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MAS - Partnerství Moštěnka rozšířila
území o sousední obce z Holešovska
Území místní akční skupiny
MAS – Partnerství Moštěnka,
které tvořilo 21 obcí, se v lednu 2006 rozšířilo o 7 nových
obcí ze severní části mikroregionu Holešovsko a dvě další
obce ze Zlínského kraje. MAS
tak nyní tvoří 30 venkovských
obcí na pomezí Olomouckého
a Zlínského kraje.

Využití
programu
Leader+

V mikroregionu Moštěnka
začala vznikat místní akční
skupina na sklonku roku
2004. Využila k tomu evropský program Leader+, který
podporuje rozvoj venkova.
V průběhu roku 2005 se několikrát na různých místech – v
Horní Moštěnici, Beňově, Staré Vsi a Dřevohosticích - sešlo místní partnerství (zástupci obcí, podnikatelé, zemědělci a zástupci spolků a neziskových organizací), aby
MAS vytvořilo. Místní partnerství se v prosinci 2005 přeměnilo v občanské sdružení
a zaRegistrovalo se jako
„MAS – Partnerství Moštěnka“.

Do světa bez hranic

Protože mikroregion Holešovsko nesplňoval jako celek
parametry programu Leader
(hustota území musí být do
120 obyvatel na kilometr čtverečný), sedm obcí z jeho severní části na hranicích Zlínského kraje se rozhodlo připojit k MAS v sousední Moštěnce. Obce Kostelec u Holešova, Němčice, Rymice, Roštění, Prusinovice, Bořenovice,

Pacetluky mají společně
4 200 obyvatel. K partnerství
se připojily i obce Kyselovice
a Žalkovice (na jihozápadě od
Moštěnky) , které mají společně kolem tisícovky obyvatel.

V rámci venkovských programů Leader+ a Leader ČR se
tak spojují vesnice na pomezí
dvou krajů. Tuto nevýhodu, že
se cítí být na okraji zájmu jednotlivých krajů a daleko od
jejich metropolí, se nyní pokusí přeměnit ve výhodu spolupráce „bez hranic“.

MAS vede farmář
a místostarostka

Ustavující Valné shromáždění
členů MAS – Partnerství Moštěnka 15. prosince 2005 v
Horní Moštěnici zvolilo patnáctičlenný Výbor partnerství
(více v tabulce). Ten vzápětí
zvolil předsedou sdružení soukromého zemědělce ze Staré
Vsi Pavla Zakopala a místopředsedkyní Markétu Kropáčkovou, místostarostku malé
obce Líšná. S vytvářením
MAS pomáhalo Centrum pro
komunitní práci (CpKP) střední Morava.

Území MAS – Partnerství
Moštěnka, které tvořilo
21 obcí z mikroregionu
Moštěnka
se v lednu
rozšířilo o 7 nových obcí
ze severní části mikroregionu Holešovsko a dvě
další obce ze Zlínského
kraje.
dokončila rozvojovou strategii
území a na jednání Výboru
partnerství 17. ledna 2006 v
Horní Moštěnici jí dala název
„My a svět“ (více samostatný
článek). MAS nyní může žádat
peníze z programů Leader+
nebo Leader ČR. Pokud jí
ministerstvo zemědělství přiřkne dotaci, bude o přerozdělení celkové částky peněz
mezi žadatele rozhodovat
právě MAS ve spolupráci s
orgány ministerstva zemědělství, nikoliv kraj nebo stát.

Zatímco původní území Moštěnky mělo 10 329 obyvatel na
10 792,4 hektarech s hustotou
95,71 obyvatel na kilometr
čtverečný, po rozšížení o devět obcí je to 15 551 obyvatel
na území 16 669,3 hektarů „My a svět“
s hustotou 93,29 obyvatel na
kilometr čtverečný. (Údaje do Leaderu
Již prosincové Valné shromážjsou ze sčítání lidu v roce ČR
dění rozhodlo, že se bude
2001.)
Místní akční skupina, kterou
zastřešilo občanské sdružení, Pokračování na straně 2
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území o sousední obce z Holešovska
Pokračování ze strany 1

MAS se svou strategií ucházet
o pomoc z Leaderu ČR, který
by měl být vyhlášen na začátku
roku 2006. Tento záměr podpořila 20. prosince 2005 i Valná hromada Dobrovolného
svazku obcí mikroregionu Moštěnka.

HORNÍ MOŠTĚNICE:
pravidla, statut a logo

V Horní Moštěnici se 17. ledna
2006 sešel Výbor partnerství,
kterého se zúčastnila velká
většina dalších členů občanského sdružení. Výbor po diskusi a výběru ze čtyř variant
schválil logo MAS - ledňáčka,
MAS - Partnerství
jehož dvě barevné siluety
(zelená a oranžová) symbolizují
Moštěnka se rozšířila
spojenectví venkovských obcí z
MAS – Partnerství Moštěnka si
okrajů Olomouckého a Zlínskézvolila tématem strategie pro
ho kraje.
Leader ČR „Zlepšení kvality
života ve venkovských oblas- Výbor také po debatě schválil
tech“ a pro Leader+ „Zle- Statut MAS a jednací řád. Ve
pšování kvality života a životní- Statutu si mimo jiné stanovil, že
ho prostředí ve venkovských předseda MAS bude zároveň
oblastech“. Mezi návrhy na i předsedou Programového
pilotní projekty se v průběhu výboru a místopředseda MAS
ustavování MAS objevilo ožive- povede Výběrovou komisi.
ní vodních mlýnů na říčce Moš- Kontrolní komise občanského
těnce a jejich propojení stezka- sdružení se stane Monitorovami a cyklotrasami, obnova pů- cím výborem. Všechny tyto tři Předseda MAS – Partnerství Moštěnka Pavel Zakopal na
vodního rázu krajiny vysáze- orgány jsou nutné pro naplňo- jednání Valného shromáždění členů MAS v Kostelci u Honím alejí, agroturistika, označe- vání programů Leader. K dosa- lešova. Vlevo jsou starosta Kostelce Radoslav Pospíšilík
ní zajímavých míst informační- vadním 19 členům občanského a soukromý zemědělec Martin Ležák.
FOTO: IŠ
mi tabulemi, obnova opomíjených památek, udržování kul- sdružení přijal Výbor partgramový výbor a devítičlennou
KOSTELEC:
turních tradic, podpora míst- nerství pět nových. UstaVýběrovou komisi (seznam v
ních sportů, kultury a festivalů, novil také jednateli MAS programový výbor
samostatné tabulce). V obou
společný průvodce kulturními zástupce Centra pro ko- a výběrová komise
orgánech jsou rovnovážně zaa sportovními akcemi, zmapo- munitní práci (CpKP)
Valné shromáždění členů MAS, stoupeni zástupci veřejné a souvání přírodních a kulturních střední Morava Ivo Škrakteré se 26. ledna odehrálo na kromé sféry i zástupci „starého“
bala a Tomáše Šuláka.
památek apod.
„novém území“ v Kostelci u Ho- a „nového“ území MAS.
lešova, vybralo pětičlenný ProDokončení na straně 3

Jednání Valného shromáždění MAS – Partnerství Moštěnka 26. ledna 2006 v Kostelci u Holešova.
FOTO: IŠ
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Dokončení ze strany 2

občanského sdružení, aby
se mohlo do budoucí práce
MAS zapojit co nejvíce
zástupců z nových obcí
Holešovska a Zlínského
kraje.

V Programovém výboru
jsou tři zástupci soukromé
a dva veřejné sféry a stejný poměr je v případě staré
a nové oblasti. Poměr ve
výběrové komisi je 5:4 ve Leaderovské
prospěch soukromého sek- mikroregiony
toru a komise má tři zástup- MAS – Partnerství Moštěnce z Holešovska.
ka je v Olomouckém kraji
Valné shromáždění schváli- teprve čtvrtou místní akční
lo Statut, jednací řád a vo- skupinou (viz mapa). Polební řád MAS, které byly dobné partnerství veřejné
prodiskutovány již ve Výbo- správy, podnikatelské sféry
a neziskového sektoru
ru partnerství.
vzniklo na Jesenicku,
Rozvojová strategie v mikroregionu Království
má šest priorit
(obce mezi Olomoucí, Prostějovem a Přerovem) a
Valné shromáždění schváliv Regionu Haná (Kosířsko
lo také další důležitý dokua část Litovelska). Pouze
ment - strategii MAS, která
posledně jmenovaný region
již dříve získala název „My
však získal podporu od
a svět“. Strategie má 6 prioministerstva zemědělství.
rit, které se dále člení na 17
MAS nyní hodlají vytvořit
opatření (podrobněji v sataké další obce na Litovelmostatném textu). V rámci
sku a v Pomoraví severně
této strategie, která se vyod Olomouce v projektu
tvářela na základě jednotli„Moravská cesta“. Zakládat
vých podnětů aktérů MAS
místní akční skupinu začal
na setkáních místního parttaké mikroregion Hranicko
nerství a poté občanského
pod názvem „Rozvojové
sdružení po celý rok 2005,
partnerství regionu Hranicje možno uplatnit individuálko“ a další.
ní projektové záměry. Těch,
které lze uskutečnit ještě Ve Zlínském kraji v současv roce 2006, se do koste- né době působí šest MAS leckého setkání sešlo cel- Buchlov, Luhačovské zálesí, MAS Bojkovsko, Podkem dvaadvacet.
hostýnský mikroregion,
Členů už je 30 a je
Sdružení obcí Hornolidečprostor pro nové
ska a Sdružení obcí MikroVýbor partnerství, který regionu Vsetínsko (bez
zasedl bezprostředně po Hornolidečska). (viz mapa)
jednání valného shromáž- Celostátní síť MAS
dění, přijal šest nových
členů občanského sdružení V celé České republice
a MAS tak má celkem 30 nyní operuje kolem 70 místních akčních skupin. Pouze
členů.
21 z nich má podporu
Výbor partnerství také na v Leaderu ČR a 10 v Leazákladě nomice valného deru+. Čtyři MAS mají oba
shromáždění ustanovil pěti- Leadery (Sdružení Růže,
členný Programový výbor a Pobeskydí, Region Haná a
devítičlennou Výběrovou MAS Hornolidečska). Mezi
komisi. Nominace se usku- další MAS patří například
tečnila na širším fóru členů Společná cesta na Vyškov-

sku, Most Vysočiny, Český
západ – místní partnerství,
Kyjovské Slovácko v pohybu, Rozkvět zahrady jižních
Čech, Krajina srdce, MAS
Vltava či Chance in Nature
– Local Action Group.
V současné době se vytváří
národní síť místních akčních skupin, kterou iniciovalo na Evropské konferenci
o venkovu v Teplé u Mariánských lázní sdružení
Národní observatoř venkova (NOV), kde působí nejúspěšnější MAS jako jsou
Vladař, Posázaví či Pobeskydí a další aktéři, kteří se
věnují rozvoji venkova.
(Více článek „Leader pro
oživení venkova: vzniká
národní síť MAS“, Veřejná
správa 4/06)

Pouze
čtyři leaderovské
mikroregiony v Olo-

mouckém kraji
mají místní akční
skupinu. Nejnovější je MAS –
Partnerství Moštěnka (na jihu
kraje).

Tomáš Šulák,

Centrum pro komunitní
práci (CpKP) střední
Morava

Správní obvod Holešovsko.
Celé území nemůže vytvořit
kvůli vysoké hustotě obyvatel
MAS. Obce ze severu se
rozhodly připojit k MAS –
Partnerství Moštěnka.

Ve Zlínském kraji v současné době působí šest MAS.
Jejich území je znázorněno
na mapce.
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Mikroregion Litovelsko se může pochlubit, že bude mít dvě MAS
Devatenáct obcí na Litovelsku
se rozhodlo využít program
Evropské unie Leader+ na
podporu venkovských oblastí
k založení místní akční skupiny. První společná diskuse
představitelů obecních samospráv, podnikatelů a zástupců
spolků, sdružení a neziskových organizací se uskutečnila
21. listopadu v zasedací místnosti litovelské radnice, podobné setkání se odehrálo 29.
listopadu v obecním sále ve
Skrbeni. CpKP poté připravilo
na žádost svazku obcí Mikroregionu Litovelsko projekt
„osvojování schopností MAS“
pro operační program zemědělství (OPRVMZ), podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova
(Leader+). Projekt se jmenuje
„Moravská cesta“ – vytvoření
místního partnerství na Litovelsku a v Pomoraví a jeho
propagace.
V sedmi obcích na jihu Mikroregionu Litovelsko přitom již
působí společně s obcemi
zapojenými v sousedním mikroregionu Kosířsko (se sídlem
v Těšeticích) místní akční skupina Region Haná, která získala od ministerstva zemědělství (MZe) podporu na projekty

Mapa MAS „Moravská cesta“ na Litovelsku a v Pomoraví

v Leaderu+ (evropský) i Leaderu ČR (národní) zatím jako
jediná MAS v Olomouckém
kraji.
V současné době přitom funguje v Olomouckém kraji
zatím jediná MAS „Region
Haná. MAS vznikla i na Jesenicku a v mikroregionu Království (vesnice mezi Olomoucí, Přerovem a Prostějovem), ale jejich strategie nebyly úspěšné a nezískaly
podporu. MAS nejnověji vytvořil také mikroregion Moštěnka na jihu Přerovska u
hranic se Zlínským krajem
pod názvem „MAS – Partnerství Moštěnka“.

Čekání na výsledky - konkurence

Na Litovelsku se ve druhé polovině roku 2005 uskutečnilo několik přípravných schůzek starostů k využití programu Leader.
Nyní se čeká na výsledky prosincové výzvy zemědělského
operačního programu. Své projekty předložilo na agenturu
SZIF v celé republice celkem 52 žadatelů. Z toho jen v NUTS
II Střední Morava jich bylo 19, z toho v Olomouckém kraji 11.
Konkurence nových MAS je tedy velká.

Počet žadatelů na „osvojování schopností“
– výzva 28. 11 – 21. 12. 2005
Oblast
Střední Čechy

Žadatelů
5

Severozápad

6

Jihozápad

6

Severovýchod

11

Střední Morava

19

Jihovýchod

Moravskoslezský

Celkem

Zdroj: SZIF

5

0

52

Mapa: CpKP

Obce v nové MAS:

MAS „Moravská cesta“
na Litovelsku a v Pomoraví
Obec

1. Bílá Lhota

2. Bouzov

Obyvatel

Rozloha
(km2)

Hustota obyvatel na km2

1476

42,31

34,88

1117

18,21

61,34

3. Červenka

1314

11,30

116,28

5. Haňovice

445

2056

2,80

11,94

158,93

646

8,99

71,86

10030

46,39

764

14,84

784

12,08

827

16,39

1038

7,88

131,73

5,79

93,78

4. Dubčany

6. Horka nad
Moravou
7. Cholina

8. Křelov-Břuchotín

9. Litovel

10. Loučka

11. Luká

12. Měrotín

13. Mladeč

207

1314
219

291

14. Náklo

1422

16. Příkazy

1204

15. Pňovice

17. Skrbeň

18. Slavětín

19. Střeň

Celkem

194

543

25 891

3,44

60,17

172,19

7,91

166,12

6,20

35,32

216,21
51,48

2,14

135,98

11,46

124,08

13,97

86,18

4,91

248,94

64,90

50,46

39,51

104,005

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001 (demografické údaje podle přílohy projektu)
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Pod tíhou sněhu padají střechy - je nutné jednat...
"Shodujeme se na tom, že kvalita provádění
staveb není dobrá," řekl ministr pro místní rozvoj
Radko Martínek. Přestože jeho ministerstvo nemá zákonem svěřenou kompetenci k tomu, aby
mohlo přímo provádět kontroly na stavbách, zjišťovat technické příčiny havárií a opakujících se
vad na stavbách a přijímat systémová opatření k
tomu, aby se zabránilo jejich opakování, je připraveno jednat. "Činnost stavebního úřadu končí
kolaudací. Poté nastupuje zodpovědnost majitele
stavby a především jejího dodavatele. V tuto
chvíli musíme jasně rozdělit havarijní stav a prevenci. Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno převzít na sebe prevenci. To znamená, že
požádáme stavební úřady o vytipování staveb,
kde se shromažďuje velké množství osob nebo
které mají velký rozpon střešní konstrukce. Dále
o vytipování vybraných staveb pro obchod či
výrobu a skladování. Následně budou povoláni
statici ke kontrole skutečného stavu a projektových dokumentací," řekl ministr Radko Martínek.

Ve čtvrtek 9. února proběhla koordinační schůzka Hasičského záchranného sboru, zástupců
MPO ČR, MMR ČR a Sdružení podnikatelů ve
stavebnictví, na níž bude rozhodnuto o dalším
postupu v této mimořádné situaci. Odborná veřejnost si nedostatky v kvalitě staveb a absenci
příslušné právní úpravy uvědomovala. Na základě jejích podnětů a ve spolupráci profesními
organizacemi reprezentovanými zejména SIA
ČR Radou výstavby, byly v novém stavebním
zákoně navrženy pro Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR kompetence, které umožní jednak
přímo reagovat v konkrétních případech, jednak
přijímat systémová opatření.
Bohužel, poslední události ukázaly, že bezpečné
provádění stavby a její budoucí bezpečné užívání není pouze věcí stavební firmy, a že kontrolu
výstavby státem nelze omezit jen na vydání stavebního povolení a kolaudaci.
Radka Burketová, tisková mluvčí MMR

Aktuální počet MAS v krajích celkem 85

Jihočeský

12

Vysočina

10

Liberecký

9

Jihomoravský

8

Zlínský

6

Středočeský

6

Plzeňský

5

Ústecký

4

Pardubický

5

Královéhradecký

6

Olomoucký

4

Moravskoslezský

4

Karlovarský

6

Krajina srdce, MAS Blanský les-Netolicko o.p.s., MAS Lužnice, MAS
Sdružení Růže, MAS Strakonicko, MAS Třeboňsko o.p.s., MAS Veselsko-Řečicko o.p.s., MAS Vltava, Mikroregion Vlachovo Březí (Chance in
Nature – Local Action Group), Rozkvět zahrady jižních Čech, Střední
Povltaví, Svazek obcí Blatenska

Horácko - ekologický mikroregion, Jemnicko (Podyjí), MAS Mikroregionu
Telčsko, MAS Pelhřimovska, MAS pro rozvoj regionu Horácko a Hrotovicko, MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, Mikroregion Třešťsko,
MOST Vysočiny, Svazek obcí mikroregionu Loucko, Via rustica

Český ráj, Jilemnicko - svazek obcí, MAS Hrádecko-Chrastavsko, MAS
Kozákov, MAS Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF), MAS Rozvoj Tanvaldska, Mikroregion Jizera, Mikroregion Podralsko, Podještědí
Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Moravský kras, MAS Partnerství venkova, MAS Region Podluží, Mikroregion Strážnicko, Moravskokrumlovsko, Společná cesta, Svazek znojemských vinařských obcí Daníž
Buchlov, Luhačovské zálesí, MAS Bojkovsko, Podhostýnský mikroregion, Sdružení obcí Hornolidečska (MASH), Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko (bez Hornolidečska)

MAS Podlipansko, Posázaví, Přemyslovské střední Čechy, Srdce Čech,
Vyhlídky o. s., Zálabí
Český Západ - Místní partnerství, Ekoregion Úhlava, MAS Český les,
MAS sv. Jana z Nepomuku, Pošumaví

MAS Labské skály, Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Sdružení Západní
Krušnohoří, Serviso o.p.s.
MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region, Mikroregion
Litomyšlsko, Mikroregion Svitavsko, Orlicko

MAS Podchlumí, MAS Pohoda venkova, Místní akční skupina mezi
Úpou a Metují, Otevřené zahrady Jičínska, Sdružení SPLAV, Společná
Cidlina
Jesenická místní akční skupina (JEMAS), Region Haná, MAS – Partnerství Moštěnka, Sdružení obcí mikroregionu Království
Pobeskydí, Poodří, Rozvoj Krnovska,Rýmařovsko
Krušné hory Západ /KHZ/, MAS 21, MAS Kopečky, MAS Sokolovsko,
Náš region, Vladař

Zdroj: www.leaderplus.cz; www.leader.isu.cz

Nová podoba
Školy obnovy
venkova

Škola obnovy
venkova
(ŠOV) v Olomouckém
kraji oživila
svou činnost. V Majetíně
se 20. ledna setkala více
než stovka starostů a zástupců venkova s náměstky hejtmana Pavlem Horákem a Jitkou Chalánkovou, europoslancem Janem Březinou či ředitelkou
odboru venkova MZe Kamilou Matouškovou. ŠOV
spoluzaložili Spolek pro
obnovu venkova Olomouckého kraje a Regionální
agentura rozvoje střední
Moravy (RARSM), která je
organizací Sdružení měst
a obcí střední Moravy. S
hlavním manažerem ŠOV
Jaroslavem Brzákem budou nově spolupracovat
mikroregionální manažeři,
kteří budou pořádat „putovní“ semináře na různých místech kraje. Nový
model vzdělávání podpořil
i kraj v rámci 3.3 SROP
„Partnerství pro rozvoj
kraje“.

Kraj pozval
starosty k jednání

Dvě stě starostů
obcí se 17. ledna
zúčastnilo v Olomouci první Konferenci
samospráv Olomouckého kraje.
Po společném úvodním
jednání se starostové rozdělili do čtyř sekcí. Kraj pro
ně připravil jednání o dopravě a silničním hospodářství, regionálním rozvoji, zdravotnictví a sociálních věcech a vzdělání,
školství a sportu. V „regionálním rozvoji“ starostové diskutovali o programu obnovy venkova, dotacích na záchranu kulturních památek a využití
příštích evropských fondů.
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EAFRD: Venkov versus zemědělci?
Stojí zemědělci proti venkovu?
Nebo zástupci obcí a „nezemědělského venkova“ proti
sdruženým agrárníkům? Nebo
musejí všichni k sobě hledat
cestu a spolupracovat? Odpovědi na tyto otázky se nyní
pokouší přinést zástupci ministerstva zemědělství (MZe),
kteří pod vedením ministra
Jana Mládka (ČSSD) objíždějí
republiku a debatují se zástupci venkova o aktuálním stavu
příprav Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), prostřednictvím
něhož se budou rozdělovat
evropské peníze v letech
2007-2013. První ze série setkání se uskutečnilo 31. ledna
v Olomouci.
V přeplněném sále Gemini
v Regionálním centru Olomouc
u krajského úřadu se sešla
více než stovka zástupců nejrůznějších zemědělských a
venkovských organizací z Olomouc-kého a Moravskoslezského kraje. Po úvodním slovu
ministra a představení čtyř os
EAFRD se do sebe pustili
„agrárníci“ s „venkovany“.

kova. „Naší prioritou je zabránit tomu, že když někdo
opouští zemědělství, aby neopouštěl zároveň venkov,“ formuloval jeden z cílů Mládek.
Šéf rezortu uvedl, že ministerstvo se při přípravách EAFRD
snažilo zohlednit názor malých
obcí, ale i evropské trendy.
Ministr Mládek slíbil, že nynější
návrh není konečný a nic není
definitivně rozhodnuto. „Je to
teprve první verze, která projde řádným připomínkovým
řízením a to odstartovaly veřejné debaty v krajích,“ zdůraznil
ministr.

Vrchní ředitel strukturálního
úseku ministerstva Martin Fantyš ministrova slova potvrdil
když uvedl, že do současnosti
byla dotována zemědělská
produkce, ale nyní bude brána
větší pozornost na nový rozvoj
mimoprodukčních funkcí zemědělství.

Strategie a plány: 4 osy
míří i mimo zemědělství

všech dosavadních programů
podpor poskytovaných zemědělcům i obyvatelům venkovských regionů v rámci Společné zemědělské politiky EU.
Předpokládá se, že z tohoto
fondu by mohla plynout finanční podpora pro Českou republiku ve výši 10,407 miliard korun.

EAFRD se skládá
ze čtyř os:

I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
II - Zlepšování životního prostředí a krajiny

III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova
IV – Leader

Každou osu a její stavební
kameny (rozpracovaná opatření) představili na olomouckém
setkání zástupci ministerstva:
návrh rozdělení prostředků na
jednotlivé osy Martin Fantyš
(viz tabulka), osu I přiblížil Pavel Sekáč (může být brána
jako současný operační program - OPRVMZ), osu II Ivan
Landa (staví se na administrativně ověřených postupech) a
osy III a IV Kamila Matoušková
(je třeba více vnímat širší rozvoj venkova a kompenzovat
úbytek pracovních míst v zemědělství).

Agrárníci a starostové:
Souboj lobbistů pro první
a třetí osu

Po povinném úvodu do problematiky se rozproudila živá debata. Není třeba uvádět jmenovitě co kdo pronesl, ale jaké
trendy zazněly. Z jedné strany
promlouvali agrárníci a rolníci
(posíleni i aktéry Zelinářských
dnů, které se ve stejný den
konaly o patro níž), z druhé
strany se ozývali zástupci obcí
a místních akčních skupin.
Zatímco ti první požadovali
posílit osu jedna, druzí zase
osy tři a čtyři. Všichni navrhovali ubrat „dominatně rozpínavé“ ose druhé, ale tu zase bránili ministerští úředníci s odkazem na to, že výdaje na ni jsou
v podstatě povinné a druhá
„agro-envi“ osa, která je podle
nich „na hraně“ se bude jen
dopilovávat.
Zástupce Asociace soukromých zemědělců zdůraznil
rodinné farmy a podporu začínajících farmářů a navrhl poměr os 40:40:10, což doprovázel silný nesouhlas obecenstva. Zástupkyně krajského
úřadu zase uvedla, že osa III
je nastavena příliš široce a je
třeba jí zúžit, aby byl prostor
pro jiné strukturální fondy

V současné době zpracovává
MZe ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské
ekonomiky (VÚZE) Národní
Zohlednit názory malých
strategický plán pro rozvoj
obcí i evropské trendy
venkova (NSP) a Program
Ministr zemědělství Jan Mlá- rozvoje venkova ČR na období
dek v úvodu zdůraznil, že 2007-2013 (PRV). Záměrem
EAFRD integruje dřívější pro- EAFRD pak bude rozšíření
Dokončení na straně 7
gramy a cílem fondu je
posun k rozvoji venkoVeřejné zdroje na osy EAFRD
va (od zemědělství).
Maximální
Návrh MZe
Stávající podpora
Zmínil nynější stav Osa
limit spolufi2005 z EU + ná(roční průměr za období 2007-2013)
evropské zemědělské
nan-cování
rodní zdroje
EU
EU + národní zdroje
politiky, která se v
z
EAFRD
budoucnu již nebude
Mld. Kč
%
Mld. Kč
%
Mld. Kč
tak výrazně podporo75 %
2,318
22,27
3,091
23,18
2,176
vat (britská prosincová I
dohoda) i trend WTO k
80 %
5,941
57,09
7,426
55,68
6,728
II
liberalizaci světového
75 %
1,420
13,64
1,893
14,19
0,528*
obchodu. Nastínil ces- III
tu k podpoře nových
80 %
0,520
5,00
0,650
4,87
0,065
IV
zemědělských produk75 %
0,208
2,00
0,277
2,08
0,040
tů (biolíh, rychle ros- TP
toucí plodiny) a zdů- Celkem
10,407
100
13,337
100
9,537
raznil, že je třeba zamezit vylidňování ven- V rámci os I a II je zahrnuta většina opatření OP a HRDP. TP = technická pomoc
* včetně 500 mil. Kč POV z národních zdrojů
Zdroj: MZe
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EAFRD: Venkov versus zemědělci?
Dokončení ze strany 6

cem, nyní zakládá MAS a navrhl snížit o 7-10 procent osu II a částku pře(například cestovní ruch, kulturní pasunout do osy III., aby to lidi na vesnimátky), které budou spravovat regioci více motivovalo. Lobbing za osu I
nální operační programy (ROPy).
pokračoval zdůrazněním „modernizace“ zemědělských podniků a miSilný hlas pro Leader
nisterští úředníci opět bránili osu II
a úřední obrana druhé osy
(prý ji snížit nelze).
Zástupce moravskoslezského Spolku
pro obnovu venkova kritizoval podcenění Leaderu a starostka obce na
Olomoucku, která v Leaderu je, zase
požadovala navýšení do os III a IV.
Podpořil ji zástupce MAS Rozvoj Krnovska a zaútočil na zemědělské
lobbisty pro osu I. To ovšem zase
zareagovali zemědělci a šéf olomoucké agrární komory odrazil útok
osočením „lobbistů za III. osu“ a jak
jinak navrhl posílit osu I. Přidal se
jeho prostějovský kolega a už bylo
číslo na 26 procentech. V tu chvíli
musel ministr po necelých dvou hodinách jednání opustit a debata pokračovala bez něj (zbyla jen polovina
účastníků).
I po přestávce však výměna názorů
pokračovala – starosta obce u Prostějova zdůraznil, že byl dříve zeměděl-

Hovořilo se ještě o nezanezbatelné
okolnosti, že vedle EAFRD zůstanou i
v budoucnu zachovány „přímé platby“
pro zemědělce a debata skončila
kritikou byrokracie při administrování
Leaderu jakoby stát kladl nově vznikajícím místním partnerstvím klacky
pod nohy a tvářil se „papežtější než
papež“.

Spanilé jízdy pokračují…

Podobné názory budou nepochybně
zaznívat i při dalším projednávání
Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova. Spanilé jízdy vrcholových úředníků ministerstva zemědělství budou v únoru pokračovat i na
dalších místech po celé republice.
Tomáš Šulák,
CpKP střední Morava

Místa pracovních jednání
o EAFRD v krajích
31. 1. Olomouc:
pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj
6. 2. Rostěnice-Zvonovice, okr. Vyškov:
pro Jihomoravský a Zlínský kraj
9. 2. Benešov,
pro Středočeský kraj

13. 2. od 13.00 Jihlava,
kongresový sál kraje Vysočina:
pro Vysočinu a Pardubický kraj

21. 2. od 13.00 Strakonice, zasedací místnost
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových: pro Jihočeský a Plzeňský
kraj
23. 2. od 13.00 Trutnov, zasedací místnost
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových: pro Liberecký a Královéhradecký kraj
27. 2. od 11.00 Most, zasedací místnost
OVO-FRUKT (sídlo agrární komory):
pro Ústecký a Karlovarský kraj
28. 2. od 13.00 Praha, zasedací místnost
MZe, č. 101: setkání za účasti NNO

Partneři z programu Grundtvig 1 navštívili Přerov
Ve dnech 2. a 3. února 2006
se uskutečnilo v Přerově
setkání partnerů zapojených
do programu Grundtvig 1.

Tento program je jedním z 8
podprogramů aktivity Socrates
v České republice. Grundtvig
se zaměřuje na podporu evropské spolupráce v oblasti
vzdělávání dospělých a celoživotního učení prostřednictvím
zvyšování kvality a evropské
dimenze, dostupnosti a přístupnosti vzdělávání dospělých a celoživotního učení v
nejširším slova smyslu. Projekt, do kterého je zapojeno i
CpKP, má za cíl školit pracovníky, kteří jsou aktivní v místních partnerstvích pomocí výměny zkušeností a sdílení
nejlepších praxí. Přínosem
projektu bude vyškolení pracovníků napomáhajících rozvoji venkova, vytvoření sítě lidí

zainteresovaných na obdobných aktivitách v zúčastněných
zemích a v neposlední řadě
také vypracování vyúkového
materiálu jak ve formě digitální
(DVD), tak tištěné (manuálu).
Na závěr projektu bude uspořádána mezinárodní konference, která bude sloužit k prezentaci výsledků široké veřejnosti. Schvalování projektu
Evropskou unií probíhá ve dvou fázích.
Projekt již prošel
úspěšně první – listopadovou – fází, ve
které se schvaluje
předběžný
návrh
projektu, a nyní je
třeba do března 2006
podat finální přihlášku. Únorové setkání
sloužilo k dokončení
podkladů pro projekt
a dohodnutí podrob-

ností týkajících se přihlášky.

Projekt je realizován ve spolupráci s těmito zahraničními
partnery: Vidiecký parlament
na Slovensku, Fond Spolupráce (Polsko), Fond Místní partnerství (Polsko), Slovinská
asociace rozvoje venkova,
Asociace Venkovský parlament (Maďarsko).

V průběhu jednání měli účastníci ze zahraničí možnost se
setkat s představiteli MAS Mikroregionu Moštěnka, se kterými prodiskutovali situaci v jednotlivých zemích a současný
stav činnosti MAS v mikroregionu.
Jana Podepřelová,
CpKP střední Morava
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Využití Kritérií MA 21 pro mikroregiony

podpořené z projektů LEADER ČR a LEADER+
Na počátku podzimu 2005 provedla Eva Neckářová v rámci
své diplomové práce průzkum na téma: „Využití Kritérií MA
21 pro mikroregiony podpořené z projektů LEADER ČR a
LEADER+“. Záměrem výzkumu bylo zjistit, zda MAS (místní
akční skupiny) v programu Leader, v obou jeho formách,
realizují aktivity, které by v obecné rovině odpovídaly vybraným Kritériím MA21 a tedy i místní Agendě 21.

Místní Agenda 21 a
Kritéria pro místní MA 21

Mezinárodní program místní
Agenda 21 je zakotven v dokumentu OSN - Agenda 21
(kapitola 28), k jehož naplňování se na Summitu Země
v roce 1992 zavázaly desítky
států včetně České republiky.

Místní Agenda 21 (MA21) je
programem rozvoje obce,
města, regionu, který zavádí
principy udržitelného rozvoje
do praxe. Místní Agendu 21
je nutno vnímat jako neustálý
proces, který prostřednictvím
zkvalitňováním správy věcí
veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování
veřejnosti do veřejného života
a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném
rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve
všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů
za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase. Bližší informace o místní
Agendě 21 naleznete na
http://www.ma21.cz.
V průběhu roku 2004 vytvořila
Pracovní skupina pro místní
Agendu 21, která působí při
Radě vlády pro udržitelný
rozvoj, sadu jedenácti Kritérií
MA21. Tato Kritéria byla
v průběhu roku 2005 testována na municipalitách zařazených do staré databáze místní Agend 21. Tuto sadu Kritérií použila i Eva Neckářová ke
své práci. Sada Kritérií MA21
byla od té doby na základě
jejího testování upravena. Po
jejím schválení Radou vlády
pro udržitelný rozvoj by měla
městům, obcím a regionům
poskytnout oficiální nástroj

pro měření kvality procesů
MA21.

Leader+:

LEADER+ je jednou z iniciativ
Evropské unie. Je to program,
který je realizován v členských
zemích v období let 2000 2006. Poprvé byl LEADER+
v ČR uplatněn v roce 2004,
kdy bylo vybráno 10 MAS na
celé tříleté programovací období let 2004-2006.
Iniciativa LEADER se zakládá
na zkušenosti z EU, že venkovské oblasti mají potenciál
aktivně ovlivňovat svůj rozvoj
směrem k trvalé udržitelnosti,
pokud k tomu mají prostor
a možnosti. Program LEADER+ vychází také z myšlenky, že rozvoj venkova se nezakládá pouze na konkurenceschopném zemědělství, ale
i na nutnosti podporovat rozvoj
nových aktivit, inovací a tvorbu
pracovních míst.

Leader ČR:

Program LEADER ČR navazuje na podpory vydávané v rámci Programu obnovy venkova,
který na národní úrovni skončil
a byl přesunut na jednotlivé
kraje. Program LEADER ČR je
investiční a má jiný obsah,
čímž je doplňkový k operačnímu programu Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství
(podopatření typu LEADER+).
Narozdíl od LEADER+ je LEADER ČR financován ze státního rozpočtu ČR na daný rok.
LEADER ČR je určen pro venkovské regiony, které vytvářejí
své rozvojové strategie a záměry, je však určen také jednotlivým subjektům v rámci
těchto regionů, které realizují
konkrétní projekty.

Průzkum - metodika

Průzkum byl proveden formou dotazníku. Otázky byly
sestaveny na základě sady
Kritérií MA21, s tím, že byla
vybrána jen ta Kritéria, jejichž
obsah se nezakládá na tom,
že subjekt je do procesu MA21 již zapojen. I tato Kritéria
mohou být do jisté míry realizována v rámci iniciativy Leader, protože Leader umožňuje realizaci podobných aktivit
jako v proces MA21.
S dotazníkem byli osloveni
zástupci MAS, které byly
v programu Leader (Leader+
i Leadre ČR) podpořeny.
Oslovená skupina se skládá
z projektových manažerů z
jednotlivých mikroregionů.
Jednalo se většinou o starosty obcí, ale v ojedinělých případech také o místní podnikatele. Celkově bylo osloveno
29 osob, vyplněný dotazník
se podařilo získat od 23
z nich.

OTÁZKY

A, ověření vybraných kritérií
MA21 v obecné rovině:

č. 2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování,
rozhodování a realizace, nad
rámec zákona
č.4 Spolupráce/partnerství
sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru

č. 7 Informace, vzdělávání
a osvěta k UR a MA21

č. 8 Sledování a hodnocení
procesu MA21
č. 15 Stanovení a sledování
vlastních indikátorů MA21
č. 16 Sledování mezinárodně
standardizovaných indikátorů
UR

č. 18 Výměna zkušeností
a spolupráce s jinými MA21,
včetně přenosu příkladů dobré praxe

Z těchto vybraných kritérií
jsem vyřadila č. 12 (Strategie
UR města/obce/regionu), kde
jsem vycházela z toho, že
ověřit udržitelnost Strategie
formou dotazníku by bylo
poněkud zavádějící. Vyřadila
jsem i kritérium č. 4
(Spolupráce/partnerství sektoru veřejné správy, občanského a podnikatelského sektoru), které musí být splněno
již pro založení MAS a tudíž
tato forma partnerství je pro
iniciativu Leader v obou formách bezpodmínečně nutná.
B, Priority rozvoje
mikroregionu

Zjištění priorit mikroregionů
na základě tří pilířů UR.
C, Příspěvek Leaderu
k rozvoji regionu

Zjištění aspektů, kterými program podle respondentů napomáhá rozvoji regionu
a hledání případných souvislostí s UR.
D, Negativa programu Leader

Hledání negativ programu
Leader a jejich případná souvislost s MA21.
E, Program Leader se vyznačuje následujícími charakteristikami, které podporují udržitelnost
Zjištění zda program Leader
podporuje z hlediska respondentů některé aspekty UR.
Vyhodnocení dotazníku
Plné znění dotazníku :

http://www.ceu.cz/edu/ma21/
ma21.htm
Otázka č. 1: Priority rozvoje
mikroregionu na základě tří
pilířů UR.

V tomto hodnocení jednoznačně převládl důraz na
oblast ekonomickou, jak se
dá z orientace iniciativy předpokládat, ale také na oblast
životního prostředí.
Pokračování na straně 9
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O hodně menší důraz je kladen na oblast sociální. Toto
zaměření zřejmě vychází ze
specializace rozvojových strategií. Zajímavé je, že zatímco
několik respondentů se k
oblasti ekonomické nebo sociální nevyjádřilo, k životnímu
prostředí se vyjádřili naprosto
všichni.

Otázka č.2: Informace, vzdělávání a osvěta k UR a MA21

Všichni respondenti uvedli, že
zajišťují informovanost o průběhu projektů realizovaných
v rámci Leaderu. Vzdělávání,
informovanost či osvěta v oblasti udržitelného rozvoje je
až na 6. místě, za tématy:
kultura, dění v obcích, aktuální akce, životní prostředí.
O územním plánování komunikuje 57% MAS, o strategickém plánování 52%, což je
poněkud překvapující, protože Strategii rozvoje museli
zpracovat všechny MAS a to
za účasti veřejnosti. O tom
svědčí i počet MAS komunikujících v oblasti komunitního
plánování – 39% a pouhých
30% informuje o expertním
plánování.
Průzkumem se potvrdilo, že
v těchto oblastech je zajišťována osvěta, informovanost
nebo vzdělávání, ovšem v oblasti expertního plánování
jsou tyto aktivity zajišťovány
jen minimálně. Slabé je také
zajišťování těchto aktivit v komunitním plánování, které je
pro obě formy programu Leader klíčové. Nicméně mnozí
aktéři Leaderu by mohli toto
kritérium MA21 splňovat.

Otázka č. 3: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování, rozhodování a realizace, nad rámec zákona

Výzkum ukázal, že veřejnost
je největší mírou zapojována
do těchto oblastí: 1. rozhodování na úrovni obcí, 2. strategické plánování, 3. územní a

komunitní plánování, 4. expertní plánování, ke kterému se
vyjádřil minimální počet respondentů.

Nejpoužívanějšími metodami
zapojování veřejnosti se ukázaly být: pracovní skupiny,
rozhovory, dotazníky, veřejná
setkání, výstavy. Nejméně
používány jsou kulaté stoly
a panelové diskuse. Z odpovědí je zřejmé, že veřejnost je
do zjišťovaných tematických
oblastí a aktivit zapojována
a tato oblast není opomíjena
tak, jak by se mohlo usuzovat
z výsledku předchozí otázky.
V dokumentaci k programu
Leader je kladen velký důraz
na komunitní a strategické
plánování. Strategické plánování je v této oblasti na druhé
pozici, naopak komunitní plánování je zastoupeno podstatně méně. Z výsledku by se
tedy dalo usoudit, že některé
strategické plánování se děje
bez závislosti na plánování
komunitním. Velice málo je
zastoupeno plánování expertní.
Pro srovnání používání těchto
metod s MA21 se ukazuje, že
aby realizátoři Leaderu mohli
uplatňovat také MA21, je třeba, aby bylo důsledněji používáno komunitní a expertní
plánování ve všech oblastech
rozhodování a plánování.

Otázka č. 4: Výměna zkušeností a spolupráce v rámci
Leaderu

Respondenti uvedli, že si
v největší míře vyměňují zkušenosti v oblasti komunikace
mezi veřejným, soukromým
a neziskovým sektorem, v oblasti kulturních akcí (zde lze
předpokládat, že je organizuje
i společně více mikroregionů)
a v oblasti udržitelného rozvoje. Zde je otázkou, jakým způsobem respondenti chápou
udržitelný rozvoj. Je pravděpodobné, že jde především
o udržitelnost venkovského
prostoru jako takového.

Z průzkumu vyplývá, že si
respondenti ve vybraných
oblastech zkušenosti vyměňují, ale co se týče měření
efektivity práce úřadů a managementu místních úřadů
(což jsou témata velice důležitá pro MA21), nejedná se
o významně intenzivní spolupráci.
O jakou formu výměny zkušeností je zájem v budoucnosti :

Někteří respondenti opět zmínili potřebu výměny zkušeností v rámci Leaderu, tentokrát však v oblasti managementu projektů. Velká část
také uváděla různé typy dovedností a schopností, které
by realizace rozvoje venkova
usnadnili. Další velkou oblastí
je rozvoj venkova. Zde respondenti zmiňovali i některé
konkrétní oblasti jako je vytváření pracovních míst a zamezení vysidlování, což jsou
témata iniciativy Leader.
Téměř stejnou důležitost má
i téma životního prostředí,
kde se objevuje potřeba jeho
ochrany, role zemědělství
a využití biomasy.
Otázka č. 5A: Jak program
Leader přispívá k rozvoji vašeho mikroregionu?

Respondenti ve velké většině
souhlasili s přínosy iniciativy
Leader pro region. Míra jejich
kladného vlivu se liší jen minimálně. Za důležité je považována i vlastní schopnost obyvatel ovlivňovat dění ve svém
okolí a osobnostní rozvoj
místních obyvatel. Jako nejdůležitější přínosy programu
se ukázala finanční stránka,
možnost výměny zkušeností
a zapojení obyvatel zdola.
Otázka č. 5B: Jak Jaká jsou
jeho negativa programu Leader?

Problémem programu je administrativní náročnost, jako
druhý nejvýraznější problém
se ukázala finanční náročnost
programu. Neprokázalo se,

že by program Leader zabraňoval realizaci jiných aktivit,
nebo byl pouze formální záležitostí. Jako nejvýznamnější
problémy respondenti jmenovali: nízký objem poskytovaných financí, špatně nastavená pravidla programu v oblasti financí - zvláště často je
zmiňován problém financování projektů až po jejich realizaci – a dále nejasnost, nestabilita pravidel a nepřipravenost programu ze strany
Mze.
Otázka č. 6: Jak program
LEADER zlepšuje udržitelnost regionu

Z nabídnutých možností se
jako nejdůležitější ukázal fakt,
že se díky programu Leader
zlepšuje ekonomická situace
mikroregionu, což je jednou
z jeho priorit. Za tímto tvrzením stojí zlepšování kvality
životního prostředí a dále
stejné příležitosti uplatnění
všech sociálních skupin.

Zhodnocení
výzkumu

výsledků

A, Testovaná kritéria:

č. 2 Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování,
rozhodování a realizace, nad
rámec zákona
Kritérium se ve své podstatě
potvrdilo. Aktéři programu
Leader toto kritérium mohou
splňovat, aktivity v jeho smyslu provozují.
č.4 Spolupráce/partnerství
sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru
Toto kritérium potvrzuje již
samotný výběr MAS pro finanční podporu jejích aktivit.

č. 7 Informace, vzdělávání a
osvěta k UR a MA21
Toto kritérium mohou MAS
splňovat jen částečně.
Dokončení na straně 10
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Oblast UR je zastoupena jen
u některých mikroregionů,
nejedná se přímo o cílené
zajišťování informovanosti
v oblasti MA21.

č. 8 Sledování a hodnocení
procesu MA21
Toto kritérium MAS nesplňují,
protože převážně sledují indikátory, které jsou povinné
v rámci programů, do kterých
jsou zapojeny. Žádný z oslovených mikroregionů se na
MA21 ani na sledování UR
primárně nezaměřuje.

č. 15 Stanovení a sledování
vlastních indikátorů MA21
Žádný z oslovených mikroregionů vlastní indikátory UR či
MA21 přímo nesleduje.
č. 16 Sledování mezinárodně
standardizovaných indikátorů
UR

Tyto indikátory oslovené mikroregiony nesledují. Otázkou
je, jestli metodiky pro tyto
indikátory jsou aplikovatelné
na mikoregiony a zda by pro
mikorregiony byly dostupná
data, ze kterých by bylo možné vycházet.
č. 18 Výměna zkušeností
a spolupráce s jinými MA21,
včetně přenosu příkladů dobré praxe

Mikroregiony si vyměňují zkušenosti v dotázaných aspektech UR a MA21, i když přímo
MA21 nerealizují.

B, Priority rozvoje mikroregionu

Prioritou se ukázala být oblast ekonomická, která je pro
program Leader stěžejní (jak
vyplývá již z jeho dokumentace), ale i oblast životního prostředí, která již v takové míře
zdůrazňována není. Malou
důležitost má pro respondenty oblast sociální.

C, Příspěvek Leaderu k rozvoji
regionu

Jako tři nejdůležitější aspekty
programu pro rozvoj regionu
se ukázala finanční stránka,
možnost výměny zkušeností
a realizace aktivit „zdola“ a posílení sounáležitosti.
D, Negativa programu Leader

Jako hlavními negativy programu se ukázalo být velké množství administrativy, velká finanční náročnost přípravy na
program a špatně nastavená
pravidla pro administraci programu.
E, Program Leader se vyznačuje následujícími charakteristikami, které podporují udržitelnost

Respondenti zmínili tyto přínosy: 1. zlepšování ekonomické
situace regionu, 2. zlepšování
stavu životního prostředí a 3.
stejné příležitosti uplatnění pro
všechny sociální skupiny. Tato
hodnocení jsou však velice
subjektivní a objektivně nepodložená.

Závěr.

Na základě analýzy dokumentů k programu Leader+ a Leader ČR se dá usuzovat na fakt,
že program Leader v obou
formách podporuje udržitelnost
v mnoha aspektech. Už tím,
které aktivity podporuje je pro
udržitelnost regionů velkým
přínosem. V kritériích pro hodnocení MAS pro finanční podporu však jakýkoli systém posuzování udržitelnosti chybí.
Do jisté míry mohou toto ovlivnit MAS výběrem svých vlastních kritérií. V dotazníkovém
šetření se však ukázalo, že
MAS se přímo na udržitelnost
nezaměřují a MA21 cíleně
nerealizují. Udržitelnost je jakýmsi vedlejším produktem
jejich rozvojových strategií,
MAS si jsou tohoto rozměru
vědomy, nicméně orientačními
body jejich rozhodování jsou

podmínky realizace programu
tak, jak jsou oficiálně nastaveny. Lze však říci, že mnohé
MAS nemají k realizaci MA21
daleko a pokud by existovaly
programy, které by tento proces finančně podporovaly,
bylo by pro ně snadné také
splnit Kritéria MA21 jak jsou
nastavena v aktuální testovací fázi.

Pro ověření udržitelnosti,
o níž se mluví v zásadách
programu, by bylo dobré využít podobné sady hodnotících
kritérií jako je sada Kritérií
MA21. Udržitelnost a její
aspekty by neměly být redukovány pouze na početní
kritéria, počet vytvořených
pracovních míst, apod. Naopak mechanizmus realizace
projektů v rámci programu je
inspirativní pro realizátory
MA21. Podle výsledků výzkumu je v programu Leader
poněkud zanedbán rozměr

komunitního plánování a zapojování veřejnosti a odborníků do plánování. Velká míra
administrativy a uplatňování
pravidel, která nejsou zcela
jasná, může ohrožovat i kvalitativní povahu projektů. Nezanedbatelný je i mechanizmus
zpětného financování projektů. Realizátoři programu Leader jsou nesporně velkým
potenciálem pro realizaci
projektů, které by napomáhaly rozvoji finanční síly venkova i jeho rozvoji ve směru
místního udržitelného rozvoje.

Diplomová práce Evy Neckářové byla provedena ve spolupráci s CENIA, oddělením
EVVO, najdete ji na adrese:
http://www.ceu.cz/edu/ma21/
ma21.htm
Zpracovala:
Halina Adámková, CENIA,
česká informační agentura
životního prostředí

Studijní zahraniční cesta
s programem LEADER+
Termín:

22. – 24.02.2006

Účastníci:

z různých polských a českých
regionů LEADER a různých
oblastí (soukromníci, zástupci
obcí atd.)

Počet osob: cca 25

Organizátor: Dolnoslezská nadace pro trvale
udržitelný rozvoj, Wroclaw
Tlumočení z němčiny zajištěno.

Odjezd z Prahy bude 22.2. dopoledne.

Zájemci o konkrétní program a jednotlivé exkurze se
mohou obrátit na českého koordinátora projektu:
Kateřina Hlavatá, Arnika
katerina.hlavata@arnika.org, mobil: 737 551 108
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Podle Analýzy příjezdového cestovního ruchu (1992 - 2003) zpracované Czech Tourismem i podle názorů
českých cestovních kanceláří a cestovních agentur je mezi zahraničními turisty malá povědomost a zájem
o venkovské zajímavosti a atraktivity. Reagujeme na tuto situaci s cílem vytvořit podmínky a motivace pro
to, aby se počet přenocování a délka pobytu ve venkovských regionech zvýšila.

Studie unikátních místních atraktivit v ČR
a jejich využití v zážitkové turistice
Od září 2005 je prováděn výzkum unikátních místních atraktivit v 80 obcích v oblasti mikroregionů Konstantinolázeňsko, Stříbrsko, v JčK mikroregionu Vltava a v Libereckém
kraji mikroregionu Tanvaldska. Financování projektu je zajištěno z programu MMR „Výzkum pro potřeby regionů“.
Cílem projektu je vytvoření
návodu na transformaci
stávajících unikátních místních atraktivit (dále UMA) do
produktů cestovního ruchu,
které obce mohou využít zvýšení zájmu o konkrétní obec.
„Jedním ze zásadních důvodů vzniku tohoto projektu je
skutečnost, že v katastru obcí
často existuje nějaký objekt,
přírodní útvar nebo se udržují
tradice, které je možné považovat za ojedinělé. Vhodnou
propagací této místní unikátní
atraktivity - tedy zajímavosti je možné přispět k tvorbě
nových
pracovních
míst

v oblasti cestovního ruchu,
a tím k ekonomickému rozvoji
jednotlivých obcí,“ uvedl manažer projektu Ing.Radek Novotný PhD. z CpKP Jižní Čechy. Pro obce je velmi důležité, aby tyto UMA byly vybrány
správně. „Vlastní
realizace
projektu přispěje k tomu, aby
se zástupci obcí, mikroregionů
nebo místních akčních skupin
dokázali dívat na cestovní ruch
zejména z ekonomické stránky, z hlediska struktury příjmů
a posouzení místního potenciálu na reálné využití UMA pro
ekonomický rozvoj obce. Vyhledání nových či přehodnoce-

ní stávajících UMA významně
přispěje k efektivnímu vynakládání veřejných prostředků,
k posílení vlastní
stability obce a ke zkvalitnění
jednotlivých
informačních
materiálů o dané obci“, dodal
Tomáš Svoboda
z CpKP
Západní Čechy

Součástí projektu je vývoj
a vytvoření modelového počítačového programu na vyhledávání, tvorbu i doporučenou
propagaci a využití UMA v
cestovním ruchu. Jedná se o
program, ve kterém zájemce
formou otázek a odpovědí
popíše
místní
atraktivitu
(zajímavost), o které si myslí,
že by mohla obec zviditelnit.
Program dle definovaných
kritérií vyhodnotí, zda je pro
cestovní ruch využitelná; nebo je perspektivní, ale pro

využití v
cestovním ruchu je třeba ji
„transformovat“, anebo je
naprosto nevhodná. Tento
počítačový program bude k
dispozici všem představitelům
obcí v České republice, kteří
mají zájem o zvýšení cestovního ruchu, resp. zaměstnanosti ve své obci. V rámci
studie bude zpracováno 10
pilotních projektů na využití
UMA v zážitkové turistice. Pro
ostatní obce, v rámci zkušebního souboru, se tyto studie
stanou edukativní pomůckou
pro učení se na vzorových
příkladech.
Další informace poskytne:
Radek Novotný,
CpKP jižní Čechy

e-mail: r_novotny@volny.cz
tel: 604 207 821

Značení místních výrobků v Beskydech
CpKP východní Morava v současné době spolupracuje
s Regionálním environmentálním centrem Česká republika
(REC ČR) na projektu Natura 2000 Lidé přírodě – příroda
lidem. Výrobky, které jsou vyráběny na území Beskyd, se
mohou od listopadu 2005 ucházet o speciální označení,
které garantuje jejich původ v Beskydech. Značka obsahuje
logo s textem: „Vyrobeno v Beskydech“.
Značení místních výrobků pomáhá zviditelnit region Beskyd a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními
a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky atd.
Místní obyvatelé mají zároveň
příležitost podpořit „svého“
výrobce. Certifikace pomáhá
čelit dováženým výrobkům,
které se jako místní pouze
„tváří“.
Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním
firmám certifikace přináší
především propagaci a rekla-

mu pro jejich produkty, získání
konkurenční výhody a zvýšení
odbytu, sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.
Ve čtvrtek 12. ledna se konalo
ve Vsetíně první jednání certifikační komise o udílení značky "Vyrobeno v Beskydech".
Komise projednávala 6 žádostí
o značku a všechny byly
schváleny. Již brzy se tedy na
pultech objeví tyto značené výrobky: plstěné výrobky z ovčí
vlny (od Ing. Petry Mikulenkové), kraslice - slepičí, husí,
pštrosí (od Boženy Pařenicové), štípané dřevěné holubičky
(od Boženy Vráželové), řez-

bářské výrobky (od Jana Brlici), kalendáře, pohlednice,
leporela (od Zdeňka Hartingera), valašský trdelník (od Ondřeje Hladkého).

Tímto však naše práce nekončí. CpKP východní Morava, mimo jiné, uspělo s projektem v programu InterregIIIA. Chceme podpořit regionální rozvoj a přeshraniční
spolupráci se slovenskými
výrobci tradičních produktů.
Nejedná se však pouze o kulturní výměnu.

Vytvořením přeshraniční sítě
tradičních výrobců bychom
chtěli podpořit ekonomický
rozvoj regionu. Společně se
slovenským partnerem chceme kromě marketingové podpory „Vy-robeno v Beskydech“ pomáhat řemeslníkům
s rozvojem jejich podnikání a
to především formou jejich

osobního rozvoje.

Při rozhovorech s tradičními
výrobci jsme se často setkávali s tím, že zručný řemeslník nemusí být právě nejlepším prodejcem a právě prodej
výrobků je často jediným příjmem, které tito drobní podnikatelé mají. Přitom v jiných
regionech, konkrétně na Šumavě, již začínají fungovat
projekty, které tento handicap
řeší. Jedná se o semináře,
workshopy, expertní studie či
studie proveditelnosti, které
pomáhají konkrétním výrobcům, kteří pro to mají vytvořeny podmínky, rozvíjet jejich
podnikání, jejich umění prodávat nebo pomáhají obměňovat zdroje příjmů tak, aby
tito podnikatelé nebyli závislí
jen na jedné dovednosti.
Dokončení na straně 12
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Značení místních výrobků v Beskydech Kavala v čele Spolku pro
Dokončení ze strany 11

Výrobky, které již v některém ze tří turistických regionů
(Krkonoše, Beskydy a Šumava) získaly certifikát s oprávněním
užívat místní značku se představí ve společném stánku na
mezinárodním veletrhu Holiday World, který se koná ve dnech
23. až 26. února 2006 bude konat již 15. ročník mezinárodního
veletrhu Holiday World
Více informací najdete na www.cpkp.cz/beskydy nebo
www.domaci-produkty.cz .

Kontaktní osobou pro známku „Vyrobeno v Beskydech“ je
Radka Sachrová - 777 793 744, radka.sachrova@seznam.cz.

obnovu venkova

Starosta Bělotína na Hranicku Eduard Kavala
se opět stal 3. ledna 2006 velkou většinou
hlasů předsedou celostátního Spolku pro obnovu venkova (SPOV). Místopředsedy se stali senátorka Václava Domšová a Radan Večerka, předseda organizace SPOV v
Karlovarském kraji z MAS Vladař.

Program rozvoje venkova 2007-2013

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo 1. prosince 2005 na svých
webových stránkách aktuální znění návrhu Národního strategického plánu a Programu rozvoje venkova České republiky,
které rozpracovávají do českých podmínek využití Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v období
na základě jejich informací
2007-2013. Texty naleznete na www.mze.cz.
vypracovávat projektové náměty a ty vkládat do krajského
zásobníku. Takzvaní sběrači
projektových námětů, jichž má V rámci Operačního programu rozvoj
být 40 až 60, začnou v kraji venkova a multifunkční zemědělství v
pracovat v roce 2006. Budou gesci MZe - podopatření 2.1.4. Rozpůsobit v rámci projektu Part- voj venkova (podopatření typu LEADER+), investiční záměr c)
nerství pro rozvoj kraje, který 2. skupina - osvojování schopností je možno podávat žádosti v
je podporován EU. (Více na rámci nové výzvy od 10. do 28. dubna 2006, 12.00 hodin www.kr-olomoucky.cz)
podrobněji viz tisková zpráva MZe a SZIF.

Sběrači zmapují projektové náměty

Olomoucký
kraj
zahájí
spolupráci
se skupinou odborníků, kteří se budou
zabývat shromažďováním podkladů pro vypracování projektů podporovaných fondy Evropské unie v
letech 2007-2013. Jejich úkolem bude oslovovat potenciální
žadatele o evropské peníze,

Dubnová výzva Mze k „osvojování“

Ambrozek: Na cyklostezky by mělo jít víc peněz

Významně vyšší než dosud by
měla být podle ministra životního prostředí Libora Ambrozka
podpora, která směřuje ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) obcím a krajům na budování cyklistických
stezek. Ministr to napsal v dopise, který 2. února odeslal
svému vládnímu kolegovi, ministru dopravy Milanu Šimonovskému.
V loňském roce investoval
SFDI do výstavby cyklostezek
63,1 milionu korun. To je zhruba 0,12 % jeho rozpočtu, který
činí 53,22 miliardy. Nejvyšší
podíl dotací z fondu činí výstavba pozemních silnic a potřebné investice do železničních koridorů. „To je samozřejmě logické. Požádal jsem ale
kolegu Šimonovského, aby do
cyklistické dopravy směřovalo
alespoň jedno procento dotací
z fondu, tedy zhruba půl miliardy korun,“ vysvětluje ministr
Ambrozek. Výstavbu cyklostezek finančně podporují také
samotná města a kraje, smě-

řuje na ni ale i podpora z některých evropských fondů. Z
prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj šlo na cyklostezky v roce 2005 54,4 milionu
korun.

cena kilometru bezpečné cyklostezky ještě vyšší . „V roce
2005, kdy SFDI na cyklostezky
uvolnil 63 milionů korun, byla
poptávka ze strany obcí ve
výši 252 milionů. Nemám žádné obavy o nedostatek kvalitních projektů v různých regionech republiky,“ říká poradce
ministra Ambrozka pro dopravu Aleš Kuták. „Klíčové ale je,
aby města také sama začala
uplatňovat zásadu, že veškeré
rekonstrukce a stavby nových
komunikací ve městech musí s
cyklistickou dopravou počítat.
Od projektu až po realizaci,“
dodává Kuták.

Ministr Šimonovský v září
2005 při zahájení Evropského
týdne mobility v Hluboké nad
Vltavou oznámil, že zvyšuje
objem prostředků, které jsou
pro cyklostezky v SFDI k dispozici pro letošní rok na dosud
bezprecedentních 100 milionů
korun. Již tehdy ale na stejném
místě vyslovil ministr Ambrozek stejné přání jako nyní –
tedy aby se podpora cyklostezek zvýšila až na 1 % rozpočtu Podle statistik dopravní Policie
ČR zemřelo v roce 2005 při
SFDI.
dopravních nehodách 93 cyk„Výstavba kvalitních a bezpečlistů, těžce zraněno bylo dalných cyklostezek je, zejména v
ších 495 a lehce 3 252. Řidiči
zastavěných částech měst,
motorových vozidel (osobních i
značně nákladnou záležitostí,“
nákladních aut a motocyklů)
říká Libor Ambrozek. V průmějsou přitom viníky 92,6 % neru může dosáhnout cca 4 milihod, cyklisté zaviní pouhé 1,4
onů korun za 1 km, ovšem v
% z nich. U nehod, při nichž
případě technických komplikaněkdo zemře, je tento poměr
cí (např. přemostění) může být
90,1 % ku 4,5 %. „Kvalitní cyk-

lostezky nejsou jen pomocí pro
samotné cyklisty. Pomohou
také plynulosti dopravy ve
městech, přispívají k lepšímu
zdravotnímu stavu obyvatel,
ale hlavně znamenají skok ve
zvýšení bezpečnosti dopravy,“
říká Jiří Bendl, který za MŽP
pracuje v expertní skupině pro
dopravu a životní prostředí při
Evropské komisi.
O přínosech cyklistiky pro
města i jejich obyvatele pojednává i série tří publikací o
zklidňování dopravy, které
vydalo MŽP. Publikace Cyklistika pro města, Děti na cestě a
Města pro lidi, obsahující
množství konkrétních příkladů
ze zahraničí i z ČR, včetně
užitečných rad pro představitele obcí a krajů jsou k dispozici
ke stažení na internetu:
http://www.env.cz/edba.

Další informace:
http://www.cyklostrategie.cz
http://www.sfdi.cz
http://www.policie.cz/statistiky/
nehody.html
(MŽP)
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Parkování v obci a Místní agenda 21
Politika parkování a udržitelný rozvoj – je zde souvislost?
Určitě ano. Místní samospráva má politikou parkování ve
svých rukou významný nástroj k pozitivnímu ovlivnění dopravních zvyklostí ve své obci. Je otázkou cíleného plánování, a nejen technologického vývoje, jak bude vypadat
doprava v obci za pár desítek let.
Současným trendem je nárůst
dopravních výkonů v obcích lidé jezdí za prací, nákupy,
zábavou. S tím souvisí i zvyšující se poptávka po parkování - nalézt parkovací stání
je stále obtížnější. Jako jedno
z řešení se nabízí vytváření
nových a nových parkovacích
stání vybudováním parkoviště
nebo parkovacího domu dotací z rozpočtu obce. Bylo by
toto spravedlivé? Vůči lidem,
kteří automobil nevlastní,
rozhodně ne (často jsou to
navíc sociálně slabí). I poskytování obecních pozemků
zdarma pro účely parkování
je možno chápat jako dotaci.
Bezplatné parkování lze považovat za skrytou podporu
automobilové dopravy a bohatší skupiny obyvatel. Je
zřejmé, že by to mělo být
zcela naopak

Proč řešit parkování

Pokud není parkování automobilů aktivně usměrňováno,
automobily postupně vytěsní
v některých lokalitách měst
a obcí prostor pro široké
chodníky, parkování kol, zeleň, prostor pro venkovní restaurace (zahrádky), pro tržiště, dětská hřiště nebo parky.
Pokud bychom chtěli přenechat tyto plochy přeci jen dopravě, mohou být využity jako
vyhrazené pruhy pro hromadnou dopravu (ve větších městech) nebo jako cyklostezky.
Zaparkovaná auta snižují průjezdnost, narušují estetiku
prostředí, zhoršují mikroklima
v obci sáláním tepelné energie za slunečných dnů. Celkově tak narušují příjemné
prostředí obce. Stará zástavba vznikala za podmínek, kdy
automobily ještě vůbec neexistovaly, nebo kdy vlastnictví
osobních automobilů bylo
výsadou bohatších vrstev.

Během 90. let v České republice rychle narůstal počet osobních automobilů. Ulice
a
staré budovy jsou nepřizpůsobené současnému tlaku automobilů – není již kde parkovat.
Pokud se toto živelné rozpínaní po obci zastaví včas a narýsují se jasná pravidla, systém
parkování na vyhrazených
plochách může dlouhodobě
fungovat. Parkovací politiku,
která by zabránila nekontrolovatelnému nárůstu aut, mohou
přivítat i řidiči.

Město může politikou parkování ovlivnit i míru dopravních
výkonů na svém území. Podmínkou je možnost dostat se
na žádané místo rychle, pohodlně a bezpečně jinak než
automobilem (kvalitní systém
hromadné dopravy, cyklostezky, pěší trasy).

Ekonomická východiska

Na parkovací místo lze nahlížet jako na jeden z tzv. ekonomických statků (parkovací
místo má pro jeho uživatele
určitou hodnotu). Protože
množství ekonomických statků
je vždy omezené, musí se
mezi uživatele nějakým klíčem
rozdělit (např. prostřednictvím
ceny). Odstavením osobního
automobilu zamezujeme jinému řidiči parkovat na stejném
parkovacím místě. Je možné
uvažovat o trhu parkovacích
míst, který je střetem nabídky
a poptávky po parkování. Nabídku parkovacích ploch tvoří
celková limitovaná parkovací
kapacita území. Poptávku naopak tvoří tzv. rezidenti (občané
s trvalým bydlištěm¨ v daném
místě), abonenti (občané dojíždějící za prací do daného
místa) a ostatní návštěvníci.

Jak řešit parkování

Veškeré náklady na parkování
by měl nést majitel osobního

automobilu. Náklady na výstavbu a provoz případných
parkovacích domů a na správu veřejných parkovacích míst
by měly být kryty z celkových
výnosů parkovací politiky.
Město by mělo naopak finanční prostředky z poskytnutí
veřejného prostranství pro
parkování získávat.

Velice účinným a vhodným
opatřením je správně navržený systém zóny placeného
stání. Ta může být např. rozdělena do více druhů parkovacích stání pomocí barevného
označení, pokud je to potřebné - společná stání rezidentní
a abonentní (tyto dvě skupiny
si nemusí v parkování konkurovat – automobily rezidentů
parkují přes noc, abonentů
naopak přes den), stání pro
příležitostné návštěvníky, rezervovaná stání pro invalidy
apod. Každé parkující vozidlo
musí být řádně označeno zaplacením parkovného (zaplacení ročních parkovacích
karet nebo jednorázových
poplatků).
Poplatky za parkování mohou
být vybírány prostřednictvím
pověřeného provozovatele.
Ten se o zónu placeného stání stará po stránce organizační i technické (vybavení místních komunikací parkovacími
hodinami a značení parkovacích zón).
Zavedení zóny placeného stání není jednoduché - vyžaduje čas a také podporu veřejnosti. Pokud budou vybrané
finanční prostředky transparentně využívány ve prospěch
občanů (investice do zlepšování místního prostředí, zkvalitňování parkovacích možností apod.), je možné veřejnost
získat na svou stranu.

Pár příkladů

Kodaň: V Kodani byly vytvořeny pěší zóny v centru města. Byly tam podstatně redukovány parkovací možnosti,
přesto nebyly vybudovány
žádné náhradní prostory. Bě-

hem vytváření pěších zón
byly postupně zaváděny a
zvyšovány poplatky za parkování na celém území města.
Výsledkem je podstatný nárůst chodců a rozvoj rekreačních aktivit v centru.

Gent: V Gentu je zaveden
dvojí systém zpoplatnění parkujících aut. Buď si motorista
sám zaplatí krátkodobé stání
pomocí parkovacích hodin
(0,5 nebo 2 hodiny), nebo je
mu při nezaplacení naúčtována policistou formou jakési
faktury (namísto pokuty) podstatně vyšší částka a je mu
dovoleno parkovat na daném
místě až půl dne. Tímto novým systémem město reagovalo na skutečnost, že pokuty
za nezaplacení parkovného
byly majetkem federace, zatímco poplatky za parkovné
jsou finančním zdrojem místního rozpočtu.
Haag: Nizozemská politika
k omezení individuální automobilové dopravy „ABC“ respektuje dostupnost území
hromadnou dopravou. Zóna
A, do které je zařazena značná část Haagu, je nejlépe
přístupná hromadnou dopravou, a proto má nejvíce limitovaný přístup osobním automobilům (je zde dovoleno
pouze 1 parkovací stání na
10 zaměstnanců). Naopak
zóna C (převážně na okrajích
města) je hromadnou dopravou špatně přístupná, zde je
dovoleno jedno parkovací
místo pro 2 zaměstnance.
Konečně zóna B je svými
podmínkami někde uprostřed
těchto dvou extrémů. Doplňkem je také předepsané
množství stání pro kola.
V obytné zástavbě musí být
vybudována krytá stání pro
kola, to samé platí pro kancelářské budovy – minimálně 1
stání pro kolo musí být vytvořeno pro 3 zaměstnance společnosti.
Ing. Eliška Kotíková,
VŠE, Praha
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Vzdělávací centrum Pečecka
otevřel hejtman Petr Bendl

Vzdělávací centrum Pečecka slavnostně otevřel hejtman StřeVážení čtenáři Venkovských novin. Nejprve bych chtěl podočeského kraje Ing. Petr Bendl dne 11. ledna 2006.
děkovat za kladný ohlas, se kterým se v roce 2005 tento
Vzdělávací centrum vzniklo přestavbou dlouhodobě nevyužívaobčasník pro zájemce o český a moravský venkov setkal.
ného objektu bývalé školní provozní budovy na základě projekPůvodně zpravodaj vznikl pro obdobné jako v loňském roce. tu do Společného regionálního operačního programu v rámci
potřeby projektu Hlas venkova, Nadále budou Venkovské novi- opatření 3.1 – infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regiokterý CpKP střední Morava ny občasníkem. Po letošní rok nech, a následné dotace ze strukturálních fondů EU. Celkové
realizovalo společně s organi- předpokládáme vydání asi náklady činily 15 mil. Kč.
zací OMEGA Liberec. Ze za- dvanácti čísel. Uzávěrky vydámýšlených šesti čísel jich na- ní budeme stanovovat průběž- Hejtman Středočeského kraje, náměstkyně ministra pro místní
konec vyšlo devět a Venkov- ně a najdete je vždy v tiráži rozvoj Mgr. Věra Jourová a náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ing. Eva Šmejkalová ve svých projevech ocenili
ské noviny si našly pravidelné novin na poslední straně.
snahu Dobrovolného svazku obcí Pečecký region a města
čtenáře nejen mezi pracovníky
Drobnou změnu jsme připravili Pečky o rozvoj mikroregionu i Středočeského kraje a popřáli
mikroregionů a veřejné správy
v distribuci novin. Již nebude- realizačnímu týmu projektu a Vzdělávacímu centru Pečecka
(obcí, měst, krajů a ministerme noviny posílat v příloze mnoho sil a úspěchů do další práce.
stev), ale také regionálních
emailu, ale ve zprávě najdete
rozvojových agentur, hospovždy internetový odkaz na akdářských a zemědělských kotuální vydání. Noviny si pak
mor a dalších institucí.
můžete stáhnout v době, která
Celkem 28 měst a obcí Olo- devatenáct. Patří k nim BabiI v roce 2006 bude Venkovské Vám nejlépe vyhovuje.
mouckého kraje se letos při- ce, Bludov, Brodek u Přerova,
noviny vydávat CpKP. Jejich
Jiří Pavlát, CpKP hlásilo do soutěže Zlatý erb. Doloplazy, Libina, Lipová –
rozsah i zaměření zůstane
jiri.pavlat@cpkp.cz Soutěž hodnotí webové strán- Lázně, Lipová a Mořice. Dále
ky a elektronické služby obec- pak Náměšť na Hané, Písečních samospráv. Termín pro ná, Rapotín, Senice na Hané,
přihlášení vypršel v závěru Skorošice, Šumvald, TroubeliCentrum pro komunitní práci
ledna. Krajské kolo soutěže ce, Tršice, Tučín, Vápenná
CpKP je nezisková organizace, která povyhlásil Olomoucký kraj. Le- a Velký Týnec.
skytuje služby všem zájemcům z veřejné
tošní ročník Zlatého erbu je
Loňského ročníku soutěže se
správy, občanských organizací a soukrov pořadí osmý, krajské kolo se
zúčastnilo 17 měst a obcí.
mého sektoru především v těchto oblasuskuteční potřetí.
Mezi městy tehdy zvítězil Jetech:
Komise jmenovaná pro tuto seník, v kategorii obcí se nejÚčast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí,
soutěž Radou Olomouckého lépe umístil Grygov. O první
měst a krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti
kraje bude hodnotit nejlepší a druhé místo za elektronicveřejnosti v investičním plánování a rozhodování.
webové stránky města, nejlep- kou službu se dělila města
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby
ší webové stránky obce Velká Bystřice a Přerov.
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonoa nejlepší elektronickou služNovinkou letošního ročníku
mický rozvoj při respektování principů ochrany životního probu. Nejdůležitějšími faktory
soutěže je zrušení pravidla,
středí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie
jsou obsahová a výtvarná úropodle něhož nemohl získat
mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních
veň stránek, přehlednost, akprvní místo ve dvou po sobě
rozvojových projektů
tuálnost a bezbariérový příjdoucích ročnících jeden soustup. Do soutěže se mohou
Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj
těžící. Zájemci o podrobnosti
zapojit také občané. Ti mají
ČR. Prosazujeme principy partnerství a transparentního
k soutěži a občané, kteří chtějí
možnost dát hlas webu, který
rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku
hlasovat pro některou z webosami považují za nejlepší
prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a NN0 při přívých stránek, najdou vše poa rozhodnout tak o ceně veřejpravě a využívání Strukturálních fondů.
třebné na adrese
nosti.
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskohttp://zlatyerb.obce.cz/.
O Zlatý erb se utká devět
vých organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme
měst, a to Hranice, Javorník, Hlasování veřejnosti v krajsemináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sekJeseník, Lipník nad Bečvou, ském kole potrvá do pátku 22.
tor.
Mohelnice, Moravský Beroun, února do 17 hodin.
Další informace najdete na www.cpkp.cz
Přerov, Štíty a Velká Bystřice.
Ivo Heger
Obcí je přihlášeno dohromady

Města a obce soutěží o Zlatý erb

V únoru 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, grafická úprava a zlom: Jiří Pavlát. Foto:
archiv CpKP a autoři příspěvků. Adresa: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 608 700 130,
email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla 8. února 2006, distribuce od 10. února 2006. Příští
uzávěrka je v úterý 28. února 2006.

