
Občasník pro venkov      ČÍSLO 2/2006      BŘEZEN  2006        ZDARMA     

 

Venkovské noviny Venkovské noviny  
Na Moravě odstartoval nový projekt 
na podporu ekologického zemědělství  

mědělství a biopotravin,“ přib-
ližuje základní zaměření pro-
jektu Jakub Kašpar. Hlav-ní 
osu projektu v uvedených 
krajích a navíc i v okresech 
Rychnov nad Kněžnou a Ho-
donín zajišťuje svaz PRO-

BIO se svými partnery.   
Projekt začal 1. března 2006 
a končí 28. února 2008. V 
průběhu projektu bude pod-
pořeno osm pracovních míst 
a vytvoří se 14 nových aktuál-
ních programů v oblasti envi-
ronmentálního vzdělávání. 
Partnery projektu jsou: 
Správa ochrany přírody, Min-
isterstvo zemědělství, Bioin-
stitut, o.p.s. - Institut pro eko-
logické zemědělství a 
udržitelný rozvoj krajiny PRO-
BIO regionální centrum Lito-
myšl, Střední zahradnická 
škola, Střední odborné 
učiliště a Odborné učiliště 
Litomyšl, Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Palackého 
v Olomouci, PRO-BIO re-
gionální centrum Jeseníky, 
Střední odborná škola Šum-

perk, Město Štíty, Střední od-
borné učiliště zemědělské 
Horní Heřmanice, Obchodní 
akademie a Střední zeměděl-
ská škola Bruntál, Informační 
středisko pro rozvoj Mo-
ravských Kopanic, o.p.s., 
PRO-BIO regionální centrum 
Bílé Karpaty, Střední zeměděl-
ská škola a Gymnázium Staré 
Město, Občanské sdružení 
Tradice Bílých Karpaty, ZO 
ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, 
ZO  ČSOP  KOSENKA 
Valašské Klobouky, PRO-BIO 
regionální centrum Moravská 
brána 
Další informace: 
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/
pages/op_lidske_zdroje 
http://www.esfcr.cz 
http://www.pro-bio.cz 

Na ekofarmě pana Strnada v Loučné nad Desnou fotografoval Jakub Kašpar / MŽP 

Slavnostním podpisem 
rozhodnutí o přidělení dotace 
d v o u l e t ému  p r o j e k t u 
„Agroenvironmentální infor-
mační a poradenská centra v 
ČR, vytvoření sítě v Par-
dubickém, Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlín-
ském kraji“ získalo eko-
logické zemědělství kolem 13 
miliónů korun. Rozhodnutí 
společně podepsali ředitel 
odboru vnějších vztahů MŽP 
Jakub Kašpar a předseda 
správní rady Svazu eko-
logických zemědělců PRO-
BIO Zdeněk Perlinger. 
Cílem projektu je populari-
zovat a odborně zajistit eko-
logické formy hospodaření, 
posílit jejich vazby na och-
ranu přírody, rozvoj venkova 
a zaměstnanost a zvýšit pov-
ědomí zemědělců a obyvatel 
venkova o udržitelném roz-
voji. 
„Projekt zahrnuje celkem 38 
různých aktivit ve čtyřech 
krajích: Kromě profesního 
vzdělávání se zaměří i na 
propagaci ekologického ze-
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To, že první takoví odborní 
pracovníci úřadu budou v Kro-
měříži není náhodou. Pracov-
níci města byli iniciátory vzdě-
lávacího programu "Projektový 
pracovník veřejné správy“, 
který odpovídá zjištěným po-
třebám. Samo město Kroměříž 
je při přípravě projektů úspěš-
né a nabyté zkušenosti chce 
nadále využívat ku prospěchu 
svých obyvatel.  
Školící program "Projektový 
pracovník veřejné správy" byl 
připraven společně městem a 
Centrem pro komunitní práci 
východní Morava. Financován 
je z prostředků Evropského 
sociálního fondu, Zlínského 
kraje a státního rozpočtu.  
Podstatou projektu je naučit 

úředníky základním dovednos-
tem, které využijí při přípravě 
vlastních projektů, ale aby také 
byli kvalitními a informovanými 
konzultanty neziskovému a 
podnikatelskému sektoru. Rea-
lizace pilotního školicího kurzu 
bude probíhat po celý rok v 
Kroměříži formou 1- 3 denních 
seminářů. Kroměřížští úředníci 
tak budou zakrátko umět po-
máhat neziskovým organiza-
cím a podnikatelům s přípra-
vou nejrůznějších projektů, 
které jsou veřejně prospěšné  
a podporují ekonomický a soci-
ální rozvoj regionu.  
Poté bude celý školicí program 
vyhodnocen a nové části semi-
nářů budou akreditovány, aby 
mohly být nabízeny dalším 
institucím. 

Cílem vzdě-
lávacího pro-
gramu je 
zlepšit práci 
v y b r a n ý ch 
odborů měs-
ta. Projekto-
vý pracovník 
veřejné sprá-
vy je projekt, 
který učí pracovníky veřejné 
správy myslet novým způso-
bem, tedy projektově. Na tom 
je závislá schopnost získat 
prostředky ze strukturálních 
fondů Evropské unie, ale i z 
jiných zdrojů. V zájmu města 
by mělo být, aby tyto prostřed-
ky dokázaly získat také ne-
ziskové organizace a podnika-
telské subjekty. K tomu je po-
třeba vytvářet prostředí, ve 

kterém zájemci o finance EU 
budou mít k dispozici odborní-
ka se znalostí místních podmí-
nek a zároveň disponujícího 
informacemi o způsobech žá-
dání a možných zdrojích. 
Další informace poskytne: 
Josef Zdražil, 
CpKP východní Morava 
josef.zdrazil@cpkp.cz 
777 793 715 

Pomohou také podnikatelům i neziskovkám 
Kroměřížští úředníci se naučí psát projekty pro získání financí pro rozvoj regionu 

(Kroměříž - CpKP) V Kroměříži naučí městské úředníky základním doved-
nostem pro přípravu projektů pro čerpání financí z grantových řízení                
a evropských fondů. Cílem je podpořit úspěšnost nejen města, ale i kro-
měřížských podnikatelů a neziskových organizací při získávání finanč-
ních prostředků z těchto zdrojů. 

Rada asociace krajů jednala 
o operačních programech 
ZLÍN, JIHLAVA – Rada Asoci-
ace krajů České republiky jed-
nala za účasti hejtmana Zlín-
ského kraje Libora Lukáše         
o přípravě Regionálních ope-
račních programů pro plánova-
cí období 2007-2013, které se 
dostává do finálního stádia. 
 V procentuálním rozdělení by 
kraje měly dostat 12% pro-
středků vyčleněných v rámci 
fondů Evropské unie pro Čes-
kou republiku. Kraje pokládají 
tuto částku za nepřijatelnou, 
protože například v Polsku 
mají regiony podíl 20%. „Kraje 
by chtěly, aby jejich podíl posí-
lil z prostředků fondu na rozvoj 
lidských zdrojů, který předsta-
vuje 20% objemu podpory 
unie," tuto skutečnost potvrdil 
na tiskové konferenci také 
hejtman Lukáš. "Existuje také 
společný tlak krajů i Minister-

stva pro místní rozvoj, aby část 
prostředků protékajících přes 
Ministerstvo zemědělství urče-
ná pro rozvoj venkova, byla 
provázána s regionálními ope-
račními programy. Chceme, 
aby více sloužila rozvoji venko-
va v souladu se záměry obcí       
a krajů," doplnil hejtman. 
Náměstek ministra kultury, 
který se jednání účastnil, infor-
moval hejtmany o tom, že pro-
jednávaní kritizovaného poz-
měňovacího návrhu zákona       
o státní památkové péči se 
zastavilo a že ministerstvo v 
současné době pracuje na 
úplně novém návrhu zákona. 
„Kraje jsou připraveny na tom-
to návrhu spolupracovat a být 
jeho připomínkovým místem,“ 
uvedl hejtman Lukáš. 

Patrik Kamas 

Evidence příjmů u drobných zemědělců  
S blížícím se datem pro splnění povinnosti odvést daně                  
z příjmu se objevují dotazy ze strany některých drobných ze-
mědělců ohledně způsobu, jakým mají vést evidenci svých 
příjmů ze zemědělské činnosti. Drobné zemědělce, jejichž pří-
jmy z podnikání upravuje § 7 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. o 
dani z příjmu ve znění pozdějších předpisů, a kteří uplatňují 
výdaje paušálně ve výši 80 % z příjmů podle odst. 1 písm. a) 
zmíněného zákona, nemusí vést účetnictví. Nespadají mezi 
osoby, na které se zákon vztahuje (§ 1 zákona o účetnictví) a 
nemusí vést ani daňovou evidenci dle § 7 b) zákona č. 
586/1992 Sb. Poplatník, který uplatňuje výdaje podle § 7 od-
stavce 9 zmíněného zákona, je pouze povinen vždy vést zá-
znamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti 
s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností 
(§ 7 odst. 10).   
Ministr prosadil navýšení přímých plateb 
Na 63 % úrovně v původních zemích EU se v letošním roce 
vyšplhají přímé platby vyplácené českým zemědělcům. Vláda 
totiž schválila návrh ministra zemědělství Jana Mládka na posí-
lení těchto dotací domácím farmářům o 800 miliónů korun. „Je 
potřeba, aby se rozdíl mezi dotacemi vyplácenými farmářům            
v zemích původní evropské patnáctky a v České republice neu-
stále snižoval. Udržení konkurenceschopnosti českého země-
dělství je mojí prioritou,“ řekl ministr. Ve vládě podle svých slov 
měl jeho návrh podporu.                                     Tomáš Loskot 

Informace z ministerstva zemědělství 
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S blížícím se datem pro splnění povinnosti odvést daně                  

Šumava a její okolí nabízí 
svým návštěvníkům nejrůzněj-
ší možnosti trávení dovolené v 
krásném a poetickém prostře-
dí. Současná turistická nabíd-
ka však nabízí i nejnovější 
trendy, které již v zahraničí 
fungují a turisté je oceňují. Pro 
turisty se na začátku léta oteví-
rá Návštěvnické centrum texti-
lu v Lažišti, první svého druhu 
v České republice. 
V ateliérové tvorbě i v unikátní 
interaktivní didaktické expozici 
se návštěvníci vlastníma ruka-
ma dotknou tajemství a moud-
rosti našich předků, která pou-
žívali při výrobě a užívání tex-
tilních výrobků. Kromě nových 
prožitků z ateliérové tvorby si 
turista odveze také vlastnoruč-
ně vyrobený výrobek, výsledek 
své aktivní účasti. Průvodcem 
po těchto prožitcích budou 
současná vědecko-populární 
vysvětlení těchto jevů. Prožití 
dovolené v Lažišti je velmi 
příjemnou alternativou k tráve-
ní „tradiční“ dovolené. Vý-
znamným benefitem pro tento 

nový typ trávení dovolené i 
víkendů je fakt, že i přes dešti-
vý letní den nebo zimu bez 
sněhové nadílky - turista pří-
jemně stráví svůj dovolenkový 
volný čas a ještě se zábavnou 
formou mnohému naučí. K 
dalším aktivitám, které Ná-
vštěvnické centrum svým turis-
tům nabízí, patří také turistické 
trasy s tematickými vycházka-
mi po okolí, návštěva blízké 
Drslavické tvrzi či sportovní 
vyžití v zařízeních obce.  
Proto, aby toto zařízení mohlo 
nabídnout turistům plný rozsah 
služeb, hledá obec aktivní a 
komunikativní manželský pár s 
chutí podnikat, který se chce 
realizovat v oblasti stravování 
a v turistickém ruchu - právě v 
nově vybudovaném Návštěv-
nickém centru textilu. Obec 
nabízí k pronájmu nově vyba-
venou restauraci se sálem, ve 
které nájemce bude vařit i regi-
onální jídla, starat se o turisty i 
místní obyvatele. Druhý z páru 
(zaměstnanec obce) bude mít 
na starost správu a provoz 

penzionu s osmi dvoulůžkový-
mi pokoji, průvodcovské služby 
v interaktivní expozici. V přípa-
dě manuální zručnosti může 
být po zaučení i lektorem ateli-
éru na zpracování textilu. Vý-
hodou je celoroční práce a 
obecní byt k pronájmu. 
 Pokud Vás nabídka na letní či 
víkendový pobyt zaujala nebo 
máte chuť pracovat v cestov-
ním ruchu, kontaktujte starost-

ku obce, pí. Peckovou, na tel.: 
388 332 123, 606 611 912 
n e b o  e - m a i l e m : 
ou_laziste@volny.cz. 

Radek Novotný, 
CpKP jižní Čechy 

 
 

Tento projekt je spolufinanco-
ván z prostředků Evropské 
unie. 

* Nové trendy v turistickém ruchu * Nové trendy v turistickém ruchu * Nové trendy v turistickém ruchu * 

 Návštěvnické centrum textilu 

 

Venkovská turistika… 
   ...perspektiva pro rozvoj venkova 
CpKP jižní Čechy ve spolupráci s Jiho-
českou hospodářskou komorou České 
Budějovice pořádá vzdělávací seminář 
Venkovská turistika – perspektiva pro 
rozvoj venkova.  
Seminář se uskuteční v rámci projektu 
Vzájemná výměna informací a předávání 
praktických zkušeností v oblasti venkovské 
turistiky, který je financován z programu 
Socrates (Grundtvig 2). Partnerské organi-
zace z Francie, Itálie, Rakouska a České 
republiky v rámci projektu hledají takové 
nástroje a takové možnosti, které by oby-
vatelům venkovských oblastí umožnily 
zhodnotit jejich kulturní a historické 
dědictví a následně je využít k vlastní 
obživě prostřednictvím nástrojů venk-
ovského turismu. Hlavním cílem projektu 
je přispět ke zlepšení životních podmínek 
obyvatel žijících ve venkovských oblastech 

a k profesionalizaci aktérů venkovské tur-
istiky. Účastníci semináře získají základní 
přehled o situaci ve venkovské turistice v 
zahraničí. V rámci přednáškového bloku 
Venkovská turistika – podnikatelské mini-
mum se dozví, co vše je potřebné k tomu, 
aby mohli sami ve venkovské turistice 
začít podnikat. 
Seminář je určen především pro poten-
ciální podnikatele ve venkovské turistice a 
pracovníky samospráv obcí a menších 
měst. 
Seminář proběhne ve středu 5. dubna 
2006 v zasedací místnosti Jihočeské 
hospodářské komory (Husova ulice č. 
9, České Budějovice). Začátek v 10:00, 
předpokládané ukončení semináře v 
15:00. 
Kontakt: Ivo Moravec (777 793 721, 
ivo.moravec@cpkp.cz) 

Zveme Vás na 
vzdělávací seminář 

 Asociace noviná-
řů a publicistů pí-
šících o cestov-
ním ruchu (ATch-
JET) ocenila pub-
likaci Ministerstva 
pro místní rozvoj 
ČR "Česká re-
publika - Portréty 
krajů" jako nejlep-
šího regionálního 
průvodce roku 
2005. V kategorii regionálních publikací 
předstihla brožura ministerstva soubor 
prospektů Region Třeboň i publikaci 
Naučné stezky Moravskoslezského 
kraje. V této kategorii byly dále oceněny 
materiály jako například Vimperk a oko-
lí, Chomutov 2005 nebo Ostravská nej. 
Cenu nejlepším publikacím v kategorii 
průvodců, kartografických děl a regio-
nálních průvodců uděluje asociace pra-
videlně od roku 1998.       R. Burketová 

Novinářům se líbí 
publikace ministerstva 
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EAFRD 
Evropské agrární dotace ze 
Společné zemědělské politiky 
(CAP) se dělí do dvou takzva-
ných pilířů. Prvním jsou přímé 
subvence, jež mají zvýšit pří-
jmy zemědělců. Druhý pilíř 
tvoří podpory určené k rozvoji 
venkova a péči o krajinu.           
V letech 2007-2013 poplynou z 
Evropského zemědělského 
fondu rozvoje venkova 
(EAFRD). Přesná částka zatím 
není jasná, protože EU se do-
posud neshodla na rozpočtu. 
S jistotou ale můžeme říci, že 
Česká republika bude dostávat 
více než pět a méně než deset 
miliard korun ročně. 
Základní pravidla rozdělování 
peněz stanovuje evropské 
nařízení z roku 2005. Určilo 
také oblasti, na které členské 
státy smí peníze používat. 
Konkrétní dotační programy a 
jejich regule si ovšem určuje 
každá země.  
 Příprava Programu 
rozvoje venkova 
V České republice pravidla 
stanoví Program rozvoje ven-
kova. Úřady jej připravují už 
déle než rok. V současné době 
je na stole pracovní návrh. 
Ministerstvo zemědělství také 
koncem února prezentovalo 
podrobný rozpočet, včetně 
ročních výdajů na jednotlivé 
dotace.  
Na jaře se program podrobí 
posuzování vlivů na životní 
prostředí (SEA), které bude 
zajišťovat černokostelecká 
Laboratoř ekologie krajiny 
České zemědělské univerzity. 
Poté vláda finální verzi progra-
mu schválí a odešle do Bruse-
lu. Kdy se tak přesně stane, 
není jasné. Ministři musí po-

čkat na schválení rozpočtu EU, 
bez kterého neznají přesnou 
přidělenou částku, takže ne-
mohou stanovit definitivní roz-
dělení peněz. Pokud Evropská 
komise nebude mít námitky, 
dokument platí. Komise si 
ovšem může vynutit úpravy. 
 Čtyři osy: 
konkurenceschopnost, 
krajina, obce, Leader 
Aby nebyla struktura jednodu-
chá, každý pro-gram financo-
vaný z EAFRD má podporovat 
čtyři takzvané osy:  
• Osa 1 je určená na zvyšo-

vání konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví: 
typicky například investice 
do nových vepřínů, nákup 
traktorů či dřevařských 
technologií, zakládání od-
bytových družstev a podob-
ně.  

• Osa 2 má sloužit k péči o 
krajinu. Spadá sem hlavně 
ekologické zemědělství, 
další tzv. agroenvironmen-
tální programy a také vy-
rovnávací podpory pro pod-
horské zemědělství 
(znevýhodněné oblasti: 
LFA). Státy též mohou fi-
nancovat zalesňování, ob-
novu rozptýlené zeleně, 
platby za Naturu 2000 a 
další.  

• Osu 3 tvoří podpory určené 
k diverzifikaci venkovských 
ekonomik a zlepšení kvality 
života. Peníze se budou 
vyplácet například na turis-
tická zařízení, rozjezd ma-
lých podniků, obnovitelné 
zdroje energie, nejrůznější 
projekty oživení obcí, čistič-
ky odpadních vod, kom-
postárny aj. 

• Čtvrtou osou jsou komu-

nitní projekty Leader, které 
se liší v tom, že s nimi ne-
přicházejí jednotliví žadate-
lé, ale takzvané Místní akč-
ní skupiny. Mělo by jít o 
záměry, jež vznikly zdola, 
aktivní dohodou lidí v obci 
či mikroregionu.  

 Problémové body 
Hlavní debata se povede o 
třech důležitých, sporných 
tématech:  
• rozdělení rozpočtu (a veli-

kosti výdajů na některé 
důležité podpory); 

• ekologických škodách, jež 
by některé podpory mohly 
způsobit; 

• zda žadatelům platit každý 
typ investic, či požadovat 
dvojí přidanou hodnotu – 
ekonomickou i ekologickou.  

 Rozpočet:  
49 % na krajinu 
Paroubkova vláda ve svém 
programovém pro-hlášení 
(duben 2005) ohlásila, že 
„hodlá využít prostředků Ev-
ropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova k péči o 
krajinu v míře přinejmenším 
stejné, jako tomu bylo v Hori-
zontálním plánu rozvoje ven-
kova [HRDP] v letech 2004-
2006“.  
Pohled do HRDP ukazuje, že 
to lze vykládat dvěma způso-
by. Pokud by ministři formulací 
„k péči o krajinu“ měli na mysli 
vše, co nyní spadá do Osy 2 
(tedy především agroenviron-
mentální programy plus LFA), 
půjde o více než 94 % peněz. 
Tohle oči-vidně nezamýšleli. 
Zjevně tedy platí druhý výklad: 
péčí o krajinu v HRDP se zde 
míní jen agroenvironmentální 
programy.  

V takovém případě jde o 49 % 
rozpočtu.  
Na agroenvironmenální pro-
gramy a podobné podpory v 
Ose 2 (například Natura 2000, 
která v HRDP ještě nebyla, 
nebo lesnicko-en-vironmen-
tální platby) tedy vláda hodlá 
utratit alespoň 49 % prostřed-
ků. Hnutí DUHA tento cíl pod-
poruje a požaduje, aby minis-
terstvo zemědělství vládní 
záměr dodrželo. 
Hnutí DUHA také prosazuje, 
aby alespoň 20 % rozpočtu 
bylo určeno na Osu 3. 
Ale první návrh rozpočtu zna-
mená oproti vládním plánům 
velký krok zpět. Podíl agroenvi 
programů a podobných opatře-
ní činí pouhých 34 %. 
Návrh sice na papíře vyčlenil 
57 % na oblast Osu 2. Ovšem 
největší položku – více než 2,2 
miliardy korun ročně – z toho 
činí vyrovnávací podpory pro 
podhorské zemědělce. Další 
pohltí velmi kontroverzní zales-
ňování. 
 Více peněz na důležité 
programy 
Důsledkem nízkého rozpočtu 
na péči o krajinu jsou také 
velmi slabé výdaje v klíčových 
programech. Dva příklady: 
• Ministerstva připravují spe-

ciální podporu na výsadbu 
rozptýlené zeleně. Oživí 
tak krajinu, zvýší její schop-
nost zadržovat povodně i 
atraktivnost pro turisty a 
omezí erozi. Plánují na ni 
ovšem pouhých 11 milionů 
korun ročně: částku, jež 
nebude mít prakticky žádný 
plošný efekt. 

• Další dotace v Ose 2 má 
platit majitelům lesů za to, 

Ministerstvo zemědělství připravuje návrhu Programu rozvoje venkova: plánu, podle kterého stát bude příštích 
sedm let každoročně utrácet několik miliard korun z evropských venkovských dotací. Konkrétní pravidla budou 
mít velký dopad na české zemědělství, lesnictví, ochranu přírody, vodní hospodářství, turistiku i život vesnic.  

Program rozvoje venkova:  
rozptýlená zeleň, oživení obcí, nebo vepříny? 

Dokončení na straně 5 
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Program rozvoje venkova:  
rozptýlená zeleň, oživení obcí, nebo vepříny? 

že v porostu ponechají 
několik stromů k zestárnutí 
a zetlení. Zajistí tak životně 
důležité biotopy pro řadu 
ohrožených druhů ptáků, 
savců, hmyzu, hub, lišejní-
ků aj. Vládní Národní les-
nický program požaduje 
právě tohle zařadit „do běž-
ných metod obhospodařo-
vání lesů“. Ovšem navrže-
ná částka – 5 milionů ročně 
– zajistí pokrytí pouze 0,05-
0,47 % nestátních lesů, 
tedy směšně malou plochu. 

 Ekologická pravidla 
pro rizikové dotace 
Řada konkrétních podpor mů-
že způsobit velké ekologické 
škody. Navržený program ob-
sahu-je dotace na regulaci 
vodních toků, hrazení bystřin, 
meliorace a odvodňování, bu-
dování lesních cest nebo po-
střiky insekticidy při hmyzích 
kalamitách v lese. Každá             
z těchto subvencí představuje 
značné ekologické nebezpečí. 
Velké riziko paradoxně před-
stavuje také zalesňování: hrozí 
výsadba dalších umělých smr-
čin na květnatých loukách, na 
lučních enklávách v lese             
a podobných cenných místech.  
Hnutí DUHA proto navrhlo          
a prosazuje ke každému pro-

blémovému programu sadu 
konkrétních pravidel, jež by 
vyloučila vysloveně škodlivé 
projekty.  
 Více muziky 
za stejně peněz 
V návrhu Programu rozvoje 
venkova je řada vágně popsa-
ných dotací. Hnutí DUHA pro-
sa-zuje, aby je ministerstva 
upřesnila konkrétními pravidly 
a zaměřila je na obory, kde 
přinesou ekonomický i ekolo-
gický užitek zároveň. Opět dva 
příklady: 
• V Ose 1 jsou různé podpo-

ry určené na investice v 
zemědělství. Protože stát 
podobné podpory už finan-
cuje ze strukturálních fon-
dů, je celkem jasné, o co 
půjde: budování a rekon-
strukce vepřínů, stájí nebo 
drůbežáren, nákup mecha-
nizace a další. Hnutí DUHA 
chce, aby vláda výslovně 
řek-la, že podpory budou 
dostávat jen zemědělci s 
nadstandardními záměry 
(například ekologické ze-
mědělství, vysoké standar-
dy ochrany zvířat a podob-
ně). 

• Součástí Osy 3 jsou i pod-
pory na zalesňování. Pro-
jekty v podhorských oblas-
tech budou dostávat větší 

částky než jinde. Hnutí 
DUHA prosazuje, aby se 
program naopak zaměřil na 
nížiny, kde je často deficit 
lesa. Prioritou musí být 
říční nivy: osázení lesem 
by zde vytvořilo prostor, 
kam se voda může při po-
vodních přirozeně rozlévat, 
aniž by způsobila škody. 
Pravidla dotace by také 
měla vyžadovat, že žadatel 
k zalesnění použije přiroze-
nou druhovou skladbu. 
Nemá smysl, aby stát 
nejen dovolil, ale dokonce 
sám financoval výsadbu 
dalších a dalších umělých 
smrčin. 

 Venkov ve městech? 
Osa 3 obsahuje řadu opatření, 
která oživí venkov: dostanou 
sem turisty, vytvoří nová pra-
covní místa, zlepší kvalitu živo-
ta, obnoví komunitní ráz obcí. 
V některých z dotací je však 
„venkov“ definován coby obce 
a města do 30 000 obyvatel. 
Velká část peněz určených pro 
vesnice se tak rozpustí ve vel-
kých městech: kritérium splňují 
například Beroun, Kolín, Měl-
ník, Jindřichův Hradec, Písek, 
Strakonice, Sokolov, Litoměři-
ce, Litvínov, Chrudim, Havlíč-
kův Brod, Žďár nad Sázavou, 
Břeclav, Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Valašské Meziříčí 

nebo Vsetín. 
Hnutí DUHA prosazuje sjedno-
cení hranice na 2000 obyvatel 
– stejná je v některých dalších 
podporách téhož programu – 
nebo 10 000 lidí, aby mohl 
zahrnovat i městečka. 
 Další informace 
• Hnutí DUHA připravilo 

podrobné připomínky k 
návrhu Programu rozvoje 
venkova, včetně doporuče-
ní k úpravám a doplnění 
jednotlivých dotačních pod-
por (36 stran): zájemcům 
zašleme emailem. 

• Kontakt: Vojtěch Kotecký, 
Hnutí DUHA, e-mail voj-
tech.kotecky@hnutiduha.cz 
telefon 545 214 431, 604 
202 470 

 Co můžete udělat Vy 
Napište prosím ministrovi ze-
mědělství. Pošleme Vám kom-
pletní návrh Programu rozvoje 
venkova i detailní komentář k 
němu a vyznačíme v něm ob-
lasti, které zajímají Vaši orga-
nizaci. Pošlete Janu Mládkovi 
dopis požadující úpravy pro-
gramu (regule pro rizikové 
projekty, více peněz na pozitiv-
ní záměry). 

Vojtěch Kotecký, 
Hnutí Duha 

 
 
 
Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která 
zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás. Navr-
hujeme konkrétní opatření, jež sníží znečištění vzduchu a vo-
dy, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu nebo 
zbavit potraviny  toxických látek. Naše práce zahrnuje jednání 
s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových firem, 
pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, infor-
mování novinářů i spolupráci s obcemi. Hnutí DUHA působí 
celostátně, v jednotlivých městech a krajích i na mezinárodní 
úrovni. Je českým zástupcem Friends of the Earth Internatio-
nal, největšího světového sdružení ekologických organizací. 

Dokončení ze strany 4 

Seminář pro příjemce, kteří 
jsou před administrativním 
zakončením realizace svých 
projektů financovaných ze 
strukturálních fondů EU v pro-
gramech SROP a Interreg IIIA 
se koná v pátek 17. března 
2006 od 9:00 do 13:00 hodin  
v budově Krajského úřadu 
kraje Vysočina, Žižkova 57, 
Jihlava, v místnosti B 3.16. 
Obsahem budou otázky týkají-

cí se především vyúčtování        
a kontroly projektu, uznatel-
ných nákladů, předkládání 
monitorovacích zpráv. Semi-
náře se zúčastní pracovníci 
pobočky Centra pro regionální 
rozvoj v Brně a Ministerstva 
pro místní rozvoj. Více infor-
mací poskytne Zdeňka Gan-
zwohlová, www.jihovychod.cz, 
G a n z w o h l o v a . z @ k r -
vysocina.cz, tel.: 564 602 547 

Seminář pro finišující příjemce 
podpory ze SROP a Interreg 
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V pátek 24. února proběhlo v 
Lázeňském domě Jirásek v 
Konstantinových Lázních 
veřejné projednání a prezen-
tace projektů, které byly za-
registrovány v rámci druhé 
výzvy programu LEADER+ 
vyhlášeného ministerstvem 
zemědělství a financované-
ho z prostředků Evropské 
unie.  
Český Západ – Místní partner-
ství je jednou z deseti tzv. 
místních akčních skupin, jež 
byly v České republice vybrány 
k podpoře v rámci tohoto pro-
gramu. Díky tomu bylo možné 
vybrat projekty žadatelů půso-
bících v prostoru mikroregionu 
Konstantinolázeňsko, Stříbr-
ského regionu a města Planá, 
které se týkaly rozvoje regionu. 

Žádosti se přijímaly v celkem 
třech oblastech (fichích), za-
měřených na vytváření nejrůz-
nějších turistických produktů 
(propagační materiály, naučné 
stezky, workshopy), obnovu 
kulturních, historických a pří-
rodních památek regionu, péči 
o veřejná prostranství a krajinu 
a nové formy nakládání s od-
pady a na vytváření integrova-
ných produktů cestovního ru-
chu (napojení turistických cílů 
na služby jako ubytování a 
stravování), pořádání slavností 
a workshopů, rozvoj služeb a 
řemesel v regionu.  
V prvním kole bylo vybráno 
sedm z jedenácti předložených 
projektů, které obdržely podpo-
ru ve výši téměř šesti milionů 
korun. Realizace těchto projek-

tů v současné době 
probíhá a některé z 
nich již byly dokon-
čeny. Vybrané pro-
jekty se představily na jednání 
v Kla-drubech 31. října loňské-
ho roku. 
Ve druhém kole bylo zaregis-
trováno celkem 14 projektů. 
Tyto projekty budou představe-
ny jejich předkladateli na jed-
nání v Lázeňském domě Jirá-
sek. Představení proběhne 
jako součást výběru projektů a 
umožní výběrové komisi lépe 
porozumět jednotlivým projek-
tům.  
Prostředky potřebné  k  reali-
zaci všech projektů totiž přesa-
hují finance, které místní akční 
skupina může rozdělit, o 1,5 

milionu korun. S ohledem na 
nedostatek finančních pro-
středků bude nutné vybrat 
mezi zaregistrovanými projekty 
ty, které budou skutečně pod-
pořeny.   
Více informací o tomto projed-
nání i o činnosti místního part-
nerství je možné získat od 
předsedkyně občanského 
sdružení Český Západ – Míst-
ní partnerství paní Miroslavy 
Válové, tel: 374 692 021, e-
mail: obec.olbramov@cbox.cz, 
nebo od jednatele Jana 
Martínka z Centra pro komunit-
ní práci, tel: 377 329 558, e-
mail: jan.martinek@cpkp.cz.  

Veřejné projednání projektů zaregistrovaných 
v rámci programu LEADER+ 

Místní akční skupina Hlubocko – 
Lišovsko o.p.s., která sdružuje obce a 
podnikatele na území mikroregionů 
Budějovicko – sever a Lišovsko, za-
hájila dotazníkové šetření mezi ob-
čany. „Jde o jednu z aktivit v rámci 
projektu LEADER +, který skupina v 
letošním roce dokončí,“ uvedl před-
seda správní rady skupiny a starosta 
obce Borek Václav Fučík. V dotazník-
ovém šetření budou osloveny všechny 
domácnosti a to formou dopisu s od-
povědní obálkou. „Občané budou 
moci dotazník vyplnit i elektronicky, 
když navštíví internetovou stránku 
zp racovate le  ankety www.g -
project.cz,“ doplnil ředitel stejno-
jmenné agentury Jan Šmidmayer. 
Otázky v dotazníku se týkají názorů 
občanů na oblast školství, významu 
cestovního ruchu, kvality komunikací 
či úroveň informovanosti o záleži-
tostech v obci. „Na vyplnění dotazníku 
jsme občanům stanovili 7 dní, vyhod-
nocení bude provedeno v únoru,“ sdě-
lil Šmidmayer. Tvorby ankety podpořil 
majitel Restaurace a vinárny Na 
Růžku v Hluboké nad Vltavou. „Tři 
vylosovaní občané obdrží poukázky 

na večeři v hodnotě 1000 Kč,“ přiblížil 
Šmidmayer. Výsledky ankety budou 
využity pro další činnost skupiny a 
obou mikroregionů a zároveň budou 
předány všem 18 ti obcím.  
Místní akční skupina Hlubocko – 
Lišovsko pro letošní rok připravuje 
podání žádosti o grant z programu 
LEADER ČR. V případě úspěchu by v 
letošním roce mohla ve své oblasti 
rozdělit mezi zdejší obce a podni-
katele okolo 4 mil. Kč. „Jisté je, že v 
letošním roce zprovozníme vlastní 
internetovou stránku a vydáme ma-
teriály propagující náš region. Pokud 
by ještě vyšla žádost v LEADER ČR a 
my už mohli peníze přímo rozdělovat, 
tak to byl z naší strany další krok ku-
předu,“ glosuje ambice předseda 
skupiny Václav Fučík.   Dotazníkové 
šetření bude provedeno v těchto 18 
obcích: Adamov, Borek, Hluboká nad 
Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Hůry, 
Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, 
Libníč, Lišov, Rudolfov, Ševětín, 
Štěpánovice, Úsilné, Vitín, Zvíkov.  

JUDr. Jan Šmidmayer, smid-
mayer@g-project.cz  

Obce na Českobudějovicku 
se zajímají o názory občanů  

Vláda vzala na vědomí žádost o posílení výdajů 
na Státní program rozvoje regionu Severozá-
pad. Uložila ministrovi Radko Martínkovi posílit 
dotační titul č. 4 Regionálního programu podpo-
ry rozvoje severozápadních Čech a Moravsko-
slezského kraje o 250 mil. Kč v roce 2006, úče-
lově určených pro region Severozápad. Státní 
program rozvoje regionu Severozápad byl zpra-
cován jako pilotní program pro řešení složité 
hospodářské a sociální situace Ústeckého             
a Karlovarského kraje, zajišťovaný v gesci Mi-
nisterstva pro místní rozvoj. 
"Jedná se o střednědobý programový doku-
ment, zpracovaný pro období do roku 2013           
k systematickému řešení hospodářských a soci-
álních problémů v převážně strukturálně posti-
ženém regionu soudržnosti NUTS 2 - Severozá-
pad," přiblížil ministr Martínek. 
Základním cílem programu je zahájení intenziv-
ního systematického řešení hospodářských            
a sociálních problémů v regionu Severozápad 
pro období do roku 2013, se zaměřením zejmé-
na na posílení a diverzifikaci jeho ekonomické 
základny, řešení zaměstnanosti, rozvoj lidských 
zdrojů a zlepšení životního prostředí. Navazují-
cím cílem je zapojení regionálních aktérů                
a zmocněnce vlády pro region Severozápad do 
realizace systému.                 Radka Burketová 

Region Severozápad posílí 
250 milionů korun 
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Německý spolkový ministr životního pro-
středí Sigmar  Gabriel  odpověděl na do-
pis ministra Libora Ambrozka, týkající se 
ilegálních dovozů německého odpadu do 
České republiky Ministr Gabriel v dopise 
jednoznačně odsoudil ilegální dovozy 
odpadu a připojil se i k naší právní kvalifi-
kaci takového jednání, včetně přísnosti 
trestů.  
Jednoznačně podpořil spolupráci mezi 
úřady na české a německé straně hranic, 
která již vedla k navrácení prvního odpa-
du zpět do Německa. Přivítal jednání čes-
kého MŽP s orgány Saska a Sasko-
Anhaltska, které proběhne v Drážďanech. 
Ministr Gabriel  podpořil také využití pre-
ventivních nástrojů – zesílení kontrol na 
obou stranách hranice a spolupráci s čes-
kým MŽP na návrhu evropské směrnice  
o odpadech tak, aby podobné jednání 

nebylo možné legalizovat.  
„Podpora ministra Gabriela nám pomůže 
především v jednáních s příslušnými ně-
meckými orgány o odebrání nelegálně 
dovezeného odpadu zpět do Německa. 
Věřím, že Německo podpoří i naši ostrou 
kritiku  návrhu evropské směrnice. Osob-
ně také vítám nově probuzenou aktivitu 
celníků a policie na obou stranách hranic, 
byť přišla až v době, kdy už se do ČR 
nelegálně dostalo velké množství odpa-
du,“ reagoval na dopis svého rezortního 
kolegy ministr Ambrozek. 
Další informace: 
Dopis Sigmara Gabriela je odpovědí na 
dopis ministra Ambrozka ze 16.2.. Ně-
mecký ministr ŽP ve svém dopise: 
• vyslovil politování nad ilegální přepra-

vou odpadu z Německa 

• počítá s pokračováním vracení odpa-
du zpět (malou část se již podařilo 
vrátit)  

• konstatuje  zesílení kontrol na obou 
stranách hranice 

• sdílí český výklad právní situace včet-
ně důsledků  

• poukazuje na to, že přinejmenším 
jedna česká firma prováděla v Němec-
ku akvizici odpadů pro spalování v ČR 

• nabízí společné hledání řešení ve věci 
novely Rámcové směrnice EU o odpa-
dech  

• vítá nadcházející jednání MŽP s orgá-
ny Saska a Sasko-Anhaltska v Dráž-
ďanech.   

Jakub Kašpar, 
MŽP 

Německý ministr životního prostředí slíbil 
pomoc proti ilegálním dovozům odpadů 

Dne 2. března na jednání o nelegálním dovozu odpadů z Němec-
ka do České republiky, které proběhlo v Drážďanech, tlumočili 
zástupci českého ministerstva životního prostředí znepokojení 
úřadů i veřejnosti. Předložili německým kolegům dokumentaci 
skládky v Libčevsi na videozáznamu i přímé vzorky odpadků. 
Zároveň je vyzvali k účinné a aktivní spolupráci. Ti přislíbili, že se 
všemi předloženými podněty budou neprodleně zabývat. Česká 
strana požaduje:  
• odebrání nelegálně dovezeného odpadu zpět na náklady ně-

meckých firem, které z podvodného vývozu profitovaly 
• konkrétní harmonogram odvozu odpadů tam, kde se už poda-

řilo určit viníka 
• důsledné dodržování nařízení EU o přepravě odpadů (každý, 

kdo vyváží odpad si podle něj musí ověřit, zda jej veze do 
zařízení, které má oprávnění k nakládání s odpady) 

• aby výstupy z mechanicko-biologické úpravy (MBÚ) odpadů 
podléhaly v Německu notifikaci (tedy aby byl jejich transport 
schválen písemně úřady v zemi vývozce i dovozce) – to 
umožní důslednější kontrolu a regulaci  

• aby prověřily evidenci firem, které odpad do ČR vyvážely 
(bylo by možno zdokumentovat jejich aktivity a doložit další 
případné případy nelegálních dovozů) 

• aby Německo podpořilo české výhrady k návrhu nové evrop-
ské směrnice o odpadech  

Zástupci českého Ministerstva životního prostředí opět zdůraznili, 
že je do České republiky zakázán dovoz odpadu k odstranění ve 
spalovnách komunálního odpadu či na skládkách.               (MŽP) 

Česko-německá jednání o nelegálním 
dovozu odpadů budou pokračovat 

Společně jednali o členství 
ČR v EU, o spolupráci v rámci 
Interreg III, zabývali se také 
otázkami rozvoje venkova, 
územního plánování a v ne-
poslední řadě vedli diskusi 
nad "komunální" politikou EU. 
 "Bavorsko se dobře vypořá-
dalo s venkovským prosto-
rem, v tomto smyslu je pro 
nás jistým vzorem, především 
ve smyslu malých sídel a 
jejich budoucnosti. Nové plá-
novací období 2007 - 2013 
nám dává příležitost, aby-
chom v česko-bavorském 
prostředí zlepšili životní pod-
mínky lidí na obou stranách 
hranice," uvedl Martínek. Řekl 
také, že česká vláda se zabý-
vala otázkou vývozu odpadu 
do ČR. "Rád bych poděkoval 
za vstřícný přístup Bavorska k 
tomuto problému," dodal. 
"Ekologické problémy si chce-

me řešit v Bavorsku sami. 
Nechceme žádné vývozy 
našeho odpadu do zahraničí, 
vše si chceme likvidovat u 
nás. Naši další spolupráci by 
to zcela jistě nemělo narušit," 
reagoval Huber. 
"Pro přeshraniční spolupráci 
jsou určeny některé Evropské 
strukturální fondy. V rámci 
programu Interreg III jsme 
uskutečnili celou řadu kofi-
nancování. Nyní stojíme před 
dalším plánovacím obdobím 
2007 - 2013 a společně před 
nalezením a vytvořením tako-
vých struktur, které umožní 
regionům obstát v konkurenci. 
Věřím, že i v příštích letech 
budete s našimi projekty sou-
hlasit," uvedl prezident Bavor-
ského okresního sněmu Theo 
Zellner. 

Radka Burketová, 
tisková mluvčí MMR 

Bavorsko prý žádné vývozy 
odpadu do zahraničí nechce 
Poslední únorový čtvrtek přijal ministr pro místní rozvoj 
ČR Radko Martínek Bavorskou hospodářskou delegaci 
vedenou státním ministrem hospodářství, infrastruktury, 
dopravy a technologie Erwinem Huberem.  

cím cílem je zapojení regionálních aktérů                
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Na programu jednání vlády ČR 
byl dnes i Národní rozvojový 
plán ČR (NRP), klíčový doku-
ment pro čerpání peněz z fon-
dů EU v příštím programova-
cím období 2007 – 2013. Pro-
střednictvím programů fondů 
EU může ČR v budoucnu zís-
kat až sto miliard korun ročně. 
NRP obsahuje strategii pro 
realizaci programů fondů EU v 
letech 2007-13. NRP vychází 
ze současné podoby návrhů 
nařízení ke Strukturálním fon-
dům (FS) a Fondu soudržnosti 
a opírá se o klíčové evropské i 
domácí strategické dokumen-
ty. NRP je i nejvýznamnějším 
východiskem pro tvorbu Ná-
rodního strategického refe-
renčního rámce (NSRR) ČR 
pro období 2007 – 2013: doku-

mentu, jehož podoba bude 
vyjednávána s Evropskou ko-
misí v druhé polovině tohoto 
roku.  
NRP klade primární důraz na 
posilování konkurenceschop-
nosti klíčových oblastí hospo-
dářství a Česka jako celku. 
Základní princip říká, že 
„konkurenceschopná česká 
ekonomika přispěje k celkové 
konkurenceschopnosti EU“. 
Hlavním cílem NRP je přemě-
na socioekonomického pro-
středí ČR v souladu s principy 
udržitelného rozvoje tak, aby 
byla přitažlivým místem pro 
realizaci investic, práci a život 
obyvatel. Prostřednictvím trva-
lého posilování konkurence-
schopnosti bude dosahováno 
udržitelného růstu, jehož tem-

po bude vyšší než průměrný 
růst EU 25. ČR bude usilovat o 
růst zaměstnanosti a o vyváže-
ný a harmonický rozvoj regio-
nů, který povede ke zvyšování 
úrovně kvality života obyvatel-
stva.  
NRP byl zpracován širokým 
expertním týmem pod vedením 
Řídicího a koordinačního výbo-
ru (ŘKV), jenž byl v gesci Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR 
zřízen coby nejvyšší orgán pro 
přípravu naší země na čerpání 
unijních zdrojů v letech 2007 – 
2013. Práce na NRP byly za-
hájeny v polovině roku 2005 a 
do jeho zpracování byli v rámci 
několika pracovních skupin 
zapojeni zástupci orgánů státní 
správy, regionů soudržnosti 
NUTS II, Českého statistické-

ho úřadu, 
Hospodář-
ské komory 
a dalších 
s u b j e k t ů 
reprezentu-
jících akademický sektor, pod-
nikatele, odbory i neziskovou 
sféru. NRP tedy vznikal na 
základě  principu partnerství a 
aktéři měli možnost ho svými 
připomínkami významně ovliv-
nit. Návrh NRP byl prezento-
ván i veřejnosti, jíž ho zástupci 
MMR představili 16. ledna. Na 
sérii regionálních kulatých sto-
lů ho poté zájemcům z řad 
neziskového sektoru i široké 
veřejnosti prezentovali zástup-
ci Centra pro komunitní práci.  

Radka Burketová, 
tisková mluvčí MMR 

Vláda projednala Národní rozvojový plán ČR 

Podpisem rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace byl dnes slavnost-
ně zahájen dvouletý projekt 
„Ústecký kraj – kraj přírody i 
člověka“. Rozhodnutí společně 
podepsali v budově ústeckého 
hejtmanství ředitel odboru 
vnějších vztahů MŽP Jakub 
Kašpar a náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje Radek Vonka. 
Projekt, který bude koordinovat 
právě Ústecký kraj, bude finan-
cován z Operačního  programu 
Rozvoj lidských zdrojů. Na 
Ústecko tak na vzdělávání a 
poradenství v oblasti životního 
prostředí a udržitelného rozvo-
je přijde 11 miliónů korun. 
„Hlavním cílem je posílení vý-
znamu ekologických center a 
umožnit jim, aby se stala re-
spektovanými pomocníky při 
řešení ekologických problémů 
v kraji,“ uvádí Jakub Kašpar. 
„Díky projektu vzniknou čtyři 
nová ekocentra v okresech 
Louny, Kadaň, Teplice a Žatec, 
které dosud patřily mezi jakási 
‘bílá místa’ environmentálního 
vzdělávání,“ dodává Kašpar. 

V rámci projektu budou vyško-
lení noví ekologičtí poradci pro 
veřejnost i pro veřejnou správu 
(například v oblasti místních 
Agend 21), projekt ale přinese i 
možnost poradenství a konzul-
tací pro farmáře či vlastníky 
pozemků. Projekt se také za-
bývá problematikou rekultivací, 
či domácího i komunitního 
kompostování. 
Partnery projektu jsou Středis-
ko ekologické výchovy SEVER 
Litoměřice, ČSOP TILIA Ústí 
nad Labem, EKODOMOV se 
sídlem v Praze, Univerzita J.E. 
Purkyně v Ústí nad Labem, 
Podkrušnohorský zoopark 
Chomutov a Střední školy Edu-
chem, a.s., se sídlem v Mostě. 
Další informace: 
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/
pages/op_lidske_zdroje 
http://www.esfcr.cz 
http://www.kr-ustecky.cz 
http://www.sever.ecn.cz 
http://www.zoopark.cz 
http://www.volny.cz/tiliacz 
http://fzp.ujep.cz 
http://ekodomov.cz 

Projekt „Ústecký kraj – kraj 
přírody i člověka“ zahajuje Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko o.p.s., která sdružuje 

obce a podnikatele na území mikroregionů Budějovicko – sever 
a Lišovsko, zahájila dotazníkové šetření mezi občany. „Jde o 
jednu z aktivit v rámci projektu LEADER +, který skupina v le-
tošním roce dokončí,“ uvedl předseda správní rady skupiny a 
starosta obce Borek Václav Fučík. V dotazníkovém šetření bu-
dou osloveny všechny domácnosti a to formou dopisu s odpov-
ědní obálkou. „Občané budou moci dotazník vyplnit i elek-
tronicky, když navštíví internetovou stránku zpracovatele ankety 
www.g-project.cz,“ doplnil ředitel stejnojmenné agentury Jan 
Šmidmayer. Otázky v dotazníku se týkají názorů občanů na 
oblast školství, významu cestovního ruchu, kvality komunikací 
či úroveň informovanosti o záležitostech v obci. „Na vyplnění 
dotazníku jsme občanům stanovili 7 dní, vyhodnocení bude 
provedeno v únoru,“ sdělil Šmidmayer. Tvorby ankety podpořil 
majitel Restaurace a vinárny Na Růžku v Hluboké nad Vltavou. 
„Tři vylosovaní občané obdrží poukázky na večeři v hodnotě 
1000 Kč,“ přiblížil Šmidmayer. Výsledky ankety budou využity 
pro další činnost skupiny a obou mikroregionů a zároveň budou 
předány všem 18 ti obcím.  
Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko pro letošní rok připra-
vuje podání žádosti o grant z programu LEADER ČR. V případě 
úspěchu by v letošním roce mohla ve své oblasti rozdělit mezi 
zdejší obce a podnikatele okolo 4 mil. Kč. „Jisté je, že v le-
tošním roce zprovozníme vlastní internetovou stránku a vydáme 
materiály propagující náš region. Pokud by ještě vyšla žádost v 
LEADER ČR a my už mohli peníze přímo rozdělovat, tak to byl 
z naší strany další krok kupředu,“ glosuje ambice předseda 
skupiny Václav Fučík.   Dotazníkové šetření bude provedeno v 
těchto 18 obcích: Adamov, Borek, Hluboká nad Vltavou, Hosín, 
Hrdějovice, Hůry, Hvozdec, Chotýčany, Jivno, Libín, Libníč, 
Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Úsilné, Vitín, Zvíkov.  

JUDr. Jan Šmidmayer, smidmayer@g-project.cz  

Obce se zajímají o názory občanů  
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V Jihlavě byl ve středu 22. února  zahá-
jen projekt, jehož cílem je poskytovat 
vzdělávací, poradenské a informační 
služby především farmářům a také při-
spět k rozšiřování podnikatelských 
aktivit a aktivit místních samospráv         
k udržitelnému rozvoji venkova ve 
dvou krajích – Jihomoravském a na 
Vysočině.  
Dvouletý projekt „Síť informačních center 
zaměřených na agro-environmentální 
programy v Jihomoravském kraji a kraji 
Vysočina“ fakticky zahájili ředitel odboru 
vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar             
a předseda EPOSu - Spolku poradců             
v ekologickém zemědělství ČR Roman 
Rozsypal podpisem rozhodnutí o přidělení 
dotace v celkové výši 13,7 milionu Kč. 
Projekt bude realizovat EPOS spolu                
s dalšími 15 partnerskými organizacemi, 
které v obou krajích vytvoří celkem šest-
náct informačních center. Mezi partnery 
jsou i krajské úřady Jihomoravského kraje 
a kraje Vysočina. 

„Cílem projektu je především poskytování 
informací a pro farmáře a další podnikate-
le na venkově, zaměřené především na 
takzvaná agro-environmentální opatření. 
Tedy na způsoby ekologicky šetrného 
hospodaření v krajině, na něž je možné 
získat i finanční podporu z národních              
i evropských zdrojů,“ vysvětluje Jakub 
Kašpar. „Chceme tak podpořit odpovědné 
farmáře, včetně certifikovaných ekologic-
kých farem,“ dodává Kašpar.  Samotný 
projekt přinese čtyři nová pracovní místa 
a jeho aktivity by měly vést k vytváření 
dalších pracovních míst i ekonomických 
příležitostí pro podnikatele na venkově. 
Pro většinu okresů obou krajů je typická 
nadprůměrná nezaměstnanost. Oba kraje 
mají výborné podmínky pro ekologické 
zemědělství, přitom je zde jen šedesát 
sedm ekologických farem a pouhých 9,4 
tisíce hektarů zemědělské půdy v ekolo-
gickém režimu hospodaření. Právě ekolo-
gické zemědělství je velmi perspektivní 
odvětví, které zažívá v Evropě nebývalý 

rozvoj. Počet lidí, kteří se chtějí kupovat 
potraviny šetrné ke zdraví i přírodě, totiž 
stále stoupá.  
Partneři projektu:  ZERA, Zemědělská a 
ekologická regionální agentura Náměšť 
nad Oslavou, PRO-BIO prodej a marke-
ting biopotravin Moravské Knínice, ZO 
ČSOP ADONIS Mikulov, Beseda Jihlava, 
Regionální agrární komora JmK, Rezekví-
tek, PRO-BIO regionální centrum Jižní 
Morava v Pavlově, Mikroregion Telčsko, 
PRO-BIO regionální centrum Vysočina, 
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny ČR, Správa 
národního parku Podyjí, ZO ČSOP Po-
nikva Blansko, Střední odborná škola 
zemědělská Humpolec. 
Další informace:  
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_l
idske_zdroje 
http://www.esfcr.cz 
http://www.epos.ecn.cz 

(MŽP) 

Podpora šetrnému zemědělství na Vysočině a jižní Moravě 

MŽP vyhlašuje každoročně 
výběrové řízení na projekty 
NNO, zabývající se problema-
tikou ochrany životního pro-
středí. Ekologické organizace 
již na podzim 2005 předložily 
do soutěže celkem 378 projek-
tů.  
• Grantový program Minister-

stva životního prostředí byl 
zaměřen na následující 
skupiny programů:ochrana 
přírody a krajiny 

• zapojování veřejnosti do 
rozhodování v oblasti život-
ního prostředí 

• udržitelný rozvoj na místní 
a regionální úrovni, Místní 
agendy 21 

• poskytování informací              
o životním prostředí 

• environmentální výchova, 
vzdělávání a osvěta 

Stejně jako v předchozích le-
tech, i v letošním roce převy-
šovala požadovaná částka 
několikanásobně 20 milionů 
Kč, které má MŽP pro tento 
účel k dispozici. „Je nám líto, 
že nemůžeme podpořit více 
projektů, neboť mnohé z těch 
odmítnutých jsou  také velmi 
kvalitní. Doufám, že žadatelé s 
nimi uspějí u některého z ji-
ných potenciálních donorů,“ 
říká ředitel odbo-
ru vnějších vzta-
hů MŽP Jakub 
Kašpar.  
V ochraně příro-
dy putuje letos 
podpora napří-
klad projektům na 

ochranu netopýrů, likvidaci 
invazních druhů rostlin nebo 
provozování sítě  záchranných 
stanic pro handicapované živo-
čichy. Zajímavý projekt zamě-
řený na rozvoj trhu místních 
produktů v jižních Čechách 
nebo projekty na zavádění 
místních Agend 21 v malých 
obcích dosáhly na podporu          
v programu udržitelný rozvoj 
na místní i regionální úrovni.  
Již tradičně bývá nejvíce pro-
jektů v oblasti environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty. 
Letos budou podpořeny napří-
klad aktivity  pro rodiny s dětmi 
na Toulcově dvoře v Praze, 
Ekologické dny Olomouc, 
osvětové akce o pasivních 

domech, veletrh 
ekologických výu-
kových programů 
sdružení Pavučina 
a mnoho dalších. 
 V roce 2006 bude 
vycházet  s finanč-
ní podporou MŽP      

i řada environmentálních perio-
dik jako Sedmá generace, 
EkoList, zpravodaj ekologické 
výchovy Bedrník nebo časopis 
brněnských ochránců přírody 
Veronica.  
Mezi podpořenými občanskými 
sdruženími a obecně prospěš-
nými společnostmi jsou jak 
velké organizace, jako je Čes-
ký svaz ochránců přírody, 
Hnutí DUHA, Arnika nebo Čes-
ká společnost ornitologická, 
tak také organizace menší, 
jako např. Sdružení Krajina, 
Ametyst Plzeň nebo Ornita. 
Celkový přehled projektů, které 
dostanou v letošním roce grant 
MŽP z tohoto programu, na-
jdete na adrese: 
http://www.env.cz/AIS/web.n
sf/pages/dotace_nno.  
Na stejné adrese najdete také 
podrobné informace o projek-
tech, podpořených v minulých 
letech.                             (MŽP) 

Ministerstvo životního prostředí rozdělí pro rok 
2006 neziskovým organizacím 20 milionů Kč 
I v letošním roce podpoří Ministerstvo životního prostředí 
projekty nestátních neziskových organizací (NNO) celkovou 
částkou 20 milionů Kč. O rozdělení této sumy mezi 88 nejú-
spěšnějších projektů rozhodla odborná komise. Její verdikt 
schválil ministr životního prostředí Libor Ambrozek.  
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Úspěšným založením sdružení 
skončila zakládající valná hro-
mada občanského sdružení 
Rozvojové partnerství Regionu 
Hranicko, která proběhla 9. 
února 2006. Prvním úkolem, 
které si sdružení předsevzalo 
je připravit region Hranicko na 
využití dotačních prostředků z 
programu LEADER, do které-
ho musí být rovnoměrně kro-
mě obcí zapojeni také spolky, 
podnikatelé a zemědělci.  
Sdružení si klade za cíl podpo-
řit rozvoj Hranicka       a vybur-
covat další podnikatele, země-

dělce a spolky k realizaci Stra-
tegie rozvoje Regionu Hranic-
ko. Důkazem, že jejich zapoje-
ní je míněno vážně, je skuteč-
nost, že mezi 24 zakládajícími 
členy výrazně převažují právě 
zástupci podnikatelů, zeměděl-
ců a spolků regionu. Každý 
zakládající člen na schůzce 
prezentoval své aktivity, který-
mi by chtěl k činnosti sdružení 
přispět. 
„Občanské sdružení mělo mít 
dlouhodobější perspektivu. 
Kromě přípravy na LEADER,  
který je pro sdružení klíčový, 

může partnerství získávat další 
dotační zdroje nebo vzdělávat 
své členy v přípravě projektů. 
Konkrétní náplň si sdružení 
stanoví samo“, upřesňuje filo-
sofii založeného sdružení Jan 
Balek, manažer rozvoje Mikro-
regionu Hranicko.  
Schůze přispěla i ke stanovení 
plánu rozvoje regionu sdružení 
na rok 2006, na který bude 
požádána dotace z programu 
LEADER ČR, který spravuje 
Ministerstvo zemědělství. Defi-
nitivní rozhodnutí padne na 
další valné hromadě 2. března 

2006 od 16 hodin ve velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu, kde mohou ke sdružení 
přistoupit další členové. 
Spolupráci veřejného a sou-
kromého sektoru podpořil Mik-
roregion Hranicko prostřednic-
tvím projektu INNOREF, díky 
kterému mohou obce využívat 
i zahraniční zkušenosti regionů 
z Řecka a Itálie. 
Další informace můžete získat 
n a  www .m i k r o r e g i o n -
hranicko.cz nebo na telefonu 
581 626 202 

Rozvoji Hranicka bude pomáhat  nové sdružení 

Na čtyři tisíce návštěvníků se v uplynulém 
víkendu (3. – 5. 2.) mohlo na veletrhu Tou-
rism expo v Olomouci seznámit s aktivitami 
a zajímavostmi regionu Hranicko. Na infor-
mačním stánku byly k dispozici informační 
materiály o obcích, o vyžití v oblasti cyklotu-
ristiky, turistických zajímavostech, volnoča-
sových a sportovních příležitostech.  
Letošní ročník byl věnován všem formám 
aktivní dovolené, kterou z Hranicka repre-
zentovali zejména cyklostezka Bečva budo-
vaná ve spolupráci s dalšími městy okresu 
Přerov a cyklotrasa  Po stopách využívání 
vodní a větrné energie, jejíž realizace se 

rozběhla v minulém roce v Mikroregionu 
Rozvodí.  
Úsilí samospráv o zlepšení života v regionu 
bylo zastoupeno mezinárodním projektem 
INNOREF a jeho dílčími projekty, díky kte-
rým obce spolupracují v oblastech jako je 
cestovní ruch, obnovitelné zdroje energie, 
obnova veřejných prostranství apod.  
Zastoupení Hranicka na veletrhu bylo zají-
mavé také tím, že na jeho organizaci podílel 
Mikroregion Hranicko ve spoluprací s Měs-
tem Hranice, Mikroregiony Záhoran a Roz-
vodí a přispěl tak k dalšímu rozvoji partner-
ství samospráv.  

Tourism expo se seznámil s aktivitami Hranicka 

Dotace z Programu obnovy 
venkova pomůže dokončit 
cyklotrasu po vodních a větr-
ných mlýnech na Hranicku.  
Zázemí v podobě odpočívek, 
stojanů na kola a infocedulí, 
které obce na trase budovaly 
v minulém roce v části regio-

nu,  bude  v tomto roce roz-
šířeno o dalších 9 obcí.          
V minulém roce vybudování 
cyklotrasy iniciovaly obce 
Mikroregionu Rozvodí.  
Cyklotrasa, která pod ná-
zvem Po stopách využívání 
vodní  a větrné energie sklízí 

úspěchy u ná-
vštěvníků ve-
letrhů cestov-
ního ruchu, 
propojuje his-
torii vodních a 
větrných mlý-
nů na Hranic-
ku.„Ostatní re-
giony a obce 
oceňují zejmé-
na fakt, že se 
nám daří spo-
lupracovat ta-

ké s podnikateli, což rozšiřu-
je možnosti vyžití na trase“, 
upřesňuje Jan Balek, mana-
žer rozvoje Mikroregionu 
Hranicko.  
Od počátku realizace se tak 
podařilo navázat spolupráci 
s podnikateli v oblasti stravo-
vání a stravování, kteří mo-
hou prezentovat své služby 
v materiálech mikroregionu.  
Momentálně se připravuje 
publikace, která zmapuje 
historii jednotlivých mlýnů a 
úsilí bude korunováno 1. 
května, kdy bude slavnostně 
otevřena soutěž pro turisty s 
názvem MLYNÁŘSKÝ KRA-
JÁNEK, ve které návštěvníci 
uplatní své vědomosti o mly-
nářství získané na trase.   

Cyklotrasa po mlýnech bude pokračovat 



Strá nk a  11 Venkovské noviny, březen 2006, číslo 2 / 2006 

Nová chemická politika: 
bezpečnost především 
Nevhodné nakládání s che-
mickými látkami stále více 
negativně ovlivňuje prostředí, 
přírodní zdroje a biodiverzitu, 
stejně tak ohrožuje právo 
člověka na život, zdraví a 
snižuje kvalitu života lidí - a to 
včetně dětí a budoucích ge-
nerací. Mnoho nebezpečných 
chemikálií se hromadí v těle 
matek a přechází na plod již  
v průběhu těhotenství. Podle 
nevládních organizací je po-
třeba zrevidovat současné 
normy používané pro výrobu 
a autorizaci chemických látek, 
které jsou stanoveny na zá-
kladě vlivů na dospělé osoby 
a nikoli na osoby nejcitlivější, 
zejména na děti ve vývinu. 
Zvláštní a mnohem větší po-
zornost by měla být věnována 
hlavně perzistentním organic-
kým látkám, akutně toxickým 
chemikáliím, chemikáliím, 
které jsou karcinogenní, mu-
tagenní nebo látkám nepřízni-
vě ovlivňujícím rozmnožova-
cí, hormonální a nervovou 
soustavu.  
Přestože znepokojenost ob-
čanů ohledně chemických 
látek vyskytujících se ve 
vzduchu, vodě, půdě ale                
i běžných spotřebních výrob-
cích narůstá, podle údajů 
European Environmaental 
Bureau stále nejsou u téměř 
90% chemických látek na trhu 
dostupné informace o jejich 
(ne)bezpečnosti. V prosazo-
vání nové chemické politiky 
by se měly bezvýhradně 
uplatnit principy předběžné 
opatrnosti, „no data – no mar-
ket“, právo na vyčerpávající 
informace, ale i další principy 
obsažené v Agendě 21 – 
princip odpovědnosti a náhra-

dy, znečišťovatel platí, účasti 
veřejnosti a další. Ty obsahuje i 
akční plán SAICM (Stra-tegický 
plán mezinárodního manage-
mentu s chemickými látkami, do 
roku 2020), po jehož důsledném 
uplatňování nevládní organiza-
ce volají. Měl by zajistit takové 
nakládání  s chemickými látka-
mi, které vede k minimalizaci 
významných vedlejších účinků 
užívání chemických látek na 
člověka  a životní prostředí. 
Cestovní ruch a jeho limity 
Cestovní ruch není „čistý“ prů-
mysl, ale ve velkém spotřebová-
vá zdroje, využívá půdu, produ-
kuje odpady a způsobuje dra-
matický nárůst znečištění způ-
sobené dopravou, které přispívá 
kromě jiného ke změně globál-
ního klimatu. Turismus má i řa-
du negativních sociálních dopa-
dů na místní obyvatele, zejmé-
na na znevýhodněné skupiny – 
původní populace, ženy, chudé 
obyvatelstvo. Nevládní organi-
zace proto volají po regulaci 
tohoto odvětví jak v rovině envi-
ronmentální, tak v rovině kultur-
ní a etické, se zapojením a  
prospěchem pro místní komuni-
ty, ochranou jejich práv a re-
spektováním tradičních hodnot 
a znalostí. Limity cestovního 
ruchu je potřebné identifikovat a 
stanovit dříve, než dojde k ne-
vratným změnám. To znamená 
právě teď. Jedněmi z hlavních 
konkrétních požadavků směrem 
k národním vládám, které je 
potřeba zapracovat do národ-
ních akčních plánů, je podpora 
environmentálně šetrných způ-
sobů dopravy a snížení celko-
vého objemu dopravy spojené-
ho s cestovním ruchem. Cestou 
k tomu by mělo být mimo jiné 
uplatnění nástrojů SEA, zavá-
dění a prosazování legislativ-
ních nástrojů, internalizace ex-

Co letos vzkazují „nevládky“ ministrům 
životního prostředí? změní tento trend, jsou nutné. 

Udržitelná výroba a spotřeba 
přitom není jen otázkou vě-
deckého rozvoje a zlepšení 
technologií, ale jednoznačně  
i politické vůle a hodnot, které 
určují společenský vývoj. 
Jinými slovy je nutné nastar-
tovat takový rozvoj,ve kterém 
je zabezpečení potřeb širším 
cílem než spotřeba sama             
o sobě. Nevládní organizace 
upřednostňují pět klíčových 
oblastí, ve kterých by co nej-
rychleji měly být přijaty patřič-
né kroky: environmentální 
daňová reforma, eko-efekti-
vita, vzdělání k udržitelné vý-
robě a spotřebě a dostupnost 
informací, společenská odpo-
vědnost firem a vytváření 
kapacit v relevantních organi-
zacích. K tomu všemu jsou 
potřeba, jak bylo dohodnuto    
v Johannesburgu, národní 
akční plány. 
Jaké jsou přednosti dia-
logu UNEP a NNO? 
UNEP byl jedním z prvních 
orgánů OSN, který objevil 
potenciál a výhody spoluprá-
ce s občanským sektorem            
a plně uznává jejich úlohu při 
prosazování zájmů v ochraně 
životního prostředí. Projevilo 
se to poprvé v plné síle již na 
konferenci OSN  roce 1972 
ve Stockholmu, kdy byly ne-
vládní organizace přizvány           
k jednání. Nevládní organiza-
ce sdružené pod hlavičkou 
UNEP spolupracují mezi se-
bou, čímž se celkově zvyšuje 
kapacitu tohoto sektoru. Tyto 
organizace také šíří povědo-
mí o aktivitách UNEP na ná-
rodní, regionální a meziná-
rodní úrovni (v ČR viz. Národ-
ní komitét UNEP Česká re-
publika www.unep.cz.) 
Celý text požadavků nevlád-
ních organizací Evropského 
regionu ze 7. fóra občanské 
společnosti UNEP (listopad 
2005) najdete na: 
http://www.unep.org/dpdl/
civil_society/GCSF/
Contributions/
statement_europe.pdf. 
Za ĆR se setkání zúčastnil 
Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a 
Nadace Partnertsví.  

Mgr. Barbora Šafářová, 
Ústav pro ekopolitiku 

terních nákladů spojených           
s dopravou, dále pak systema-
tické vzdělávání k udržitelné-
mu turismu zaměřené na změ-
nu hodnot a rozhodování a vy-
tváření kapacit pro udržitelný 
cestovní ruch. 
Úspory a environmentál-
ně šetrná energetika 
Energie je vnímána nejen jako 
motor rozvoje, ale i přímý pů-
vodce řady velkých problémů, 
kterým dnešní svět čelí a které 
ještě porostou v budoucnu. 
Všechny scénáře předpovídají 
celosvětový velký nárůst po-
ptávky po energii, zejména 
díky očekávatelnému rozvoji              
v zemích třetího světa. Přitom 
dnes se téměř 80 % veškeré 
energie na světě získává z fo-
silních paliv, které nejvíce 
ohrožují životní prostředí a 
zdraví člověka.  
Nevládní organizace vyzývají 
vlády, aby přesunuly investice 
a dotace z oblasti fosilních 
paliv a jaderné energetiky do 
oblasti obnovitelných zdrojů         
a rozvoje moderních úspor-
ných technologií s vysokou 
energetickou efektivitou. Od-
hady mluví o tom, že celou 
polovinu z předpokládaného 
globálního nárůstu emisí lze 
omezit samotným zvýšením 
energetické efektivity. Vlády 
mohou hrát významnou roli při 
vzdělávání a vytváření kapacit 
pro úspory, zvyšování efektivi-
ty a využívání vhodných tech-
nologií. Přestože možnosti 
získávání energie, které vý-
znamně snižují emise, jsou 
známé a technologicky prove-
ditelné – např. solární, větrná, 
geotermální, energie získaná 
z vody či biomasy - stále chybí 
politické klima pro implemen-
taci těchto řešení.  
Udržitelná spotřeba a vý-
roba: od závazků k akci  
Za jednu z hlavních příčin 
postupující devastace životní-
ho prostředí se považují neu-
držitelné vzorce výroby a spo-
třeby, typické pro rozvinuté 
státy světa. Od 1992 a přijetí 
Agendy 21, která toto nebez-
pečí odráží, se nestalo nic, co 
by tento trend zvrátilo nebo 
alespoň významněji změnilo. 
Naopak jej umocnil dynamický 
rozvoj některých států „třetího 
světa“. Strategie a akce, které 

Chemické látky, cestovní ruch, energie a udržitelná výroba a spotřeba jsou horká politická témata, která měla být kromě jiného diskutována na globálním fóru ministrů životního prostředí v únoru 2006 v Dubaji. Nevládní organizace pod hlavičkou UNEP v Evropě (United Nations Environment Pro-gramme, Program OSN pro životní prostředí) sestavily v rámci regionálního přípravného setkání v listopadu 2005 v Ženevě svoje priority, které představily ministrům při únoro-vém zasedání. Proč byla vybrána právě tato témata a jaké jsou v současnosti v těchto oblastech hlavní návrhy a poža-davky nevládních organizací směrem k fóru ministrů? 
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Nejistota, obavy z budoucnosti a dopadu 
nového zákona o sociálních službách, 
nejednotnost přístupů, odlišné cíle, skep-
se, ale i naděje a chuť hledat možnosti 
plynoucí z komunitního plánování sociál-
ních služeb. Tak lze charakterizovat pře-
vládající názory a pocity zástupců kraj-
ských samospráv, se kterými se setkali 
zpracovatelé projektu v listopadu a pro-
sinci 2005, kdy se uskutečnila série ná-
vštěv na krajských úřadech ve všech čtr-
nácti krajích České republiky. Představite-
lé krajských samospráv i odborná veřej-
nost se však shodují v tom, že komunitní-
mu plánování sociálních služeb v tuto 
chvíli chybí jednotný systém i síť poradců, 
odborníků, na které by se v průběhu pro-
cesu mohli obrátit. Aktivity a plánované 
výsledky probíhajícího projektu proto při-
vítali s velkým zájmem. 
V každém kraji se zástupci zpracovatelů 
setkali s radními krajské samosprávy od-
povědnými za sociální oblast a vedoucími 
příslušných odborů krajských úřadů. Cí-
lem setkání bylo, kromě informovování o 
probíhajícím projektu, především hledat 
společně způsob výběru budoucích kraj-

ských metodiků a nabídnout účast v tomto 
vzdělávacím programu zástupcům kraj-
ských úřadů. Diskutovalo se také o posta-
vení budoucích krajských metodiků, o ná-
zoru a zkušenostech s metodou komunit-
ního plánování sociálních služeb a souvi-
sející otázkou financování takových akti-
vit.  
Ve všech krajských úřadech využili nabíd-
ku projektu a přihlásili své zástupce do 
vzdělávacího programu pro krajské meto-
diky. Ten začíná 20.února a účastní se ho 
více než 70 vybraných zájemců z celé 
České republiky. 
V krajích, kde se již komunitnímu pláno-
vání sociálních služeb věnují, vyplynula z 
diskuse otázka, jak nynější způsob pláno-
vání sladit s novými metodikami komunit-
ního plánování, které jsou jedním z pláno-
vaných výsledků probíhajícího projektu.  
Velká nejistota panuje ohledně nového 
zákona o sociálních službách. V tuto chví-
li není jasné, kdy a v jaké podobě vstoupí 
v platnost, zda bude ukládat povinnost 
„střednědobých strategických plánů soci-
álních služeb“, a jaké přechodné období 

pro splnění této povinnosti bude stanove-
no. Ve chvíli, kdy bude zákon definitivně 
přijat, hrozí riziko, že procesy plánování 
systému rozvoje sociálních služeb se 
změní jen na snahu “mít komunitní plán”.  
Právě metodický servis budoucích kraj-
ských metodiků by pak měl fungovat jako 
účinná brzda této snahy mít za každou 
cenu plán, ale jen na papíře. Jedním ze 
základních argumentů probíhajícího pro-
jektu je konstatování, že plán, který je 
cílem a nikoli prostředkem systému rozvo-
je, není kvalitním výsledkem kvalitního 
procesu komunitního plánování se všemi 
jeho principy. 
Další důležitou otázkou bylo další využití 
a financování budoucích krajských meto-
diků. Ve 12 krajích ze 14 se podařilo při 
schůzkách dojít k jasné dohodě, že kraj 
bude podporovat metodickou činnost for-
málně (metodický tým by měl fungovat 
pod hlavičkou nějaké organizace) a zej-
ména, že budou nebo již jsou vytvořeny 
podmínky pro finanční zajištění práce 
budoucích krajských metodiků ve formě 
využití fondů EU.                  Zdeněk Říha  

JEDNOTNÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Krajské samosprávy by přivítaly 

Komunitní plánování je v České 
republice zaváděno Ministerstvem 
práce a sociálních věcí podle brit-
ských zkušeností již od roku 1999. 
Do současné doby bylo v procesu 
komunitního plánování postupně 
zapojeno několik desítek měst 
téměř ve všech krajích ČR. Komu-
nitní plánování sociálních služeb 
(KPSS) však bylo na různých mís-
tech prováděno různým způsobem a 
odlišnými metodami, tudíž i s různý-
mi výsledky a v rozdílné kvalitě. Z 
těchto důvodu a na základě připra-
vovaného zákona o sociálních služ-
bách vypsalo MPSV veřejnou za-
kázku, která má dosavadní procesy 
sjednotit, vytvořit ucelený systém 
vzdělávání a poskytnout dlouhodo-
bou podporu v KPSS. 
Komunitní plánování sociálních slu-
žeb je plánování sociálních služeb 
na místní a regionální úrovni. KPSS 

zajišťuje efektivní fungování sociál-
ních služeb a umožňuje účelně vyu-
žívat finančních prostředků. To kon-
krétně znamená, že služby jsou 
dostupné, jsou na kvalitativně vyšší 
úrovni, reagují na aktuální potřeby 
uživatelů, jsou transparentní, finanč-
ní prostředky jsou vynakládány jen 
na takové služby, které jsou potřeb-
né apod. 
Hlavním charakteristickým znakem 
komunitního plánování je důraz kla-
dený na zapojování všech, kterých 
se zpracovávaná oblast týká, na 
partnerství, dialog a vyjednávání a 
na dosažení výsledku, který je přijat 
a podporován většinou účastníků. 
Komunitního plánování sociálních 
služeb se účastní zejména obec 
nebo kraj, jako zadavatelé služby a 
dále poskytovatelé a uživatelé soci-
á lních služeb a veřejnost.  
                                    Zdeněk Říha  

Vysvětlujeme: Co je komunitní 
plánování sociálních služeb ? 

Cílem projektu je zajistit metodicky jednotný přístup 
k plánování sociálních služeb na místní a regionální 
úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělá-
vání a metodické podpory pro plánování sociálních 
služeb. Projekt realizují na základě veřejné zakázky 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR organizace 
Komunitní plánování o.p.s., Centrum pro komunitní 
práci,  Domov sv. Anežky o.p.s. a Katedra antropo-
logie Filosofické fakulty ZČU v Plzni. Projekt je spo-
lufinancován Evropskou unií z Evropského sociální-
ho fondu a vládou České republiky. 

Komunitní plánování o.p.s. 
 
Sekretariát KPSS 
Dvořákova 21 
PSČ: 370 01 
České Budějovice 
 Tel.: 774 050 409 E-mail: info@kpss.cz http://www.kpss.cz/ 
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Do vzdělávacích seminářů se 
přihlásily pečovatelky ze Mšena, 
Řepína, Mělnického Vtelna, 
Chorušic, Vysoké a Kadlína, 
dále pracovnice Domova senio-
rů ze Mšena a pracovnice chrá-
něného bydlení z Nebužel. 
Realizátorem vzdělávacích akcí 
je občanské sdružení ZAHRA-
DA, které svým projektem zamě-
řeným na profesionalizaci soci-
álních služeb, bylo úspěšné ve 
výběrovém řízení a získalo fi-
nanční prostředky z Globálního 
grantu, který je určen pro nestát-
ní neziskové organizace v rámci 
Operačního programu rozvoje 
lidských zdrojů. 
Vzdělávání je rozloženo do tří 
modulů, účastnice jsou školeny 

podle doporučené metodiky 
ministerstva práce a sociálních 
věcí. Celkový rozsah vzdělávání 
je 80 hodin a po ukončení obdr-
ží účastnice osvědčení o absol-
vování vzdělávání. Školení pro-
bíhá v Komunitním centru ZA-
HRADA v areálu bývalé evange-
lické fary v Nebuželích. 
V současné době se v Parla-
mentu ČR projednává návrh 
zákona o sociálních službách, 
který bude mít dopad i do nej-
menších obcí v zajištění dostup-
nosti  těchto veřejných služeb.  
Hana Vlčková, o.s. ZAHRADA, 
kontakt:  
hana.vlckova@quick.cz, 
mobil: 603463582 

Evropské peníze podpoří kvalitu sociálních služeb  
v mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska 
S podporou finančních prostředků ze strukturálních fondů - 
konkrétně z Evropského sociálního fondu - a státního roz-
počtu České republiky byl počátkem února zahájen druhý 
modul vzdělávání pracovnic sociálních služeb, které se po-
skytují na území členských obcí mikroregionu Sdružení obcí 
Kokořínska. 

Náměstek a zástupce 
hejtmana Radek Vonka a 
krajský radní Pavel Kouda 
jednali 1. března s ředitelem 
Střední zahradnické a země-
dělské školy A.E. Komerse 
Děčín – Libverda Libore 

Kuntem o realizaci projektu 
se „Zahradnicko zemědělské 
vzdělávací centrum Ústecké-
ho kraje Libverdský dvůr“. 
„V rámci tohoto projektu by se 
mělo v Libverdě vzniknout 
vzdělávací centrum pro za-

hradníky, zemědělce nebo 
ekology. Centrum však nebude 
určeno jen pro studenty střed-
ních škol, využívat by ho měli i 
pedagogové nebo účastníci 
rekvalifikačních kurzů,“ uvedl 
ředitel školy Libor Kunte. Jed-
ná se o jeden z prvních projek-
tů, který byl v roce 2004 před-
ložen do Společného regionál-
ního operačního programu.  
„Náklady na realizaci projektu, 
který je financován z evrop-
ských fondů, státní dotace a 
příspěvku kraje, by měly být 
bezmála 25 milionů korun, kraj 
přispěje přibližně sedmi milio-
ny korun,“ uvedl náměstek 
hejtmana Radek Vonka.    
Projekt počítá s tím, že kapaci-
ty centra bude využívat nejen 
zemědělská škola z Libverdy 
ale i další, podobně zaměřené 

školy a učiliště z Ústeckého 
kraje. Projekt se skládá z tech-
nologické a stavební části.          
V technologické je řešen ná-
kup moderních zemědělských 
strojů a vybavení, které budou 
žáci využívat, stavební pak 
řeší rekonstrukci budovy ve 
které vzniknou ubytovací kapa-
city a prostory pro výuku. 
„Studenti v Libverdě dostanou 
možnost pracovat s moderními 
stroji a novým technickým vy-
bavením. Doufám, že tento 
projekt by mohl sloužit jako 
příklad dobrého využití evrop-
ských peněz pro další zvýšení 
kvality vzdělávání v našem 
kraji,“ poznamenal radní Pavel 
Kouda. 

Vojtěch Krump, 
kancelář hejtmana 
Ústeckého kraje 

Vznik vzdělávacího centra v Libverdě 
podpoří Ústecký kraj sedmi miliony korun  



Centrum pro komunitní práci 
CpKP je nezisková organizace, která po-
skytuje služby všem zájemcům  z veřejné 
správy, občanských organizací a soukro-
mého sektoru především v těchto oblas-
tech:  
Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji  obcí, 
měst a krajů. Navrhujeme a realizujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním plánování a rozhodování.   
Místní udržitelný rozvoj. Poskytujeme konzultační služby 
při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekono-
mický rozvoj při respektování principů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie 
mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních 
rozvojových projektů 
Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj 
ČR.  Prosazujeme principy partnerství   a transparentního 
rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a NN0 při pří-
pravě a využívání Strukturálních fondů.  
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních nezisko-
vých organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme 
semináře a vzdělávací kurzy  s cílem posílit neziskový sek-
tor.   
Další informace najdete na www.cpkp.cz 

V březnu 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 3. března 2006, distribuce od 7. března 2006. 
Příští uzávěrka je v úterý 31. března 2006. 
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Předsedou Unie nestátních 
neziskových organizací Olo-
mouckého kraje (UNO) byl na 
krajském sněmu (v sobotu 25. 
února 2006 v slavnostním 
sále Vojenské nemocnice 
Klášterní Hradisko  v Olomou-
ci) zvolen Jiří Rudolf z Nadač-
ního fondu regionální spolu-
práce, o.p.s., který je také 
asistentem europoslance Ja-
na Březiny. Ve volbách získal 
24 hlasů na předsedu. 
Václav Keprt - ředitel Arci-
diecézní charity Olomouc zís-
kal 20 hlasů a stal se místo-
předsedou UNO. Druhým 
místopředsedou UNO je Ro-
man Haken, ředitel Centra pro 
komunitní práci (CpKP) střed-
ní Morava, které sídlí v Přero-
vě. 
Dalšími šesti členy předsed-
nictva jsou: Marcela Vystrčilo-
vá (Okresní sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, Olo-
mouc), Tomáš Šulák (Místní 
akční skupina "MAS - Partner-
ství Moštěnka"), Marie Sch-
warzerová (Charita Prostějov), 
Iva Síbrová (Centrum pro 
zdravotně postižené Olo-
mouckého kraje, Přerov), Bo-

humil Ramert (Společnost pro 
regionální rozvoj Šumperk, 
o.p.s.) a Marie Svobodová 
(CIPOS Prostějov). 
Krajský sněm UNO schválil 
také Statut UNO, jednací a 
volební řád UNO. Hlasování 
bylo pro 55, proti 1, nikdo se 
nezdržel. 
Unie nestátních neziskových 
organizací Olomouckého kraje 
je dobrovolným nezávislým 
sdružením bez právní subjek-
tivity, které sdružuje nestátní 
neziskové organizace regis-
trované jako občanské sdru-
žení, obecně prospěšná spo-
lečnost, nadační fond, nadace 
nebo církevní právnická oso-
ba. Posláním UNO je podpo-
rovat nestátní neziskové orga-
nizace Olomouckého kraje           
a jejich zájmy, které jsou v 
souladu s principy občanské 
společnosti. 
Více informací poskytnou: 
Jiří Rudolf, tel. 602 530 701 
Václav Keprt, tel. 585 229 380 
Roman Haken, tel. 777 793 
711 
Eva Bradová, tel. 775 764 412 
 - euromanažer pro neziskové 
organizace 

Unie neziskových organizací (UNO) 
Olomouckého kraje zvolila nové vedení 

Čerpání peněz z evropských 
zdrojů a spolupráce na rozvoji 
Olomouckého kraje byly hlav-
ními tématy konference ne-
ziskových organizací pořáda-
né v sobotu 25. února v pro-
storách Klášterního 
Hradiska  v Olomou-
ci. Akci zorganizova-
la Unie nestátních 
neziskových organi-
zací Olomouckého 
kraje ve spolupráci s 
krajem. Konference 
byla součástí projek-
tu Partnerství pro 
rozvoj Olomouckého 
kraje podporovaného 
Evropskou unií. Zú-
častnilo se jí na 150 
představitelů organi-
zací.  
Neziskové organiza-
ce mají v řadě v řadě 
případů problémy s 
čerpáním prostředků 

ze zdrojů EU. Důvodem je 
především systém, v němž 
podporu získávají až dodateč-
ně po ukončení projektu. 
Scházejí jim tak peníze,            
z nichž by záměry realizovaly. 

Konference hostila na 150 zástupců neziskových organizací 
Kraj proto začal některým z 
nich poskytovat půjčky na pře-
klenutí tohoto období. Opatře-
ní se týká projektů v takzva-
ném Společném regionálním 
operačním programu určených 
na sociální integraci.  
„Věřím, že tento systém pomů-
že snadněji čerpat prostředky, 
na něž by neziskové organiza-
ce jinak jen obtížně dosáhly,“ 
uvedla na jednání náměstkyně 
hejtmana Olomouckého kraje 
Jitka Chalánková.  
Kraj neziskovým organizacím 
nabídl účast v Partnerství pro 

rozvoj Olomouckého kraje, 
především spolupráci s tak-
zvanými euromanažery a sbě-
rači projektů. Tito pracovníci 
mají na starosti připravovat 
region na co nejlepší čerpání 
evropských peněz. „V násle-
dujícím období ohraničeném 
roky 2007 až 2013 je pro náš 
kraj připraveno velké množství 
finančních prostředků. Musíme 
je však umět využít, protože 
jinak než na dobré projekty je 
nezískáme,“ uvedl první ná-
městek hejtmana Pavel Horák. 

Ivo Heger, 
tiskový mluvčí KÚOK 


