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Připravuje se otevření
Návštěvnického
centra v Lažišti
Návštěvnické centrum textilu v Lažišti u Prachatic v současné době finišuje v posledních
přípravách ke svému uvedení do zkušebního
provozu, které se bude konat a slavnostně
otevírat 17.června 2006. Návštěvnické centrum textilu, první svého druhu v České republice, vzniklo v Areálu zdraví Šumava za
podpory obce Lažiště a finančních prostředků získaných z projektu Interreg III.A.
Návštěvnické centrum je určené pro takové turisty, kteří vyhledávají zážitky v oblasti tradic a dědictví našich předků.
„Noví“ turisté se nespokojí jen
s poskytováním informací pasívní formou, ale chtějí si jejich
pravdivost i sami ověřit a mají
chuť se v dovolenkovém tempu něco nového dozvědět
a také vyzkoušet.

Lažišti je pro naši fakultu přínosné a prestižní. Vždy jsme
se snažili, aby fakulta propagovala, to nejlepší z českých
i světových vývojových postupů, a to se nám v Lažišti plně
podařilo. podařilo. Je připraveno 15 dostaveníček, která vysvětlují a ukazují procesy tvorby textilních struktur od výroby
nanovláken, předení a tkaní až
Součástí NC textilu je Interak- k tvorbě oděvů, a také specifické vlastnosti textilií,“ uvedl
tivní expozice, která vzniká ve
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. děspolupráci s vědeckými prakan Textilní fakulty TULiberec.
covníky z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci.
Kromě Interaktivní expozice
a ubytování budou pro turisty a
„Podílet se na tvorbě a konnávštěvníky připraveny turisticstrukci interaktivních pomůcek
ké interaktivní vycházkové
pro Návštěvnické centrum v
trasy po okolí. Jedná se o výle-

ty určené pro dospělé i děti, při
nichž se nebudete nudit. Při
těchto aktivních výletech můžete opět něco zažít, vyzkoušet si - a vše v příjemném
a zdravém prostředí šumavské
podhorské vesnice. Samozřejmostí jsou krátké i delší vyjížďky na kolech, návštěva blízké
Drslavické tvrze či nejrůznější
sportovní vyžití ve sportovních
zařízeních obce.

Návštěvníkům je nabízen komplex služeb - od ubytování až
po aktivní účast v zážitkové
dílně při tvorbě suvenýrů
a předmětů z textilu a filcu.
Významným benefitem pro
trávení dovolené v Návštěvnickém centru textilu je fakt, že i

Foto: CpKP

přes deštivé letní počasí nebo
zimu bez sněhové nadílky,
příjemně strávíte svůj volný
čas a ještě se můžete zábavnou formou mnohé dozvědět,
získat nové dojmy, podněty,
ale též se můžete i poučit.
Současná turistická nabídka
obce Lažiště svým návštěvníkům představuje nejnovější
trendy, které již v zahraničí
fungují a turisté je oceňují.
Pro více informací poskytne:
Radek Novotný,
předseda výkonné rady
Spolku přátel tradic,

e-mail: r_novotny@volny.cz ,
tel.: + 420 604 207 821

MAS(ky) v Česku berou LEADER útokem
V České republice nyní funguje nebo
vzniká podle aktuálních databází 130 až
140 místních akčních skupin (MAS). Tyto
nové „leaderovské mikroregiony“ musejí
mít minimálně 10 tisíc obyvatel a maximálně 100 tisíc obyvatel, mohou zahrnovat město do 25 tisíc obyvatel a hustota
osídlení celého území může být maximálně 120 obyvatel na kilometr čtverečný. Musí to být geograficky, ekonomicky i
sociálně stejnorodé území. Pokud získá
MAS podporu své rozvojové strategie,

může přerozdělovat peníze žadatelům.
Až 80procentní podporu mohou získat
projekty neziskových a veřejných subjektů a nejvýše 50procentní podporu projekty podnikatelské.

ministerstvem zemědělství v rámci národního programu Leader ČR. Třetí skupinu tvoří akční skupiny, které si žádaly
na základě svých strategií o dotace
k dalšímu přerozdělování pro místní projekty v rámci leaderovských programů
MASky na různém stupni
a čtvrtou kategorii ostatní místní partnerMístní akční skupiny jsou na různém ství, které vznikají a díky operačnímu
stupni vývoje. Do první kategorie lze za- programu zemědělství si „osvojují
řadit MAS podpořené v rámci evropské- schopnosti MAS“.
ho programu Leaderu+. Do druhé katePokračování na straně 3
gorie patří všechny další MAS podpořené
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Vláda schválila Strategii obnovy
území postiženého povodněmi
Vláda ČR schválila návrh
Strategie obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006, který ji
předložil ministr pro místní
rozvoj Radko Martínek.

Dokument vytváří rámcové
podmínky pro posktování státní
pomoci především prostřednictvím programového financování v působnosti některých ministerstev. Strategie se opírá
o přehledy předběžných odhadů nákladů na obnovu území
zpracované kraji, pro jejichž
území byl v důsledku povodní
vyhlášen nouzový stav. Státní
pomoc tedy může být poskytnuta pro území Jihočeského,
Středočeského, Ústeckého,
Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského
kraje a dále oblastem, ve kterých byl vyhlášen stav nebezpečí.
"Strategie byla připravena ve
spolupráci s dalšími ministerstvy a postiženými kraji. Kraje
samy navrhly, vzhledem k rozdílnosti i značnému rozsahu
narušení základních funkcí
v území, výslovně vymezit pouze hlavní priority obnovy. Jedná se především o rekonstrukce dopravní infrastruktury

Foto: web KÚ OK
podle kompetencí svých resortů. Konkrétně jde o gesci ministerstva pro místní rozvoj,
dopravy, životního prostředí,
průmyslu a obchodu, kultury,
školství, mládeže a tělovýchovy. Zmíněné instituce mají na
odstranění povodňových škod
O poskytnutí státní pomoci
a na nová protipovodňová
budou rozhodovat jednotlivá
opatření vyčleněno ze státního
zainteresovaná ministerstva
rozpočtu celkem 5 mld. korun.
a inženýrských sítí, bytů
a domů či v neposlední řadě
opravy nejrůznějších vodohospodářských zařízení včetně
obnovy zdrojů pitné vody,"
dodal k materiálu ministr
Martínek.

Uvedený přehled nezahrnuje
finanční prostředky využitelné
pro státní pomoc z ostatních
zdrojů programového financování neuváděných v předložené Strategii nebo uvolněné ze
státního rozpočtu s časovým
předstihem.
Radka Burketová,
MMR

Přehled rozdělení finančních prostředků jednotlivým resortům na poskytování státní pomoci
a také na obnovu státního majetku poničeného letošní jarní povodní
Resort

Strategie
obnovy území

Ministerstvo dopravy

559 189 000 Kč

Ministerstvo životního prostředí

350 846 000 Kč

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo kultury

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
CELKEM

materiál MZE
2 262 000 000 Kč

1 764 600 000 Kč

2 738 000 000 Kč

559 189 000 Kč

2 262 000 000 Kč
350 846 000 Kč

1 764 600 000 Kč

39 665 000 Kč

23 700 000 Kč

CELKEM

39 665 000 Kč
2 262 000 000 Kč

23 700 000 Kč

5 000 000 000 Kč
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Větší podporu mají již úspěšné MAS. Na nováčky se moc nedostává

MAS(ky) v Česku berou LEADER útokem
Obrovský zájem překonal nabídku
Dokončení ze strany 1
Kromě toho však lze vypozorovat i pátou skupinu MAS – jsou
to ty, které podpořilo ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
svého dlouholetého Programu
obnovy venkova (POV) jako
pilotní Leader.

48 milionů korun. V tomto tzv.
„osvojování schopností“ získalo v první výzvě v prosinci roku
2004 podporu na tzv. „měkké
projekty“ (založení partnerství,
školení, spolupráce apod.)
všech 39 MAS, které si žádaly
o 300 až 600 tisíc korun.

Pouze 10 MAS se
může
pochlubit
tím, že získaly díky
zpracované rozvojové strategii
evropské peníze na konkrétní
projekty prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Národní
program
Leader ČR vyhlásilo ministerstvo zemědělství
(MZe) již třikrát. V roce 2004
uspělo 16 MAS. Plánovalo se
podpořit 10 mikroregionů a 40

Leader+

Leader ČR:
Přetlak

Jsou to:

dař. Další rozdělovaly 3 resp. výsledky prosincové výzvy
3,5 milionu korun.
k „osvojování schopností“.
Z 52 žádostí na neinvestiční
V programu Leader ČR 2006,
projekty podpořil 33 zájemců
který vyhlásilo MZe v březnu,
v celkové částce podpory
uspělo 23 místních akčních
18,79 milionu korun. Učinil tak
skupin, které získaly shodně
přesně po uzávěrce dubnové
po 3 milionech korun na invesvýzvy, takže se již neúspěšné
tiční projekty. Celkem bylo
MAS nemohly přihlásit do dalk dispozici 70 milionů korun
šího kola. Na dubnovou výzvu
a žádalo o ně celkem 64 (!)
přitom reagovalo 58 akčních
MAS z celé ČR. Neúspěšných
skupin.
žadatelů bylo tedy 41.
Hodnotitelé podpořili v drtivé většině dosud úspěšné
MAS v programech Leader.
Zcela nově podpořených
akčních skupin bylo jen
sedm.

36 vyvolených

V letech 2004-2006 získalo
podporu na projekty z obou
Posázaví
26,2 mil. Kč
Střední Čechy
leaderovských programů miPobeskydí
23,8 mil.
Moravskoslezský nisterstva zemědělství celkem
36 místních akčních skupin (13
Kyjovské Slovácko
19,4 mil.
Jihomoravský
na Moravě a 23 v Čechách,
LAG Podralsko
17,0 mil.
Severní Čechy
z toho 9 v Jihočeském kraji).
Dvě MAS – jihočeské Sdružení
Chance in Nature LAG
13,9 mil.
Jižní Čechy
Růže a moravskoslezské PoČeský západ
13,7 mil.
Západní Čechy
beskydí přitom figurovalo ve
všech vyhlášených projektoSdružení Růže
13,3 mil.
Jižní Čechy
vých Leaderech. Všechny tři
Region Haná
11,1 mil.
Střední Morava
národní Leadery získal BuchRýmařovsko
10,9 mil.
Moravskoslezský lov, Podještědí, Pošumaví,
Rozvoj Krnovska a Vladař. Tři
MAS Hornolidečska
9,7 mil.
Střední Morava
ze čtyř Leaderů měli Český
Západ, Posázaví, Region HaV letech 2004-2006 bylo
ná a Hornolidečsko.
k dispozici celkem 207 milionů projektů, ale nakonec získalo
korun na dva typy programů: dotaci 16 mikroregionů na 70 Osvojování schopností MAS
na naplňování integrovaných projektů. V roce 2005 uspělo Státní zemědělský intervenčí
strategií a konkrétní projekty 21 MAS mezi které se rozdělilo fond (SZIF), který spravuje
159 milionů pro 10 vybraných 70 milionů korun. Nejvíce po 5 Operační program ZemědělMAS (ze 30 žadatelů); a na milionů korun získaly MAS ství, vyhlásil 28. dubna 2006
vytvoření MAS a jejich strategií Pobeskydí, Pošumaví a Vla-

Olomoucko hlásí státu škodu 859 miliónů
Letošní povodně napáchaly na území Olomouckého kraje
škodu přesahující 859 miliónů korun. Největší ztráty vznikly Povodí Moravy, které nahlásilo Olomouckému kraji škody za 277 miliónů korun.
Města a obce vyčíslily ztráty na
170 miliónů korun. Do této
sumy patří například škody
města Olomouce (46 miliónů
korun), Litovle (57 miliónů),

Loštic (10 miliónů) a Kojetína
(přes 6 miliónů). Fyzickým a
právnickým osobám povodně
způsobily škody za více než
224 miliónů.

Neúspěšní? Tak EAFRD!

Kromě 36 podpořených místních akčních skupin je zde
dalších 29, které byly neúspěšnými žadateli v programu Leader ČR 2006 a dalších 16
MAS, které si žádaly v programu Leader ČR 2005 a 2004,
nebo získaly podporu z měkkého projektu „osvojování
schopností“. (Je mezi nimi
např. i středomoravská MASPartnerství Moštěnka, která
„osvojovala“ již od roku 2004 a
poté neuspěla v Leaderu ČR
2006.)
Všechny tyto (ale i další nově
zakládané) MAS mají šanci
připravovat se na příští možnosti Leaderu, který bude obsažen ve velkém EAFRD –
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova
(Europaean Agricultural Fund
for Rural Developement), ze
kterého bude možné čerpat
v letech 2007-2013. České
ministerstvo zemědělství už
ovšem dalo najevo, že v roce
2007 (pokud bude vše náležitě
připraveno), budou moci žádat
peníze pouze „osvědčené“
MAS, kterých je 36, a všechny
ostatní to mohou zkusit po
dalším „doškolení“ až v roce
2008.
Tomáš Šulák,

Na
vlastním
majetku
OloCentrum pro komunitní práci
mouckého kraje
(CpKP) střední Morava
vznikly škody za
59,8
miliónu
korun. Výrazný negativní
dopad měly záplavy především na silnice II. a III. tříd,
které patří kraji, a to za 50
miliónů korun.
Ivo Heger
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Česká vláda podpoří mezinárodní spolupráci
zabývající se obnovou venkova a regionů
Více než 8,6 milionů korun přispěje
Česká republika zahraničním organizacím, které se zabývají problematikou
obnovy a rozvoje měst, venkova a regionů. Tento návrh ministra pro místní
rozvoj Radko Martínka schválila vláda.

Nejvyšší finanční částku v hodnotě téměř
4 milionů korun odvede na základě mezinárodních dohod ministerstvo ze svého
rozpočtu do iniciativy Evropského společenství INTERREG IIIC a programů
ESPON a INTERACT. Ty umožňují čerpání peněz z Evropského fondu regionálního rozvoje na různé projekty.
Další členské příspěvky budou například
směrovány do Evropské pracovní společ-

nosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice a Evropské společnosti pro zahradní a
krajinářskou tvorbu. Těmto mezinárodním
organizacím budou poskytnuty příspěvky
na jimi organizované soutěže. Evropská
pracovní společnost pro rozvoj a obnovu
vesnice pravidelně pořádá Evropskou
soutěž obnovy vesnice a Evropská společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
soutěž v péči o zeleň měst a obcí "Entele
Florale", kam postupuje vítězná obec
z národní soutěže Vesnice roku.

kladatel materiálu, ministr Radko Martínek.

Finanční spoluúčast České republiky na
mezinárodní spolupráci bude tedy i nadále pokračovat například v Mezinárodní
federaci pro bydlení a plánování, ve Výboru pro lidská sídla Evropské hospodářské komise OSN v Ženevě, ve Výboru
pro cestovní ruch OECD, v Akčním programu v rámci OECD pro místní rozvoj
a zaměstnanost, v Asociaci profesionálů
působících na trhu mezinárodní kongre"Podpora činnosti mezinárodních organi- sové turistiky, která je největší a nejvýzací nám umožňuje partnerskou spoluprá- znamnější mezinárodní organizací v této
ci a výměnu zkušeností jak v oblasti roz- oblasti, a v řadě dalších organizacích.
voje cestovního ruchu, tak i v oblasti loRadka Burketová, MMR
kálního a regionálního rozvoje," řekl před-

Aarhuská úmluva v teorii a praxi na webu
www.ucastverejnosti.cz

Asociace ekologických organizací Zelený kruh spouští
nové webové stránky www.ucastverejnosti.cz týkající se
Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí.
Nové stránky mají napomoci
zejména správnému výkladu a
používání zákonů a otevřené
komunikaci mezi veřejnou
správou a veřejností. Zelený
kruh dlouhodobě monitoruje
naplňování závazků Aarhuské
úmluvy v rámci projektu
„Úspěšná implementace Aarhuské úmluvy“.

Česká republika ratifikovala
Aarhuskou úmluvu v roce 2004
a zavázala se tak k zajištění
přístupu k informacím o životním prostředí pro veřejnost,
možnosti veřejnosti účastnit se
rozhodování v oblasti životního
prostředí a poskytnutí právní
ochrany v otázkách životního
prostředí. Principy Aarhuské
úmluvy jsou v praxi často zpochybňovány a její závazky porušovány.
„Smyslem úmluvy je posilovat
účast běžných lidí na ochraně
životního prostředí a k tomu
potřebují informace a maximálně otevřenou a pro spolupráci

připravenou státní správu.
Veřejnost i úředníci najdou na
těchto stránkách inspiraci, jak
věci dělat lépe,“ vysvětluje
Zuzana Drhová ředitelka Zeleného kruhu.
Stav životního prostředí ovlivňuje život každého z nás,
a není proto soukromou věcí.
Úspěšné naplňování Aarhuské
úmluvy a všech jejích závazků
předpokládá kvalitní zákony,
jejich správný výklad a používání a otevřenější komunikaci
veřejné správy s veřejností
v otázkách životního prostředí.

Webové stránky mají sloužit
v první řadě odborné veřejnosti: úředníkům, nevládním organizacím, novinářům a to tím,
že přehledně a srozumitelně
vysvětlují obsah jednotlivých
pilířů (občanských práv) Aarhuské úmluvy – práva na informace, práva na účast veřejnosti a práva na soudní ochranu. Kromě toho shromažďují
konkrétní příklady z praxe, kdy

Zelený kruh je asociací 26 ekologických nevládních neziskových organizací a zajišťuje zázemí pro oborovou platformu,
kterou tvoří 65 nevládních neziskových organizací.
došlo ke správné implementaci
Aarhuské úmluvy, anebo naopak, kdy závazky této úmluvy
nebyly dodrženy. Tyto příklady
dobré a špatné praxe vycházejí ze zkušenosti ekologických
organizací (tedy odborné veřejnosti), jejichž činnost je často spojena s požadováním
informací, účastí ve správních
řízeních týkajících se životního
prostředí a poskytováním
soudní ochrany. Často také
zastupují občany a veřejnost
v konkrétních kauzách. Protože Aarhuská úmluva je komplikovaným právním dokumentem, je uvedení konkrétních
příkladů z praxe dobrým vodítkem i pro odbornou veřejnost,
která se teprve učí Aarhuské
úmluvě rozumět.

tářských zemích úmluvy. Národním kontaktním místem je
Ministerstvo životního prostředí, které dodává informace
z oficiálních jednání. Veřejnost
se může prostřednictvím dotazníku v sekci „Poradna“ obrátit na odborníky z řad MŽP
nebo právnických ekologických
organizací a získat konkrétní
odpovědi na své dotazy týkající se práv na informace, na
účast na rozhodování a na
právní ochranu. Důležité dotazy budou na stránkách archivovány a budou sloužit jako
databanka mapující problematické oblasti naplňování Aarhuské úmluvy v ČR.

Projekt „Úspěšná implementace Aarhuské úmluvy“ byl podpořen z programu Transition
Na webových stránkách Facility EU.
www.ucastverejnosti.cz jsou
Kontaktní osoba: Petra Kuštaké zveřejňovány zprávy ze
ková, petra.kuskova@ecn.cz,
ženevského sekretariátu úmluLublaňská 18, 120 00 Praha 2,
vy, který sleduje proces ratifitel. 222 518 352, fax 222 51 8
kace a implementace v signa319. www.zelenykruh.cz
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Města na jižní Moravě se připravují
na čerpání peněz z Evropské unie

Z prostředků Jihomoravského kraje byl nedávno podpořen
projekt Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) „Místní
partnerství pro čerpání zdrojů EU 2007-2013 - pilotní ukázky v Jihomoravském kraji“.
Jeho hlavním cílem bylo připravit Zdravé obce, města
a mikroregiony v kraji na čerpání finančních prostředků
z EU pro následující plánovací
období 2007-2013, ve kterém
bude k dispozici přibližně třikrát více financí, nežli tomu
bylo v právě dobíhajícím období. Ve čtyřech Zdravých městech Jihomoravského kraje
a jejich regionech - Letovicko,
Boskovicko, Kuřimsko a Hodonínsko - probíhaly za tímto
účelem série jednání s místními politiky, neziskovými organizacemi, podnikateli a občany
o prioritách regionu a jejich
projektových záměrech.

NSZM se svými zkušenostmi
a osvědčenou metodikou pomáhá svým členům – Zdravým
městům - v Jihomoravském
kraji navázat dialog se širokou
veřejností a spolupracovat
s nejrůznějšími partnery při
hledání dohody nad tím, co je
pro region skutečně důležité.
Takto získané informace budou později promítnuty do strategických dokumentů kraje,
které slouží k čerpání zdrojů
z EU v příštím plánovacím
období. Výsledkem těchto jednání, na kterých se sešly na
čtyři stovky zájemců, je mimo
jiné i rozsáhlá databáze návrhů projektů, která pokrývá
hlavní rozvojové oblasti zmíněných regionů.
LETOVICKO BUDUJE
MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ

Město Letovice, které je členem NSZM od roku 2000 a
právě přistoupivší Mikroregion
Letovicko, využívají v přípravě
na čerpání zdrojů z EU metodickou pomoc NSZM, jenž má
tři hlavní kroky. Jak celý postup započal, popisuje Bohuslav Kuda, místostarosta Zdra-

vého města Letovice: „START“
proběhl 24. ledna 2005, kdy
byli zástupci obcí, nestátních
neziskových organizací, právnických a fyzických osob a ti,
kteří byli ochotni se zapojit a
pomoci, seznámeni se smyslem dotačního programu
SROP 3.3, s principem partnerství a s oblastmi možných
řešení. Byla zveřejněna internetová adresa s formulářem
(http://www.nszm.cz/jmk/datapl
an) a vysvětlením, kde je možné podávat náměty na projekty
jak zúčastněnými, tak širokou
veřejností.“ Ve druhé fázi se
zástupci veřejného i soukromého sektoru ze širokého regionu i mimo něj setkali na veřejném „FÓRU“ v Letovicích.
Podle jednotlivých oblastí rozvoje, jako je např. podnikání,
životní prostředí či kultura, byly
probrány rozvojové záměry a
podané návrhy projektů, a došlo rovněž k doplnění dalších
oblastí, které budou dle přítomných důležité pro další
kvalitní rozvoj města a regionu.
Následně se odehrála diskuse
o prioritách pro celý letovický
region. Celý projekt „MÍSTNÍHO PARTNERSTVÍ“, vyvrcholil 9. března na jednání,
jehož cílem byla dohoda nad
„nosnými projekty“ Mikroregionu Letovicko, tedy jinak řečeno
projekty, které svým významem přesahují hranici města a
blízkého okolí. Takovými mohou být např. tématická naučná cyklostezka z Brna na hranice s Pardubickým krajem
pod názvem „Staletími kolem
Svitavy“, či zkvalitnění rekreačního zázemí vodní nádrže
Křetínka, spolu se zlepšením
podmínek pro kvalitu života
místních obyvatel. Oblast Letovicka dále skýtá ještě nevyužitý potenciál nabídky pro cestovní ruch, rozvoj podnikání a

Foto: NSZM

V Letovicích byli občané zdaleka nejpilnější. Celkem shromáždili téměř 90 návrhů projektů. Letovičtí chtějí nevíce investovat
do místních komunikací, čištění odpadních vod, zařízení pro
volnočasové aktivity a cestovního ruchu.
služeb. Pro zvýšení jeho atraktivity, ale i pro kvalitu života
jeho obyvatel, je nutné zajistit
některá zlepšení. „Poněvadž
se v minulosti jednalo o nepříliš preferovaný region, jsou
finanční částky, nutné k realizaci zlepšujících opatření, mimo vlastní možnosti obcí.
Proto Město Letovice i Mikroregion Letovicko chtějí být
připraveni na příležitost čerpání zdrojů z EU, neřešit jen nahodilou potřebu, ale řešit komplexní rozvoj celého regionu“,
popisuje důvody zapojení se
do projektu Bohuslav Kuda.
ZDRAVÉ MĚSTO KUŘIM UŽ
O SVÝCH PROBLÉMECH
HODNĚ VÍ

Obdobné aktivity probíhaly
také ve Zdravém městě Kuřim.
Svůj pohled na věc nám sdělil
její místostarosta PaedDr. David Holman: „Největší přínos
vidím v tom, že došlo k podnícení veřejné diskuse nad prioritami města. Osobně považuji
tento postup za standardní, ale
u nás jej dosud ještě nikdo
nezrealizoval. Zda tento impuls
povede k větší angažovanosti
veřejnosti a přinese do budoucna shodu nad prioritami
města a regionu, není možné v
současnosti říci. Můžeme jen
litovat, že se do projektu nezapojil celý Jihomoravský kraj,
tak jak tomu bylo v případě

Zdravého kraje Vysočina, efekt
by byl mnohem větší, a také by
se lépe hledala shoda nad tím,
kam by měl náš kraj dále směřovat. V Kuřimi se podle místostarosty neobjevily návrhy
projektů, o kterých by se již
nevědělo. „Kuřim o svých problémech už hodně ví a řada
nápadů je již v komunitním
Plánu zdraví a kvality života a
připravovaném strategickém
plánu obsažena“, pokračuje
Holman. „Diskusní fóra“ ale
umožnily jasně porovnat záměry města na jedné straně a
přání a představy veřejnosti na
straně druhé. Může se tak
veřejně diskutovat o tom, co
jednotlivé záměry městu přinesou a zda jejich realizace příliš
nezatíží např. životní prostředí.
Zastupitelstvo navíc již projednalo na 40 konkrétních návrhů
projektů a 12 z nich označilo
za prioritní. Od nynějška bude
mít tudíž veřejnost možnost
sledovat, jak se s nimi dále
nakládá. Zda na ně skutečně
najdeme peníze, je prozatím
otázka budoucnosti pro kterou
je ještě třeba hodně pracovat “
uzavírá místostarosta PaedDr.
David Holman.
PROJEKT NA BOSKOVICKU
PŘINESL JIŽ PRVNÍ VÝSLEDKY

Ani nepřízeň počasí končící
zimy neodradila více než stovDokončení na straně 6
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Dokončení ze strany 5

ku lidí, kteří se sešli při projednáváních návrhů projektů
a prioritních oblastí na Boskovicku. „Mile nás překvapil zájem všech subjektů a fakt, že
se sešly u „kulatých stolů“ a
diskutovaly nad konkrétními
potřebami a možnostmi“, popisuje své zkušenosti místostarostka Zdravého města Boskovice Ing. Jaromíra Vítková.

„Budeme určitě lépe připraveni, jelikož budeme přesně vědět, co naše město potřebuje
a díky účasti mnoha zástupců
ze širokého regionu, jako např.
z Kunštátu či mikroregionu
Malá Haná, budeme rovněž
schopni sladit naše zájmy se
zájmy sousedících obcí a regionů“, popisuje dále přínosy
postupu NSZM Jaromíra Vítková.I když je tento projekt především vkladem do budoucnosti, v Boskovicích se mohou
již nyní pochlubit konkrétními
výsledky. Během celého procesu budování místního partnerství totiž došlo k řadě diskusí např. k oblasti cestovního
ruchu. Zde se spojily podnikatelské subjekty s městem
a neziskovými organizacemi a
již nyní se rýsuje projekt v řádu
100 milionů korun. I když je
dobrá komunikace a budování
místního partnerství pro Zdravá města, obce a regiony přirozená, systematická příprava
na nové programovací období
je dalším krokem. „Členství v
NSZM nám díky odbornému
vedení a aktivnímu přístupu ze
strany Kanceláře NSZM velmi
pomáhá a věřím, že tato dobrá
spolupráci bude pokračovat i
v další fázi projektové přípravy“, dodává místostarostka
Vítková.

schválilo 12 návrhů projektů
z různých oblastí (např. z oblasti volného času, životního
prostředí, apod.). Hodonínsko
se nachází na začátku celého
procesu, ale i zde je očekáván
podobný zájem o rozvoj tohoto
regionu na bázi projektů pro
Souběžně probíhají poslední
EU zdroje.
přípravy na veřejné »FÓRUM«, kde se budou podrob- ZDRAVÁ MĚSTA BUDOU
něji probírat priority regionu PŘIPRAVENA NA PŘÍLIV
a aktualizovat komunitní Plán PENĚZ Z EU
zdraví a kvality života.
NSZM se velmi snaží motivoMěsto Hodonín již zvolilo ně- vat své členy, aby si vybudokteré nosné projekty, které za vali dobré výchozí podmínky
odborné konzultační pomoci pro získávání externích zdrojů,
NSZM a dalších profesionál- tedy financí mimo vlastní rozních projektových manažerů počet. „Projekt Zdravé město
budou dále rozpracovány až směřuje do budoucnosti a jeho
do podoby projektové doku- cílem je udělat z našich měst
mentace.
příjemné místo pro kvalitní
život. Tohoto cíle ale nelze
Realizace Projektového inkudosáhnout, pokud na jeho reabátoru v Hodoníně je umožnělizaci nebudeme mít dostatek
na díky dotaci Evropského
peněz“ zdůrazňuje ředitel
sociálního fondu a Ministerstva
NSZM, Ing. Petr Švec.
životního prostředí ČR v rámci
projektu NSZM, jehož hlavním Jedním z konkrétních nástrojů,
cílem je posílení sítě místních jak pomoci městům, obcím
a regionům, je nový informační
Agend 21.
nástroj DataPlán NSZM, jehož
CESTOVNÍ RUCH A INFRAsoučástí je již zmiňovaná dataSTRUKTURA TÁHNOU
báze návrhů projektů.
Do začátku května letošního
„DataPlán slouží jako databároku bylo ve čtyřech zmínězové prostředí, v němž lze
ných regionech Jihomoravsképřehledně pracovat s veškerou
ho kraje sesbíráno přes 230
návrhů na nové projekty, které
jsou umístěny ve veřejně přístupně databázi NSZM –
http://www.nszm.cz/jmk/datapl
an.
zapojilo Hodonínsko. Ve Zdravém městě Hodonín proběhlo
první setkání s veřejností
k budoucím projektům 11.
května a v současné době se
naplňuje databáze prvními
návrhy projektů.

strategickou dokumentací jednotlivých měst, obcí a regionů.
Může ho využívat každá municipalita k tomu, aby byla
schopna sladit záměry, priority
a cíle v jednotlivých oblastech
svého rozvoje a zároveň mohla sledovat, jaké finanční prostředky a jak účinně jsou do
těchto oblastí rozděleny. Pokud má daná municipalita rovněž „zásobník“ projektů, je to
velmi dobrá výchozí pozice pro
čerpání tolik potřebných financí z EU v letech 2007-2013“,
uzavírá Petr Švec.

Na základě úspěšného průběhu zmíněných aktivit - ukázek
kvalitních místních partnerství
a zmapování a podpory projektové kapacity - došlo k dohodě
se zástupci Jihomoravského
kraje o uskutečnění celokrajského semináře na Krajském
úřadě v Brně dne 21.6.2006,
kde budou zkušenosti zmíněných Zdravých měst s uvedenými aktivitami prezentovány.
Více se dozvíte na webových
stránkách Jihomoravského
kraje (http://www.partnerstvijmk.cz).
Texty a fotografie na stranách 6 a 7 připravila Národní
síť zdravých měst

Během necelých tří měsíců
bylo na Boskovicku shromážděno 74 návrhů projektů, kterým dominovaly oblasti volného času (24 návrhů projektů),
cestovního ruchu (18) a dopravy (13). Letovicko doposud
v databázi naplnilo přes 100
návrhů projektů. Doprava, volný čas a podnikání zabírají
HODONÍNSKO PRÁVĚ
téměř dvě třetiny z nich. PoFoto: NSZM
ODSTARTOVALO
dobná situace je i na KuřimNejčerstvěji se do procesu sku, kde již zastupitelstvo V Kuřimi sází na sportovní aktivity a rozvoj cestovního ruchu,
zejména cyklistiky.
budování absorpční kapacity
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Dobrovolnický program pro nezaměstnané
Přerovské občanské sdružení
CpKP střední Morava ve spolupráci s Hospodářskou komorou okresu Přerov realizují
projekt „Pomoc druhému nebo
pomoc sobě?“ zaměřený na
podporu nezaměstnaných
a osob ohrožených nezaměstnaností z přerovského okresu.
Projekt je zaměřen na skupiny osob, které jsou nejvíce
ohroženy nezaměstnaností,
a to absolventy, ženy po mateřské dovolené a lidi ve věku
nad 45 let. Tito lidé mohou
získat praxi a kontakty prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby v některé z místních neziskových nebo příspěvkových organizací.
Mezi organizace, které do týmu svých pracovníků přijímají
také dobrovolníky, patří například mateřská centra, domovy
důchodců, charity, knihovny,

… ale i obecní úřady. Nezaměstnaní zde získávají pracovní zkušenosti a kontakty,
které mohou dále využít při
hledání stálého zaměstnání.
Některým se podaří získat
zaměstnání přímo v organizaci, ve které předtím dva až tři
měsíce dobrovolně pomáhali.
Do organizaci pak nastupují
například jako zástup za mateřskou dovolenou, zástup za
dlouhodobě nemocného případně na nově vytvořené pracovní místo.
Do projektu se zapojil také
obecní úřad Rouské z mikroregionu Záhoran, který nedávno
otevřel víceúčelové zařízení
s veřejným internetem, knihovnou, dětským centrem a společenským centrem. Jako dobrovolnice zde působí paní po
mateřské dovolené, která mimo jiné pomáhá se zajištěním

* Nabídka kurzu * Nabídka kurzu *

Naučíme vás podnikat!

provozu knihovny a s přípravou a organizací kulturních
a sportovních akcí pořádaných
obcí. CpKP střední Morava,
které je vysílající organizací
v oblasti dobrovolnické služby,
hradí za tuto dobrovolnici pojištění a náklady na cestovné
a stravné.
Doplňujícími aktivitami projektu jsou motivační a vzdělávací
semináře
zaměřené především na podporu sebedůvěry
u nezaměstnaných. V seminářích se lidé naučí lépe prezentovat sami sebe a připravit se
na výběrové řízení. Projekt
také nabízící kurzy o podnikání
připravené Hospodářskou komorou okresu Přerov. V těchto
kurzech se nezaměstnaní seznámí se základními stránkami podnikání a aktuálním zněním příslušných zákonů. Po
absolvování kurzu mají možnost využít individuální poradenství nabízené odborníky
z hospodářské komory.

nizace mohou nezaměstnaní
získat konkrétní představu
o jeho práci. Mezi nabízené
profese patří například projektový manažer, manažer propagace, sekretářka nebo kadeřnice.

Do konce května se do některé
z aktivit projektu aktivně zapojilo více než 90 nezaměstnaných z celého přerovského
okresu. Na projektu spolupracují úřady práce v Přerově
a Hranicích, neziskové organizace: Centrum výchovy a vzdělávání mentálně postižených, Charita Hranice, Kappa
– Help, Mateřské centrum Dráček, Mateřské centrum Sluníčko, Oblastní charita Přerov,
Rodinka, Romale, Sdružení
Most k životu, dále příspěvkové organizace: Městská knihovna Lipník, Místní knihovna
Čekyně, ÚSP – Denní pobyt
pro mentálně postižené
a Obecní úřad Rouské.

Tento projekt je spolufinancoPoslední aktivitou projektu, ván z prostředků EU a státního
která probíhá ještě v červenci rozpočtu ČR v rámci programu
Phare 2003 RLZ.
CpKP střední Morava a Hospodářská komora okresu Přerov je tzv. Jeden den v profesi.
pořádají kurz „Vstup nezaměstnaných do podnikání“.
Během jednoho dne strávenéJitka Krabicová,
CpKP střední Morava
Bude zahájen v úterý 13. června 2006 v 8 hodin ho s pracovníkem určité orga-

na Obecním úřadě v Beňově.

Kurz je určen nezaměstnaným: mladým lidem do 25 let, absolventům VŠ do 30 let, ženám po mateřské dovolené, lidem ve
věku nad 45 let. Kurz se uskuteční v rámci projektu „Pomoc
druhému nebo pomoc sobě?: dobrovolnický program pro nezaměstanané.“

Ze zrušených železnic cyklostezky ?

„Konverze rušených železnic na cyklostezky je plně v souladu s
národním i mezinárodním konceptem rozvoje bezmotorové dopravy a ekologicky šetrné turistiky. Přínosy přitom plně kompenzují náklady s tím spojené, takže rozšíření podobných projektů
v ČR brání jen nedokonalá legislativa v oblasti drah a nepříliš
Plánovaný harmonogram 9 denního kurzu:
vstřícný přístup drážních organizací“, uvedl Luboš Kala z Nada13.– 15. 6. Beňov,
ce Partnerství. Praktické zkušenosti některých měst a obcí pak
20.– 22. 6. Horní Moštěnice,
hovoří zejména o vysoké administrativní a cenové náročnosti
27.–29. 6. Domaželice.
převodu nevyužívaných drážních pozemků. Vlastnictví pozemObsah kurzu: právní formy podnikání, marketing, finanční ků je přitom jedním ze základních předpokladů pro získání dotazdroje, CzechInvest, Hospodářská komora, Czech Trade, ČEB, cí z fondů EU.
EGAP, podnikatelský záměr, využití PC v podnikání, živnostenV ČR je možné evidovat několik projektů na vybudování podobský zákon, daňová evidence a účetnictví, zdravotní pojištění,
ných cyklostezek, na rozdíl od zahraničí jim však není poskytopovinnosti OSVČ vůči ČSSZ, daň z příjmů, DPH, silniční daň,
vána potřebná podpora ze strany Ministerstva dopravy, Správy
komunikační dovednosti, obchodní zákoník, zákoník práce.
železniční dopravní cesty či Českých drah. „Nejde nám o rušení
Získané poznatky využijete při hledání stálého zaměstnání.
tratí, ale o využití již zrušených a opuštěných železnic, které
Kontakt: CpKP střední Morava, Horní náměstí 12, 750 02 Pře- dnes bezúčelně zarůstají křovinami. Jedinečné liniové koridory
rov, tel: 581 210 502, 581 703 152, 777 793 717 (Jitka Krabico- bývalých železnic by se daly zachovat včetně všech tunelů a
vá), e-mail: jitka.krabicova@cpkp.cz
mostů a smysluplně využít jako atraktivní cyklostezky. Díky
nízkému převýšení mohou sloužit k dopravě a turistice pro rodiny s dětmi, in-line bruslaře i handicapované“, dodává Kala.

Ing. Luboš Kala, program Greenways Nadace Partnerství
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První krok ke kvalitním a efektivním sociálním
službám v obci lze učinit i bez peněz
Obce a regiony, které zvažují zahájení
procesu komunitního plánování sociálních
služeb (KPSS) na svém území, mají nyní
mimořádnou šanci přihlásit své týmy k
bezplatnému proškolení v této metodě.
Akce ojedinělá svým rozsahem, obsahem
i podmínkami účasti se uskuteční na podzim tohoto roku ve všech krajích České
republiky.
Hlavní myšlenkou KPSS je plánování
sociálních služeb tak, aby odpovídaly
danému území i potřebám jednotlivých
občanů. Celý proces plánování sociálních
služeb je dohodou všech na tom, co je
potřebné, nutné a co je možné.

Slovo komunitní prozrazuje, že do procesu je zapojeno více stran. V tomto případě se jedná o zadavatele (ti, kteří službu
financují nebo iniciují její vznik, tzn. obce
a kraje), poskytovatele (ti, kteří službu
poskytují, tzn. městské organizace, neziskové organizace, atp.) a uživatele (ti,

kteří využívají některou ze sociálních slu- Pro
kvalitní
žeb).
nastartování a
udržení procesu KPSS v obci
Jednou z výhod KPSS je efektivnější
nebo regionu je důležitá přítomnost lidí
vynakládání finančních prostředků, protovyškolených v metodě komunitního plánože jsou dotovány jen ty služby, které jsou
vání sociálních služeb a schopných s ní
v dané oblasti potřebné. Potřebnost je
pracovat. V tomto roce se nabízí ojedinělá
definována samotnými uživateli těchto
možnost si tuto metodiku osvojit v rámci
služeb případně širokou veřejností. V
celorepublikového projektu zaštítěného
budoucnosti se tak výrazně snižuje míra
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
nespokojenosti obyvatel s poskytovanými
Akce bude bezplatně poskytnuta jen jedslužbami na území obce, kraje nebo reginou a to proto, že bude vedena krajskými
onu. Vzájemná komunikace mezi předstametodiky KPSS během poslední fáze
viteli obce a jejími obyvateli, spolupráce
jejich vlastního vzdělávání. Zájemci se
na společné věci a podíl občanů na rozmohou do programu přihlásit již nyní,
hodovacích procesech přináší také větší
nejdéle však do 15. července 2006 u Bc.
pocit sounáležitosti a odpovědnosti obyMarkéty Hlaváčkové, referentky odboru
vatel za věci veřejné. Celý proces se pro
sociálních věcí, Krajský úřad Středočesobyvatele stává průhlednější a srozumitelkého kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150
nější, a plánované změny jsou ze strany
00, e-mail: metodiciKPSS@kr-s.cz
obyvatel lépe přijímány. Zároveň roste z
jejich strany zájem se na nich osobně
Martina Mirovská,
podílet.
CpKP střední Čechy

Místní akční skup. Český Západ – Místní partnerství Vás zve na

veřejnou prezentaci projektů – žádostí o dotaci
v rámci programu Leader ČR 2006

dne 9. 6. 2006 od 15 hodin
v salonku Kulturního domu

program

Vlčák v Černošíně

15:00 – 15:10

zahájení, představení programu Leader ČR 2006

15:10 – 15:30
prezentace projektů – Opatření 3 – navázání spolupráce
Jan Drábek, soukromý zemědělec, Kříženec
Agroturistika – Rozšíření boxového ustájení koní a internet
Radko Andrejs, soukromý zemědělec, Konstantinovy Lázně
Stání pro koně – přeshraniční projekt
15:30 – 16:00
prezentace projektů – Opatření 1 – Zlepšete Český Západ
Obec Skapce - Odstranění havarij. stavu rybníka Krtí
Obec Svojšín -Turistické centrum – rozšíření ubyt.kapacit
Obec Kostelec -Revitalizace vodních nádrží v obci Kostelec

Konat se bude v Králíkách
v sobotu 17. 6. 2006.
Více na www.kraliky.cz

Tato recesistická akce je setkáním lidí s příjmením Králík - Králíková a jejím pořadatelem je město Králíky a občanské sdružení
Patriot CZ.

16:00 – 16:30
prezentace projektů – Opatření 2 – zemědělské subjekty
Vladislav Karlík, soukromý zemědělec, Alfrédov
Rozšíření strojového vybavení¨
Václav Vilím, soukromý zemědělec, Horní Kozolupy
Nákup stroje – návěsu
Květoslav Válek, soukromý zemědělec, Holyně
Nákup strojů pro údržbu krajiny II (balící stroj)
Petr Kalista, soukromý zemědělec, Bezdružice
Strojové vybavení – shrnovač pícnin

16:45 – 18:00

uzavřené jednání Výběrové komise MAS

další informace: Miroslava Válová, tel.: 374692021, mob.: 724183671
e-mail: valova@leader-ceskyzapad.cz
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PROJEKT LUBO KRISTKA PŘEKROČIL HRANICE ČESKA
Po dvou místech u nás doputoval projekt Kristkova podyjská glyptotéka do Rakouska. V
sobotu 3. 6. ve 21.30 hod se
na zámku v rakouském Drosendorfu odehrál happening
při odhalení třetí sochy Lubo
Kristka, třímetrové horizontální
dřevoplastiky nazvané "Život"
a současně otevření třetího
zastavení jeho trasy výtvarněfilosofických poutních míst,
které pro turisty zůstanou natrvalo. V Rakousku je tento trojstátní projekt pod záštitou
hejtmana země Dolní Rakousko Dr. Erwina Prölla.

jednotlivých údobí života baletky. Finální Tanec se smrtí zatančila osmdesátiletá členka
Národního divadla v Brně Olga
Kasálková. Poté rej postav
odhalil Kristkovu sochu. Dále
účinkovali: Taneční studio
Cyranovy boty, HŠ Studio Racek, Divadlo
Neslyším aj.

akce, tedy 10. 6., 17. 6. a 24.
6. prodloužena odbavovací
doba hraničního přechodu
Vratěnín/Drosendorf až do 24
hod.
Kontakt: Iveta Pavlovičová,

Výzkumný ústav komunikace v
umění, Gorkého 93/51, 602 00
Brno, tel: 515 297 165, e-mail:
zamecek.lubo@volny.cz.
Informace o projektu:
www.volny.cz/zamecek.lubo/gl
yptoteka

V následujícím happeningu bude tuto sobotu
10. 6. ve 22 hod v Podhradí nad Dyjí odhalena
Mistrova největší - sedmimetrová - socha z
celého souboru.

Happening inspirovaný dřevoVzhledem k mezinárod- dřevoplastika "Život"
plastikou nechal diváka nanímu významu akce s autorem Lubo Kristkem
hlédnout do budoucnosti. Před
bude ještě po tři další Foto: Witch
jejich očima se odehrála vize

Web strukturálních fondů nově

V pondělí 18. května spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR novou verzi webové prezentace strukturálních fondů www.strukturalni-fondy.cz. Stránky jsou nyní
přehlednější a nabízí svým návštěvníkům více informací. Nová webová prezentace strukturálních fondů informuje návštěvníky nejen o probíhajících dotačních
titulech, ale nově i o programech v následujícím období 2007 - 2013. Přináší celkové zpřehlednění a zjednodušení orientace v problematice čerpání z fondů Evropské unie. Nový průvodce podporami poskytuje žadatelům velice rychlé a efektivní vyhledávání vhodných dotačních programů na základě specifikace regionu,
činnosti, organizace či výše podpory. Systém umožňuje také pravidelné informování o proběhlých aktualizacích nebo automatické zasílání novinek.
Radka Burketová, mluvčí MMR

Česko má strategický plán regionálního rozvoje
Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek předložil vládě
Strategii regionálního rozvoje České republiky (dále jen
Strategie). Dne 17. května česká vláda tento základní koncepční dokument schválila a zároveň vymezila regiony se
soustředěnou podporou státu na roky 2007 - 2013.
Ke strukturálně postiženým
regionům patří území okresů:
Most, Karviná, Chomutov,
Teplice, Ostrava-město, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Sokolov.

Definovány jsou dále území s
nadprůměrnou nezaměstnaností. Jedná se o okresy: Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a obce s rozšířenou působností: Ostrov, Frýdlant,
Králíky, Bystřice n. Pernštejnem, Bučovice, Mikulov,

Šternberk, Uničov, Kroměříž,
Rožnov pod Radhoštěm,
Valašské Klobouky.

Vláda také doporučila hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy využít Strategii
pro zpracování Strategií rozvoje krajů a odpovídajících opatření v regionálních operačních
programech a krajských programech podpory. Dále také
vyhodnocovat vývoj vnitroregionálních disparit v rámci kraje
a spolupracovat s ministrem

pro místní rozvoj a dotčenými
ministry při zpracování zprávy
o plnění "Strategie."

"Strategie regionálního rozvoje
formuluje cíle, problémové
okruhy a priority, které bude
třeba zabezpečovat při zajišťování politiky regionálního rozvoje u nás. Navržené rozvojové aktivity budou realizovány
na místní, regionální nebo
resortní úrovni a to buď v rámci národních rozvojových programů nebo v rámci operačních programů s využitím prostředků strukturálních fondů
Evropské unie," řekl k materiálu ministr Martínek a dodal, že
Strategie připouští kombinaci
obou zmíněných možností.

"Hlavním cílem regionální politiky do roku 2013 je vyvážený
rozvoj a snižování nežádoucích regionálních rozdílů mezi
jednotlivými oblastmi. Pokud
skutečně chceme snižovat
nežádoucí regionální rozdíly,
musí být některé priority operačních programů respektive
jejich působnost či zvýhodnění
přiměřeně lokálně diferencovány ve prospěch postižených
oblastí," vysvětlil Martínek.
Radka Burketová
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MAS Blanenský les je úspěšná v LEADER ČR

Místní akční skupina Blanský
les - Netolicko o.p.s. je jednou
z úspěšných MAS v programu
Leader ČR 2006 a naváže tak
na rok loňský, kdy rovněž s
pomocí tohoto programu podpořila projekty na svém území. Jen z Jihočeského kraje,
kde MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. působí, letos žádalo o dotaci z Leaderu ČR celkem jedenáct MAS. To je ve
srovnání s ostatními kraji
v České republice vůbec nejvíce - uspěly však pouze tři.
S ohledem na potřeby v regionu se MAS letos zaměřila na
Téma č. 1 Zlepšení kvality
života ve venkovských oblastech. Podnikatelské subjekty
mohou letos získat finanční
podporu na obnovu zastaralé-

ho a nevyhovujícího vozového
parku a tím zvýšit úroveň
efektivního hospodaření v oblasti zemědělské a lesnické
výroby. V případě obcí bude
letos dotace využita na pořizování a obnovu informačních
systémů - včetně krizového
řízení.

MAS letos zahájí rovněž realizaci projektu s názvem Destinační management regionu
Blanský les - Netolicko, který
vybrali zastupitelé Jihočeského kraje k financování z prostředků programu SROP
(Společný regionální operační
program). Cílem jsou zejména
koordinované využití potenciálu regionu v oblasti cestovního
ruchu, tvorba jednotné image,
propagace regionu a jeho

Sdružení CEPAC - Morava si Vás dovoluje pozvat na
třídenní odborné školení zaměřené na řízení lidských
zdrojů realizované v rámci projektu

aktivit a podpora vzniku regio- o.p.s. bude v červnu spolupranálních produktů cestovního covat při zajištění „mezinárodní
cestovní dílny“ s názvem Traruchu.
veling workshop, kdy přední
Letošní rok je také rokem příevropští odborníci na rozvoj
prav na další programovací
venkova navštíví významné
období EU 2007 - 2013. MAS
Místní akční skupiny v ČR,
v souvislosti s tím realizuje
seznámí se s jejich projekty
projekt, podpořený dotací
a vymění si zkušenosti ze
v rámci Operačního programu
svých zemí. Výsledky z „cesRozvoj venkova a multifunkční
tovních dílem“ představí názemědělství. Výsledkem bude
sledně dalším evropským odpilotní strategie MAS pro již
borníkům na nadcházející celozmíněné programovací období.
evropské konferenci Sítě PREKromě toho bylo možné s touto
PARE v České republice, nafinanční pomocí například
zvané Prepare Gathering, a
spustit vlastní webové stránky
dále také ve svých zemích.
MAS na www.mas-netolice.cz,
MAS Blanský les - Netolicko se
či pořádat semináře pro veřejsvé hostitelské role ujme 20.
nost nebo také zrealizovat sečervna 2006.
minář se zahraničním partnerem zaměřený na výměnu zkuGabriela Kalíšková,
šeností v programu Leader.
MAS Blanský les - Netolicko
o.p.s.
MAS Blanský les - Netolicko

Moderní trendy sociální podpory

Školení zaměřené na zvýšení kvalifikace při vedení NNO je
určeno zejména řídícím pracovníkům neziskových organizací
sociálního zaměření v Olomouckém kraji. V příjemném a klidném prostředí získáte záživnou formou znalosti, které přispějí
k posílení Vašich poradenských a manažerských dovedností
a tím i k zlepšení úrovně poskytovaných služeb.

Termín konání: 9. – 11. června 2006
Místo konání: penzion Mánes, Čechy pod Košířem
Lektor: Mgr. Roman Trčka, EDUKOL

Ubytování bude zajištěno ve 2 – 4 lůžkových pokojích vybavených sociálním zařízením, televizí a telefonem. Veškeré
aktivity, strava (plná penze) a ubytovaní jsou pro přihlášené
účastníky poskytovány zdarma. Prezentace a ubytování
účastníků bude probíhat v pátek 9. června od 13:00.
Témata školení:

úvod do managementu neziskových organizací; vedení a
řízení – leadership; manažerské dovednosti; týmová práce a
týmové role; motivace; ovlivňování; řešení konfliktů; hodnocení a zpětná vazba
V případě Vašeho zájmu vyplňte, prosím, níže uvedené kontaktní údaje a odešlete na naši emailovou adresu, popřípadě
nás kontaktujte telefonicky. Na základě Vaší předběžné přihlášky vám včas rádi zašleme podrobnější informace a
podrobný časový rozpis školení. Z důvodu omezeného počtu
účastníků a atraktivnosti školení Vás žádáme, aby jste nás
kontaktovali co nejdříve.
Kontakt: Sdružení CEPAC Morava, Jeremenkova 42, 772 00
Olomouc, Email: trendy@cepac.cz, Tel., Fax: 585 221 044,
GSM: 602 336 900, Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Jordan

Setkání Škol obnovy venkova
v Hnanicích na Znojemsku
V rámci Programu obnovy venkova pro rok 2006, podpory
vzdělávání a poradenství uspořádá Školící středisko Hnanice setkání Škol obnovy venkova Hnanice, penzion
„Vinohrad“, náměstí sv. Wolfganga, v termínu 14. 6. 2006 –
16. 6. 2006 (středa – pátek)
Kontakt: Obecní úřad Hnanice, Znojemská 113, 669 02 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil: 724236970, e mail: ouhnanice@volny.cz
Další informace: www.leaderplus.cz
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Zpřístupňují turisticky atraktivní Konstantinolázeňsko
Záměr vytvořit informační centrum, které
by řešilo v plném rozsahu chybějící článek struktury vznikajícího rozmachu turismu a cykloturismu nadregionálního významu, vznikl již v roce 1999, kdy se připravovala strategie rozvoje Mikroregionu
Konstantinolázeňsko.

Obec Černošín byla v té době členskou
obcí Konstantinolázeňska a zároveň Stříbrského regionu. Programové koncepty
obou svazků obcí jsou dodnes velmi podobné a ve svých programech řeší v podstatě stejné nedostatky týkající se turistického ruchu. Získat ucelené komplexní
informace o turistických, kulturních a přírodních zajímavostech celého plzeňského
kraje, které by alespoň z části splňovaly
požadavky tuzemských i zahraničních
turistů, je téměř nemožné. Strategická
poloha obce Černošín a jeho nově vznikající Kulturně společenské centrum, jehož první etapa je dokončena a řeší veřejné stravování a restaurační služby, se
přímo nabízí tento problém řešit. Celá
první etapa vznikla za podpory MMR
z programu ,,Podpora slabých a strukturálně postižených. okresů".

Celý projekt pokračuje výstavbou třetí
etapy – Zpřístupnění turisticky atraktivních lokalit mikroregionu Konstantinolázeňsko (Infoturistický park), jejímž výsledným efektem bude poskytnutí dnes chybějících informací o celém plzeňském
kraji, jeho zajímavostech a lokalitách.

Realizací této třetí etapy (Infoturistický
park ) dojde k výraznému posunu propagace celého zájmového území a usměrnění zájmů příchozích turistů tak, aby bylo
ukázáno, co stojí za shlédnutí. V této části
výstavby budou vybudována a vyčleněna
parkovací místa pro návštěvníky, vytvořeny odpočinkové zóny v parkové zeleni,
vyčleněny prostory pro trhovce a drobná
řemesla a stylové zázemí pro obsluhu
Informačního centra. Součástí tohoto parku bude stálá expozice materiálů vztahujících se k jednotlivým cílovým bodům tak,
aby získané informace byly podloženy
názornými ukázkami (fotografie, horniny,
minerály apod.), jakési muzeum přírody
a zajímavostí ve volném prostoru, ve stylu
zelené oázy. Instalovány budou informační tabule s upoutávkami, které budou
sloužit k propagaci
jednotlivých cílů
a obcí zájmového území.

V současné době je v plném běhu příprava druhé etapy, která řeší prostory pro Celý komplex Kulturně společenského
kulturní vyžití, schůzovní činnost, seminá- centra bude sloužit jako výchozí bod do
širokého okolí a plně v souladu se strateře, divadlo a další příležitostné akce.

gií rozvoje turistického ruchu nadregionálního významu bude splňovat požadavky
každého návštěvníka. Posun dopředu
zaznamená i životní prostředí v obci, zvýší se bezpečnost občana i návštěvníků.
Vytvoří se nové pracovní příležitosti ve
službách a v neposlední řadě bude podpořen rozvoj drobných živností a řemesel.
Systematicky je naplňován místní program rozvoje venkova dle harmonogramů, který je komplexně součástí strategie
rozvoje Konstantinolázeňska, Stříbrska
a celého Plzeňského kraje.
Celý tento multifunkční projekt je pečlivě
připravován tak, aby sloužil široké veřejnosti a zvýšil atraktivitu celého kraje, sloužil návštěvníkům a turistům místním i zahraničním a poskytoval jim ucelené služby
k jejich spokojenosti.

Věříme, že otevřením a zprovozněním
tohoto centra, vyplníme další bílé místo
v oblasti nabídky služeb turismu a zviditelníme krásná místa našeho kraje
a 'potažmo celé oblasti mnohdy neprávem či neznalostí opomíjené. Do budoucna jsou. podobná centra nezbytná a čím
větší síť se nám podaří vybudovat, tím
bude zvětšována atraktivita celého území.
Miroslav Plincelner,
starosta obce Černošín
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Podpora zaměstnanosti na venkově

poskytováním mikropůjček a vzděláváním venkovského obyvatelstva
Venkovský prostor patří dlouhodobě z hlediska zaměstnanosti a k nejproblematičtějším oblastem v České republice. Po útlumu zemědělství se zatím ve venkovském
prostoru nenašly adekvátní kapacity, které by zastavily
migraci obyvatel z venkova za prací do měst a vytvořily
oborově pestrou a dlouhodobě udržitelnou nabídku zaměstnání ve venkovských oblastech.
Centrum pro komunitní práci se dlouhodobě věnuje venkovské problematice. Vzdělání, zaměstnanost a udržení lidí na venkově je hlavním předpokladem dalšího
rozvoje venkovských oblastí. Z této premisy vychází i projekt "Podpora zaměstnanosti ve venkovských oblastech prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání venkovského obyvatelstva", který
běží od září 2005 do června 2008 a je
podpořen z finančních prostředků EU
v rámci Programu iniciativy Společenství
EQUAL.

Co chceme?

Cílem tohoto projektu je vytvořit nové
systémové řešení, jež přispěje k řešení
nezaměstnanosti na venkově. Projekt je
rozdělen na dvě části, jejichž realizace
naplní cíl projektu.

Mikropůjčky pro malé a střední
podnikatele

Podstatou první části je vytvořit úvěrové
schéma pro drobné a střední podnikatele,
kteří působí ve venkovském prostoru.
Úvěrové schéma je vytvářeno na základě
analýzy, která mapuje veřejná úvěrová
schémata pro drobné a střední podnikatele v České republice i v zahraničí. V České republice jsme se zaměřili na analýzu
nejvýznamnějších úvěrových produktů,
které jsou financovány z finančních prostředků státního rozpočtu a Strukturálních
fondů EU.
V rámci analýzy zahraničních veřejných
úvěrových schémat jsme se zaměřili na
destinace, které mají podobný ekonomický i politický vývoj jako Česká republika –
Polsko a Slovensko. V těchto zemích byla
analyzována úspěšná veřejná úvěrová
schémata, která zpravují Vidiecká organizácia pre komunitne aktivity (VOKA –
Slovensko) a Fudacija na rcecz Rozwoju
Polskiego Rolnictwa (FDPA - Polsko) .

ale byla zajištěna i ucelená forma vzdělávání a poradenství, které pomůže podnikatelům v začátku i průběhu jejich činnosti. Tento fakt řeší již dříve avizovaná druhá část projektu.

Vzdělání a poradenství pro nezaměstnané a začínající podnikatele

Naším cílem je vytvořit metodiku vzdělávání začínajících podnikatelů a metodiku
vzdělávání nezaměstnaných zaměřenou
na oblast zorientování se v regionální
nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Proces vytváření těchto metodik
je strukturován důsledně na principu zezdola nahoru. Co to znamená? Naším
cílem je nejprve zjistit prostřednictvím
výzkumu (realizován na modelovém území okresu Přerov) požadavky a potřeby
začínajících i činných podnikatelů v ČR
v rámci problematiky vzdělávání a poradenství. V součinnosti s tímto zmapovat
nabídku v rámci vzdělávání, kterou poskytují státní, nestátní i soukromé instituce
a organizace. Na základě těchto informací
bude sestavena metodika vzdělávání pro
podnikatele a metodika vzdělávání nezaměstnaných v oblasti regionální nabídky
služeb v rámci podpory nezaměstnanosti.
Konečným výstupem z výše uvedených
aktivit bude vytvoření úvěrového schématu pro drobné a střední podnikatele, který
bude vázán na vzdělávací modul, jež bude uzpůsoben podle regionálních či geografických požadavků.
Důraz bude kladen na komunitní rozměr
celého schématu, kdy by organizace
vzdělávání a poradenství vycházela
z důkladných znalostí místních (regionálních) podmínek. Zároveň je však ambicí realizátorů projektu, vedle komunitního
rozměru, zajistit velmi profesionální správu celého úvěrového schématu.

Obyvatelé venkova tvoří velmi podstatnou
část české společnosti. Venkovský
Výstupem z této analýzy bylo, že v rámci
prostor si do současnosti zachoval svůj
České republiky chybí úvěrový produkt, v
svébytný ráz a tradice. Jak už bylo na
rámci kterého by se nejenom poskytovaly
začátku tohoto textu zmíněno, venkov
prostředky na drobné a střední podnikání,

hledá v současnosti možnosti pro alespoň
částečnou ekonomickou nezávislost na
městech a průmyslových centrech. V souvislosti s tímto je nutné hledat alternativu
za zaniklé pracovní příležitosti, které poskytovalo obyvatelům venkova zemědělství. Náš projekt chce k tomuto hledání
přispět prostřednictvím podpory venkovských podnikatelů, ulehčit jim pozici při
získávání úvěrů a pomoci jim zorientovat
se v nabídkách vzdělávání a poradenství.
Věříme, že i díky realizaci tohoto projektu
se zjednoduší nelehká situace podnikatelů na venkově a zvýší se zde nabídka
pracovních míst, které umožní obyvatelům venkova pracovat v místě bydliště
a přestat dojíždět za prací do města.
Centrum pro komunitní práci je organizace, která se dlouhodobě snaží působit
v rámci venkovských regionů v ČR a
naším cílem je, ve spolupráci s krajskou a
obecní samosprávou, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty dlouhodobý a svébytný rozvoj a obnova venkovských oblastí.

Více informací o projektu můžete získ a t n a e -ma i l o v é a d r e s e t omas.svoboda@cpkp.cz nebo telefonním
čísle 777 793 725. Projekt je také zveřejněn na internetových stránkách
www.cpkp.cz.
Tomáš Svoboda,
CpKP západní Čechy
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Mezinárodní výbor manažerů projektu STRASSE přináší digitalizaci
INNOREF se sešel v Hranicích
územních plánů obcí
Mezinárodní schůzka manažerů projektu INNOREF se
uskutečnila ve čtvrtek 18.
května 2006 v Hranicích.
Zastoupeni byli regionální
partneři z italských regionů
Friuli Venezia Giulia a Umbria
a zástupce řeckého regionu
Západní Řecko. Projekt INNOREF, ze kterého Hranicko
využije celkem 1,2 mil. EURO, si klade za cíl do konce
roku 2007 zlepšit využívání
místních zdrojů a připravit
projekty pro další období
strukturálních fondů Evropské
unie 2007 – 2013.
Díky projektu INNOREF je do
poloviny roku 2007 Mikroregionem Hranicko financováno 8
dílčích projektů, díky kterým
se pracuje například na zlepšení informování návštěvníků
regionu a jeho zajímavostech
a památkách, je připravován
investiční projekt na výstavbu
vodovodu pro Potštátsko,
plánuje se obnova sokolovny
ve Stříteži, pěstování a využívání biomasy a nebo zavedení marketingové značky

místních
zemědělských prod u k t ů .
Podrobnější
informace o
financovaných akcích naleznete v sekci INNOREF.

Na schůzce manažerů byla
rozplánována další spolupráce na druhé období roku
2006. V tomto období budou
partneři spolupracovat na
uspořádání společné mezinárodní konference o zkušenostech z projektu, která proběhne 17. listopadu v italské
Umbrii za účasti zástupců
dalších italských, řeckých
regionů, ale i zástupců Evropské unie. Dalším výstupem
bude zlepšování vzájemné
výměny informací a zkušeností v jednotlivých subprojektech, zlepšování spolupráce mezi jednotlivými partnery a propagace regionů
a projektu INNOREF na národní a mezinárodní úrovni.

Jedním z prvních výsledků sub-projektu
STRASSE realizvaném z projektu INNOREF
na Hranicku je Rastrový územní plán obce. Byl
vydán v rámci EDICE 1 na samospouštěcím
CD s jednoduchou, graficky a uživatelsky
snadnou aplikací Kristýna umožňující prohlížet jednotlivé mapy
územního plánu na monitoru běžného počítače. Územní plán se
tak v rukou starostů stává operativnější, sdílnější a přístupnější z
pohledu jeho rozmnožování a tisku. Další edice přinesou rektifikovanou podobu územních plánů, a následně i EDICE 3 představující sloučení územních plánů obcí Mikroregionu Hranicko do jediného vektorového bezešvého územního plánu. Jeho výhodou bude
především pokrytí celého mikroregionu, což umožní starostům a
dalším zájemcům – potenciálním investorům – získat informace o
celém území, zjistit strategické prostorové vazby a plány i za hranicemi katastru jednotlivých obcí.
Součástí projektu je i sestavení sady indikátorů rozvoje území,
které budou v rámci projektu mapovány a posléze hodnoceny za
účelem strategického územního plánování a rozvoje udržitelného
životního prostředí mikroregionu Hranicko. Indikátory zahrnují jevy
z oblasti ekologické, ekonomické a sociální. Data a informace
získané při mapování indikátorů doplní databázi GIS mikroregionu
Hranicko, umožní provádět prostorové analýzy a zhodnotit rozvoj
celého mikroregionu.
Cílem projekt STRASSE, který je financovaný z programu INNOREF, je usnadnit plánování projektů, investic, získávání dat k prezentaci regionu pro přilákání nových aktivit .

Další informace na adrese http://www.atlas.upol.cz/STRASSE
Mikroregion Hranicko nebo přímo u řešitelů: Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
(vit.vozenilek@upol.cz), Ing. Helena Kilianová, Ph.D.
(helena.kilianova@seznam.cz)

Výsledky Hranicka zaujaly
české biosférické rezervace

Koncem dubna se v Lednici uskutečnila schůzka národního
komitétu programu MAB (člověk a biosféra), který je zapojen
stejnojmenném mezinárodního programu UNESCO. Na
schůzce se potkali zástupci všech biosférických rezervací
České republiky mezi nimiž byli například Šumava, Krkonoše, Třeboňsko a další. Na schůzce zástupci Sekretariátu MR
Hranicko, ve spolupráci s E. Ruossem, metodikem projektu
INNOREF, prezentovali své dosavadní úspěchy v projektu
INNOREF. Schůzka bude mít dopad na další šíření našich
pozitivních zkušeností k dalším regionům v ČR. Účastníci se
shodli na tom, že obdobný přístup k udržitelnému rozvoji,
založeném na společné strategii, regionálním managementu
a inovativních projektech je třeba uplatnit také v oblastech
jejich působnosti a dohodli se na dalším sledování a využívání výsledků projektu INNOREF na Hranicku.

Mlynářský krajánek zahájili u Rozvodí

Od začátku května mají cykloturisté možnost se zapojit do soutěže „Mlynářský krajánek, která
byla zahájena na slavnosti u
památníku Rozvodí 1. května
2006. Přes nepřízeň počasí se
sem sjelo několik desítek lidí,
aby společně se zástupci členských obcí MR Rozvodí absolvovali tradiční slavnost. Pro
návštěvníky byly přichystány
tradiční místní produkty a kulturní program. Soutěžní průkaz
stejně jako další propagační
materiály (mapa a brožura) jsou
již v této chvíli dostupné na informačních centrech v Hrani-

cích a Lipníku
nad Bečvou.
Soutěžící po
úspěšném
projetí trasy
budou pasováni mlynářskými krajánky na slavnosti na
závěr sezóny, které se uskuteční 22. října v Porubě. Cyklotrasu, které vede po historii vodních a větrných mlýnu inicioval
MR Rozvodí ve spolupráci s MR
Hranicko v roce 2005. I v tomto
roce se dále na cyklotrase zlepšuje mobiliář a osazují informační cedule.
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Nové stránky Svazu měst a obcí: www.smocr.cz

torizovaným uživatelům - členům Svazu. Návštěvníci na
stránkách najdou i oblíbenou
odpovědnu, v níž na dotazy
členů Svazu odpovídají právníci z kanceláře SMO, kalendář akcí pořádaných Svazem,
informace o projektech, na
nichž se SMO podílí a další
užitečné informace. Přímo
Jedním z hlavních hledisek při
venkovské tématiky se týká
tvorbě stránek byla snaha o
jedna z rubrik, nazvaná Rozvoj
ergonomii a maximální přívenkova.
stupnost i pro uživatele s pomalejším připojením nebo Nové stránky Svazu měst a
zrakově postižené. Důraz byl obcí využívají publikační syskladen také na to, aby infor- tém PubliCity, který byl vyvinut
mace zveřejněné na stránkách v pražské firmě Seal, s.r.o.
byly dostupné i z nejčastěji přednostně pro využití ve vepoužívaných vyhledávačů, řejné správě a neziskových
jako je Google nebo v českých organizacích. Díky použití
publikačního systému jsou na
podmínkách Seznam.
stránkách SMO denně čerstvé
Stránky poskytují maximum
zprávy, fotografie i dokumenty,
informací o činnosti SMO a
které tam vyvěšují přímo prajeho jednotlivých orgánů, další
covníci kanceláře SMO.
informace jsou k dispozici auSvaz měst a obcí ČR jde s
dobou a inovoval své www
stránky. Stránky mají jak nový
vzhled, odpovídající nové grafické linii SMO, tak novou
strukturu, která je proti dosavadnímu členění přehlednější
a umožňuje snáz najít požadovanou informaci.

Centrum pro komunitní práci
CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné
správy, občanských organizací a soukromého sektoru především v těchto oblastech:

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 ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. 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 přípravě a využívání Strukturálních fondů.
Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme
semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor.
Další informace najdete na www.cpkp.cz

Vzdělávací seminář

Strukturální fondy EU
a možnosti čerpání
finančních prostředků
2007- 2013
Datum: 14. června 2006
od 9:30 hod.
Místo konání:

CpKP střední Morava, Přerov
Velký sál

PROGRAM:

Dopolední blok

9:30 – 11:15

Strukturální fondy EU: nástroje, principy,
cíle Programovací období 2007 – 2013

11:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

15:00 – 15:30

Vytváření partnerství NNO na venkově
a jejich zapojení do využívání evropských
fondů
Oběd

Odpolední blok

NNO v poradních orgánech Olomouckého
kraje a možnosti přípravy projektů
- prezentace činnosti zástupců NNO
v komisích a výborech Olomouckého kraje
Diskuse, závěr

V červnu 2006 vydalo Centrum pro komunitní práci. Příprava, zlom, redakční a grafická úprava: Jiří
Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. Adresa: Na Václavce 46, 150 00 Praha 5 Smíchov, Tel.:
+420 608 700 130, email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla ve středu 31. května 2006,
distribuce od pondělí 5. června 2006. Příští uzávěrka je v pátek 30. června 2006.

