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

www.spov.org www.nsmascr.cz

11/ 2015 (208)
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Aktuálně:
Společná výzva SPOV a SMS:
Oslovme senátory. Máme
šanci prosadit lepší RUD

Předsedové SMS ČR a SPOV ČR se spo-
lečně obrátili na starosty s naléhavou vý-
zvou, aby oslovili senátory, kteří budou 
projednávat vládní návrh novely zákona 
o rozpočtovém určení daní (RUD). Podle ní 
se má zvýšit podíl krajů na sdílené dani 
z přidané hodnoty, ale na posílení rozpo-
čtů obcí a měst z DPH novela nepamatuje. 
Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí doporučil, aby 
vládní návrh senátoři vrátili poslancům se 
změnou, která přiznává obcím a městům 
rovněž zvýšený podíl z výběru DPH a to od 
roku 2017.

Více informací na str. 3

Regiony:
Evropský venkovský
parlament schválil
ambiciózní manifest

Ve dnech 4. – 6. listopadu se v rakous-
kém Shardingu sešlo 240 zástupců venkov-
ských komunit ze 40 evropských zemí, aby 
na druhém Evropském venkovském parla-
mentu schválili ambiciózní manifest. V něm 
delegáti vyzvali k plnému uznání práv ven-
kovských komunit na kvalitu života a život-
ní úroveň srovnatelnou s městem, a na pl-
né účasti v politických procesech na všech 
úrovních. Manifest vychází z kampaní, kte-
rých se zúčatnily tisíce venkovských obyva-
tel, a řeší 30 klíčových otázek rozvoje ven-
kova. Manifest vyzývá k obnově rovnopráv-
ného partnerství mezi občany a vládami.

Více informací na straně 14

TÉMA:
Národní konference
Venkov 2015: Chránit
půdu, hlídat osevní plány

Ve Velehradě a Modré se v polovině lis-
topadu uskutečnila Národní konference 
Venkov 2015, která přilákala na tři stovky 
odborníků z celé země. Účastníci konstato-
vali nutnost: Zachovávat co největší množ-
ství srážkových vod v krajině. Posílit retenč-
ní schopnost prostřednictvím povinného 
navracení organické složky do půdy. Zvyšo-
vat využívání krajinné zeleně k protierozním 
opatřením a zavést konzultování osevních 
plánů. Chránit ornou půdu proti neopod-
statněným záborům pro výstavbu a podpo-
řit stavební rozvoj ve stávajících zastavených 
územích.

Více informací na straně 5

A TR



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 208 • 11/2015

Ve dnech 12. – 13. listopadu 2015 pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR ve Zlínském 
kraji Národní konferenci VENKOV 2015 s doprovodným programem o den dříve. Letos 
proběhla již po sedmé a mě těší, že se tentokrát mohla konat v důstojném prostředí – 
v srdci poutního Velehradu a v nedaleké obci Modrá.

Konference byla v porovnání s předchozími ročníky neméně úspěšná a to i navzdory 
počátečním peripetiím, změně místa konání a časovému skluzu v přípravě. Naštěstí má 
Spolek ve Zlínském kraji silné osobnosti v osobách Miroslava Kováříka a Vojtěcha Ryzy, kte-
ří se se svým týmem shodli, že letošní konferenci Venkov jsou schopni připravit, i když je 
čekaly pouhé čtyři měsíce velmi intenzivní práce. Za to jim patří obdiv a obrovský dík!

Bez kvalitního týmu ale samo vedení moc nezmůže. Na pomoc si pánové přizvali ko-
legyně z MAS Buchlov a MAS Staroměstsko v čele s paní Martou Poláškovou. Děkuji jí 
i jejím pravým rukám Lence Gregorové, Kamile Horákové, Haně Malované a Ludmile Vrá-
nové za obrovský kus odvedené práce. Děkuji také starostovi obce Velehrad, panu Aleši 
Mergentalovi a farnosti Velehrad.

Chtěl bych také velmi poděkovat Ministerstvu zemědělství a Zlínskému kraji za finanč-
ní podporu, bez které by se konference takového rozsahu těžko připravovala. Navíc čelní 
představitelé obou institucí, ministr zemědělství Marina Jurečka a hejtman Zlínského kra-
je Stanislav Mišák, převzali nad konferencí záštitu, což jí jistě dodalo potřebnou vážnost.

V neposlední řadě bych rád poděkoval moderátorům konference Františku Kopecké-
mu a Monice Brzeskové, jednotlivým přednášejícím, zástupcům ministerstev, a dále všem, 
kteří poskytli prostory pro konání hlavního pléna, jednotlivých workshopů, dílčích schů-
zek, společenských večerů, všem, kteří poskytli ubytovací prostory, centru Vega Velehrad 
za cateringové služby, jednotlivým MAS v kraji za spolupráci na programu exkurzí, vystu-
pujícím souborům z jednotlivých oblastí kraje i ze Stojanova gymnázia Velehrad, sponzo-
rům, a vůbec všem, kteří měli na organizaci a průběhu konference jakýkoli podíl.

Nezbývá mi než věřit, že tradice Národní konference Venkov bude pokračovat i v dal-
ších letech a nastavená laťka úrovně bude jen stoupat. Zdravím všechny aktéry venkova 
a těším se na Vás zase za rok, tentokrát v Ústeckém kraji.

V Bělotíně dne 25. listopadu 2015
Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

spov@belotin.cz
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A
Dopis předsedy SPOV ČR
k Národní konferenci Venkov 2015

Pozvánka na valnou
hromadu Spolku
která se koná 1. 12. 2015 od 9.00 hodin 
v prostorách Jednacího sálu MZe ČR na 
Těšnově, Praha 1 (místnost č. 400).
Program:
  1. Jmenování zapisovatele
  2. Schválení programu jednání
  3.  Schválení složení návrhové a mandá-

tové komise
  4. Schválení ověřovatele zápisu
  5.  Zpráva předsednictva o činnosti 

SPOV ČR za rok 2015, včetně 
zprávy o plnění usnesení přijatých 
na předchozí VH

  6.  Zpráva o plnění rozpočtu SPOV ČR 
na rok 2015

  7. Zpráva revizní komise
  8.  Zpráva jednotlivých KO o průběhu 

jednání na krajských úřadech (téma 
POV apod.)

  9.  Návrhy změn jednacího řádu na ob-
dobí 2015–2017

10.  Termínový kalendář jednání a návrh 
plánu činnosti SPOV ČR v r. 2016

11. Rozpočet na rok 2016
12. Různé

Pozvánka na jednání 
výboru NS MAS
Praha 8. prosince 2015
Program:
1.  Zahájení – zhodnocení usnášeníschop-

nosti, určení ověřovatelů
2. Doplnění a schválení programu 
3.  Kontrola plnění úkolů a usnesení z mi-

nulého jednání 
4.  Otevřený dopis MMR
5.  Projekt Center společných služeb obcí 

(Jaromír Jech SMO ČR)
6.  Statut pracovních skupin – PS Vzdělá-

vání 
7. Nominace náhradníka do MV OP ŽP 
8. LeaderFest 2016 
9. Zprávy o činnosti za uplynulé období
–  předsedy (Pošmurný), místopředsedů 

(Krist, Florian), prezidenta ELARD (Sr-
šeň), členů řídících / monitorovacích 
výborů OP

–  pravidla implementace ve všech OP, 
IROP, PRV, OP Z, OP ŽP, OP VVV, OP PIK

–  zástupců Pracovních skupin, členů vý-
boru – zprávy z kraje směrem k NS 
MAS, kanceláře NS MAS (Výroční zprá-
va NS MAS 2015)

10.  Různé –  výsledky hodnocení Oranžo-
vé stuhy 2015

    –  nabídka webové aplikace pro 
hodnocení MAP
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Vážené paní starostky, Vážení pánové starostové,
Milí přátelé samospráv,
dovolte nám se na Vás takto netradičně obrátit společně jmé-

nem obou organizací, které zastupují zájmy obcí a měst v regio-
nech – SMS ČR a SPOV ČR, a to s naléhavou výzvou.

Jak jistě víte, Senát v současnosti projednává vládní návrh no-
vely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (RUD). 
Podle této vládní předlohy se má zvýšit podíl krajů na sdílené da-
ni z přidané hodnoty, ale na posílení rozpočtů obcí a měst z DPH 
novela nepamatuje. V této podobě také návrh zákona schválili po-
slanci před měsícem.

Senátní výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a život-
ní prostředí tuto vládní předlohu projednal a doporučil sená-
torům, aby vládní návrh vrátili poslancům se změnou, která 
přiznává obcím a městům rovněž zvýšený podíl z výběru 
DPH. Konkrétně senátoři tohoto výboru navrhli, aby od r. 2017 po-
díl obcí ze současných 20,83% byl zvýšen na 21,4%, což znamená 
zvýšení cca o 2 mld. Kč, a od r. 2018 podíl obcí a měst byl navýšen 
na 23,58%, což má přinést obcím od r. 2018 dokonce o 7 mld. Kč 
víc z výběru DPH.

Plénum Senátu má uvedený návrh posoudit na svém jednání 
2. prosince, a pokud návrh svého senátního výboru pro územní roz-
voj, veřejnou správu a životní prostředí schválí, příp. schválí jiný ná-
vrh, přiznávající zvýšený podíl z výběru DPH i pro obecní samosprá-
vy, budou o vládní předloze znovu hlasovat poslanci. Musíme při-
pomenout, že v poslanecké sněmovně neprošel návrh příznivý pro 
obce jen o několik málo (5) hlasů.

Vážení přátelé,
chceme poděkovat senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřej-

nou správu a životní prostředí za tento pro obce vstřícný návrh 
a sdělit vám, že obě organizace – SMS ČR a SPOV ČR podporují 
tento návrh. Chceme zdůraznit, že právě horní komoru Parlamen-
tu ČR – Senátu pokládáme za ochránce samospráv v legislativním 
procesu, kdy mandát senátorů je ustanovován přímo v regionech 
na nikoli stranických kandidátkách, ale na čistě osobním základě. 
Dovolte nás požádat vás o podporu shora popsanému návrhu se-
nátního výboru, kterou můžete vyjádřit oslovením Vaší senátorky 
/ Vašeho senátora s žádostí o jeho podporu při hlavním senátním 
hlasování na plenárním zasedání 2. 12. 2015, nejlépe osobní schůz-
kou či alespoň oslovením emailem či dopisem.

Jsme Vám vděčni za aktivitu v této věci, protože téma posílení 
rozpočtů obcí a měst je právě v této době naléhavé, když si uvědo-
míme, kolik veřejných potřeb samospráv nebude možno financovat 
z evropských fondů v tomto období. Je nutno závěrem taky vyzdvih-
nout, že pokud by byla tato změna rozpočtového určení daní schvá-
lena, znamenalo by to, že by obcím a městům od r. 2018 bylo při-

Společná výzva SPOV a SMS starostům: Oslovme senátory z vašeho kraje

Máme šanci prosadit oprávněný podíl obcí z výběru DPH
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dáno na obyvatele v průměru 500 – 600 Kč velké většině obcí. Je 
tedy za co bojovat.

S úctou JUDr. Stanislav Polčák, předseda SMS ČR,
poslanec Evropského parlamentu

Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR,
starosta obce Bělotín

Návrh senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a ži-
votní prostředí na změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení daní (výtah)

Pozměňovací návrhy senátorů
Miloše Vystrčila a Zbyňka Linharta
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o roz-
počtovém určení daní, (Senátní tisk č. 149)
1.  V § 3 odst. 1 písmeno b) zní: „b) podíl na 8,92 % z celostát-

ního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“.
2.  V § 4 odst. 1 písmeno b) zní: „b) podíl na 21,4 % z celostát-

ního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“.
3.  V § 4 odst. 1 písmeno b) zní: „b) podíl na 23,58 % z celo-

státního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“.“

Z odůvodnění:
Předložený návrh tak zohledňuje fakt, že úprava podílů ob-

cí i krajů také souvisela s potřebou financování II. pilíře dů-
chodového systému, která je navrhován současnou vládou ke 
zrušení. Navíc obce ve většině svých výdajů vystupují jako ko-
neční spotřebitelé, kteří DPH skutečně platí, proto se zvýšení 
sazby promítlo rovněž na straně výdajů. Vzhledem k tomu, že 
procentní podíly obcí jsou v souhrnu vyšší než je tomu u krajů, 
pozměňovací návrh jednak posouvá změnu v navýšení podílu 
s účinností od 1. 1. 2017 a s plným sjednocením podílů počítá 
od 1. 1. 2018. Děje se tak právě z těch důvodů, aby se na tu-
to změnu mohl státní rozpočet připravit. Vycházíme-li z celo-
státního inkasa roku 2014, pak se dopad návrhu do státního 
rozpočtu v prvním roce odhaduje maximálně na 2,0 mld. Kč, 
v letech dalších pak meziročně na dalších cca 7,0 mld. Kč.

Zde je nutné zdůraznit, že se nejedná o prostředky, které by 
plynuly mimo sektor vládních institucí, naopak přispějí k vytvo-
ření investičních zdrojů obcí, čímž pomohou utlumit výpadek 
způsobený například i pozměněným zaměřením evropských do-
tačních programů v období 2014 – 2020. 

Výše uvedené efekty by mohly být posíleny předpokládaným 
hospodářským růstem podporovaným také konečnou spotřebou 
domácností. Naopak stanovení druhé snížené sazby DPH přínos 
pro obce může tlumit.

Dočkají se venkovské obce zvýšení svých rozpočtů z RUD? Vzhledem k tomu, že eurodotace míří poněkud jinam než by bylo zejména 
potřeba, bylo by to velmi vhodné… Foto: TSu
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Společné prohlášení
Národní konference Venkov 2015

Účastníci Národní konference Venkov 2015, která se konala ve 
dnech 12. – 13. 11. 2015 na Velehradě a v Modré ve Zlínském kra-
ji s ústředním tématem „Půda“, se dohodli na následujících opat-
řeních, která jsou pro ochranu půdy a obnovu venkova nezbytná:

1) Zachycení srážkových vod v krajině, a to tak, aby od nejvýše 
položených povodí až po povodí velkých řek byly tyto vody nadr-
žením šetrnými a pro území úměrnými opatřeními – mokřady, tů-
ně, meandry, malé nádrže, poldry s částečným stálým zadržením, 
přirozené nížinné zátopové plochy ve vazbě na prvky ÚSES a územ-
ní plány obcí.

2) Posílení retenčních schopností zemědělské a lesní půdy a kra-
jiny a zvýšení obsahu organické hmoty potažmo humusu prostřed-
nictvím povinného navracení organické složky do půdy a zavede-
ní tzv. zeleného hospodaření na půdě s ponecháním dostatečné-

D o k u m e n tD
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Ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré 
uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Dvoudenní konfe-
rence byla zakončena ve velehradské bazilice společným shromáž-
děním a formulací závěrů k hlavnímu tématu půdy a venkovské 
problematice obecně. Účastníci konstatovali nutnost zejména ná-
sledujících opatření:

Zachovávat co největší množství srážkových vod v krajině, tak 
aby byly pro krajinu využitelné v období sucha.

Posílit retenční schopnost zemědělské a lesní půdy prostřednic-
tvím povinného navracení organické složky do půdy.

Při hospodaření na orných půdách zvyšovat využívání krajinné ze-
leně k protierozním opatřením a zavést konzultování osevních plánů.

Chránit ornou půdu proti neopodstatněným záborům pro výstav-
bu a podpořit stavební rozvoj ve stávajících zastavených územích.

Podpořit rozvoj drobných živnostníků, stejně jako finančně pod-
porovat malé obce z rozpočtového určení daní.

Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Maria-
na Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, kteří se 
jednání osobně zúčastnili. Mezi hosty patřil i olomoucký arcibiskup 
Jan Graubner. Letošní Národní konference Venkov se zúčastnilo na 
tři sta účastníků z České republiky a Slovenska.

„Národní konference Venkov je každoročně pořádána na pod-
poru udržitelného a soběstačného venkova. Setkávají se zde zá-
stupci veřejného a neziskového sektoru, podnikatelé i zájemci ze 
široké veřejnosti, kteří se na jednotlivých úrovních profesně či laic-
ky zabývají rozvojem venkova,“ popisuje zacílení konference Edu-
ard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova České republi-
ky, který je hlavním pořadatelem.

„Téma půdy jsme v přednáškách a seminářích rozpracovávali ze 
čtyř pohledů: půda jako dar života, obživy, žití a poznání. Konfe-

rence se aktivně zúčastnili odborníci z ministerstev zemědělství, ži-
votního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, stejně jako vě-
dečtí pracovníci a zkušení zástupci státní a veřejné správy,“ přiblí-
žil Miroslav Kovářík, starosta Modré a ředitel letošní konference.

Účastníci se na odborných exkurzí do vybraných lokalit Zlínského 
kraje, přímo seznamovali s aktivitami obcí, neziskového sektoru i pod-
nikatelů vztahujících se k udržitelnému rozvoji zemědělství, ochrany 
přírody a krajiny či regionální kultury. Hana Malovaná

www.konferencevenkov.cz

Národní konference Venkov 2015: Chránit ornou
půdu, hlídat osevní plány a udržet vodu v krajině
Velehrad – Modrá: Tradiční konference přilákala na tři stovky odborníků z celé země

http://www.konferencevenkov.cz
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ho množství biomasy na orné půdě pro návrat mikroorganismů 
a omezení nadměrného odparu vody z půdy.

3) Povinné zachycení vod ze zastavovaných ploch, podpora in-
filtrace vody a obnovení nasákavosti ploch a následné využití těch-
to vod k plnění malých vodních nádrží, které je současně nezbyt-
ně nutné obnovit, příp. rozšířit (obnovení podzemních zdrojů vo-
dy a případně využití pro technické účely současně se zpomalením 
odtoku z daného povodí).

4) Zmenšení velkých orných ploch zavedením plošných i lini-
ových prvků zeleně, hydrografických prvků a vodních ploch ve vaz-
bě na prvky ÚSES a ÚPD obcí.

5) Zavedení povinného konzultování osevních plánů se zástup-
ci kompetentních orgánů měst a obcí, kteří často patří mezi vý-
znamné vlastníky půdy. I na malých plochách lze hospodařit za po-
užití moderních technologií.

6) Podpořit etický přístup k půdě, krajině např. podporou výsad-
by dlouhověkých původních stromů, lesních, smíšených i ovocných 
kultur v územích s výrazným sezonním suchem. Stromy mají výraz-
ný klimatizační efekt v krajině, zástavbě i u komunikací.

7) U čistíren odpadních vod navýšení využití přirozené čistící 
schopnosti vodních mokřadních rostlin a u malých obcí využití do-
čišťování odpadních vod skrze rostliny zastoupené v dočišťovacím – 
usazovacím mokřadu, ve vhodných případech bez nutnosti výstavby 
klasických ČOV a kořenových čistíren. Využít přirozené kořenové čiš-
tění s doplněním o vhodné typy bakterií kvůli eliminování zápachu).

8) Zahájení komplexních pozemkových úprav v maximálním 
možném počtu obcí našeho státu do roku 2020, obsahujících vý-
še uvedené postupy. Podpora stávající politiky zrychleného prová-
dění pozemkových úprav.

9) Intenzivně bránit záborům půdy, zejména ve volné krajině 
pro výstavby obchodních, logistických a dalších center mimo 
opodstatněné projekty měst a obcí, sloužící veřejným účelům. Za-
jistit přednostní využívání brownfieldů.

10) Podpora obnovy a rozvoje stávajícího venkovského staveb-
ního a bytového fondu, a tím dosažení snížení záboru zemědělské 
půdy. Také umožnit podnikatelskými pobídkami ve spolupráci s pří-
slušnou obcí širší využití bývalých zemědělských areálů pro podni-
katelské aktivity v obcích nebo např. vyšším zdanění velkých ploch, 
které jsou v územních plánech označeny jako plochy pro podniká-
ní a neplní tuto funkci.

11) Podporu regionálních výrobců potravin formou umožnění 
prodeje jejich výrobků prostřednictvím obchodních řetězců, malo-
obchodních prodejen, trhů, čerpacích stanic PHM, místních škol, 
nemocnic státní správy a samosprávy.

12) Je potřeba zachovat a rozvíjet blízký vztah místní komunity 
k půdě a krajině.

13) Zastavit likvidaci drobných živnostníků – podnikatelů ve 
venkovském prostoru zjednodušením a napřímením legislativy 
(např. daňové úlevy malým subjektům se sídlem podnikání v ma-
lých venkovských obcích).

14) Zabránit úniku kapitálu z venkovské oblasti změnou zdaně-
ní pomocí koeficientu, zvýhodňujícího subjekty se sídly mimo vel-
koměsta.

15) Dokončit narovnání RUD ve směru k malým obcím.
16) Posílit státní a krajské finanční prostředky určené na Pro-

gram obnovy venkova.
17) Zastavit odebírání veřejnoprávních kompetencí z venkov-

ských obcí.
18) Zamezit odlivu státních institucí, školství a služeb z venkov-

ských obcí.
Pro oblast implementace evropských strukturálních a investič-

ních fondů je nezbytné snížit administrativní náročnost programů 
a podpořit tak co největší uplatnění finančních prostředků ve ven-
kovských oblastech.

Z průběhů jednání konference vyplývá, že nelze očekávat řeše-
ní uvedených problémů pouze na centrální úrovni ani na lokální, 
ale pouze ve spolupráci všech aktérů ze všech úrovní.

Účastníci konference věří, že výše uvedené potřeby našeho ven-
kova nezůstanou jen prohlášením na papíře, ale stanou se podkla-
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dem k opatřením centrálních orgánů našeho státu, která povedou 
k nápravě situace v ochraně půdy a venkova vůbec.

Předáním výše uvedených závěrů předsedovi vlády a jeho pro-
střednictvím Vládě České republiky byl konferencí zmocněn Spo-
lek pro obnovu venkova České republiky.

Za Národní konferenci Venkov 2015:
Miroslav Kovářík, ředitel NKV 2015

Mgr. Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
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VENKOV 2015: Tradiční konference na historickém Velehradě
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VENKOV 2015: Půda ve všech pádech – Život. Obživa. Žití. Poznání.
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VENKOV 2015: Oslava venkova v obci Modrá a regionu Buchlovska
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VENKOV 2015: Ukázky tradic, řemesel a zvyků Slovácka, Hané i Valašska
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VENKOV 2015: Starostové, úředníci, manažeři, zemědělci společně
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VENKOV 2015: Výměna názorů a zkušeností při zábavě i poučení
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Ve dnech 4. – 6. listopadu se v rakouském Shärdingu sešlo 240 
zástupců venkovských komunit ze 40 evropských zemí, aby na dru-
hém Evropském venkovském parlamentu schválili ambiciózní ma-
nifest. V něm delegáti vyzvali k plnému uznání práv venkovských 
komunit na kvalitu života a životní úroveň srovnatelnou s městem, 
a na plné účasti v politických procesech na všech úrovních.

Manifest vychází z národních kampaní ve 40 evropských zemích, 
kterých se zúčastnily tisíce venkovských obyvatel, a řeší 30 klíčových 
otázek rozvoje venkova.

Manifest vyzývá k obnově rovnoprávného partnerství mezi obča-
ny a vládami. Lidé žijící na venkově jsou oprávněni jednat ve prospěch 
vlastního blaha a oprávněně požadují na vládách všech úrovní, včet-
ně evropských institucí, aby toto partnerství efektivně naplňovaly.

Evropský venkovský parlament vyzval Evropskou unii, aby 
provedla revizi stavu venkovských oblastí v rámci EU. Výsled-
ky této revize by se měly odrazit ve zvýšeném zaměření na 
venkovské oblasti v rámci všech příslušných programů a fon-
dů EU. Kampaň Evropský venkovský parlament bude pokračo-
vat v průběhu příštích dvou let s cílem ovlivnit přípravu politik 
pro období po roce 2020.

Účastníci Evropského venkovského parlamentu byli svědky 
toho, že městem Schärding, ve kterém se shromáždění kona-
lo, prochází denně do sousedního Německa na dva tisíce 
uprchlíků. Pro mnoho venkovských oblastí by mohla být mož-
nost integrace uprchlíků a nově příchozích příležitostí k rozvo-
ji cestou vytváření nových pracovních míst, investic do bydlení, 
služeb a infrastruktury. Evropský venkovský parlament v tom-

V předvečer Národní konference Venkov 2015 se na Velehradě 11. listopadu 2015 uskutečnilo jednání zástupců SPOV ČR a NS MAS 
ČR k vyhodnocení účasti zástupců České republiky na Evropském venkovském parlamentu a přípravě dalších kroků v této iniciativě. 
Účastníci se shodují, že ERP bude v tuzemsku neformální platformou venkovských organizací a jejím vyvrcholením bude Národní kon-
ference Venkov 2016. Další jednání všech zapojených partnerů se uskuteční na únorové schůzi SPOV v Praze. (Na hlavním snímku jsou 
místopředseda SPOV Jan Florian a předseda NS MAS Václav Pošmurný. Na snímku v detailu je Zuzana Guthová.) Foto: TSu

Evropský venkovský parlament ze zástupců 40 zemí 
schválil v rakouském Shärdingu ambiciózní manifest

to ohledu vyzývá ke vstřícné-
mu postoji a solidaritě mezi 
národy.

Národní delegáti Evropské-
ho venkovského parlamentu 
budou požadavky manifestu 
ve spolupráci s národními a ev-
ropskými partnery prosazovat a komunikovat na úrovni národních 
a regionálních vlád a institucí.
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Evropský parlament venkova (ERP)
je společně iniciována třemi pan-evropskými sítěmi pro venkov:

ERCA – European Rural Community Alliance
PREPARE – Partnership for Rural Europe
ELARD – European LEADER Association for Rural Develop-
ment.

Členy těchto sítí jsou zástupci zemí EU i zemí západního Bal-
kánu a oblasti Černého moře.

Akce se konala pod záštitou generálního tajemníka Rady Ev-
ropy, pan Thorbjørn Jagland; a je spolufinancována Evropskou 
komisí prostřednictvím programu Evropa pro občany.

Shromáždění se konalo v Schärdingu v Horním Rakousku. 
Hostitelem byla Místní akční skupina Sauwald-Pramtal a měst-
ská rada Schärding, finančně akci zaštítila vláda Rakouska a Hor-
ního Rakouska.

Shromáždění se zúčastnili lidé z venkovských komunit téměř 
ve všech zemích EU a Albánie, Arménie, Běloruska, Bosny a Her-
cegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Kosova, Is-
landu, Norska, Srbska, Turecka a Ukrajiny.
Další informace lze nalézt na adrese
www.europeanruralparliament.com

Kontakty na českou delegaci:

Zuzana Guthová guthova@cb.gin.cz
Petr Kulíšek petr.kulisek@nadorlici.cz
Lucie Kořínková korinkova@smocr.cz
Vojtěch Eliáš elias@cirkev.cz
Roman Haken roman.haken@cpkp.cz
Gustav Charouzek kralovska-stezka@centrum.cz
Kateřina Kapková masstolovehory@gmail.com
Radim Sršeň radimbz@seznam.cz

O ČR bylo hodně slyšet, podařilo se nám společně s Litevci uspo-
řádat tzv. Spider, tedy společnou jízdu účastníků na ERP, kterou pro-
vázely semináře a exkurze. Čeští zástupci z ELARD se podíleli jako 
asistenti Michaela Dowera (hlavní iniciátor) s přípravou celého ERP. 
Na místě vedl koordinační skupinu ERP Radim Sršeň, vystoupením 
přispěl Pavel Sekáč, facilitací workshopu Gustav Charouzek, jako 
reportér workshopu Lucie Kořínková atp.

Manifesto bylo na workshopech a plenárním zasedání přetvoře-
no do závěrečné velmi vytříbené podoby, která bude dále prosazo-
vána na evropské i národní úrovni. Tak doufejme, že i česká minis-
terstva bude zajímat názor evropského venkovského lidu. ZG

„Spider“ exkurze z Prahy do Schärdingu

Celostátní síť pro venkov podpořila účast české delegace na Ev-
ropském venkovském parlamentu. Součástí této akce byla také ex-
kurze Spider, v rámci které česká delegace spolu s delegací z Litvy 
cestou z letiště Praha do Schärdingu navštívila území tří místních 
akčních skupin (MAS, Krajina srdce, MAS Sdružení Růže a MAS 
Sedlčansko). 6 litevských delegátů a 8 českých se tak seznámilo se 
zajímavými projekty podpořenými prostřednictvím MAS z PRV, s pro-
jekty spolupráce zapojených MAS a také měli možnost navázat no-
vá partnerství jak na národní, tak především mezinárodní úrovni.

Ve středočeských Počepicích jsme navštívili výrobnu perníčků 
pana Hejhala, která je nositelkou označení „Regionální produkt 
Toulava“. Litevským kolegům se velice líbilo v minipivovaru Vítek 
v Sedleci Prčicích, kde jsme si prohlédli prostory pro výrobu piva 
a v přilehlé restauraci i ochutnali několik vzorků z místní produk-
ce. K večeru jsme navštívili sportovní a lyžařský areál Monínec, kde 
jsme se seznámili s činností MAS Krajina srdce a jejími projekty na 
rozvoj regionu a posílení místního partnerství.

Součástí exkurze byla také návštěva Krajského úřadu Jihočeské-
ho kraje, kde se účastníci setkali s představiteli regionálního rozvo-
je kraje, Celostátní sítě pro venkov a Spolku pro obnovu venkova. 
Zde představili myšlenku kampaně venkovského parlamentu jak 
na národních, tak i na mezinárodní úrovni. Po zbytek dne byla de-
legace hostem MAS Sdružení Růže, která se také pochlubila zrea-
lizovanými projekty, které měly značný dopad na rozvoj regionu. 
V Borovanech jsme navštívili místní moštárnu, kterou MAS provo-
zuje, komunitní školu a chráněnou dílnu Nazaret, která nabízí so-
ciální služby i pracovní místa pro zdravotně hendikepované. Vedle 
toho organizuje výtvarné kroužky pro děti i dospělé, kreativní ví-
kendové kurzy a přednášky pro veřejnost.

Cestou v mikrobusu do místa konání Evropského venkovského 
parlamentu se účastníci dozvěděli i mnoho dalších informací z čin-
nosti MAS nejen v navštívených regionech, o příhraniční spoluprá-
ci s Rakouskem i Bavorskem i dalších příležitostech, které jsou 
k dispozici pro schopné žadatele (jednotlivce, obce i spolky) na je-
jich rozvojové projekty.

Zuzana Guthová

NS MAS pomáhala s organizací
European Rural Parliament

Národní síť MAS ČR jako vybraný National Champion (zástup-
ce daného státu) se nemalou měrou podílela na druhém evrop-
ském venkovském parlamentu. Nejprve byl pracovní skupinou me-
zinárodní spolupráce a dalšími aktivními MAS vytvořen národní re-
port (zde patří díky především Aleně Kolářové, Kateřině Kapkové, 
Radimovi Sršňovi a dalším). Na základě 40 národních reportů vzni-
kl obsáhlý dokument o problémech a příkladech dobré praxe ev-
ropského venkova All Europe Shall Live! a především návrh Mani-
festa, tedy dokumentu určeného politikům s výzvou, jak si před-
stavuje evropský venkov zlepšení podmínek venkovských obyvatel.

Česká republika měla nominovaných 5 svých zástupců + 2 zástup-
ce ministerstva zemědělství. Ale díky českému zastoupení v ELARDu 
a přizvání odborníků, se účast zástupců ČR vyšplhala na 11 lidí.

http://www.europeanruralparliament.com
mailto:guthova@cb.gin.cz
mailto:petr.kulisek@nadorlici.cz
mailto:korinkova@smocr.cz
mailto:elias@cirkev.cz
mailto:roman.haken@cpkp.cz
mailto:kralovska-stezka@centrum.cz
mailto:masstolovehory@gmail.com
mailto:radimbz@seznam.cz
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1. My, zástupci mnoha lidí a organizací pocházejících z venkov-
ské Evropy, jsme přijali tento Manifest jako vyjádření tužeb, závaz-
ků a požadavků venkovského obyvatelstva, které byly navrženy bě-
hem několika setkání v mnoha zemích v rámci kampaně Evropské-
ho venkovského parlamentu 2015.

2. Rozmanitost venkovských oblastí. Hluboce si ceníme růz-
norodosti evropské krajiny a jejich obyvatel, které vyplývají z geo-
morfologie, klimatu a biodiverzity pevniny a moří, stejně jako dlou-
hé historie lidského působení na celém kontinentu. Tuto pestrost 
v kultuře a přírodních zdrojích vidíme jako obrovskou příležitost 
pro budoucí blahobyt všech lidí v Evropě.

3. Společné hodnoty. Uznáváme společné hodnoty, které spo-
jují evropské obyvatele – demokracii, rovnost, právní pořádek, 
uznání lidských práv, ducha spolupráce. Jsme ohromeni společný-
mi tématy, které byly výsledkem kampaně Evropského venkovské-
ho parlamentu napříč Evropou, od Atlantiku po Černé moře a od 
Skandinávie po Středomoří.

4. Kvalita života. Lidé žijící ve venkovských oblastech Evropy 
si velmi váží kvality života, kterou jim venkov, farmy, vesnice a ma-
lá města, pobřežní oblasti a ostrovy, hory, lesy, volně žijící zvěř, kra-
jina, zdravé životní prostředí a kulturní dědictví nabízejí.

5. Obavy z podmínek na venkově. Navzdory veškerým pozi-
tivům jsme velmi znepokojeni omezeností venkovské ekonomiky, 
nedostatkem uspokojující a dobře placené práce, ztrátou obyva-
telstva odchodem mladých lidí, který způsobuje demografickou 
nerovnováhu, poklesem služeb, chudobou a sociálním vyloučením 
znevýhodněných lidí nebo etnických menšin a zhoršováním kvali-
ty životního prostředí.

6. Potřeba konat. Jsme přesvědčeni, že tyto výzvy je potřebné 
řešit nejen pro prospěch venkovských komunit, ale také pro pro-
spěch celé evropské populace. Všichni jsme závislí na potravě, 
energii, vodě a nerostech vyprodukovaných ve venkovských oblas-
tech. Farmáři, podniky a další venkovští aktéři vytvářejí společné 
bohatství pro celou Evropu. Venkovské oblasti významně přispíva-
jí ke zmírnění klimatických změn, rekreaci, veřejnému zdraví, soci-
álnímu, ekonomickému a duchovnímu bohatství.

7. Práva. Prosazujeme právo k plnému uznání důležitosti ven-
kovských oblastí a komunit všemi lidmi a institucemi v Evropě, a to 
právo na kvalitu života a životní úrovně stejnou jako ve městech 
a právo na plnou účast v politických procesech. Žádáme vlády na 
všech úrovních k uznání těchto práv. Muži a ženy by měli mít stej-
ná práva ve veškerých politických aspektech a opatřeních týkají-
cích se venkovských komunit.

8. Vize. Naše vize o budoucnosti venkovské Evropy je plná 
energických, inkluzivních a udržitelných venkovských komunit, do-
plněná rozličnou venkovskou ekonomikou a kvalitním životním 
prostředím a kulturním dědictvím. Věříme, že venkovské komuni-
ty, představené v této vizi, mohou být dlouhodobými významnými 
přispěvateli k prosperující, mírumilovné, spravedlivé Evropě, stejně 
tak jako pro udržitelnost globální společnosti.

9. Partnerství. Snaha o naší vizi vyžaduje v každém státě svěží 
a spravedlivé partnerství mezi lidmi a vládami. My, venkovské obyva-
telstvo a organizace víme, že máme odpovědnost poskytovat vede-
ní a různé akce na podporu všeobecné spokojenosti. Zároveň však 
požadujeme, aby vlády na všech úrovních (a také evropské institu-
ce) pracovaly na tom, aby toto klíčové partnerství bylo efektivní.

10. Zpráva o stavu venkovských oblastí. Vyzýváme Evrop-
skou unii, aby zorganizovala rozsáhlý průzkum stavu venkovských 
oblastí napříč EU a jejich přínos pro blaho EU, který mají v součas-
nosti a mohou mít i do budoucnosti. Zpráva o tomto průzkumu by 
měla být publikována do roku 2017, k příležitosti 30. výročí pub-
likace „Budoucnost venkovské společnosti“. Její výsledky by se 
měly promítnout v lepším cílení na venkovské oblasti v rámci všech 
relevantních evropských programů a fondů. Přejeme si využít po-
stupy Evropského venkovského parlamentu k tomu, aby byly ven-
kovské komunity schopné ovlivnit přípravu strategií rozvoje po ro-
ce 2020. Žádáme Radu EU, aby zvážila přezkoumání stavu a po-
třeb venkovských oblastí ve všech členských státech.

11. Odvrácení klesající spirály. Životnost mnoha regionů je 
ovlivněna tzv. „klesající křivkou“. Ztráta populace (zejména mla-
dých lidí) vede ke snížení životaschopnosti a kvality venkovských 
služeb a zapříčiňuje oslabení místní ekonomiky, které podněcuje 
ještě vyšší ztrátu populace. Pro zvrat této křivky vyzýváme k sou-
středěnému úsilí zúčastněných venkovských partnerů, organizací 
a vlád a zároveň k uvědomění si hodnot života na venkově (na roz-
díl od měst), posílit kvalitu venkovských služeb, diverzifikovat ven-
kovské ekonomiky a umožnit mladým lidem na venkově zůstat ne-
bo se tam vrátit.

12. Mladí. Mnoho mladých lidí je připraveno zůstat, nebo se na 
venkov přestěhovat a převzít zodpovědnost jako zemědělci, podni-
katelé nebo běžní občané. Mladí lidé potřebují zajímavé zaměst-
nání, účelně zaměřený systém vzdělávání a odbornou přípravu vy-
cházející z místních potřeb, přístup k pozemkům, bydlení a úvěrům, 
společenské a kulturní aktivity určené pro mladé lidi, stejně tak jako 
konkrétní podporu pro mladé podnikatele a zemědělce. Vyzýváme 
vlády a občanskou společnost, aby plnily tyto požadavky a umožni-
ly mladým lidem aktivně se podílet na politických procesech. Pod-
porujeme požadavky mladých lidí na potřebu vytváření parlamen-
tu pro mládež, a to na národní i evropské úrovni.

13. Uprchlíci. Příchod zoufalých lidí z oblastí zasažených kon-
fliktem či jinými problémy, kteří hledají útočiště a nové životy v Ev-
ropě, vyvolává potřebu jednat i v našich sítích. Vyzýváme vlády 
a ostatní organizace k co nejrychlejšímu vyřešení příčin této krize, 
a to dobrosrdečným způsobem na základě solidarity mezi lidmi. Vě-
říme, že příchod a následná integrace nově příchozích lidí může být 
příležitostí pro venkovské oblasti, zvláště pro ty s ubývající popula-
cí. Proces integrace musí zahrnovat nezbytnosti jako je vytváření 
nových pracovních míst, investice do bydlení, služeb a infrastruktu-
ry. Úspěšná snaha/úsilí o integraci by měla být oslavována.

Manifest Evropského venkovského parlamentu
konaného ve dnech 4. – 6. listopadu 2015 v rakouském Schärdingu za přítomnosti 240 účastníků ze 40 evropských zemí
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14. Chudoba a vyloučení. V boji s chudobou a sociálním vy-
loučením už byl Evropě zaznamenán posun a zlepšení. Nicméně 
milióny lidí jsou stále vystavovány chudobě a různým druhům so-
ciálního vyloučení. Sociální a teritoriální koheze jsou nedílnou sou-
částí naší evropské vize. Požadujeme trvalé úsilí, které bude vyvi-
nuto na podporu začlenění a plné zapojení do společnosti. Zvláš-
tě pokud jde o potřeby romských komunit v mnoha evropských 
zemích, které patří mezi nejchudší a nejvíce vyloučené z celé ev-
ropské venkovské populace. Romská populace by měla být uzná-
na za osoby se stejnými právy na vhodná pracovní místa, stejně tak 
jako právo na vzdělání jejich dětí. Všichni lidé mají talent a schop-
nosti, které mohou nabídnout.

15. LEADER a CLLD. Jsme zastánci územního, integrovaného 
a partnerského přístupu „zdola-nahoru“ uplatňovaném v rozvoji 
venkova. Přejeme si široké uplatnění principu LEADER i v jeho širším 
pojetí Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), a to jak v rám-
ci EU, tak i mimo ni. Jsme velmi znepokojeni nedostatečnou integro-
vaností procesů regionálního rozvoje a rozvoje venkova v mnoha ze-
mích. Naléhavě vyzýváme instituce a vlády v rámci EU, aby vložily 
důvěru do místních akčních skupin, rozšířily jejich financování, při-
způsobily svá pravidla a postupy pro potřeby venkovských komunit, 
a aby zajistily skutečně integrovaný přístup k místnímu rozvoji a k vy-
užití multi-fondového financování. Naléhavě žádáme všechny sekto-
ry v zemích západního Balkánu a Černého moře, aby položily zákla-
dy partnerství mezi všemi odvětvími pro použití LEADER a CLLD.

16. Venkovské služby a infrastruktura. Základní venkovské 
služby jako jsou obchody, poštovní služby, školy, základní zdravot-
ní péče a veřejné doprava, stejně tak jako sociální infrastruktura, 
jsou životně důležitými pro kvalitu života ve venkovských oblas-
tech. Odpovídající fyzická infrastruktura – vodovody, kanalizace 
a elektřina, dodávky energie, dopravní systémy – je také nezbyt-
ná. Nicméně v mnoha venkovských oblastech jsou venkovské služ-
by dostupné zřídka či úplně vymizely. Nedostatečná infrastruktura 
pak může přispívat k „začarovanému kruhu“ úpadku venkovských 
oblastí. Vyzýváme vlády a poskytovatele služeb, aby uznaly prá-
vo venkovských lidí na odpovídající infrastrukturu a přiměřený pří-
stup ke všem základním službám, a umožnily účast venkovských 
společenství na rozhodování a příjmu opatření k zajištění odpoví-
dajících služeb a infrastruktury pro naše potřeby.

17. Širokopásmové připojení a mobilní komunikace. Pří-
stup k velkokapacitním telekomunikacím je zásadní pro sociální, 
kulturní a ekonomický život všech Evropanů, stejně jako pro po-
skytování služeb. Venkovské oblasti mají, vzhledem k jejich vzdá-
lenosti a řídkému osídlení, zvláštní potřeby pro efektivní telekomu-
nikace. Nicméně mnoho venkovských oblastí, zejména ve střední 
a východní Evropě a okrajových regionech EU, je v současné době 
vážně znevýhodněno nedostatkem telekomunikačních systémů. 
Vyzýváme vlády, nadnárodní investory a poskytovatele telekomu-
nikačních služeb, aby naléhavě pracovaly na umožnění přístupu 
k vysokorychlostním širokopásmovým připojením a mobilních slu-
žeb pro venkovskou populaci - a v případě potřeby povolit venkov-
ským komunitám potřebné kroky k zajištění této služby.

18. Místní a regionální ekonomiky. Venkovské oblasti v Ev-
ropě zahrnují tisíce místních a regionálních ekonomik, které zahr-
nují mikro podniky, malé a střední podniky, které jsou zásadním 
zdrojem obživy komunit a významně přispívají k rozšíření ekono-
mik evropských národů. Prosazujeme posílení vitality a života-
schopnosti těchto místních a sub-regionálních ekonomik v celé 
venkovské Evropě. Provedení se bude v jednotlivých oblastech li-
šit, ale může zahrnovat iniciativy v různých odvětvích – v zeměděl-
ství, lesnictví, rybolovu, výrobě energie, výroba včetně podniků 
s přidanou hodnotou, dodavatelských řetězcích, cestovním ruchu 
a v odvětví služeb; také v podnicích založených na IT. Velký prostor 

je otevřen i pro sociální podniky. Velmi důležité je zajištění vše-
stranného poradenství, podpory podnikání a úvěrových služeb, 
stejně tak odborného vzdělávání a odborné přípravy přesně zamě-
řené na existující a potenciální pracovní příležitosti.

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 7Z

19. Malé a rodinné farmy. Uznáváme, že komerční farmy vý-
znamně přispívají k evropskému hospodářství. Jsme však vážně 
znepokojeni s úbytkem pracovních sil v zemědělství a milionů ma-
lých a rodinných farem v rámci EU a v jihovýchodní Evropě a čer-
nomořském regionu, zvláště pak v odlehlých oblastech, v horských 
oblastech a na ostrovech. Tyto farmy poskytují obživu milionům ro-
din, dodávají potraviny na místní trhy, tvoří společenství tisíců ko-
munit a udržují tradiční způsob života, na němž závisí zdraví ze-
mě, krajiny, ekosystémů a kulturní dědictví. Mohou si zachovat ži-
votaschopnost vytvářením družstev a společenských zemědělských 
podniků, kolektivní přidanou hodnotou pro své výrobky, diverzifi-
kací příjmů a místních ekonomik; a postupně vytvářet větší pozem-
ní jednotky. Naléhavě žádáme vlády, dárce, organizace občan-
ské společnosti a venkovské komunity, aby uznaly a podporovaly 
rodinné zemědělství jako životaschopný evropský model.

20. Malá města. Malá města, kterých jsou v Evropě tisíce, ma-
jí zásadní význam jako sociální, hospodářská a kulturní centra pro 
venkovské komunity. Jsou centry obchodu, veřejných a sociálních 
služeb, středních škol a zdravotní péče; nabízejí velké příležitosti 
pro cestovní ruch; a společně významným způsobem přispívají 
k regionální a národní ekonomice. Nicméně nejsou uznány jako 
hlavní cíl národních nebo evropských politik a programů a často 
nejsou vnímána ani jako venkov, ani jako město. Doporučujeme 
proto zaměření hlavního proudu Evropské unie na malá města, na 
uznání jejich významné společenské a ekonomické role pro ven-
kovské oblasti a jejich životaschopnost; a také větší zaměření na 
potřeby malých měst v rámci národních politik. Vyzýváme k po-
sílení spolupráce mezi komunitami, organizacemi a veřejnými or-
gány ve venkovských a městských oblastech za účelem získání pro-
spěchu v sociálních, kulturních a hospodářských vztazích, které ta-
kováto spolupráce může přinést; a posílení intenzivní výměny 
názorů a osvědčených postupů mezi zúčastněnými subjekty ve 
venkovských a městských oblastech.

21. Změna klimatu a přírodní zdroje. V průběhu příprav kon-
ference Organizace spojených národů O změně klimatu prosazu-
jeme významnou roli venkovských oblastí v Evropě, kterou mohou 
hrát v boji proti změně klimatu a zachování přírodních zdrojů; a ta-
ké uznáváme potřebu pomoci venkovským oblastem, aby se doká-
zaly klimatické změně přizpůsobit. Více než 40 % povrchu Evropy 
zaujímají lesy, které mohou zachytit a přeměnit uhlík a které vý-
znamně přispívají k využití obnovitelných zdrojů surovin a energie. 
Venkovské oblasti jsou výhodně umístěné tak, aby uspokojily ros-
toucí poptávku po obnovitelných zdrojích energie z větru, vody, mo-



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 208 • 11/2015

ře, slunce, geotermálních a dřevěných zdrojů, a to takovým způso-
bem, který respektuje nedotčenou přírodu a životní prostředí a kte-
rý přináší přímý prospěch a zaměstnanost do venkovských komunit. 
Vyzýváme k zvýšení využití agro-lesnictví, agro-ekologie a bio-eko-
nomických přístupů. Rovněž vyzýváme, aby byly vzaty v potaz 
podmínky související se změnou klimatu při definování znevýhodně-
ných regionů při přidělování finanční podpory.

22. Západní Balkán a jihovýchodní Evropa. Venkovské ko-
munity a ekonomiky v zemích západního Balkánu a zemích jihový-
chodní Evropy jsou hluboce ovlivněny politickou nestabilitou v re-
gionu. Proces přistoupení k EU je v pořadí. To zpomaluje proces po-
litických reforem. Rozvoj venkova vlády vidí jako nízkou prioritu. 
Naléhavě žádáme, aby EU oživila proces vyjednávání o vstupu, 
včetně mnohem účinnější podpory rozvoje venkova.

23. Vedení (leadership) v oblasti rozvoje venkova. Uznáváme 
důležitou roli vedení na všech úrovních i mezi úrovněmi. Jsme si vě-
domi, že prvotní odpovědnost za identifikaci potřeb a poskytování ře-
šení spočívá na nás, venkovských subjektech. Nicméně vedení v ob-
lasti rozvoje venkova zahrnuje kolektivní činnost místní, regionální, 
národní a evropské úrovně a je charakterizována povinnostmi, komu-
nikací, spoluprací a budováním důvěry. Vyzýváme občanskou spo-
lečnost, vlády a soukromý sektor, aby pracovaly v partnerství, nabíze-
ly budování kapacit, zdroje a podporu k posílení prostředí, které pod-
něcuje inovativní, udržitelné a odpovědné vedení pro budoucí lídry.

24. Sítě občanské společnosti. Evropské a národní sítě, kte-
ré vedly tuto kampaň Evropského venkovského parlamentu, jsou 
zakořeněny na místní úrovni a v participativní demokracii. Zákla-
dem jsou lokálně založené iniciativy, tisíce vesnic, akční skupiny, 
místní sdružení, družstva a další struktury, které poskytují základ-
ní služby a podporují spolupráci mezi subjekty na venkově. Vyzý-
váme vlády a Evropské instituce, aby respektovaly nezávislost ne-
vládních organizací a jejich sítí a podporovaly jejich činnost.

25. Partnerství mezi občany a vládou. Jsme přesvědčeni, že 
efektivní rozvoj venkova požaduje otevřenou mysl a inovativní part-
nerství mezi lidmi a vládami bok po boku, jako rovný s rovným. Vy-
zýváme zúčastněné strany z venkova, aby pozitivně pracovaly s vlá-
dami; a vlády, mezinárodní instituce a příslušné orgány, aby stano-
vily smysluplné systémy konzultací a spolupráce s cílem umožnit 
zúčastněným stranám z venkova účast na vytváření a provádění po-
litik; a položily pevné základy pro plodnou spolupráci mezi zúčast-
něnými stranami z venkova a vládami na všech úrovních.

26. Podpůrné prostředí. Vyzýváme vlády, aby vnímaly spolu-
práci s venkovskými komunitami důvěryhodně a otevřeně, uznávaly 
jejich právo na sebeurčení a poskytovaly podpůrné prostředí v oblas-
ti práva, regulace, administrace a financí. Toto podpůrné prostředí 
by zahrnovalo pevný závazek k demokracii a právnímu státu; soudrž-
nost mezi různými aspekty a geografickými úrovněmi politiky v rám-
ci působnosti týkající se venkovských oblastí; zahrnutí venkova do 
všech relevantních politik a programů; zjednodušený design, citlivé 
a flexibilní využití regulačních, daňových a finančních systémů k pod-
poře iniciativ jednotlivců, mikro-podniků, malých a středních podni-
ků, sociálních podniků, družstev a dalších; respektování práv venkov-
ských komunit při tvorbě mezinárodních zákonů a smluv.

27. Vzdělání. Lidé potřebují neustále zvyšovat své schopnosti, 
přizpůsobit se a zdokonalovat se v oblasti sociálních a ekonomic-
kých aktivit v dnešním měnícím se světě. Z tohoto důvodu vzdělá-
vání a celoživotní učení – které začíná již v raném dětství – zaují-
má zásadní místo umožňující venkovským komunitám vzkvétat 
(společně se spoluprací a vytvářením sítí) a plně se zapojovat do 
rozvojových procesů. Vzdělání a celoživotní učení mají zásadní vý-
znam umožnit mladým lidem pochopit příležitosti bohatého a ži-

votaschopného života na venkově, dosáhnout a neustále obnovo-
vat nezbytné dovednosti. Naléháme na vzdělávací instituce, aby 
zajistily přístup ke vzdělání pro venkovské komunity, a to včetně 
dálkového vzdělávání a odborné přípravy odpovídající na reálné 
požadavky života na venkově.

28. Mezinárodní výměny. Věříme, že dosažení udržitelného 
rozvoje venkova v Evropě může být uskutečněno pomocí výměny 
osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami z venkovských 
oblastí a vlád ve všech evropských zemích i mimo ni. Vyzýváme 
k vytvoření evropského přístupu výměnných programů, a to pro-
střednictvím spolupráce mezi vládami, nevládními organizacemi, me-
zinárodními dárci a dalšími v rámci EU i mimo ni. Hlavní podíl na tom-
to procesu by měl být proveden Evropskou sítí pro rozvoj venkova 
(ENRD) a Celostátními sítěmi pro venkov financovanými z EU fondů.

29. Hájení zájmů, aktivity. Žádáme sítě evropských nevlád-
ních organizací, které spolufinancovaly druhý Evropský venkovský 
parlament, aby jednaly a v úzké spolupráci se svými národními čle-
ny a všemi ochotnými partnery hájily v rámci svých aktivit výstupy 
tohoto manifestu.

30. Náš závazek. Slibujeme vlastní trvalý závazek k dosažení vi-
zí a opatření uvedených v tomto Mani-festu. Věříme, že venkovské 
komunity, vlády a nadnárodní instituce, které spolupracují společně, 
mohou dosáhnout obnovy venkovských regionů Evropy. S tímto pře-
svědčením prohlašujeme, že celá Evropa má/bude žít!

Vysvětlivka: 
Kampaň Evropského venkovského parlamentu 2015 byla spolufi-

nancována třemi celoevropskými ne-vládními organizacemi – ERCA, 
European Rural Community Alliance, PREPARE, Partnership for Ru-
ral Europe, and ELARD, European LEADER Association for Rural De-
velopment. Evropskému venkovskému parlamentu předcházelo 36 
národních kampaní, v rámci kterých byly postupně z regionálních 
úrovní shromažďovány názory a myšlenky venkovských komunit; ty-
to výsledky pak byly přeneseny a konzultovány na národní úrovně 
a konzultovány během národních konferencí nebo národních ven-
kovských parlamentů a následně přeneseny na úroveň Evropského 
parlamentu. Tato kaskáda sběru informací byla završena třídenním 
zasedáním Evropského venkovského parlamentu, jehož se zúčastni-
ly tzv. delegace ze 40 zemí. Více než 200 stakeholderů se spolu se 
zástupci vlád a mezinárodních institucí sešli, aby diskutovali závěreč-
ný Manifest. Tento dokument má tvořit základ pro další kampaň za-
kládajících organizací a pro jejich národní a regionální partnery.

Dokument byl přeložen organizací ELARD s cílem zpřístupnit 
dokument široké české veřejnosti. Překlad nebyl postoupen profe-
sionální jazykové korektuře.

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 8Z
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Výbor Národní sítě MAS se sešel 11. listopadu v Modré u Ve-
lehradu. Projednával mimo jiné nastavení strategií CLLD (nového 
LEADERu) z operačních programů a řešil nastavení vlastních pro-
jektů na zlepšení servisu pro jednotlivé místní akční skupiny. Za-
býval se také výstupy z jednání Evropského venkovského parla-
mentu a činností evropské asociace ELARD.

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 9Z

–  Vytvořit krátké anotace o přínosu jednotlivých prezentačních 
akcí pro NS MAS a jednotlivé MAS.

–  Zpracovat návrh směřování PS Public relations a navrhnout 
nové možnosti v oblasti PR pro NS MAS.

–  Zaslat vysvětlení přínosu ELARD pro členskou základnu NS MAS 
jako podklad pro VH NS MAS, která se bude konat v březnu 
2016. VF

Výbor NS MAS řešil nastavení nového LEADERU
z IROP i vlastní projekty na servis pro MAS

Usnesení z jednání výboru NS MAS, 11. 11. 2015

Schvaluje:
– Statut PS Stanovy
–  pověřuje předsedu NS MAS zřízením inventarizační komise ve 

složení Jaroslav Chmelař, Eva Hamplová a Veronika Foltýnová
Dává za úkol:
Členům Výboru 
– Finalizovat statut PS Vzdělávání
– Zaslat komentáře k návrhu rozpočtu NS MAS pro rok 2016. 
–  Zúčastnit se nadcházející schůzky PS Stanovy a prodiskuto-

vat možnosti pobočných spolků KS, stanovisko k volbě před-
sedy a místopředsedů, provozní záležitosti a chod NS MAS.

Tajemnici 
–  Zaslat pro informaci členům Výboru přehledovou tabulku za-

městnanců NS MAS a doplněný návrh rozpočtu 2016 o pro-
jekt OPTP. 

–  Vytvořit cashflow za jednotlivé měsíce pro členy Výboru za 
rok 2015.

Ostatním 
–  Zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro 

další činnost do roku 2020.

Výběr témat z jednání

Návrh rozpočtu na rok 2016
Předseda NS MAS vysvětlil předloženou přílohu č. 1 Návrh roz-

počtu pro rok 2016, jehož součástí je předběžný projekt OPTP 
a MMR (zaměřený na strategické plánování a vzdělávání manaže-
rů MAS v oblasti Strategického plánování, projekt není zaměřen 
na mzdové výdaje). Uvedl, že je pro nadcházející rok počítáno se 
zaměstnanci NS MAS tajemnicí Veronikou Foltýnovu a analytikem 
Janem Libosvárem.

Evropský venkovský parlament
Zuzana Guthová se účastnila setkání Evropského venkovské-

ho parlamentu (EVP) v rakouském Schärdingu. Výstupem disku-
zí je „Manifesto“, které vysvětluje 30 základních tezí, co chybí na 
venkově, a co by se mělo zlepšit. Guthová navrhla, aby následu-
jící rok proběhla krajská jednání a v rámci konference Venkov 
2016 národní jednání, ze kterého by byli vybráni delegáti do EVP, 
jež se koná jednou za dva roky. (Více informací na jiném místě 
ZV11.)
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Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 0Z
Předseda Pošmurný informoval, že před jednáním výboru se ko-

nala schůzka s předsedou SPOV Kavalou, který představil hlavní té-
mata SPOV. Dále potvrdil, že Venkovský parlament nebude nová in-
stituce, ale pouze venkovská diskuzní platforma. Kavala navrhnul na 
nadcházející rok 4 setkání 4 hlavních organizací NS MAS, SPOV, SMS 
a SMO. 2 února by měla proběhnout první schůzka na půdě SPOV 
ČR. Pošmurný navrhuje, aby NS MAS hájila zájmy MAS, jejich part-
nerů jako jsou zemědělci, fyzické osoby, NNO, veřejná zpráva, ale 
také partnerů jako jsou např. církev nebo vysoké školy.

Zprávy o činnosti za uplynulé období

Zpráva předsedy Pošmurného
2. – 3. 11. – Skalský dvůr – Setkání partnerů zemědělství
Diskuze s ministrem zemědělství, ze které vzešlo jednání, které 

se bude konat 18. 11. a kterého se budou účastnit ministr zeměděl-
ství, Lesy ČR, Správy povodí a zástupci NS MAS. Předmětem setká-
ní bude především definování možných oblastí spolupráce mezi Le-
sy ČR a MAS, Správami povodí a MAS, a to vše pod záštitou MZe.

U správ povodí se jedná o možné vyhledávání problematických 
objektů, staveb či lokalit v oblasti protipovodňové ochrany a reten-
ce vody v krajině, možné společné projekty v oblasti čištění břehů 
řek, MAS mohou nabídnout nejen tipování, ale také zajistit zapo-
jení představitelů obcí a případné komunitní projednávání proble-
matických realizací předem.

U lesů se pak jedná o možné projekty zajišťující mimoprodukč-
ní funkce lesa (návaznost na PRV a také na Program 2020 a rekre-
ační funkce lesa), stejně tak je prostor v oblasti řešení problemati-
ky zřícenin hradů na lesních pozemcích v majetku Lesů ČR.

6. 11. – Platforma CLLD
Na platformě se řešila příprava pravidel IROP 4.2 pro MAS, jde 

hlavně o stanovování limitů a omezení některých výdajů. Další dis-
kutované jsou hranice indikátorů, hlavně horní hranice. Sankce pro 
MAS, obecné pro všechny žadatele (nedodržení publicity), sankce 
za administrativu se ještě neřešily (např. když MAS neřeší zadané do-
plnění).

20. 10. Brno a 6. 11. Praha – Semináře pro KS MAS k CLLD
Semináře byly určeny pro 1–2 zástupce KS MAS s cílem diskuto-

vat hlavni problémy ve vztahu k přípravě SCLLD. Zástupci KS MAS 
měli sesbírat dotazy, poslat je nebo přednést a následně odpovědi 
opět předat zástupcům MAS.

9. 11. – Setkání územní partnerů ve Velkých Losinách
Řešilo se rozpočtové určení daní pro obce, za podpory AK se 

bude SMS ČR a SMO ČR snažit o zvýšení rozpočtového určení da-
ní pro obce návrhem 7–8 mld. Kč. Dále se diskutoval IROP – soci-
ální podnikání. IROP musí ctít rozhodnutí MPSV v oblasti sociální-
ho podnikání – povinnost vytvářet pracovní místa u komunitních 
center, které nedělají sociální služby pro MAS. Zpřísnění u SC 2.1, 
jak bylo deklarováno, nebudou aplikována na MAS.

Dále se diskutovala problematika snížení alokace z ESF na OPZ 
v rámci CLLD, kdy došlo ke snížení na částku, která je uvedena 
v předběžných alokacích. Bude dále diskutováno na NSK 13. 11. 
Projednávala se zde i činnost RSK a rozšíření jejich aktivit.

Workshopy pro MAS k CLLD – programový rámec OPZ
Pošmurný informoval, že MPSV připravuje workshopy pro MAS 

k otázkám týkajícím se přípravy a zpracování programového rám-
ce OPZ ve SCLLD. Zástupci NOK si ověřovali u EK informace o vý-
běrech projektů a preferenčních kritérií, z čehož vyplývá, že ŘO ne-
smí zasahovat MAS do preferenčních kritérií při výběru projektů.

Anibyrokratická komise (ABK)
Zemanová informovala, že podnětů pro ABK je málo. Pokud 

mají MAS zájem, měli by zaslat více podnětů k diskuzi a projedná-
ní. V rámci ABK byl přečten email MAS Karlštejnsko týkající se ne-
plnění úkolů a zatajování informací ze strany NS MAS vůči MAS. 
Všechny dostupné materiály metodiky, pravidla a důležité odkazy 
jsou zveřejněny na webu NS MAS. Ostatní zápisy z vyjednávání, 

jednání platforem atd, jsou zveřejněny na webu NS MAS v zalogo-
vané části pro MAS.

Zpráva prezidenta ELARD
Sršeň zaslal elektronickou zprávu. Na ELARD byl předložen ná-

vrh pro společné předsednictví Estonska a Portugalska na roky 
2016–2019, čímž se má zaručit kontinuita v předávání agendy 
a dostatečný prostor pro dosahování nastavených cílů. ČR podpo-
ruje Estonsko (Kristiina Timmo), už proto, že má perfektní zkuše-
nosti s implementací LEADER na lokální úrovni. Estonsku se dále 
povedlo do předsednictví zapojit většinu relevantních organizací 
a subjektů LEADER Unie (obdoba NS MAS), místních akčních sku-
pin s celkovým rozpočtem na dva roky 202 000 EUR. Volby do 
ELARD jsou plánované na 25. 11. 2015 v Bruselu.

Dále byl ve zprávě vysvětlen mechanismus řešení neplatících 
členských zemí, kdy během listopadu mají přijít poplatky od Švéd-
ska (vznik nové sítě, volba nových zástupců), Estonska, Francie (na 
začátku listopadu organizuje valnou hromadu, kde musí být příspě-
vek schválen), Chorvatska (problémy s uznatelností příspěvků). Nej-
větší problémy neustále na straně Španělska, Řecka, Itálie a Dán-
ska. Situaci bude muset řešit valná hromada na konci listopadu.

Proběhla diskuze mezi členy Výboru, ze které vyplynulo, že hlav-
ní přínos ELARD je hlavně prestiž vůči ministerstvům.

Zpráva k IROP
Pošmurný vysvětlil naplňování finančního plánu v žádosti o CLLD, 

pokud MAS podá změnové hlášení, tak s finančním plánem může 
libovolně hýbat a může peníze přesunout do dalšího roku. Neplatí 
automatické n+ 1 (to co se nevyčerpá v roce 2016, můžu vyčerpat 
v roce 2017). Minimální hranice ve finančním plánu, je stanovena 
proto, aby MAS všechny finance nečerpaly najednou až na posled-
ní chvíli v roce 2020. Diskutuje se dále výkonností rezerva pro MAS, 
které vyčerpají finance v kratší době. MAS nesmí podnikat v oblas-
ti, kde dělá CLLD. Hlavní manažer CLLD na plný pracovní úvazek, 
nemůže být zároveň ředitel o.p.s.

Pošmurný doplnil, že u PRV je stanoveno u čerpání milníku k ro-
ku 2018 50% zazávazkování, jinak než u IROP.

Kancelář NS MAS
– Projekt Resilience

Tajemnice Foltýnová informovala, že právě probíhá vyúčtování 
druhé etapy projektu. K první etapě vyúčtování přišlo několik při-
pomínek, které už jsou odstraněny. Uvažuje se o prodloužení do-
by projektu, což by pro NS MAS znamenalo prodloužení projektu 
o cca 3–6 měsíců, kdy by se oddálil poslední přísun financí. Více 
informací bude po prosincové projektové schůzce s partnery.
– Projekt MMR 2016 pro NNO

Pošmurný informoval o projektu MMR 2016 a rozpočtu projek-
tu MMR 2016, který byl podán 30. 10. a je zaměřen na vzdělává-
ní manažerů MAS v oblasti strategického plánování na základní 
dovednosti strategického plánování a aplikaci metody LEADER.

Informace Česká spořitelna
Pošmurný informoval, že platí sponzorský příspěvek od České 

spořitelny na Valnou hromadu NS MAS, která se bude konat v břez-
nu 2016.

Dále sdělil, že úvěry pro MAS budou závislé na historii MAS vů-
či České spořitelně, „důvěryhodné MAS“, které již čerpaly úvěry 
bez problémů, mohou očekávat vstřícnost, ty, které byly problema-
tické nebo nečerpaly, mohou očekávat obezřetnost – přísnější pod-
mínky. Česká spořitelna se k tomuto chystá vydat tiskovou zprávu 
pro MAS.

Guthová se dotazovala členů Výboru, jakým způsobem řeší ve 
svých MAS období bez finančních prostředků. Na základě diskuze 
vyplynulo, že MAS mají půjčky od krajů, členské příspěvky, ručí 
směnkami, úvěry atd.

Ze zápisu VF vybral TSu
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Přehled prvních 35 standardizovaných MAS

Posázaví o.p.s. http://leader.posazavi.com 
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. www.premyslovci.cz 
MAS Sdružení Růže z.s. http://mas.sdruzeniruze.cz/ 
MAS 21, o.p.s. www.mas21.cz 
LAG Podralsko z. s. www.lagpodralsko.com 
Sdružení SPLAV, z.s. www.sdruzenisplav.cz 
MAS Hrušovansko, z. s. www.mashrusovansko.cz 
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. www.mas-mostenka.cz 
MAS Regionu Poodří, z.s. www.mas.regionpoodri.cz 
Lípa pro venkov z.s. www.lipaprovenkov.cz 
MAS Říčansko o.p.s. http://ricansko.eu/ 
MAS Dolnobřežansko o.p.s. www.mas-dolnobrezansko.cz 
MAS Podlipansko, o.p.s. http://mas.podlipansko.cz/ 
MAS SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. www.svatojirskyles-mas.cz 
MAS Rozkvět, z.s. www.masrozkvet.cz 
MAS Vodňanská ryba, z.s. www.vodnanskaryba.eu 
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. http://www.branapisecka.cz/ 
MAS Zlatá cesta, o.p.s. www.zlatacesta.cz 
MAS Sokolovsko o.p.s. http://mas-sokolovsko.eu/ 
MAS Krušné hory, o.p.s. www.mas-krusnehory.cz 
MAS České středohoří, z.s. www.mascs.cz 
MAS Frýdlantsko, z.s. www.masif.cz 
MAS POHODA venkova, z.s. www.pohodavenkova.cz 
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. www.kjh.cz 
MAS ORLICKO, z.s. www.mas.orlicko.cz 
MOST Vysočiny, o.p.s. www.masmostvysociny.cz 
Havlíčkův kraj, o.p.s. www.havlickuvkraj.cz 
MAS Moravský kras z.s. www.mas-moravsky-kras.cz 
Prostějov venkov o.p.s. www.maspvvenkov.cz 
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. www.masvas.cz 
MAS Valašsko – Horní Vsacko, z.s. www.masvhv.cz 
MAS Pobeskydí, z.s. www.pobeskydi.cz 
MAS Slezská brána, z.s. http://www.masslezskabrana.cz/ 
Rozvoj Krnovska o.p.s. www.maskrnovsko.cz 
MAS Jablunkovsko, z. s. www.masjablunkovsko.cz 

Statistika administrace žádostí k 25. 11. 2015:
Celkový počet žádostí 180
Počet standardizovaných MAS 35
Počet administrovaných doplnění na straně SZIF 56
Počet MAS, u nichž čekáme na doplnění 89

Česká spořitelna – partner MAS

Místní akční skupiny mají v ČR již svoje nezastupitelné místo při 
zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských ob-
lastech a zprostředkování evropských dotací na regionální úrovni 
v rámci přístupu LEADER.

Česká spořitelna staví na dlouhodobé spolupráci s regionálními 
MAS. Své zkušenosti zohledňuje Česká spořitelna zejména při potře-
bách MAS financovat jak konkrétní projekty, tak i vlastní provoz. Finan-
cování a poradenství „šité na míru“ poskytuje Česká spořitelna v rám-
ci působnosti MAS také jejím členům a příjemcům dotací. Příkladem 
je např. spolupráce s o.p.s. Posázaví, kterému od roku 2006 poskytla 
Česká spořitelna celkem 25 úvěrů v objemu téměř 40 milionů Kč.

I v novém dotačním období EU 2014–2020 je Česká spořitelna 
připravena úzce spolupracovat s regionálními MAS a poskytovat 
špičkové bankovní služby včetně poradenství od dceřiné společ-
nosti Erste Grantika Advisory. Zde se pak jedná se zejména o služ-
by v oblasti dotačního, finančního a manažerského poradenství.

V roce 2014 navázala Česká spořitelna spolupráci také s Národ-
ní sítí Místních akčních skupin ČR. Od této spolupráce očekáváme 
nejen oboustranně výhodnou spolupráci při vedení bankovních účtů 
a poskytování základních bankovních služeb, ale efektivní komuni-

kaci přispívající k urychlení schvalovacích procesů při poskytování 
úvěrů MAS. Dlouhodobí klienti banky pak mají v tomto procesu jis-
tou „výhodu“, pramenící z dostatku informací a zkušeností s nimi.

S konkrétními požadavky se mohou MAS s důvěrou obracet na 
specialisty České spořitelny – poradce pro veřejný a neziskový sektor.

Věříme, že nové dotační období umožní MAS v ČR navázat na 
úspěchy v minulých letech a dále je rozvinout. Česká spořitelna bu-
de při tom. NS MAS

Úvěr až po smlouvě!?

Je to velmi hezké prohlášení, ale skutečnost je taková, že jsme ja-
ko každý jiný klient bez partnerství. Sami jsme též měli několik úvě-
rů od ČS a všechny podmínky jsme splnili, úvěry dle smlouvy splati-
li. Teď jsme v situaci (jako mnoho dalších MAS), že bychom úvěr po-
třebovali na udržení provozu MAS – ale regionální zástupce ČS nás 
ujistil, že úvěr můžeme dostat až po předložení podepsané smlou-
vy o spolufinancování. Takže minimálně 1/2 roku budeme bez pro-
středků. Neřeší to v tomto státě nikdo. Celé jedno programovací ob-
dobí nám MZe a SZIF za souhlasu NS MAS zakazovaly podnikat 
a kontrolovaly naše příjmy v účetnictví – teď se těžko staneme ve 
stejném venkovském prostředí podnikatelským subjektem. Ani to 
není cílem existence MAS, jak si patrně někteří (dokonce i z našich 
řad) myslí. Pokud by to tak chtěla EU, tak by MAS od počátku vzni-
kaly na podnikatelské bázi a ne jako neziskovky. Když se dívám ko-
lem sebe, tak většina MAS vyrábí klienty pracovních úřadů – to je 
zřejmě cílem MMR, když nedokázalo připravit přípravnou fázi CLLD 
podle doporučení EU. Smutný stav. Pomůže nám spolupráce s Čes-
kou spořitelnou? Nebo nikdo? Jiřina Karasová
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2015/ceska-sporitelna-partner-mas/

Workshopy pro MAS k CLLD 
a programovému rámci OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení projektů CLLD při-
pravuje sérii workshopů – pracovních setkání – pro místní akční 
skupiny k otázkám týkajícím se přípravy a zpracování programové-
ho rámce OPZ ve vašich strategiích CLLD. Navazujeme tímto na se-
tkání iniciované MAS Moravskoslezského kraje dne 1. 10. 2015.

Termíny jednotlivých workshopů jsou uvedeny v tabulce. 
Workshopy jsou plánovány podle jednotlivých NUTS II. Místo ko-
nání bude vždy v Praze, Kartouzská 4.

NUTS II Termín Místo konání – MPSV
Severovýchod 19. 11. místnost č. 318 
Jihovýchod 23. 11. místnost č. S27 
Střední Morava 27. 11. místnost č. S27 
Střední Čechy 3. 12. místnost č. 318 
Jihozápad 4. 12. místnost č. S27 
Severozápad 8. 12. místnost č. S27 
náhradní termín v případě zájmu 10. 12. místnost č. 318 

Plánovaný časový rozsah workshopu je cca od 10:00 do 13:00.

Workshop bude zaměřen na obsah a strukturu programového 
rámce OPZ ve SCLLD, podporovatelné aktivity v rámci CLLD v OPZ, 
vysvětlení „klíčových projektů“, dotazy a diskusi k přípravě SCLLD.

Případné dotazy týkající se programového rámce OPZ, číslovaných 
informací ŘO pro MAS a dalších témat poslat nejpozději 3 dny před 
konáním workshopu na e-mail: projektyclld_opz@mpsv.cz. Předmět 
emailu pro účely naší snazší evidence uvádějte „Workshop pro MAS“.

Kapacita za MAS maximálně 1 účastník. Kapacita zasedací míst-
nosti č. 318 25 účastníků, kapacita zasedací místnosti č. S27 30 účast-
níků. V případě nevyhovujícího termínu je možné se hlásit i na ostat-
ní termíny, pokud bude volná kapacita. MPSV

http://leader.posazavi.com
http://www.premyslovci.cz
http://mas.sdruzeniruze.cz/
http://www.mas21.cz
http://www.lagpodralsko.com
http://www.sdruzenisplav.cz
http://www.mashrusovansko.cz
http://www.mas-mostenka.cz
http://www.mas.regionpoodri.cz
http://www.lipaprovenkov.cz
http://ricansko.eu/
http://www.mas-dolnobrezansko.cz
http://mas.podlipansko.cz/
http://www.svatojirskyles-mas.cz
http://www.masrozkvet.cz
http://www.vodnanskaryba.eu
http://www.branapisecka.cz/
http://www.zlatacesta.cz
http://mas-sokolovsko.eu/
http://www.mas-krusnehory.cz
http://www.mascs.cz
http://www.masif.cz
http://www.pohodavenkova.cz
http://www.kjh.cz
http://www.mas.orlicko.cz
http://www.masmostvysociny.cz
http://www.havlickuvkraj.cz
http://www.mas-moravsky-kras.cz
http://www.maspvvenkov.cz
http://www.masvas.cz
http://www.masvhv.cz
http://www.pobeskydi.cz
http://www.masslezskabrana.cz/
http://www.maskrnovsko.cz
http://www.masjablunkovsko.cz
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2015/ceska-sporitelna-partner-mas/
mailto:projektyclld_opz@mpsv.cz
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Workshop 
KS MAS k nástroji CLLD 

uplatňovaném v programovém období 
2014 – 2020

Brno, 20.10.2015

Kvalitativní posouzení strategií

strategie s vážnými 
nedostatky

50%

strategie bez vážných 
nedostatků

50%

Celkové hodnocení

35%

49%

16%

Existují důkazy, že místní komunita byla zapojena do 
přípravy strategie?
dílčí nedostatečné dostatečné

Celkové hodnocení

3%

48%

37%

12%

Návrhová část strategie (celkově)
nedostatečná problematická velmi dobrá výborná

58%

39%

3%

DHV MEDUIN neposouzeno
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Formy participace
šetření názorů prac. skupiny veřejná jednání jiná (online dotazníky, připomínky)

Celkové hodnocení

popis území a
zdůvodnění jeho

výběru

analytická část strategická část implementační
část

přílohy

Závazné části strategie
ano částečně ne

Celkové hodnocení

45%

11%

18%

26%

Opatření s nízkou mírou argumentace
některá většina všechna žádná
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Obsah:
souhrnné vyhodnocení strategií
participace 
analytická část
strategická část

PARTICIPACE
Problémy
– neosloveny specifické cílové skupiny
–  nereprezentativní výsledky šetření názorů
–  chybějící zapracování výstupů participa-

ce do analýzy
–  nedostatečné „důkazy“ o zapojení komu-

nity
Doporučení
–  získat relevantní názory cílových skupin 

na stav území (silné x slabé stránky) a je-
jich potřeby

–  zvolit vhodné formy šetření názorů akté-
rů a zjistit informace, které bude možné 
zobecnit a přesvědčivě využít v situační 
analýze

–  shromáždit věrohodné doklady o zapo-
jení komunity do zpracování strategie 
a podle jejich charakteru připojit ke stra-
tegii/zveřejnit/archivovat

Obsah strategie
Problémy
–  chybějící zdůvodnění výběru území MAS
–  celková nebo dílčí absence implemen-

tační části a příloh
Doporučení
–  popis území by měl obsahovat základní 

údaje o území, které budou následně de-
tailněji rozvedeny v tematických kapito-
lách analýzy

–  doplnit do samostatné podkapitoly struč-
né shrnutí důvodů, proč se dané obce 
rozhodly spojit se v MAS

ANALYTICKÁ ČÁST
Problémy
–  u klíčových socioekonomických jevů není 

zobrazen a následně analyzován trend, 
který by dokumentoval stav a vývoj území

–  chybějí aktuální data (2014)
Doporučení
–  v analytických vstupech je třeba účinně 

kombinovat 3 informační zdroje (data 
o území včetně jejich expertní analýzy 
+ šetření názorů + výstupy z komunitních 
projednání)

–  před (mechanickým) shromažďováním dat 
je třeba se zamyslet, na jaké otázky hledá-
me prostřednictvím „tvrdých“ dat odpo-
vědi, podle toho data shromáždit, účelově 
roztřídit, analyzovat a interpretovat (ex-
pertní činnosti)

Analýza problémů a potřeb
Problémy
–  analýza problémů a potřeb (APP) není 

zpracována buď vůbec, nebo je v rámci 
analytické práce prováděna nesystema-
ticky v rámci jednotlivých tematických 
okruhů

–  APP nevychází ze skutečností uvedených 
v analytické části a není provázána s čás-
tí návrhovou (neposkytuje zcela nezbyt-
nou argumentační oporu pro strategii)

Doporučení
–  zpracovat samostatnou kapitolu „APP“, 

která bude vycházet ze všech informací 
zjištěných v rámci analytické práce

–  důsledně dbát na logickou a věcnou pro-
vázanost mezi analytickými závěry (APP, 
SWOT) s návrhovou částí strategie

SWOT analýza
Problémy
–  výroky, které nejsou nijak argumentová-

ny v socioekonomické analýze 
–  neprovázanost s návrhovou částí (SWOT 

neposkytuje strategii zcela nezbytnou 
argumentační oporu)

–  záměna vnějších faktorů za vnitřní
–  příležitosti (O-opportunities) jsou formu-

lovány jako opatření, hrozby (T-threats) 
nevyjadřují vnější ohrožení, ale vnitřní 
problémy a potenciální rizika

–  podrobnost analýzy a z ní pramenící ne-
přehlednost

Doporučení
–  celou SWOT podrobit důkladné revizi 

z hlediska provázanosti s ostatními ana-
lytickými výstupy, totéž provést vzhle-
dem k návrhové části

–  důsledně dbát na odlišování vnitřních 
a vnějších faktorů SWOT

–  SWOT musí být jasná, stručná, úderná, 
přehledná

–  SWOT není „doplněk“ k předchozím ana-
lýzám, ale je jejich shrnutím a utříděním 
poznatků do struktury S-W-O-T

Celkové hodnocení
Závěrečná doporučení
–  participace by měla znamenat zapojení 

maxima aktérů do procesu zpracování 
strategie, z jejich zapojení musí existovat 
formalizované výstupy a doklady

–  smyslem situační analýzy není pouze shro-
mažďování informací, ale i jejich interpre-
tace s cílem poznat problémy a rozvojový 
potenciál území

–  analýza se provádí proto, aby vznikl raci-
onální podklad pro formulaci strategie, 
nikoliv proto, aby se zde koncentrovaly 
informace z rozmanitých zdrojů

–  vyhnout se osobním údajům
–  analyzovat všechny oblasti, ke kterým se 

vztahují cíle a opatření
–  analýza by neměla být formální, zaměře-

ná jen na kvantitativní stránku, ale měla 
by poskytnout i kvalitativní pohled, mi-
mo jiné na kulturní, přírodní a civilizační 
hodnoty území

–  analýza rozvojového potenciálu nezna-
mená přehled o územních plánech obcí

–  v maximální míře využívat grafické ná-
stroje (grafy, kartogramy, mapy), namís-
to nepřehledných tabulek a obšírných 
slovních popisů

–  základní „osnovou“ analýzy by měly být 
pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, 
sociální a environmentální)

–  má-li strategie tvořit koherentní celek, 
reagovat současně na aktuální potřeby 
území a na (omezené) možnosti financo-
vání z fondů EU, musí tomu být přizpů-
sobena analýza

–  strategie není psaná pro „klub místních 
znalců“, ale pro všechny, kteří mají zá-
jem v území realizovat své projekty, 
proto by měla být přehledná a srozumi-
telná

NÁVRHOVÁ ČÁST
Problémy (vize, cíle, opatření)
–  VIZE „slogan“ x VIZE „traktát“
–  CÍLE formulovány jako „klíčové oblasti“ 

nebo jako opatření
–  OPATŘENÍ neprovázané s analýzou
–  OPATŘENÍ formulované jako cíle
–  Komplikovaná a nepřehledná struktura
Doporučení (vize, cíle, opatření)
–  VIZI formulovat jako ideální stav po na-

plnění cílů strategie
–  CÍLE formulovat jako žádoucí stav, nebo 

směr uvažované změny (vysoká/nízká, 
zvýšit/snížit, udržet, prohloubit apod.)

–  OPATŘENÍ (každé jednotlivě) vždy opřít 
o SWOT/Analýzu problémů a potřeb, kte-
ré vycházejí ze socioekonomické analýzy 
a komunitního projednání

–  OPATŘENÍ formulovat jako soubor akti-
vit (podpora, revitalizace, rekonstrukce, 
obnova apod.)

–  Maximálně zjednodušit strukturu strate-
gických a specifických cílů (obecné for-
mulace při zachování věcné provázanos-
ti s analytickými výstupy)

Integrované a inovativní rysy strategie
Problémy
–  Zcela chybí
–  Popsané pouze obecně (opisování meto-

dik, pouček, definic apod.)
Doporučení
–  Doplnit samostatnou kapitolu
–  Hledat prostor pro integrovaný přístup 

v rámci naplňování cílů strategie (syner-
gie), deklarovat preferenci opatření, kte-
rá vykazují inovativní prvky

Vazba na strategické dokumenty
Problémy
–  Zcela chybí
–  Výčet strategií a „prohlášení o shodě“
Doporučení
–  Doplnit samostatnou kapitolu do strate-

gické části
–  Prozkoumat a argumentovat návaznosti 

na krajské (regionální), místní (lokální) 
koncepce, a to minimálně na úrovni jed-
notlivých strategických cílů – lze využít 
koincidenční matici

Ing. Jan Voborník,
jan.vobornik@stingdevelopment.cz

mailto:jan.vobornik@stingdevelopment.cz
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Konference „České zemědělství
v horských a podhorských oblastech“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo ve Skal-
ském dvoře každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořáda-
né Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolu-
práci s Ministerstvem zemědělství, sekcí pro společnou zemědělskou 
a rybářskou politiku EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.

Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž 
také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit 
se do diskuze, popřípadě získat odpovědi na otázky od erudovaných 
přednášejících v čele s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

Ministr ve svém úvodním slově zmínil důvody nastavení součas-
ného Programu rozvoje venkova a navýšení příspěvku ze státního 
rozpočtu o 13 miliard. Tyto prostředky by dle jeho slov měly být 
získány mimo jiné zavedením tzv. degresivity v přímých platbách. 
Dále odůvodnil navýšení finančních prostředků na 1. kolo PRV 
2014–2020 potřebou podpořit živočišnou výrobu. Informoval také 
o zákoně k zelené naftě, který má být v průběhu ledna schválen sně-
movnou a měl by přinést zemědělcům dalších 380 – 400 miliónů 
korun. Svou úvodní řeč zakončil tématem sucho a jeho snahou po-
moci najít kompenzační řešení zemědělcům. ČMSZP

Přednášející a prezentace:
2. listopadu
Pavel Sekáč – Společná zemědělská politika ve vztahu k LFA
Josef Tabery – Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkuše-
nosti z prvního kola výzev (s důrazem na investice a nastavení 
preferenčních kritérií), možnosti Celostátní sítě pro venkov ve 
vazbě na potřeby horských a podhorských oblastí 
Kateřina Bělinová – I. pilíř SZP (přímé platby po prvním roce 
– realizace, kontroly a novelizace)
Miloš Jirovský – Aktuální informace SZIF k administraci PRV 
2014-2020 a Jednotné žádosti v roce 2015
David Kuna – Možnosti čerpání podpor pro LFA v rámci envi-
ronmentálních opatření PRV 2014-2020
Marie Perglerová – LFA v ČR po roce 2017
Jakub Kučera – Možnost zavedení faremních systémů pro di-
ferenciaci plateb LFA v ČR
Jiří Šír – Aktuální vývoj v EU ve vztahu k hospodaření v LFA
Příklady dobré praxe:
Václav Valenta – FARMA MILNÁ, s. r. o. – hospodaření v LFA 
oblastech na TTP
Václav Jungwirth – Zemědělské družstvo Brloh – kombinace 
hospodaření v LFA oblastech
Miroslav Vráblík – Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. 
– chov masného skotu v LFA
3. listopadu
Silvie Hošková – Státní pozemkový úřad a informace k nove-
lizaci zákona o půdě, využití předkupního práva, restituční ná-
hrady a nastavení rezerv
Václav Pošmurný –Přínos místních akčních skupin a metody 
LEADER (možnost pro spolupráci v území a rozvoj podnikání)
Petr Kopeček – Nabídka skupiny ČSOB pro zemědělce
Ondřej Mareček – PGRLF a jeho nové funkce (finanční servis-
ní organizace pro zemědělce)
Petr Dvořák a Jiří Janota – Novelizace zákona o myslivosti 
(změny a návrhy z pohledu MZe)
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http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Sek%C3%A1%C4%8D-LFA-v-SZP.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Tabery-I_blok_�O_Skalsk�-dv�r_2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Tabery-I_blok_�O_Skalsk�-dv�r_2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Tabery-I_blok_�O_Skalsk�-dv�r_2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Tabery-I_blok_�O_Skalsk�-dv�r_2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/B%C4%9Blinov%C3%A1-PP-2016-SKAL-DV.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/B%C4%9Blinov%C3%A1-PP-2016-SKAL-DV.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Jirovsk%C3%BD-Prezentace-Skalsk%C3%BD-dv%C5%AFr-2015-11-02_final.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Jirovsk%C3%BD-Prezentace-Skalsk%C3%BD-dv%C5%AFr-2015-11-02_final.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Kuna-Mo%C5%BEnosti-%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD-podpor-v-LFA.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Kuna-Mo%C5%BEnosti-%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD-podpor-v-LFA.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Perglerov%C3%A1-LFA-od-roku-2018-ANC.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Ku%C4%8Dera%C5%A0tolbova-faremn%C3%ADsyst%C3%A9my_SkDvur2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Ku%C4%8Dera%C5%A0tolbova-faremn%C3%ADsyst%C3%A9my_SkDvur2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Jungwirt-Semin%C3%A1%C5%99-2.11.2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Jungwirt-Semin%C3%A1%C5%99-2.11.2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Vr%C3%A1bl%C3%ADk-Chov-skotu-v-%C4%8D%C3%ADslech-2.11.2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Vr%C3%A1bl%C3%ADk-Chov-skotu-v-%C4%8D%C3%ADslech-2.11.2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Ho%C5%A1kov%C3%A1-Novela-z%C3%A1kon%C5%AF-o-SP%C3%9A-a-o-p%C5%AFd%C4%9B-9_-2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Ho%C5%A1kov%C3%A1-Novela-z%C3%A1kon%C5%AF-o-SP%C3%9A-a-o-p%C5%AFd%C4%9B-9_-2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Ho%C5%A1kov%C3%A1-Novela-z%C3%A1kon%C5%AF-o-SP%C3%9A-a-o-p%C5%AFd%C4%9B-9_-2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Kope%C4%8Dek-NAB%C3%8DDKA_SKUPINY_%C4%8CSOB_PRO_ZEM%C4%9AD%C4%9ALCE_SEMIN%C3%81%C5%98_%C4%8CMSZP_2_3_11_2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Mare%C4%8Dek-Skalsk%C3%BD-dv%C5%AFr-3.11.2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Mare%C4%8Dek-Skalsk%C3%BD-dv%C5%AFr-3.11.2015.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Dvo%C5%99%C3%A1kJanota-Prezentace_zm%C4%9Bny_v_novele_ZoM.pdf
http://cmszp.cz/content/uploads/2015/11/Dvo%C5%99%C3%A1kJanota-Prezentace_zm%C4%9Bny_v_novele_ZoM.pdf
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ná spolupráce podnikatelů se 
státem. Podle Svazu měst a obcí 
by se podpora cestovního ruchu 
mohla zvýšit změnou rozpočto-
vých pravidel. Samostatný zákon 
se totiž v tomto volebním obdo-
bí nedá stihnout. Navíc MMR 
před nedávnem uvedlo, že právní předpis zaměřený jen na cestov-
ní ruch nebude. Myšlenku budoucí spolupráce uvítala členská 
schůze FCR 13. listopadu 2015, která projednala návrh dohody 
o vzájemné spolupráci podnikatelů, zastoupených profesními sdru-
ženími, s městy a obcemi, které reprezentuje SMO ČR. Memoran-
dum o spolupráci 19. listopadu podepsali předseda Fóra CR Viliam 
Sivek a předseda SMO František Lukl. „Nepamatuji v minulosti tak 
špatnou situaci v cestovním ruchu, jako je nyní. Problémy jednotli-
vých podnikatelů zastoupených v profesních sdruženích Fóra CR se 
vždy jednoznačně týkají pouze legislativy, proto je třeba s tím něco 
dělat,“ uvedl Sivek. Zdroj: SMO

Společná jednání SMOČR a ZMOS 
jsou o řešeních, ne o problémech

Ve Štrbském Plese jednali 11. a 12. listopadu představitelé Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Svazu měst a obcí ČR. Jed-
ním z výsledků jednání je zřízení společné pracovní skupiny, která 
se bude věnovat komunální legislativě. Debatě o aktuálních práv-
ních předpisech dominovala novela zákona o odpadech, která bu-
de na Slovensku platit od 1. ledna 2016. Diskutovalo se také 
o spolupráci samospráv se státem v oblasti financování sociálních 
služeb a působnosti jejich poskytovatelů. Dalším společným téma-
tem bylo financování přeneseného výkonu státní správy. Zástupci 
ZMOS i SMO se shodli na potřebě dynamické komunikace o řeše-
ních. „Nemáme však zájem mluvit o problémech, ale o řešeních. 
I proto jsme se dohodli na výměně aktuálních informací k různým 
legislativním záměrům tak, abychom dokázali hájit potřeby místní 
územní samosprávy a z hlediska dopadových studií a vzájemných 
zkušeností,“ řekl předseda ZMOS Michal Sýkora. Zdroj: SMO
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Samosprávy by měly dostat vyšší 
podíl z daní, shoduje se prezident 
Zeman se Svazem měst a obcí

Koeficient, který města a obce dostávají z DPH v rámci rozpoč-
tového určení daní (RUD), by se měl vrátit na výši dohodnutou před 
důchodovou reformou. Shoduje se na tom prezident Miloš Zeman 
se Svazem měst a obcí. Vede je k tomu mimo jiné fakt, že byl zru-
šen 2. pilíř důchodové reformy. Svaz přitom upozorňuje, že samo-
správy jsou dlouhodobě podfinancované a situaci je třeba řešit tak, 
aby se mohly rozvíjet ku prospěchu široké veřejnosti.

„Prezident nám přislíbil, že o změně rozpočtového určení daní 
ve prospěch měst a obcí bude jednat s ministrem financí. Rádi by-
chom, aby k ní došlo nejpozději od 1. ledna 2017. Samozřejmě to 
nesmí ohrozit financování krajů a dohodnuté zvýšení jejich podílu 
v rámci RUD od ledna příštího roku, které podporujeme,“ říká 
předseda SMO František Lukl a dodává: „Ve 2. fázi budeme usilo-
vat o to, aby města a obce měly také podíl na daních od podnika-
telů, kteří na jejich území působí.“

Přímá volba starostů?
Tématem jednání prezidenta s předsednictvem SMO byla také 

přímá volba starostů. Vedení samospráv sdílí názor Miloše Zemana, 
že v čele města či obce by měl stát kandidát s největším počtem 
preferenčních hlasů. Rovněž by se měly vrátit většinové prvky vo-
lebního systému tak, aby se konkrétní člověk do vedení samosprá-
vy vybral naprosto transparentně podle hlasů veřejnosti. Přímá vol-
ba starostů sice není reálná u voleb v roce 2018, nestihlo by se to – 
s ohledem na legislativní proces a související úkony – připravit, SMO 
ale bude usilovat o to, aby se podařila od roku 2022. SMO

Celostátní finanční konference

XVIII. celostátní finanční konference (CFK) se uskuteční ve středu 
9. a ve čtvrtek 10. prosince 2015 v Clarion Congress Hotelu v praž-
ských Vysočanech. Určena je pro představitele měst a obcí. Tradiční 
akce se  bude věnovat aktuálním tématům samospráv. Zejména fi-
nancování a hospodaření měst a obcí, ale také veřejným zakázkám, 
řízení, kontrolám i evropským fondům. Na konferenci jsou pozváni 
například premiér Bohuslav Sobotka, ministr financí Andrej Babiš, mi-
nistr vnitra Milan Chovanec, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlech-
tová, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a další. 
Chybět nebude ani předseda SMO a starosta Kyjova František Lukl.

Program Celostátní finanční konference je dostupný zde.
SMO

Podpora cestovního ruchu?
Zásadně chybí legislativa

Členové Fóra cestovního ruchu (FCR) se shodují, že nejaktuál-
nějším problémem v oblasti turismu je absence zákona o podpoře 
cestovního ruchu, který by se týkal celého odvětví, a nedostateč-

http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/financni-konference/xviii-cfk/program.aspx
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Kalkulačka RUD 2016

SMO ČR připravil kalkulačku RUD s předpokládanými daňovými vý-
nosy obcí v roce 2016. Je aktualizována k 12. listopadu 2015. Vstup-
ní údaje o očekávaných příjmech vycházejí z návrhu státního rozpoč-
tu na rok 2016. Najdete ji na http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud/.

Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa 
uvedených v zákoně o státním rozpočtu na rok 2016, počet oby-
vatel, rozloha (k 1. 1. 2015) a počet žáků (k 30. 9. 2014) i počet 
zaměstnanců (k 1. 12. 2014) vychází z údajů uvedených ve vyhláš-
ce č. 213/2015 Sb.

Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových pří-
jmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zá-
konů, doporučujeme níže uvedené hodnoty považovat jako za 
maximum možného, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % 
nižšími.

Sedláci sdružení v ASZ 
požadují skutečné změny

Jedním z hlavních témat podzimního rokování Rady Asociace 
soukromého zemědělství ČR, na které se sjeli v polovině listopadu 
2015 do Hluboké nad Vltavou sedláci ze všech koutů republiky, 
bylo shrnutí požadavků této nevládní organizace zejména v rámci 
Programu rozvoje venkova a také v rámci změn v nařízení vlády 
pro přímé platby. Stanoviska ASZ si vyslechli a s přítomnými sedlá-
ky diskutovali náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč a ředitel-
ka odboru přímých plateb Kateřina Bělinová.

Členové ASZ vnímají situaci tak, že na tuto početně nejsilnější 
skupinu zemědělců, která má pro náš venkov zcela zásadní vý-
znam, není opakovaně brán dostatečný zřetel, což se opět výraz-
ně projevilo hlavně při nastavení pravidel nového PRV. A to i přes 
ministrem zemědělství slibovanou větší podporu právě v rámci pro-
jektových dotací, která měla být kompenzací za zamítnutí platby 
na první hektary (tzv. redistributivní platby). 

silnější hlas zemědělských sPolků
Nízký zájem o názory řady nevládních organizací, mnohdy pou-

ze formální způsob projednávání návrhů, chaos, nekoncepčnost – 
tyto neduhy provázely přípravu nových pravidel pro první kolo, kte-
rá byla navíc již po jejich vyhlášení neustále měněna a doplňová-
na. Například v rámci Monitorovacího výboru PRV je proto třeba 
v budoucnu docílit toho, aby zástupci zemědělců nebyli pouze 
v roli pasivních příjemců informací, kam se po letošních změnách 
dostali, ale znovu utvořili aktivní těleso, které může k nastavení co 
nejoptimálnějších podmínek pomoci zkušenostmi z praxe. Zejmé-
na jde o to, aby byla více respektována role těchto spolků, které 
jsou připraveny převzít svůj díl odpovědnosti, a obnoven takový 

http://www.smocr.cz/kalkulacka-rud/
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princip, který umožní projednávání bez předem jasného výsledku 
ovlivněného hlasovací většinou úředníků.

rok Půdy 
Předseda ASZ ČR Josef Stehlík shrnul také všechny akce, které 

v letošním roce tato stavovská organizace uspořádala, zejména 
pak sérií seminářů pro širokou veřejnost věnovaných tématu půdy. 
Osm seminářů, šest Selských slavností, sedm hostitelských farem, 
43 přednášejících a 15 tisíc návštěvníků – to byl letošní Mezinárod-
ní rok půdy v režii ASZ. ASZ

Více informací zde: http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/
sedlaci-pozaduji-skutecne-zmeny.html

Vláda odsouhlasila plán rozvoje 
ekologického zemědělství do 2020

Vláda odsouhlasila plán rozvoje ekologického zemědělství do ro-
ku 2020, který například počítá s tím, že by podíl biopotravin na cel-
kové spotřebě potravin a nápojů měl do konce roku 2020 činit tři pro-
centa. Tento podíl měla přitom ČR podle plánu schváleného v roce 
2010 dosáhnout již letos, podle posledních dat je však pouhých 0,7 
procenta. Podle ekologů je plán rozvoje málo ambiciózní, hlavně ve 
zvyšování podílu půdy, na které se hospodaří v ekologickém režimu.

„Pokud chce vláda brát strategický dokument o rozvoji ekologic-
kého zemědělství vážně, musí ho podpořit dotační politikou a inves-
ticemi do výzkumu a inovací,“ uvedla Klára Havlová z Hnutí Duha.

Podle plánu by se měl podíl českých biopotravin na domácím 
trhu zvednout na 60 procent a měla by se zvýšit i důvěra českých 
spotřebitelů. V roce 2013 podle uvedeného materiálu přivezli ob-
chodníci biopotraviny za 800 milionů Kč, což bylo 46 procent ma-
loobchodního obratu s biopotravinami.

Podle plánu by orná půda v ekologickém režimu měla zabírat 
pětinu celkové výměry půdy, ekologické plochy by měly stoupnout 
na 15 procent celkové zemědělské půdy. Tento podíl měla splňo-
vat ČR také již nyní, letos ale plochy dosáhly 12 procent výměry. 
Ekofarmy, kterých letos v září bylo v ČR 4188, by měly zvýšit svou 
produkci o 15 procent.

Češi utratili za biopotraviny v roce 2013 necelé dvě miliardy ko-
run, proti roku 2005 vzrostl trh téměř čtyřnásobně. Třetina tuzem-
ské populace nakupuje biopotraviny alespoň několikrát měsíčně, 
většinou v maloobchodních řetězcích. Podle materiálu by každý oby-
vatel ČR měl přitom ročně za nákup biopotravin utratit 600 korun.

V ČR se chová 45 procent ovcí a 37 procent chov v ekorežimu, 
u koní jde zhruba o pětinu a u skotu o šestinu. Podíl ekodrůbeže 
a prasat je zanedbatelný. V ČR vyprodukují zvířata chovaná v eko-
logickém režimu dvě procenta mléka, třetina produkce je ale vyve-
zená do Německa.

Ekologické zemědělství umožňuje produkovat vysoce kvalitní 
potraviny bez používání chemických vstupů, které ve svém důsled-
ku mají nepříznivé dopady na životní prostředí, zdraví lidí a zdraví 
hospodářských zvířat. ZS

Nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek prošel prvním čtením

Poslanci 26. listopadu schválili v prvním čtení nový zákon o za-
dávání veřejných zakázek. Klíčový zákon je nutný nejen pro další 
čerpání evropských dotací, ale také zkultivuje a zjednoduší zadá-
vání veřejných zakázek.

„Jsme teprve na samém začátku schvalovacího procesu, ale po-
kud vše proběhne, jak má, přijmeme zákon včas. Jsem připravena 
kdykoliv předstoupit před sněmovnu a znovu apelovat na zákono-
dárce o potřebě a přínosech této legislativy,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Smyslem navrhovaného zákona je zejména kultivace a zjednodu-
šení zadávání zakázek zvláště s ohledem na starosty obcí. Zákon vý-
razně sníží  administrativní zátěž, protože již nebude třeba ke kaž-
dé nabídce vyhotovovat protokol. Také zadavatel dostane k dispo-
zici celou řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat 
o kvalitě nabídek. Nebude tak muset pokaždé soutěžit výhradně na 
nejnižší nabídnutou cenu, jako tomu je nyní. Zákon také umožní vy-
loučit nespolehlivého dodavatele, který předchozí zakázku zkazil ne-
bo nedokončil, a přitom se opět hlásí do dalšího výběrového řízení.

Zákon dá zadavateli více prostoru, ale také odpovědnosti. Cílem 
není sepsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla. MMR již ny-
ní pracuje na sadě návodných metodik pro zadavatele, které doplní 
schválený zákon. Zákon je stručnější a dochází ke změně systemati-
ky tak, aby byl přehlednější. Směřuje od obecného ke konkrétnímu.

Časté dotazy a odpovědi k novému zákonu o zadávání veřej-
ných zakázek naleznete zde. MMR

Nová čísla zemědělských zpravodajů:

FARMÁŘSKÉ LISTY
Vážené čtenářky,

vážení čtenáři,

v posledních letech se musí země-

dělci stále častěji vypořádávat

s extrémními rozmary počasí,

obvykle s nedostatkem, nebo

naopak s nadbytkem vody.

Právě nedostatek srážek byl

jedním z témat, která mohli slyšet

účastníci konference České

zemědělství v horských a podhor-

ských oblastech. I letos proběhla

jako již tradičně ve Skalském

dvoře.

Děkujeme všem, které zaujala

a kteří přijali naše pozvání, dále

těm, kteří za své obory a instituce

vystoupili se zajímavými prezen-

tacemi plnými aktuálních infor-

mací. Rád bych poděkoval zvláště

ministrovi zemědělství Marianu

Jurečkovi, kterého jsme na konfe-

renci srdečně přivítali. A samo-

zřejmě patří můj dík také všem,

kteří se přímo podíleli na organi-

zaci celé akce, a to jmenovitě

tajemnici svazu Olze Špikové,

pro kterou byla poslední, neboť

od prvního listopadu nastoupila

na mateřskou dovolenou, a také

Janu Novopackému, který nově

zaujal její místo.

V listopadovém čísle tohoto mě-

síčníku se dozvíte mimo jiné, jaká

témata se probírala na zmiňované

konferenci. Pokud by někdo měl

zájem o samotné prezentace

z této akce, jsou volně ke stažení

na webových stránkách Česko-

moravského svazu zemědělských

podnikatelů.

Na závěr mi nezbývá než popřát

vám na listopad, byť to může znít

zvláštně, vydatné bouřky. Protože

lidová pranostika praví: „Když

v listopadu hřmívá, úrodný rok

nato bývá
František Winter,  předseda ČMSZP

.“

Vedení ČMSZP projednalo
v Jeseníkách několik zásadních
témat
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Vydává Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
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Hned několik důležitých bodů mělo na programu svého posledního zasedání,
které proběhlo od 14. do 15. října na Severomoravské chatě v podhůří Jeseníků,
vedení Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Tato jednání se konají
pravidelně. Aktuálně bylo zapotřebí vyjádřit se především k předloženému návrhu
Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.
Dalším důležitým bodem jednání byla krize živočišné výroby a ustanovení skupiny
k LFA – oblastem méně příznivým pro zemědělství.

Ve Skalském dvoře
se jednalo především
o podpoře méně
příznivých oblastí

str. 6

Předsednictvo se zabývalo pro-
jednáním připomínek k předlože-
nému návrhu strategie, o které po-
žádal ministr zemědělství v souladu
s programovým prohlášením vlády
ČR. Dokument má být dlouhodo-
bou strategickou vizí s cílem zvýšení
konkurenceschopnosti a trvalé udr-
žitelnosti českého zemědělství,
potravinářství, lesnictví a vodního
hospodářství. Dalšími cíli jsou po-
stupné dosažení přiměřené potra-
vinové soběstačnosti v základních
komoditách, které lze u nás produ-
kovat, vytvoření nových pracovních
míst a zlepšení kvality života na
venkově. Možnost připomínkování
stostránkového dokumentu měla
pouhou desetidenní lhůtu trvání,

ČMSZP proto vyjádřil jen základní
stanoviska k nejzásadnějším a nej-
spornějším bodům. Uvedené připo-
mínky jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách ČMSZP.

uvedl
předseda ČMSZP František Winter.
Podle něj jde například o zamezení
degradace půdy kvůli nedostatku
organické hmoty. Svaz zároveň
upozorňuje na nepřesné vstupní

„Svaz klade důraz na podporu ži-
vočišné výroby. Nová Společná
zemědělská politika na období
2014 2020 neodráží dostatečně po-
třeby živočišné výroby, tedy alespoň
ne do té míry, jak je uvedeno v při-
pomínkovaném dokumentu. Bez pře-
hodnocení nedojde k naplnění cílů po-
jmenovaných ve strategii,“

–

hodnoty týkající se počtu krav bez
tržní produkce mléka, a tím na ná-
sledné chyby v předložených cílo-
vých hodnotách strategie.

Účastníci setkání předsednictva
získali informace z jednání před-
stavenstva Agrární komory ČR, kte-
ré se konalo 7. října za přítomnosti
náměstků ministra zemědělství
Pavla Sekáče a Jindřicha Šnejdrly.
Hlavním tématem se stala dlouho-
trvající krize živočišné výroby se
zásadním bodem vyhodnocení třia-
dvaceti požadavků představenstva
Agrární komory ČR pro řešení
aktuálních problémů v sektoru.
Jedná se především o trh s mlékem
a mléčnými výrobky, vepřovým ma-
sem, kontrolu dovozů, ochranu pů-

pokračování na straně 2

Foto: archiv ČMSZP

 Společnost mladých agrárníků České republiky 
 Plaská 622/3, Praha 5 – Malá Strana, 150 00  
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V Česku vzniknou aleje elfů.
Pro milovníky Keltů, Hobita
i Pána prstenů

Nová stromořadí vzniknou na řadě míst České republiky. V rám-
ci projektu Alej elfů budou děti podél cest sázet duby, jasany a hlo-
hy. Jedním ze zdrojů inspirace projektu je totiž keltská pověst, po-
dle které se na místech, kde rostl pohromadě dub, jasan a hloh, ob-
jevovali skřítci. Druhým inspiračním zdrojem projektu je Hobit a Pán 
prstenů, kde patří ničení stromů k symbolům zla. Třetím zdrojem je 
pak kniha Muž, který sázel stromy od francouzského spisovatele Je-
ana Giona, v níž i malý přínos jediného člověka dokázal změnit bez-
útěšnou krajinu v krásný kout přírody.

„Naše společnost se věnuje především návratu velkých kopyt-
níků, jako je zubr nebo divoký kůň, do krajiny. Díky tomu se na nás 
obrací řada škol a dětských organizací, které nám chtějí s ochra-
nou přírody pomáhat. U velkých kopytníků to ale většinou není 
možné, proto jsme se snažili pro děti vymyslet takový projekt, do 
kterého by se mohly zapojit,“ vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel 
ochranářské společnosti Česká krajina.

Stromy budou plnit v krajině důležitou ekologickou roli. Žaludy 
jsou před zimou zdrojem potravy pro lesní zvěř, plody hlohů zase 
pochoutkou pro řadu druhů zpěvných ptáků. Stromy pomáhají za-
držovat v krajině vodu, navíc na polních cestách slouží jako větro-
lamy. Jejich praktické přínosy však nejsou jediným cílem projektu. 
„Nejde jen o to, že stromy plní pozitivní ekologickou funkci. Jejich 
prostřednictvím si lidé vytvářejí vztah ke krajině ve svém okolí. Dá 
se říci, že vracejí krajině duši,“ dodává Dalibor Dostál.

Jako první se do projektu zapojí děti z mateřských škol v Kutné 
Hoře, kde se do sázení stromů zapojí zhruba dvě stovky předško-
láků. „S Daliborem Dostálem jsme oba ochranáři a osobně mne 
moc potěšilo, že nápad, který vymyslel, se v Kutné Hoře tak rych-
le uchytil. Je důležité především to, že si děti uvědomí, že stromy 
zde mohou růst po mnoho generací, že utváří krásu krajiny i měst, 
ale také že jejich zánikem nám pak vznikne jakási jizva, ztráta, 
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ochuzení. Tímhle projektem v podstatě prodloužíme či propojíme 
životy těch nejstarších stromů v Kutné Hoře – Žižkovu dubu a dvě-
ma dubům v centru města,“ říká starosta Kutné Hory Martin Starý.

„V době, kdy je zřejmé, že přicházejí těžké časy, je obzvlášť dů-
ležité, aby lidé obnovovali svůj vztah k místu, kde žijí. Právě stro-
my jim v tom mohou pomoci. Jsme rádi, že o projekt projevilo zá-
jem tolik dětí. Ostatně, jak říká elfská vládkyně Galadriel z Pána 
prstenů: I ten nejmenší človíček může změnit budoucnost,“ dopl-
ňuje Dalibor Dostál.

Většinu vysazovaných stromů budou tvořit duby, které jsou 
z těchto tří druhů nejhodnotnější. Podle délky aleje budou po 
třech, šesti nebo devíti dubech prosazeny jasan a hloh. Tyto tři dru-
hy stromů bude na některých místech možné doplnit i dalšími dru-
hy místních dřevin, jako je lípa nebo javor. Ale dub, jasan a hloh 
nemohou chybět v žádné z alejí.

Děti budou sázet stromy přímo podél cest. Část žaludů si zasa-
dí do květináčů na zahradě mateřských škol a budou se o ně sta-
rat. Vypěstovanými semenáčky pak mohou doplnit stromořadí 
v místech, kde zasazené stromky nevzejdou nebo časem uschnou.

Zdrojem nových semenáčků budou místní stromy. „V řadě měst 
rostou cenné, staré duby uprostřed asfaltu nebo dláždění a nema-
jí možnost se přirozeně rozmnožovat. Na podzim jsme proto sbí-
rali žaludy, které skladujeme utříděné tak, aby bylo jasné, od kte-
rého konkrétního stromu plody pocházejí a kde pak porostou je-
ho potomci,“ dodává Dalibor Dostál.

Školky i dětské organizace by měli v místě přizvat znalce dřevin. 
Především proto, aby sázeli skutečně původní druhy stromů a ne-
docházelo k šíření nepůvodních stromů, jako je například dub ba-
henní nebo pajasan žláznatý. Další mateřské i základní školy a dět-
ské organizace se k projektu mohou přihlásit na emailové adrese 
alejelfu@ceska-krajina.cz.

Projekty společnosti Česká krajina může podpořit i veřejnost za-
sláním dárcovské zprávy ve tvaru DMS KRAJINA na číslo 87 777. 
Cena dárcovské zprávy je 30 korun, na péči o koně jde 28,50 ko-
run. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců.

Zdroj: www.Ceska-krajina.cz

mailto:alejelfu@ceska-krajina.cz
http://www.Ceska-krajina.cz
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Komunálním politikem roku je Petr 
Halada, starosta Kamýka nad Vltavou

Pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové se 
12. listopadu v Senátu uskutečnilo historicky první vyhlášení sou-
těže Komunální politik roku 2015.

„Komunální politika je plná velmi schopných osobností. Chtě-
la bych říci, že všichni jste vítězové a všichni si zasluhujete náš ob-
div,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

V prvním ročníku soutěže Komunální politik roku, tedy vítěz 
jedné z osmi kategorií, který byl  odbornou porotou vyhodnocen 
jako celkový vítěz, se stal Petr Halada, starosta obce Kamýk nad 
Vltavou za projekt WOSA – Výchovou a vzděláváním k občanské 
společnosti.

Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a ob-
čansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. 
Soutěž je otevřená pro obce, města a městské části všech velikos-
tí. Jejím prostřednictvím jsou komunální politici vyzýváni, aby vý-
sledky své práce představili širší veřejnosti.

Organizátorem akce je časopis Moderní obec, spoluvyhlašova-
telem MMR, Senát, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samo-
správ. MMR
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Ministryně ocenila lázeňskou tradici…

Karlovarský kraj 13. listopadu navštívila ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová. Hlavním tématem bylo lázeňství v karlovar-
ském regionu. Výhodou je i poloha, díky které může region těžit 
ze zahraniční spolupráce a využívat dobré dostupnosti německých 
trhů. Další výhodou kraje je i zvyšující se počet inovujících firem 
a investic v tomto regionu,“ uvedla ministryně.

Dopoledne bylo vyhrazené pro jednání se členy Regionální stá-
lé konference Karlovarského kraje. Návštěva kraje pokračovala 



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 208 • 11/2015

prohlídkou dvou projektů v Karlových Varech, které byly finančně 
podpořeny z Regionálního operačního programu Severozápad. Na 
Prvním českém gymnáziu ocenila Karla Šlechtová projekt Rekon-
strukce a dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, 
díky kterému mohou studenti i pedagogové využívat například 
moderní aulu s prostorem pro vzdělávací, kulturní a jiné společen-
ské akce školy, včetně akcí pro veřejnost. Druhý projekt nese ná-
zev „Centrum zdraví a bezpečí“ a má za cíl prevenci a přípravu dě-
tí ke zvládání rizikových situací.

…naslouchala starostům Přerovska

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 19. listopadu 2015 
navštívila Olomoucký kraj. Zastavila se v Hranicích a Přerově. Na 
městském úřadě v Hranicích se setkala se starostou a představite-
li okolních obcí. „Neustále bojuji o peníze pro obce, kterým se ne-
dostává financí zejména na přenesenou působnost. Stále platí, že 
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pro mne jsou samosprávy, ale i kraje tím nejlepším partnerem,“ 
uvedla ministryně.

„Dotační tituly máme velice dobře prostudovány. Města se svý-
mi potřebami odlišují. Kraje by měly vytipovat výjimečné lokální 
projekty, na které by měl stát dát peníze,“ uvedl starosta Hranic Ji-
ří Kudláček. „Už před tři čtvrtě rokem jsem požádala hejtmany 
o to, aby při stálé konferenci zřídili pracovní komisi, která bude pro 
ministerstvo doporučovat projekty,“ odpovídala ministryně.

Druhou zastávkou byl Magistrát města Přerov. Při setkání s pri-
mátorem Vladimírem Puchalským vedení Přerova zajímala také 
podpora bydlení, respektive možnost přerodu nevyužitého místní-
ho objektu pro bydlení. MMR

Doma na Šumavě

Všichni milovníci Šumavy, 
kteří již netrpělivě očekávali vy-
dání zimního čísla novin Doma 
na Šumavě, se dočkali! Deva-
tenácté číslo pololetních novin, 
které vydává Regionální rozvo-
jová agentura Šumava (RRA 
Šumava) již od roku 2006, bu-
de v první polovině prosince 
2015 zdarma k dostání ve vy-
braných šumavských informač-
ních centrech, u certifikova-
ných výrobců a poskytovatelů 
služeb, na distribučních mís-
tech v Plzni a Českých Budějo-
vicích a na prodejních místech 
certifikovaných výrobků. Noviny Doma na Šumavě 19

Téměř 2 500 návštěvníků 
obdivovalo výrobky 

s regionálními značkami na 
podzimním Novoměstském 

krajáči
24. října 2015 patřila už potřetí Novo-
městská radnice v Praze výrobcům s re-
gionálními značkami z celé republiky. 
Sešlo se jich přes čtyřicet ze sedmnác-
ti různých regionů. Svými obory zpro-
středkovali krásný průřez vším, co mo-
hou regionální značky v současné době 
nabídnout. V potravinách a nápojích 
od uzenářských výrobků přes pečivo 
a med až k pivu a nejrůznějším zava-
řeným dobrotám, v řemeslech od kera-
miky přes drátování, košíkářství a tex-
til až ke sklu a bižuterii. Nechyběly ani 
dřevěné hračky, svíčky ze včelího vos-
ku nebo zdobené perníčky. A také věci 
vyloženě praktické, jako přírodní mýdla 
a šampóny, nebo příjemné, jako levan-
dule v nejrůznějších podobách. 

Na své si prostě přišel každý, ať už 
při ochutnávkách, nebo v rámci dílen, 
kdy si malí i velcí mohli vyzkoušet, jak 
těžké je zkrotit nepoddajný materiál. 
Někteří řemeslníci naopak předváděli, 
s jakou lehkostí jim pod rukama vzni-
kají téměř zázraky. Mezi ně patřil i Ing. 
Pavel Sarauer, který celý den ukazoval, 
jak je možné z kousků dřeva stvořit le-
houčkou holubičku. U manželů Kalku-
šových z fi rmy Karamelový sen zase stá-
la fronta na sladké mlsání – jako vždy 
přesvědčili, že i věci zdánlivě obyčej-
né mohou zaujmout, když se jim věnu-
je péče a fantazie. Křehkou krásu a pří-
slib třpytivých Vánoc přivezla do Prahy 
Jarika Hejralová se svými hvězdičkami 
z Rejštejna a nejen dětská srdce zahřáli 
a potěšili Svojšánci – háčkované posta-
vičky a dokonce i oživlé dopravní pro-
středky od Ivany Scheinostové. 

Pro ty, kdo podzimní „Krajáč“ ne-
stihli, máme dobrou zprávu, už teď při-
pravujeme jarní, bude na stejném místě 
5. března 2016.

Putování za regionálními 
zážitky Broumovska

V rámci realizace projektu Putování 
za regionálními zážitky, podpořené-
ho Ministerstvem pro místní rozvoj, 

Střípky odjinud

Bude Bílá stopa konečně bílá?
Již v polovině října nejmenovaný český server uvedl deset příznaků, podle 
nichž poznáte, zda zima bude krutá. Pro nás žijící na venkově nic objevného. 
Jak je na tom cibule se slupkami, jeleni s tukem, jak zimují mravenci a včely 
nebo jak žerou králíci. Kdybych měl soudit podle mých králíků, zima bude 
hodně drsná. Ale věřte tomu. Kdyby žil nestor šumavských meteorologů Eman 
Strnad, určitě by našel nejméně tucet přísloví příznivých pro nás, co se těší-
me na sníh. Ale taky by našel tucet a jeden o tom, že žádný nebude. Takže 
jedno za všechna: „Je-li na sv. Jakuba krásně, bude tuhá zima“. A jak bylo 
25. července? Nic moc. U nás v Pošumaví zataženo, přeháňky, déšť, teplota 
okolo 25°C. Na letošní léto vyloženě bídné počasí. Přitom den před i po oblo-
ha vymetená. A teď si vyberte.

Po několik posledních let je 
strategie péče o  lyžařské 
stopy na Šumavě postave-
na na údržbě Šumavské 
magistrály sjednocující 
Šumavu do  jednoho re-
gionu, jež se snaží být pří-
větivý běžkařům. Na rozdíl 
např. od Jizerských hor není naše 
magistrála udržována liniově jednou rol-
bou, ale vzniká jako „vedlejší produkt“ 
údržby lyžařských okruhů v rámci údrž-
by stop v jednotlivých mikroregionech, 
jež se vzájemně dotýkají. Vedle možnosti 
delších liniových přejezdů a vyšší garance 

kvality stop je hlavní předností 
magistrály její využití v mar-

ketingu. Zejména díky ní 
se do  regionu podařilo 
v posledních letech do-
stat sponzorské prostředky 

např. od České spořitelny. 
Mírné zimy s nedostatkem sně-

hu vcelku logicky navozují otázku, 
zda se více nesoustředit na podporu krát-
kých okruhů ve vazbě na lyžařské areály 
v místě se zárukou nejvyšší kvality stop. 
A proč ne placených? Za přispění míst-
ních sponzorů, kteří chtějí vidět konkrétní 
dopad svých investic, se zde možná právě 

tady přirozeně rodí nová forma nabídky 
pro hosty území. 

Peníze od České spořitelny, jež se ne-
využily v zimě, se určitě neztratily. Obce, 
které nesou z velké části břemeno úpra-
vy lyžařských stop, využily tyto pení-
ze v předsezónních úpravách lyžařských 
tras. Několik zchátralých mostků, např. 
v okolí Volar, Strážného či Nové Pece bylo 

nahrazeno novými, jinde byly odstraně-
ny pařezy a upraven povrch, aby se dalo 
jezdit i při nižší sněhové pokrývce. Vše 
v celkové hodnotě více než čtyři sta tisíc 
korun. Za dalších dvě stě tisíc sponzor-
ských korun provedla stejné práce Sprá-
va NP Šumava. Údržbu stop již tradičně 
podporují Plzeňský i Jihočeský kraj, ne-
jinak tomu bude i letos. 

Přitáhnout více pozornosti chtějí nové 
webové stránky www.bilastopa.cz. Ved-
le sledování aktuálního stavu údržby stop 
„Rolby on-line“ zde běžkař nově najde 
tipy na výlet nebo se může naladit pro-
hlédnutím video tras.

Šumava je na sníh připravena, zbývá 
už jen maličkost…  

Vladimír Silovský, 
Regionální rozvojová agentura Šumava

Vlci a jeleni na Šumavě
Pozorování těchto zvířat umožňují nová 
návštěvnická centra v Srní a na Kvildě, 
více se dočtete na straně 3.

Výrobky, řemesla, lidé 
Nováčky se značkou ŠUMAVA 
originální produkt® vám 
představujeme na straně 5.

Přehled akcí v regionu 
Kam vyrazit za kulturou, zábavou 
i sportem naleznete na stranách 
7 a 8.

Sklo z Annína 
tak trochu jinak
Pro poslední měsíc roku 2015 a první tři 
měsíce roku 2016 připravil Pavilon skla 
v Klatovech ve spolupráci s Vlastivěd-
ným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech 
a Sklářským muzeem v Anníně rozsahem 
nijak rozsáhlou, ale obsahem mimořádně 
zajímavou výstavu annínského skla. Je to 
ale Annín tak trochu jinak. 

Ke stálé expozici skla fi rmy Lötz z Kláš-
terského Mlýna má tento výstavní projekt 
hluboký vnitřní vztah, protože se vrací 
zčásti i ke kořenům fi rmy Lötz a oso-
bě jejího zakladatele Johanna Lötze, pro 
kterého byl právě Annín první samostat-
ně provozovanou sklárnou i místem, kde 
v roce 1844 zemřel. Až později jeho vdo-
va přestěhovala fi rmu do Klášterského 
Mlýna. V historii annínské sklárny je ale 
doba Johanna Lötze jen krátkou epizodou. 

Historie sklárny založené v roce 1796 
je dlouhá a bohatá. Výstava představuje 
nejen malovaná skla ve stylu druhého ro-
koka z doby, kdy sklárnu vlastnil Johann 
Lötz, ale také ukázky technicky i výtvar-
ně rozmanité produkce z druhé poloviny 

19. století, kdy již sklárnu vlastnila rodi-
na Schmidů – jsou to elegantní alabast-
rová skla nebo malovaná skla dekorova-
ná zlatým irisem, dále elegantní barevné 
nápojové sklo a samozřejmě také brou-
šené sklo, které je v dnešním povědomí 
spojeno s Annínem asi nejvíc. Naprostým 
unikátem je pak pohár vyrobený z prv-
ního elektricky taveného skla v Anníně, 
který je nejstarším dokladem použití této 
nové technologie u nás. Další zajímavos-
tí budou zcela nové návrhy broušeného 
skla z brusičského workshopu Annín-
ské broušení.

Výstava představuje annínskou sklárnu 
ve zcela nových polohách a je jakýmsi 
otevřením oslav v roce 2016, kdy si An-
nín jako druhý nejstarší nepřetržitě pro-
vozovaný sklářský závod v České repub-
lice připomene 220 let od svého založení. 

PhDr. Jitka Lněničková; 
kurátorka Pavilonu skla, Klatovy

www.pask-klatovy.cz

Zima 2015/2016
Číslo 19 

ZDARMA

(pokračování na straně 2)

http://www.regionalni-znacky.cz/upload/filemanager/sumava/dokumenty/noviny/Noviny_domanasumave_19.pdf
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P o z v á n k a
Státní zemědělský intervenční fond a MAS Mezilesí si Vás – v rámci aktivit Celostátní sítě pro 
venkov – dovolují pozvat na setkání odborné veřejnosti a partnerů Sítě ve Středočeském kraji

POZEMKOVÉ ÚPRAVY - KNĚŽICE
Odborný seminář proběhne dne 10. prosince 2015
od 9,30 do 15,30 hod

adresa: Kněžice 167, 289 02 Kněžice, okres Nymburk
budova bývalého mlýna Kněžice

Program semináře:
• Představení Celostátní sítě pro venkov – koordinátor CSV

• Půda, její význam a možnosti její ochrany v rámci PÚ - Ing. T.Khel, VÚMOP v.v.i.

• Pozemkové úpravy „krok za krokem“ - Ing. Michal Pochop
Člen tematické pracovní skupiny CSV – Komplexní pozemkové úpravy a vedoucí oddělení
Pozemkové úpravy a využití krajiny, VÚMOP, v.v.i.

• Pozemkové úpravy očima Státního pozemkového úřadu
zástupci SPÚ, pobočka Nymburk - Ing. Zdeněk Jahn CSc. a Ing. Jan Kusovský
(pobočka SPÚ Nymburk realizovala pozemkové úpravy v katastru obce Kněžice)

• Zkušenosti z realizace pozemkových úprav
o Milan Kazda – starosta obce Kněžice
o Pavel Černý – zástupce MAS Mezilesí
o zástupci zemědělského sektoru v daném katastrálním území
o zástupce společnosti GEPARD, s.r.o. – realizátor, projekční firma

12:30 – 13:30 OBĚD

Poté bude následovat EXKURZE účastníků na realizovanoupozemkovou úpravu
(tzv. společné zařízení)

14:30-15:30
Diskuze a prezentace Příkladů dobré praxe při pozemkových úpravách

Vstup volný

Rezervace účastníků – Ing. M. Benda – POUZE e-mail: martin.benda@szif.cz
nebo Pavel Černý, e-mail:masmezilesi@masmezilesi.cz
Prezence účastníků probíhá 30 minut před zahájením školení

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Martin Benda, Celostátní síť pro venkov 
Ing. Pavel Černý, MAS Mezilesí

A k c e  v  r e g i o n e c h  3 1A
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Skončil příjem žádostí u 6 výzev OPŽP:
Téměř 700 projektů skoro za 5 miliard

V pátek 13. listopadu ukončil Státní fond životního prostředí 
příjem žádostí u šesti výzev Operačního programu Životní prostře-
dí. Ty mohli zájemci o dotaci od 14. srpna podávat na projekty za-
měřené na zlepšování kvality vody nebo na nové investice do od-
padového hospodářství.

„Po uzavřené první výzvě na kotlíkové dotace s alokací 3 miliar-
dy korun a výzvě zaměřené převážně na zeleň ve městech se jedná 
již o třetí kolo ukončovaných výzev. Pokračujeme tak v nastaveném 
zrychleném tempu efektivní administrace a čerpání evropských do-
tací na kvalitní projekty,“ vysvětluje ministr Richard Brabec. „Aktu-
álně ukončené výzvy byly zaměřené i na oblast odpadového hos-
podářství. Naším cílem je i nadále pokračovat v co největším snižo-
vání nákladů pro obce v souvislosti s letos zavedenou povinností 
třídit nové komodity, a zamezit tak účtování nového třídění do po-
platků za svoz odpadu občanům,“ doplňuje Brabec.

SFŽP přijal 683 žádostí v celkové výši 4,72 miliardy korun. Nej-
více žádostí je na projekty v 5. výzvě, zaměřené na odpady a ma-
teriálové toky, ekologické zátěže a rizika, konkrétně přišlo 465 žá-
dostí za 2,06 miliardy korun.

Výzvy byly rovněž určené pro tzv. fázované vodohospodářské 
projekty, u kterých realizace prvních etap těchto projektů se aktu-
álně dokončuje z OPŽP 2007–2013, a na ně navážou etapy druhé 
z OPŽP 2014–2020. Velký zájem měli žadatelé také o projekty na 
protipovodňová opatření nebo na preventivní protipovodňovou 
ochranu, ve kterých si zájemci řekli o dotaci přes 1 miliardu korun.

„U všech výzev byla podanými žádostmi překročena vyhlášená 
alokace, což dokládá správnost nastavení parametrů všech výzev, 
a dobrou vizitkou je rovněž práce krajských pracovišť Fondu, kte-
rá pomáhala žadatelům zejména s vyplňováním žádostí v novém 
systému IS KP 2014+,“ okomentoval Petr Valdman, ředitel SFŽP.

MŽP

D o t a č n í  p r o g r a m y  3 2D

SFŽP půjčí obcím půl miliardy 
na vodohospodářské projekty

Půjčku od Státního fondu životního prostředí mohou nově zís-
kat úspěšní žadatelé o dotaci z OP Životní prostředí na kofinanco-
vání nákladných vodohospodářských projektů. MŽP prostřednic-
tvím SFŽP vyhlásilo výzvu na posílení zdrojů žadatelů na realizaci 
projektů podpořených v rámci OPŽP v prioritní ose 1, jejichž zámě-
rem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení 
kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo, prostřednic-
tvím poskytnutí půjčky.

„Chceme především pomoci žadatelům s finanční zátěží. Prostřed-
ky z EU oproti minulému programovému období rapidně ubyly. Opro-
ti 40 miliardám máme na vodohospodářské projekty do roku 2020 
pouze 11 miliard korun a zájem o dotace je stále obrovský. Součas-
nou nižší míru podpory oproti minulým létům budeme kompenzovat 
žadatelům v podobě půjček, které mohou být až 37% z celkových 
způsobilých výdajů projektu. Úrok půjčky bude 1% a její splatnost je 
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Vyhlášena dotace z IROP 
na obnovu vybraných památek

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již třináctou výzvu k před-
kládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu. 
Výzva je zaměřena na revitalizaci vybraných památek. Podpořeny 
budou například obnovy památek, opatření vedoucí k zajištění vyš-
ší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných 
částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociální-
ho zázemí. Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění pa-
mátek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek 
zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kate-
gorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 
a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních 
památek k 1. lednu 2014. Z EU jsou pro tuto výzvu připraveny 3 mili-
ardy korun. www.mmr.cz

6 000 bytů podpořeno 
díky iniciativě JESSICA

Pilotní ověření finančního nástroje JESSICA bylo úspěšné a od 
konce ledna 2014 jeho prostřednictvím Komerční banka poskyt-
la žadatelům 149 zvýhodněných úvěrů ve výši bezmála 587 mili-
onů korun. Regenerace bytových domů, na které jsou prostředky 
JESSICA v Integrovaném operačním programu (IOP) určeny, se do-
týkají bezmála šesti tisíc bytů. Většina projektů má za cíl snížení 
celkové spotřeby energie a dosažená míra energetické úspory do-
sahuje v průměru 40 %.

Iniciativa JESSICA (Joint Support for Sustainable Investment in Ci-
ty Areas) z předchozího programovacího období je společná evrop-
ská podpora udržitelných investic do městských oblastí, která po-
mocí mechanismů finančního inženýrství podporuje udržitelný 
městský rozvoj a obnovu. Jedná se o návratnou podporu a navrace-
né prostředky jsou znovu využívány ke stejnému nebo podobnému 
účelu. Finanční nástroj JESSICA v IOP měl k dispozici 610 milionů.

www.mmr.cz

SFDI podporuje bezpečnost chodců 
a cyklistů více než 656 miliony korun

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v letošním roce schvá-
lil historicky nejvyšší částku na projekty zvyšující bezpečnost chod-
ců a cyklistů na silnicích, jedná se o více než 656 milionů korun.

Mezi hlavní podporované projekty SFDI patří výstavba a staveb-
ní úpravy chodníků či přechodů pro chodce, výstavba cyklostezek, 
úpravy vjezdu do obcí za účelem zklidnění dopravy nebo podpora 

maximálně 10 let. Zároveň se díky půjčkám za minimální úrok poda-
ří zrealizovat více projektů a o to nám jde. Znamená to více projektů 
a efektivnější zlepšení životního prostředí,“ říká ministr životního pro-
středí Richard Brabec. Půjčka může spolu s dotací z OPŽP dosáhnout 
až 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Na výzvu je z pro-
středků SFŽP ČR vyčleněno 500 milionů korun. MŽP

SZIF bude v roce 2016 hospodařit 
s více než 37 miliardami, kývla vláda

Vláda odsouhlasila rozpočet Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF) na příští rok. Měl by hospodařit s 37,2 miliarda-
mi korun, což je meziroční snížení o 2,5 miliardy. Z toho 31,3 mi-
liardy korun má být z rozpočtu Evropské unie, šest miliard ze stát-
ního rozpočtu. Fond zajišťuje především vyplácení agrárních 
dotací, z jeho rozpočtu se ale také například podporuje značka 
Klasa nebo dotovaný projekt Mléko do škol. 

Podle materiálu bude v příštím roce určeno na přímé platby ze-
mědělcům 24 miliard korun, z toho více než 23,2 miliardy z unijních 
peněz. Na program podpory školního mléka bude 61 milionů Kč, na 
ovoce a zeleninu pro školáky plánuje stát dát 194 milionů, z toho 
134 milionů korun by mělo jít z EU. Pro podporu včelařů minister-
stvo zemědělství chystá příští rok 64 milionů Kč, dalších 50 milionů 
by mělo podle materiálu dát na podporu značky kvality Klasa a stej-
nou částku na projekt Regionální potravina. MZe

Vláda odsouhlasila národní 
zemědělské dotační programy 

Vláda schválila národní dotační programy pro zemědělce na pří-
ští rok. Proti schválenému návrhu pro letošek vzrostou o 680 mili-
onů na 2,25 miliardy korun. Národní programy představují jen vel-
mi malou část celkových agrárních podpor, většina peněz jde z roz-
počtu Evropské unie.

Největší část národních dotací v posledních letech směřuje na tak-
zvaný nákazový fond pro chovatele hospodářských zvířat, v příštím 
roce by mělo jít o 1,1 miliardy korun. V rámci národních programů 
jsou podporování například i zpracovatelé, včelaři či ovocnáři. Národ-
ní dotace směřují také k rybníkářům nebo do státních hřebčínů.

Ministerstvo poprvé připravilo program na obnovu kulturních 
památek na venkově, na které poputuje ze státního rozpočtu 40 
milionů korun. Dalších 200 milionů korun přidá ze svých úspor. Po-
dle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ve skutečnos-
ti bude v programu nakonec 400 milionů korun, protože se tam 
přičtou ještě nevyčerpané peníze z letošního roku. Ty budou pou-
žity například na zastřešení či zateplení různých objektů.

Novým titulem bude i vyplácení peněz pro rybáře za škody, kte-
ré jim působí kormoráni. Zdroj: MZe
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nových technologií. Letos SFDI schválil 276 projektů s finanční 
podporou 656,4 milionů korun. V rámci cyklostezek 33 akcí za 
146,472 milionů a od konce roku 2014 již bylo podpořeno celkem 
499 projektů za 1,560 miliardy korun. Posledním příspěvkovým ti-
tulem jsou Nové technologie, na které bylo letos schváleno 19 pro-
jektů s částkou 177,544 milionů korun a v letech 2012 až 2014 
bylo čerpáno na 89 projektech celkem 211,585 milionů.

www.sfdi.cz

Statistika Nové zelené úsporám

Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální výzvy progra-
mu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního pro-
středí celkem 813 žádostí za více než 181 milionů korun. A žádos-
ti každým dnem rychle přibývají. Příjem žádostí do další letošní vý-
zvy určené pro rodinné domy odstartoval letos 22. října 2015. 
Jedná se o kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat 
o dotaci průběžně až do roku 2021. Během této doby program 
přerozdělí zhruba 27 miliard korun získaných z prodeje emisních 
povolenek. Pro letošní rok je k dispozici 520 milionů korun, v příš-
tím roce je počítáno s 2,85 miliardy korun.

Více než 75 % požádaných dotačních prostředků směřuje do 
zateplení rodinných domů. Vůbec nejvíce žádostí dosud přišlo na 
komplexní renovace a na dílčí zateplení. Ze zdrojů jsou nejžádaněj-
ší solární termické systémy. Nejvíce žádostí přichází z Moravsko-
slezského a Středočeského kraje. Nejmenší zájem o příspěvky je 
pak naopak v Karlovarském a Plzeňském kraji. V programu je mož-
né získat až 50% dotaci na zateplení rodinného domu. Výhodou 
kontinuální výzvy je, že žadatel si svoji akci může v klidu napláno-
vat a přizpůsobit svým finančním i časovým možnostem.

Zdroj: GA-rrk

Soutěž „Navrhni projekt“: 55 akcí

Studenti a pedagogové, kteří mohli posílat své projekty do sou-
těže Navrhni projekt, nyní s napětím čekají, zda jejich práce po-
stoupí do regionálního kola. Celkem se sešlo 55 projektů, na kte-
rých pracovalo více než 250 soutěžících. Soutěž pro studenty a pe-
dagogy, ve které si účastníci mohou zkusit navrhnout projekty 
z evropských fondů, pořádá letos již čtvrtým rokem Ministerstvo 
pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci (MMR – NOK).

„Letošní ročník soutěže probíhá paralelně s prvními výzvami nové-
ho programového období, které studentům možná napověděly, jaký 
typ projektů jejich kraje nejvíce potřebují. Velmi nás těší účast soutě-
žících ze všech koutů republiky, kteří mají zájem o regionální rozvoj 
a budoucnost jejich okolí jim není lhostejná,“ uvedla u příležitosti uzá-
věrky přihlášek Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce NOK.

Autoři těch nejlepších projektů, které vyberou zástupci MMR-NOK 
ve spolupráci s krajskými kancelářemi Eurocenter, změří koncem ro-
ku síly v regionálních kolech před skutečnými hodnotiteli ze sedmi re-
gionálních rad. Soutěž vyvrcholí lednovým finále, ve kterém odborná 
porota zvolí tři nejlepší projekty z celé ČR. V mezičase mají studenti 
možnost návrhy upravit dle doporučení odborníků. MMR

Třetí Národní stálá konference

Dne 13. listopadu 2015 se v pražském Radiopaláci uskutečnilo 
3. jednání Národní stálé konference (NSK). Hlavním cílem byla dis-
kuse k aktuálnímu nastavení řízení a realizace územní dimenze ev-
ropských fondů 2014–2020.

Systém stálých konferencí je novým nástrojem regionální poli-
tiky ČR. Jejich cílem je co nejpřesnější identifikace potřeb většiny 
územních partnerů a promítnutí do možností jednotlivých operač-
ních programů. Územními partnery jsou zejména regiony, města, 
obce a místní akční skupiny. Společnou snahou všech členů NSK je 
zlepšení rozvoje měst a obcí, a to zejména prostřednictvím napl-
ňování cílů Dohody o partnerství.

V rámci NSK proběhla paralelní zasedání komor pro integrova-
né územní investice (ITI) a integrované plány rozvoje území (IPRÚ), 
pro komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a komory regionální. 
Komora ITI projednávala finalizaci integrovaných strategií. Většina 
strategií bude předložena k hodnocení v průběhu prosince 2015 
či ledna 2016. Města byla vyzvána k většímu zapojení do meziná-
rodních aktivit, jak v souvislosti s OP URBACT III, tak rodící se měst-
skou agendou EU.

V rámci jednání Komory pro SCLLD byl diskutován stav přípra-
vy strategií MAS včetně okolností stěžujících nositelům jejich do-
končení a předložení žádostí o podporu strategie.

Členové regionální komory se shodli, že nastavený systém regi-
onálních stálých konferencí se v praxi osvědčil a dochází prostřed-
nictvím nich ke koordinaci aktérů regionálního rozvoje. MMR
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