NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň
MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
Ing. Michal Arnošt
MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz
+420 602 334 882
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz
+420 775 295 599

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov
kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825
Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu
annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698
Ing. Jaromír Polášek
Chance in Nature
jaromirpolasek@centrum.cz
+420 602 531 594
Václav Pošmurný
MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com
+420 604 890 190
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko
bouda@mu-brezova.cz
+420 724 180 833
Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří
mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539
Romana Zemanová
MASiF
romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ivona Opletalová
MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj
hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913
RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí
luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210
•
KONTROLNÍ KOMISE
PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger
MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603
ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková
MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz
+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl
MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz
+420 721 747 966
Julie Zendulková
MAS Moravská cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz
+420 724 111 510
Petr Pecha
MAS Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420 602 521 057
PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF
masif@seznam.cz
+420 774 678 033
Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují
jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420 607 966 379
Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica
lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420 723 074 105
Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší
jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848
Tajemnice NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví
o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880
www.nsmascr.cz

