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Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci,
prohloubení partnerství mezi MAS

Národní konference o venkovu v
Teplé u Mariánských lázní měla
letos dva hlavní výstupy – větší
zapojení zástupců zemědělců mezi
aktéry rozvoje venkova a další
„emancipaci“ místních akčních
skupin (MAS), které se spojují do
Národní sítě rozvoje venkova.

Spolupartnery konference v klášteře
Premonstrátů byla totiž vedle Spolku
pro obnovu venkova (SpOV), který
akci zaštítil i v loňském roce, také
Agrární komora ČR (v čele s prezidentem Janem Velebou) a národního
setkání se účastnili i zástupci Ústavu
zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) a krajských informačních
středisek (KIS) ministerstva zemědělství.

Národní síť MAS pro
„občanský venkov“

Národní observatoře venkova
(NOV) o.p.s. a její zatím volné
platformy Národní sítě rozvoje
venkova (NSRV). Do vedení
NOV byli ze šesti kandidátů
nově zvoleni Anna Čarková
(Kyjovské Slovácko v pohybu),
Jaromír Vávra (MAS Třeboňsko) a Monika Břendová (MAS
Krajina srdce). Zatímco Spolek
pro obnovu venkova zastupuje
především veřejnou správu
(obce a jejich sdružení) a
Agrární komora je profesním
sdružením „zemědělského
venkova“, národní síť MAS by
měla být do budoucna reprezentantem sektoru „občanského venkova“.

NOV jako zázemí

Volbě předcházela široká diskuse zástupců na kulatém
stolu místních akčních skupin pohybovala se kolem vyjasnění vztahu mezi NOV a NSRV.

Foto: Ing. Stanislav Sojka

Předseda NOV Jan Fiala zdůraznil, že observatoř je servisním a školícím zázemím pro
MAS (spolupracuje v šesti
krajích při vzdělávání manažerů v rámci OPRLZ 3.3.) a „síť“
je nyní volné neregistrované
sdružení. Národní observatoř
venkova vznikla z iniciativy
Duha pro venkov, která navázala na školení Rural Voice,
jež pořádaly pro venkovské
manažery Centrum pro komunitní práci (CpKP) střední Morava a Omega Liberec.

Demokratický deficit…

Všichni diskutující v Teplé uznávali práci, kterou učinili zakládající aktéři Národní observatoře venkova, nicméně
řada z nich upozorňovala na
demokratický deficit ustavování Národní sítě rozvoje venkova – tj., že princip „zdola nahoru“ nahradilo ustavování od-

Hlavním úkolem třídenní konference
ve dnech 20.- 22. září 2006 byla vedle
série prezentací a kulatých stolů volba
zástupců místních akčních skupin do

prostřed. Například Anna Čarková uvítala, že zárodky sítě
již existují, uvedla však, že
MAS se musí nejprve scházet
a na základě širokých debat se
vytvoří forma pro další činnost.
NOV to podle dalšího z diskutujících udělal ze středních
vrstev vybraných manažerů a
MAS mají o „síťování“ jen velmi málo informací. „Během
roku od minulé konference v
Teplé jsme se o síti vůbec nic
nedozvěděli. Musí se zapojit
všechny MAS!“ zazněl další
hlas z pléna konference.
V současnosti totiž existuje
pouze seznam MAS, které podaly přihlášku do Národní sítě
rozvoje venkova (volné platformy NOV) a některé z nich podepsaly smlouvu s NOV, jiné
nepodepsaly kvůli tomu, že je
příliš jednostranná, k některým
přihlášeným MAS se smlouva
vůbec nedostala.

…napojení sítě

Podle hlavního organizátora
národní konference Petra Sušanky (starosty Valče z MAS
Vladař) se k síti k datu ukončení konference přidalo 45 akčních skupin a diskuse již podle
něj není o tom, zda síť ano,
nebo ne, ale klíčové je rozhodnutí zda přistoupit, či nepřistoupit.
Další řečníci namítali, že nejprve měla vzniknout „síť odspoda“ na základě setkání
všech MAS. Michal Jarolímek
(MAS Sdružení Růže) nicméně
upozornil, že ze žádné MAS
nevzešla iniciativa, aby se
MAS sešly. „Někdo musel síť
napojit,“ obhajoval krok NOV,
který vydal k datu konference
řadu reprezentativních publikací o Leaderu, MAS a „národní
síti“.
Dokončení na straně 2
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Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci,
prohloubení partnerství mezi MAS
Dokončení ze strany 1

Kdo bude
„observatoř“?

V diskusi se
ovšem objevila
i kritika, že se
Národní
observatoří venkova pojmenovala obecně prospěšná společnost, ale „NOV“ měla být v
rámci EAFRD (Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova) vybrána ve výběrovém řízení. Na tuto námitku
se kontrovalo tím, že „národní
observatoří venkova“ již byl
jmenován VÚZE - Výzkumný
ústav zemědělské ekonomiky,
který připravoval Národní strategický plán rozvoje venkova
2007-13 a Program rozvoje
venkova, v linii s dalšími instituty ministerstva zemědělství
ÚZPI a KIS. Předseda observatoře Jan Fiala dokonce
uvedl, že posláním zakladatelů
NOV bylo věnovat rok své práce a pak ji nabídnout síti. Místopředseda Spolku pro obnovu
venkova Radan Večerka (MAS
Vladař) dále upozornil, že pokud se nedá rychle dohromady
pevná „síť“, tak se stane observatoří navždy VÚZE (pod
velením ministerstva zemědělství).

• Je možné přijmout ještě nepřipravené MAS? Je „síť“
připravena pomoci začínajícím MAS?

Úkoly týmu pro vytvoření Národní
sítě rozvoje venkova

• Nesmí se vytvořit extraliga,
ze které není možnost sestupu

•

• Do sítě se musí brát i čerstvé
MAS, aby toto hnutí vznikalo
opravdu zezdola

• Na mapě ČR musejí zmizet
bílá místa bez MAS

• Dejme dočasný statut NOV,
aby připravil setkání národní
sítě MAS na základě právního statutu
• Když mají být volby, musejí
být dopředu známi kandidáti

• NOV má dobrou vůli měnit
členy představenstva, není to
„parta samozvaných manažerů“, je to zajímavý model.
Nechť si třicet MAS zvolí své
zástupce, ale rozdat karty by
se mělo příště všem

Zástupci nově zvolené pracovní skupiny se krátce sešli dne
22. září 2006 na konferenci v Teplé. Důvodem schůzky bylo
zrekapitulovat své úkoly a pověření, která jim byla delgována
účastníky konference v předcházejícím dnu – 21. 9. 2006.

•

•

•

Připravit náplň činnosti NSRV a otevřít diskuzi k tomuto
návrhu na foru www stránek LEADER CZ;

Připravit návrh právního postavení NSRV - zda zůstane
volným sdružením nebo zda se bude institucionalizovat
v právnickou osobu s volenými orgány;
Připravit návrh změny smlouvy s Národní observatoří
venkova o.p.s. o naplňování činností (tímto úkolem byl
pověřen Honza Florian a Tomáš Šulák) a vyjasnit vztah
těchto dvou organizací;
Společný návrh bude rozeslán všem místním akčním
skupinám k doplnění a okomentování – seznam členů
NSRV a adresy všech MAS budou přílohou zápisu
z Národní konference.

• Co má síť dělat? Především
informovat MAS navzájem
• Někdo nový musí znovu
zvednout prapor MAS

• Je třeba sestavit sumář požadavků místních akčních
skupin

Na základě těchto i dalších
argumentů rozhodli účastníci
konference, že se ve středu
zvolí zástupci do NOV a záJak založit síť?
stupci do NSRV až na druhý
Při kulatém stolu zazněly i dalden.
ší argumenty pro vznik sítě.
Nikdo její ustavení nezpochybPracovní tým
nil. Jako ukázka podpory vyAktéři konference ve čtvrtek
tvoření sítě slouží následující
zvolili 16člennou pracovní skuvýroky (formou poznámek aupinu, která připraví podmínky
tora):
pro demokratický vznik „národ• MAS nesmí být jenom „ža- ní sítě MAS“ čili vznikl prostor
dateli“ a starat se o to, jak se k vytvoření sítě zezdola. Až
přizpůsobí pravidlům minis- bude zpracován zápis a podterstva zemědělství, zástupci klady z konference, na
všech MAS musí připravovat www.leadercz.cz se zřídí dispravidla
kusní fórum pro členy pracovní
skupiny.
• Musíme se dát dohromady,
tendencí úředníků je reguloTomáš Šulák,
Centrum pro komunitní práci
vat a omezovat MAS
(CpKP) střední Morava

Pracovní skupina Národní sítě
rozvoje venkova:

Ing. Oto Onderek - MAS Pobeskydí
Ing. Olga Ondráčková - MAS Boskovicko PLUS
Jiřina Karasová - MAS LAG Strakonicko
PhDr. Petr Sušanka - MAS Vladař
Ing. Mirka Malenová - MAS Blanský les-Netolicko
Markéta Kopáčková - MAS - Partnerství Moštěnka
Jan Florian - MAS Český západ
Václav Pošmourný - MAS Posázaví
Anna Čárková - MAS Kyjovské slovácko v pohybu
Ing. Michal Arnošt - MAS Krajina srdce
Ing. Eva Hamplová - MAS Šluknovsko
Ing. Luděk Suchomel - MAS Podještědí
Dr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko
Ing. Tomáš Horník - MAS Podještědí
Ing. Jana Havelková - MAS Podlipansko
Tomáš Šulák - MAS Moravská cesta
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Partnerství pro venkov: Konference v Teplé
povzbudila MAS v Olomouckém kraji

Místní akční skupiny z Olomouckého
kraje žádají své krajské zastupitele,
aby podpořili organizační zázemí MAS
a přispěly na vytvoření rozvojových
strategií u těch MAS, které nezískaly
podporu z Operačního programu Zemědělství.

Pozvánka na pracovní jednání

ve věci prohloubení spolupráce mezi
mikroregiony Olomouckého kraje

pořádané ve spolupráci Olomouckého kraje v
rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje a
Mikroregionu Hranicko

KDY: úterý 17. října 2006
KDE: Všechovice, kulturní dům

Tuto iniciativu povzbudila i Národní konference o venkovu v Teplé u Mariánských
lázní, kde se ve čtvrtek 21. září sešli na
samostatné schůzce zástupci 11 MAS z
Olomouckého kraje a další aktéři venkova, kteří mj. srovnávali plošnou podporu
MAS v Jihočeském kraji a na Vysočině.

V rámci setkání bude možné shlédnout
výstavu fotografií „Týden v životě Hranicka“, jejichž autorem je Jindřich Štreit.

Centrum pro komunitní práci (CpKP)
střední Morava v pátek 29. září podalo na
Krajský úřad v Olomouci projekt
„Partnerství pro venkov – posílení zázemí
místních akčních skupin v Olomouckém
kraji a podpora strategií rozvoje Leaderregionů pro evropské fondy 2007-2013“.
Jeho partnery jsou Region Haná, Horní
Pomoraví, MAS Zábřežsko, Moravská
cesta, MAS – Partnerství Moštěnka a
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko,
jejichž statutární zástupci podepsali během týdne prohlášení o partnerství. Projekt podpořil i Svazek obcí mikroregionu
Mohelnicko a je i nadále otevřen všem
MAS z Olomouckého kraje.

oblastmi v ČR. Cílem projektu je rovněž
vytvoření rozvojových strategií u MAS,
které k tomu nezískaly podporu z jiných
zdrojů (zejména z Operačního programu
Zemědělství, opatření 2.1.4. Rozvoj venkova Leader+) a zajištění systému porovnávání úspěšnosti jednotlivých MAS
(benchmarking). V rámci projektu vznikne
kontaktní místo pro podporu činnosti
MAS, které by měly vytěžením a úspěšným využitím své absorpční kapacity propagovat Olomoucký kraj.

Společný postup

V případě zájmu, je třeba se přihlásit na
čísle 585 508 387 nebo e-mailem
j.bucherova@kr-olomoucky.cz nejpozději do 11. 10. 2006.

né správy,
podnikat e l s k é
sféry a neziskového
sektoru v občanských
sdruženích nebo
obecně prospěšných společnostech.

Jak jsou na tom
MAS v kraji?

Nejúspěšnější MAS v
Olomouckém kraji je
Region Haná, který získal podporu ve třech ze
čtyř vyhlášených programů Leader. V posledním z nich uspělo
pouze Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko. Přesto Region Haná nemá prostředky na organizační zázemí a management MAS.
MAS – Partnerství Moštěnka a Občané
pro rozvoj venkova získaly podporu
v programech Leader+ „osvojování
schopností“ na vytvoření integrovaných
strategií a školení aktérů akčních skupin v
roce 2004.

MAS – Partnerství Moštěnka operuje na
území, které má nejvíce obcí – 44. Nejvíce obyvatel na území MAS má Jesenicko
Iniciativa z Teplé vyzvala zástupce všech
– 42 tisíc a Hranicko – bezmála 35 tisíc
Místní
akční
skupiny
zařazené
v
prograMAS v Olomouckém kraji ke společnéobyvatel. Naproti tomu existují MAS, které
mech
Leader
jsou
primárně
zaměřeny
na
mu setkání, které se uskuteční 17. října
sdružují jen
rozvoj
venkova,
který
je
z
EU
financován
ve Všechovicích na Hranicku.
přes Evropský zemědělský záruční a ori5 obcí – Šumperský venkov a
entační fond (EAGGF) v
Údolí Desné.
budoucnu přes Evropský
Příprava
zemědělský
fond
pro
rozŽadatelem o Leader ČR 2005 byla Jesena konkurenci
voj venkova (EAFRD). Dle nická MAS a o Leader ČR 2006 to bylo
Cílem
projektu
zásad evropské politiky celkem 6 MAS z Olomouckého kraje: Re„Partnerství pro ventak nemohou čerpat pod- gion Haná, Partnerství Moštěnka, Rozvokov“ je vytvoření a poporu z Evropského fondu jové partnerství regionu Hranicko, Občasílení organizačního a
pro regionální rozvoj né pro rozvoj venkova, Bystřička a Středinformačního zázemí
(ERDF), ze kterého je ní Haná.
pro činnost místních
financován projekt PartPodporu z Operačního programu Zeměakčních skupin (MAS) v
nerství pro rozvoj kraje (v
dělství (opatření 2.1.4. Rozvoj venkova
Olomouc-kém kraji,
rámci opatření SROP 3.3.
(Leader+), skupina c) osvojování schopkteré se ustavily díky
Posílení kapacity místních
ností) získalo v osmé prosincové výzvě
metodě Leader, aby
a regionálních orgánů při
z roku 2005 celkem 6 MAS: JEMAS, Bysbyly náležitě připravené
plánování a realizaci protřička, MAS Střední Haná, Haná pod Jena čerpání finančních
gramů v Olomouc-kém
dovou, MAS Záhoří-Bečva a Uničovsko a
prostředků
z evropkraji).
v deváté dubnové výzvě roku 2006 pouze
ských fondů v letech
MAS jsou nestátní ne- MAS Šumperský venkov.
2007-2013 a dostatečziskové organizace, které
ně konkurenceschopné
Tomáš Šulák,
propojují partnerství veřejve srovnání s dalšími
CpKP střední Morava

Bariéry nové
spolupráce
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Kontaktní osoba:

Alena Sanders

hlavní koordinátor akce
conference@podblanickem.net
tel.: +420 777 097 075
www.podblanickem.net/conference

Rozvoj venkova a management mikroregionů
CpKP se dlouhodobě věnuje rozvoji a práci mikroregionů. Zabývá se
především managementem řízení mikroregionů, zkoumá stupeň jejich
profesionalizace a zároveň i efektivitu. Právě k těmto tématům CpKP
ve spolupráci s partnery uspořádalo 12. září v prostorách Krajského
úřadu v Olomouci seminář „Rozvoj venkova a management mikroregionů - ekonomika venkova a problematika nezaměstnanosti“.
Mgr. Ivo Škrabal z CpKP střední Morava
na setkání představil výsledky „Výzkumu
zavádění managementu rozvoje jako
nástroje zvyšování absorbční kapacity a
úspor finančních prostředků v mikroregionech. Během výzkumu byla vytvořena
sada indikátorů pro hodnocení efektivity
managementu, která byla vyzkoušena v
šesti mikroregionech. Dále byla představena analýza vybraných ekonomických
ukazatelů v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje, kterou zpracovala
Ing. Svatava Nunvářová z Masarykovy
univerzity Brno. Na setkání byly také
diskutovány indikátory udržitelného rozvoje mikroregionů, iniciativa TIMUR, problematika zaměstnanosti na venkově a
Program rozvoje venkova. Podrobné
informace najdete v připravovaném sborníku, o jehož vydání budeme informovat.

Foto: Jiří Pavlát

Bělorusové v českých městech Hledají odborníky a lektory

Ve dnech 1. – 6. října 2006 Svaz měst a obcí ČR organizuje v
pořadí druhou studijní návštěvu běloruských zastupitelů v České republice. Skupina osmi opozičních zastupitelů a prodemokratických místních aktivistů během týdne navštíví města
Kladno, Brno a Městskou část Praha 6, kde získají praktické
informace o fungování měst a na vlastní oči uvidí, jak města
řeší problematiku rozvoje města, veřejných služeb, životního
prostředí apod. V současné době, kdy pomalu vrcholí předvolební kampaň před komunálními volbami, bude téma komunálních voleb přirozeně v popředí zájmu očekávaných diskusí. Na
tuto návštěvu naváže čtrnáctidenní studijní stáž zástupce Asociace běloruských místních zastupitelů na pozvání Svazu měst
a obcí ČR. Návštěva se koná v rámci společného projektu
Svazu měst a obcí ČR a Společnosti Člověk v tísni. Cílem tohoto projektu je posílit běloruské opoziční místní politiky a zastupitele v jejich snaze o prosazení místní demokracie v Bělorusku a předat jim zkušenosti s transformací veřejné správy
v České republice. Projekt je podpořen z programu Transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí, a je tak součástí široké škály aktivit České republiky na podporu demokracie v Bělorusku.
SMO

Národní observatoř venkova,
o.p.s. bude v rámci celé České
republiky od konce roku 2006
a následně pak v dalších letech zajišťovat po organizační
a obsahové stránce řadu informačních a vzdělávacích seminářů, kurzů a komplexních
vzdělávacích programů, které
budou zaměřeny na zvyšování
odborné kapacity managementu svazků obcí a mikroregionů,
neziskových organizací pracujících ve venkovském prostoru,
členů místních samospráv
venkovských obcí, členů a
zaměstnanců místních akčních
skupin a dalších aktérů místního komunitního rozvoje.
Splnění tohoto úkolu však není
možné bez odborně zdatného,

spolehlivého a motivovaného
lektorského týmu, který bude
svým složením pokrývat širokou problematiku trvale udržitelného rozvoje venkova. Za
tímto účelem Národní observatoř venkova, o.p.s. vyhlašuje
výzvu k nalezení odborníků,
kteří budou schopni moderními
a efektivními formami předávat
své znalosti a praktické zkušenosti účastníkům zmíněných
vzdělávacích akcí. Veškerá
lektorská činnost bude finančně honorována. V případě
zájmu reagujte do 13. října
2006. Podrobnější informace
získáte
na
e-mailu:
novnos@tiscali.cz, tel.: 776
296 285.
NOV
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Založí společnost pro rozvoje Geoparku
Na území Stříbrska, Plánska a Konstantinolázeňska
se již od roku 2002 připravuje vznik geoparku, který
v průběhu vý-voje dostal
název Geopark GeoLoci.
Ten by měl, vedle území
Karlovarského kraje a čtyř
bavorských okresů tvořit
jednu ze tří částí Českobavorského Geoparku, tzv.
georegionů. Vzhledem k
tomu, že v každém ze tří
georegionů vzniká geopark
na rozdílných institucionálních principech, je třeba
vytvořit společnou řídící

strukturu Česko-bavorského Geoparku, která bude
tvořena třemi kompetentními subjekty, a zároveň najít
takový subjekt, který bude
odpovědně koordinovat
rozvoj geoparku v jednotlivých georegionech. Na
Stříbrsku, Plánsku a Konstantinolázeňsku bylo na
základě předchozích studií
a diskusí s jednotlivými
organizacemi, zapojenými
do projektu, doporučeno
ustanovit samostatný subjekt - obecně prospěšnou
společnost - který bude mít

na starosti jak koordinaci
rozvoje geoparku, tak ochranu jeho památek, ale
třeba i vzdělávání a osvětu
nebo spolupráci s jednotlivými partnery. Jeho úkolem
bude také snaha o zabezpečení finančních a
materiálních prostředků na
další rozvoj. K založení
obecně prospěšné společnosti byly přizvány neziskové organizace, obce a podnikatelé regionu, z nichž
mnozí se již přihlásili.
Honza Florian,
RECEPTT

„Společnou cestou
k rozvoji venkova“,
Mezinárodní konference

Sdružení SPLAV Vás srdečně zve na
setkání místních akčních skupin
České republiky, Polska, Slovenska
a Maďarska pod názvem „Společnou cestou k rozvoji venkova“,
které se uskuteční ve dnech 6. – 8.
listopadu 2006 ve Skuhrově nad
Bělou. V případě zájmu je nutné se
přihlásit nejpozději do 27. října 2006.
Přihlášku a další informace získáte:
Sdružení SPLAV,
čp.84, 517 03
Skuhrov nad Bělou, případně e-mailem
skuhrov@proactive.cz, telefon 725 081
152 (V.Bukovský).

Školení manažerů místních akčních skupin a mikroregionů

Vzdělávací projekt “Vzdělávací aktivity
zaměřené na přípravu manažerů pro
program diverzifikace venkovské ekonomiky a zlepšení kvality života na
venkově” realizuje Ústav zemědělských
a potravinářských informací podle zadání
Ministerstva zemědělství ČR.
Tento projekt je rozčleněn na několik dílčích projektů a jeden z nich “Vzdělávání
facilitátorů místních akčních skupin” se
zabývá otázkou školení nových manažerů
pro sdružení a skupiny, které jsou aktivní
ve venkovském prostoru. Pro venkovské
oblasti je třeba v nejbližší době připravit
dostatečné množství odborníků, kteří budou využívat moderní metody organizace

a řízení práce v regionu, kteří budou umět
vyhledávat aktivity spojené s rozvojem
regionů a vzniklé systémy dokáží stabilizovat a napojit na již existující informační
kanály.
Vyškolení manažeři by měli poskytovat
zájemcům z venkovského prostoru informace o přípravě vhodných projektů a
možnostech čerpání strukturálních fondů
EU v nadcházejícím plánovacím období
2007-2013 a to vše s ohledem na daný
konkrétní region. Po úspěšném zakončení kurzu, který byl akreditován na MŠMT,
bude účastník zařazen do databázových
struktur MZe a ÚZPI Praha.

Náplní pěti třídenních seminářů s praktickými příklady práce venkovského manažera bude šest základních tématických
okruhů: 1) strategické plánovaní, příprava
rozvojových strategii, 2) územní plánování
a další témata, 3) příprava a řízení projektů, fundraising, 4) strukturální fondy, program LEADER, 5) facilitace, práce s veřejností, 6) management rozvoje, tvorba
partnerství. Počet účastníků je omezen.

Projekt je pořádán ve spolupráci s Národní observatoří venkova, o.p.s., která
v některých krajích ČR připravuje v
rámci OP RLZ 3.3 kurzy s podobným
obsahem a účelem. O jejich konání
Vás budeme včas informovat.

Starostové na Olomoucku mohou zasednout do školních lavic
Umožňuje jim to vznik Školy
pro obnovu venkova Olomouckého kraje, která byla
založena roku 2005 jako projekt Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje a
Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy.

Celkem ve 21 školicích střediscích si mohou prohloubit znalosti starostové venkovských
obcí, místní aktivisté, spolky
nebo třeba drobní podnikatelé
působící na venkově. V plánu
činnosti školy jsou jak vzdělávací aktivity, tak i setkávání s
odborníky, seznámení s moderními metodami a trendy
řešení venkovské problematiky
nebo pozitivní příklady řešení

pro venkovský prostor. „Velký
důraz budeme klást na přeshraniční spolupráci, protože si
myslíme, že právě příklady
dobré praxe nejen od nás, ale
ze zahraničí pomohou řadě
starostů s řešením jejich vlastních problémů v obci,“ říká Ing.
Jaroslav Brzák, manažer školy
a současně i euromanažer pro
venkov v projektu Partnerství
pro rozvoj Olomouckého kraje.
„Jako euromanažer pro venkov
jsem současně k dispozici při
konzultacích rozvojových projektů mikroregionů, podniků a
neziskových organizací, které
pracují ve venkovských oblastech kraje,“ doplnil Brzák. Na
začátku letošního roku Škola

pro obnovu venkova zahájila
spolupráci s projektem Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje konferencí „Možnosti
venkova v novém programovacím období EU,“ na kterou
navázal seminář „Nové metody
v řešení dopravního prostoru
obcí, zklidňování dopravy.“ V
druhé polovině roku škola připravuje seminář s názvem
„Venkovská turistika - možnosti, trendy, úskalí". „Připravujeme jej ve spolupráci se sektorovým euromanažerem pro
oblast zemědělství Ing.
Pavlem Stonawským a Svazkem obcí Žulovsko. Kromě
možností, které venkovská
turistika nabízí, se zde účastní-

ci semináře dozvědí více informací o dotačních programech
EU,“ doplnil Brzák. Škola pro
obnovu venkova Olomouckého
kraje sdružuje 105 členů především z řad obcí, ale i organizací a jednotlivců a je jedním z
partnerů projektu Partnerství
pro rozvoj Olomouckého kraje.
e-info 2/2006
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Starostové z Novobydžovska v Bruselu
Starostům z novobydžovského regionu a Chlumce nad
Cidlinou se podařilo získat dotaci z evropských peněz a
uskutečnit pracovní cestu do Bruselu.

jedná 732 poslanců z 25 členských zemí. Přímo v parlamentu se setkali a evropskou
problematiku diskutovali
s europoslanci Miroslavem
Ouzkým a Oldřichem Vlasákem. Právě v této chvíli si
starostové uvědomili, nakolik
důležitý je pro ně Svaz měst a
obcí, který zastřešuje potřeby
obcí a tím i občanů a zejména
pro malé obce je často jedinou možností, jak věci posuCílem bylo získat informace
nout správným směrem.
a upevnit přehled o evropských institucích a především V dvoudenním nabitém prose dozvědět o procesech, gramu se starostové dále sekteré provázejí získání dotací známili s činností Stálého
ze strukturálních fondů Evrop- zastoupení ČR, vyslechli si
ské unie. Starostové si mohli pro ně připravené zajímavé
prohlédnout sál Evropského přednášky v Evropské komisi
parlamentu, kde se setkává a a byli přivítáni v Pražském doDíky projektu Centra evropského projektování Královéhradeckého kraje, odkud byly
získány finanční prostředky, a
s pomocí europoslance MUDr.
Ouzkého, který pomohl zajistit
zajímavý program, mohla
bydžovská radnice připravit
pracovní cestu pro starosty,
radní a úředníky zabývající se
přípravou projektů a regionálním plánováním.

mě (Královéhradecký kraj prozatím na rozdíl od jiných krajů
v Bruselu nemá své zastoupení). S údivem si uvědomili
ohromující mašinérii evropských institucí čítajících téměř
40 tisíc zaměstnanců. Ujasnili
si strukturu rozpočtu EU pro
rok 2006 v celkové výši
121.190 mil. €. a 36,4% podíl
z této částky, který je vyčleněn
na strukturální fondy.

Upřesnili si také rozložení financí plynoucích právě z těchto fondů do jednotlivých zemí.
Rozhořčeni však byli, když se
dozvěděli, že příčinou jejich
nesnází jsou české úřady. Naše země totiž nastavila pro
získávání dotací nejpřísnější
podmínky a jako jediná nepovolila předfinancování, i když
16 % z prostředků vyčleněných
pro ČR na roky 2004 - 2006
bylo již v roce 2004 převedeno
do České národní banky. Starostové musí žádat o úvěr, což
je zejména pro malé obce velmi složité a často je příčinou,
proč raději ani o nic nežádají.
Všichni však odjeli z Bruselu s
vědomím, že právě nyní je
období, kdy je třeba vynaložit
maximální úsilí do přípravy na
čerpání ze strukturálních fondů
v období 2007 - 2013, kdy je
pro ČR připraveno 24 miliard €.
Marcela Česáková

Biomasa může zajistit energetickou soběstačnost

Energetická agentura Vysočiny připravila projekt, který
nabízí obcím mikroregionu
Telčsko jistotu dlouhodobého zásobování obnovitelnými palivy a zároveň umožní
zachování zdejšího hodnotného krajinného rázu.
Součástí připravované energetické koncepce kraje Vysočina
je také projekt Podpora rozvoje
využívání biomasy na Telčsku,
na který se podařilo získat do-

tace z fondu CBS Phare, grantového schématu Udržitelný
rozvoj a ochrana životního
prostředí a Státního fondu
životního prostředí. Kromě řešení dlouhodobého zásobování obcí biopalivy si projekt klade za cíl také zvýšení informovanosti obyvatel o obnovitelných zdrojích energie a jejich
výhodách. V každé obci mikroregionu Telčsko bude instalován ukázkový kotel na biomasu, k tématu proběhnou četné

semináře a konzultace. Projekt
předpokládá vytvoření uzavřeného a soběstačného systému
využívání obnovitelných zdrojů
energie, jehož součástí bude
pěstování energetických rostlin
místními zemědělci, zpracování biopaliva přímo v obci a
přímé zásobování obyvatelstva
tímto palivem. V počátečním
stádiu zajistí dodávky paliva
Energetická agentura Vysočiny, kotle budou zapůjčeny obyvatelům od Mikroregionu Telč-

sko. Pěstování a zpracovávání
biopaliva může vyřešit v regionu s typickým krajinným rázem
problém s nadprodukcí potravin či se zpracováním odpadu
ze zemědělství i z dřevařského
průmyslu, a přispět také ke
zlepšení péče o krajinu. Předpokládá se rovněž nárůst počtu pracovních míst v novém
odvětví a v neposlední řadě
zlepšení kvality ovzduší díky
útlumu využití pevných paliv.
Zpravodaj NSZM
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Sdružení Podblanickem získalo přes 90 milionů z EU
Občanské sdružení Podblanickem se
sídlem ve Středočeském kraji získalo
pro region od vstupu České republiky
do Evropské unie částku 90.364.000,Kč na projekty s celkovými náklady
116.800.000,- Kč. Sdružení se zabývá
rozvojem venkova, což souvisí s obsahem realizovaných projektů.

Ve většině případů byly předložené projekty hodnoceny v jednotlivých grantových
kolech nejvyšším počtem bodů v rámci
bodovacích kritérií, což je důležitá informace o kvalitě zpracovaných projektů.

zuje na projekty v cestovním ruchu.

Nejčastějšími žadateli o dotace jsou obce
a mikroregiony, v menší míře neziskové
organizace. Pomalu se přidává také podnikatelská sféra. Nové pří-ležitosti se otevřou v letech 2007-2013, kdy přijdou další
možnosti čerpání dotací do České republiky. Více podrobností o projektech na
www.po dblanickem.net
Bc. Renata Knotková

„Cestovní ruch ve Středočeském kraji má
velký potenciál rozvoje, chybí ale zajímavé turistické cíle i turistické produkty. I to
Sdružení zpracovalo pro obce a mikrore- se snažíme našimi projekty napravit“,
giony i neziskovou sféru již přes 20 pro- upřesňuje Petr Zapletal, který se specialijektů zaměřených na rozvoj cestovního
ruchu, dopravní infrastruktury, komunitní
činnosti i práce s mládeží, jejichž cílem je
kvalitnější venkovské prostředí a lepší Celkem asi 100 milionů ní a kraj stálo přibližně 500 vzdělávání a středisko slunabídka služeb.
korun získal kraj z fondů tisíc korun. Kraj také fi- žeb školám Prostějov.
Mezi nejznámější patří projekty projekty Evropské unie a dostal se nančně podpořil zpracová- Podpory se dočkalo také
ve Vlašimi - rekonstrukce zámku a par- tak na první místo mezi ní projektů 19 škol a škol- Gymnázium Uničov se
ku, rekonstrukce spolkového domu a ná- ostatními kraji, které žádaly ských zařízení.
svým projektem Barokní
draží, dále vybudování ubytoven v Kon- o podporu na zkvalitnění Po vyhlášení výzvy pří- skvosty Olomouckého regidraci a Sedlčanech, budování cyklotras vzdělávání ve školách a spěvkové organizace Olo- onu aneb Oživlé baroko. Z
a informačních center, konference evrop- školských zařízeních. Na mouckého kraje podaly 21 celé České republiky přišlo
ské mládeže Studenti pro venkov a další začátku roku 2006 Olo- projektů a Olomoucký kraj 153 projektů, z toho 30 z
moucký kraj ve spolupráci
zajímavé aktivity.
celého Olomouckého kraje,
podal projekt jeden.
s firmou 4Euro Partners
Z hlediska úspěšnosti získání evrop- zorganizoval školení pro Ve výsledku pak Olo- což bezkonkurenčně řadí
ských dotací se sdružení řadí k nejlepším učitele škol a školských moucký kraj a jeho příspěv- kraj na první místo v počtu
podaných žádostí. Na druv republice, neboť z předložených projek- zařízení.
kové organizace získaly 64
hém místě se umístila Pratů bylo 95 % podpořeno a realizováno.
miliony korun. Mezi úspěšPředsedkyně sdružení Renata Knotková Školení bylo první aktivitou né patří projekt Kompetent- ha se získanými 82 miliony
upřesňuje stav projektů: „Většina projek- svého druhu, která se sna- ní vedení školy aneb zvlád- korun a na třetím místě je
tů je již zrealizována, v současné době žila připravit učitele na to, nutí manažerských doved- Jihomoravský kraj se 77
se připravujeme na další programovací jak žádat o evropské pení- ností připravený organizací miliony korun.
období, které bude zahájeno v příštím ze. Zúčastnilo se ho tehdy Schola servis - centrum
e-info 2/2006
28 škol a školských zařízeroce“.

Olomoucký kraj získal 100 mil. pro školy

Společnost Posázaví o.p.s. získala certifikaci ISO

Společnost Posázaví o.p.s. úspěšně
uzavřela certifikační řízení a dne 26.
srpna 2006 jí byl udělen certifikát potvrzující shodu systému managementu
jakosti s požadavky normy ISO
9001:2000 na činnosti specifikované
jako poskytování organizačních a poradenských služeb pro podporu rozvoje regionu Posázaví a místních akčních
skupin. Certifikační řízení prováděla
renomovaná certifikační společnost
Lloyd’s Register Quality Assurance.

Mezi obecně prospěšnými společnostmi
zaměřenými na rozvoj a propagaci určitého regionu je Posázaví o.p.s. průkopníkem. Je první z místních akčních skupin a
zřejmě i neziskových organizací v celé
republice, které byl certifikát ISO
9001:2000 udělen. „Je jen otázkou času,
kdy ke stejnému kroku přistoupí i další
organizace našeho typu. Pokud chceme
naši práci dělat profesionálně, trvale zlep-

šovat kvalitu našich
Obecně prospěšná společnost
služeb, zvyšovat proPosázaví
duktivitu práce, zkvalitObecně prospěšná společnost Posázaví
ňovat vztahy s našimi
(Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku
zákazníky a zaměst2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgánanci, je získání certifiny samosprávy, podnikatelskými subjekty
kátu nejen příležitostí,
a neziskovými organizacemi usiluje o
ale do budoucna téměř
povinností,“ říká Václav Pošmurný, ředitel rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s
vysokým turistickým potenciálem a zároPosázaví o.p.s.
veň místa pro kvalitní život obyvatel regioPosázaví o.p.s. přistoupilo k certifikačnínu. V roce 2005 získalo Posázaví o.p.s.
mu řízení s cílem prověřit kvalitu práce
dotaci na podporu regionálních projektů z
společnosti a její procesy. „Chtěli jsme mít
programu LEADER+ ve výši 26 mil. Kč.
zpětnou vazbu, zda je náš systém pracovPosázaví o.p.s. aktivně spolupracuje na
ních postupů správný. Případně, co můpřípravě dalších dotačních programů z
žeme vylepšit a čeho se vyvarovat. Věfondů Evropské unie na plánovací období
řím, že certifikační řízení zakončené udě2007 – 2013, specificky pak se Středolením certifikace ještě více zefektivní naše
českým krajem a ministerstvy zemědělaktivity spojené s rozvojem a propagací
ství, vnitra a pro místní rozvoj. Další inforregionu Posázaví, jeho turistického potenmace získáte na www.posazavi.com.
ciálu a s činností místní akční skupiny,“
Bohuslava Zemanová,
dodává Václav Pošmurný.
Posázaví o.p.s.
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Jak zajímavě učit žáky a studenty
o Evropské unii?

Každý učitel se každodenně musí potýkat s otázkou, jak během vyučování předat co nejvíce informací a dovednosti
a přesto mít hodiny zábavné pro studenty. V souvislosti se
vstupem Česka do Evropské unie se objevuje potřeba systematicky začlenit do vzdělávacích plánu informace o právech
a možnostech evropských občanu a otázky evropské integrace. Tento úkol se nemusí zdát vůbec lehký – mnoho lidí
v Česku se k evropským institucím staví chladně a odmítavě.
Projekt, který bychom Vám chtěli představit, si klade za cíl
vytvořit metodickou podporu pro učitele, kteří chtějí svou ky. Komunikace mezi účastní- Více informací:
výuku o EU obohatit o diskusi se studenty anebo sadou ky bude probíhat zejména
praktických cvičení.
prostřednictvím internetového Mikuláš Pštross
rozhraní, ale neomezí se jen CpKP střední Čechy
Využijte manuál
na něj. Témata k diskusím Na Václavce 46,
Aktivního evropbudou vyhlašována pravidel- 150 00 Praha 5 - Smíchov
ně a každý bude mít možnost
ského občana
se vyjádřit. Dvorek.eu nebude mikulas.pstross@cpkp.cz
Tento materiál se snaží
místem pasivního zveřejňo- +420 251 560 776
jednoduchým způsobem
vání textů, ale místem živévysvětlit problematiku
ho setkávání studentů zajíevropské integrace a její
majících se o věci veřejné.
návaznost na rámcové
vzdělávací programy.
Kromě základních infor- Seminář „Výuka o EU – diskuzí a hrou“
mačních textů
o EU
obsahuje praktické pří- Pro zájemce z řad učitelů jsme připravili sérii dvoudenních
klady dopadu dané té- podzimních seminářů v krajských městech. Náplň setkání
matiky a informační budou tvořit aktivity, kterými vyučující mohou zpestřit výuku o
zdroje. Může být inspira- EU. Zároveň vysvětlíme účastníkům fungování internetového
cí
i
návodem,
jak při vyučování portálu a ukážeme další možnosti, jak se do projektu zapojit.
Navazujeme na
s
evropskou
tématikou
pracovat Účastníci školení získají certifikát.
předchozí zkušenosti
za pomoci projektové metody.
Město
Termín konání
.
Dvorek.eu navazuje na úspěš- Manuál člení evropskou tématiný projekt z minulého roku: „Jak ku do šesti kapitol, které se
Praha
2.10. - 3. 10. 2006
se stát aktivním evropským snaží přiblížit všechny oblasti
Hradec Králové
5.10. - 6. 10. 2006
občanem?“. Pro studenty zá- dopadu působení Evropské
Plzeň
12.10. - 13.10. 2006
kladních a středních škol jsme unie. Návaznost jednotlivých
Přerov
19.10. - 20.10. 2006
vyhlásili soutěž ve zpracování témat na rámcové vzdělávací
Ostrava
23.10.
- 24.10. 2006
projektu s tematikou Evropské programy přehledně ukazují
Brno
2.11.
- 3.11. 2006
unie. Týmy studentů z celé jednoduché tabulky přiřazené
České Budějovice
9.11. - 10.11. 2006
republiky se s vervou pustily do ke každé kapitole. Manuál je
Ústí nad Labem
23.11. - 24.11. 2006
zhruba půlroční práce. Vítězem výsledkem práce jak pedagogů,
se stali studenti Gymnázia Kr- tak odborníků na evropskou
Praha
27.11. - 28.11. 2006
nov s projektem „Řešení neza- tématiku. Bude k dispozici jak
Liberec
30.11. - 1.12. 2006
městnanosti v mikroregionu v tištěné, tak v elektronické
Krnovsko po vstupu do EU“. podobě. V případě zájmu nás
Přehled všech zúčastněných kontaktujte a tištěný manuál
škol a jejich umístnění nalezne- i CD vám zašleme zdarma.
te na internetových stránkách:
http://www.cpkp.cz/evropskyob Pohled na Evropu
can/. Projekt Aktivní evropský z dvorku
občan doprovázel vznik inforTento projekt je financován za podpory Evropmační brožury, která shrnuje Základním prvkem projektu
ské komise, rozpočtové linie: opatření na podzákladní informace o Evropské dvorek.eu je internetový portál
poru občanské společnosti. Informace v této publiunii a poskytuje inspiraci pro www.dvorek.eu. Portál umožní
kaci odrážejí názory autorů a nikoliv oficiální stastudentům
interaktivně
reagopřípravu výuky o EU.
novisko Evropské komise.
vat na aktuální evropské otáz-
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EUROTEAM pomůže s čerpáním fondů EU
Evropská unie a s ní i Česká republika se v posledních měsících intenzivně připravuje na nové rámcové období využívání fondů Evropské unie, a to v letech 2007 až 2013. Prostředky fondů jsou určeny na pomoc slabým regionům tak,
aby rychleji dohnaly ty silné. Rozdělování peněz probíhá
prostřednictvím veřejných výzev k podávání žádostí o financování projektů.
Výzvy jsou tématické podle
toho, ze kterého programu se
peníze rozdělují (např. rozvoj
podnikání, vzdělávání občanů,
rozvoj cestovního ruchu
apod.). Stát i kraje pro tyto
účely zřizují nové instituce,
které jsou pověřeny sběrem a
vyhodnocováním žádostí, stejně jako správou peněz a kontrolou jejich účelného vynakládání. Z úsilí o maximální

transparentnost a efektivitu
však vzniká pro mnohé nepřehledný spletenec možností a
povinností.
Pro podporu budoucích žadatelů a financování z Evropské
unie Mikroregion Hranicko
založil EUROTEAM, sehrané
skupiny odborníků, kteří budou
poskytovat poradenství o dotačních titulech Evropské unie.
Jeho služeb můžou využít ob-

ce, spolky, podnikatelé, zemědělci a všichni ostatní, kdo
přijdou se zajímavými nápady,
pro něž by bylo možno využít
dotačních fondů EU. Pro zařazení mezi klientelu EUROTEAMu bude stačit, aby zájemci
pouze přepsali svůj záměr do
jednoduchého formuláře, který
je umístěn na internetových
stránkách mikroregionu. Po
jeho odeslání budou zařazeni
do systému bezplatného poradenství EUROTEAMu, který
může po vzájemné dohodě
pomoci i s přípravou žádosti.
„V současnosti naše databáze
obsahuje přes sto námětů na
projekty. Jedná se především
o plánované akce obcí na Hra-

nicku. Předpokládáme, že se
časem zapojí i podnikatelé
a spolky“, vysvětluje první kroky práce EUROTEAMu Jan
Balek, manažer rozvoje Mikroregionu Hranicko.

Tento profesionální servis pomůže svou činností připravit
mnohem více žádostí a tím
i vyčerpat více peněz ve prospěch rozvoje hranického regionu. Podrobné informace lze
nalézt
také na internetu:
www.mikroregion-hranicko.cz,
zájemci mohou rovněž kontaktovat přímo pracovníky sekretariátu mikroregionu na tel: 581
626 202.
Ing. Jan Balek,
manažer rozvoje

Valná hromada schválila Strategii rozvoje Regionu Hranicko

Valná hromada MR Hranicko schválila
7. září aktualizaci Strategie rozvoje Regionu Hranicko do roku 2013.

Ta popisuje směry rozvoje a je vodítkem
k rozhodování obcí, jaké projekty podporovat a na kterých projektech společně spolupracovat. Ulehčí orgánům mikroregionu
výběr projektů, kterým bude mikroregion
pomáhat s přípravou, tím i práci spolků,
podnikatelů, zemědělců na projektech,
které budou mít ze strany mikroregionu
zelenou. „Plán je postaven na vizi, která je
vlastně ideální představou o regionu v roce
2013. Všechna konkrétní opatření a nápady pak následují vymezený směr“, shrnuje
strukturu strategie Jan Balek, manažer
rozvoje. Zpracování plánu je pro region
vlastně přípravnou fází, která mapuje možnosti regionu a přináší nové nápady. Příprava strategií rozvoje je nástrojem pomáhajícím řídit rozvoj regionu, který Česká
republika převzala z Evropské unie. Ta
podle vytyčených strategií posuzuje, zda
mají v regionech jasno v tom, do jakých
oblastí je třeba investovat veřejné prostředky. Poradní skupinou pro zpracování strategie bylo Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko, sdružení spolků, podnikatelů,
zemědělců a obcí se zájmem podpořit rozvoj Hranicka.
Ing. Jan Balek, manažer rozvoje

Na Hluboké se uskuteční národní konference
o rozvoji venkova a cestovním ruchu

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. (MAS), která sdružuje podnikatele a neziskové organizace na území 18 obcí mikroregionů Budějovicko sever a
Lišovsko, připravuje v termínu 29. 11. – 1. 12. 2006 národní konferenci s názvem
„Partnerství pro rozvoj regionů – příprava na programové období EU 2007 –
2013“. „Konference bude probíhat v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou a jejím
hlavním tématem bude příprava projektů pro programové období EU na roky
2007 - 2013, prohloubení spolupráce a partnerství soukromého a veřejného sektoru v klíčových oblastech (cestovní ruch, podpora podnikání, rozvoj venkova) a
úloha MAS při realizaci programu LEADER+ a LEADER ČR,“ uvedl 1. místopředseda MAS JUDr. Jan Šmidmayer.
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Sociální služby komunitně plánují pro celé Otrokovicko

Velká část obcí, zejména obcí
s rozšířenou působností realizuje nebo uvažuje o realizci
komunitního plánování sociálních služeb. Tento přístup k
plánování rozvoje sociálních
služeb je moderní, žádaný a
obvykle dobře akceptovaný
veřejností. Ne vždy se však
dobře daří propojit plánování
města a jeho spádové oblasti.
Jedním z příkladů dobré praxe
proto může být Otrokovicko,
které začalo s finanční podpo- tě, v našem případě v Otrokorou SROP 3.2 komunitně plá- vicích. Proces zapojení obcí
ze spádové oblasti lze rozdělit
novat v říjnu roku 2005.
do tří základních úrovní.
Otrokovice začaly ve středomoravském regionu jako jedno 1.Zástupci obcí se účastní
setkávání řídící skupiny.
z prvních, ne-li vůbec jako
Jedná se o pravidelné poraprvní město, uvažovat nesody, které mají za cíl politicky
becky o tom, že nelze plánozaštiťovat celý proces,
vat rozvoj sociálních služeb
zejména schvalovat dílčí
jen pro samotné město. Proto
výstupy a případné změny.
bylo pro projekt dohodnuto
Řídící skupina je také míspartnerství dalších pěti obcí
tem, kde se projektový tým
Tlumačova, Bělova, Nové
snaží motivovat zástupce
Dědiny, Oldřichovic a Halenobcí k vlastní aktivitě.
kovic. Zadání pro realizátory
komunitního plánování navíc 2.Dalším místem k podobnézahrnovalo dbát na zájmy
mu působení jsou pracovní
dalších obcí v mikroregionu,
skupiny, které se zabývají
informovat je o průběhu komuproblematikou jednotlivých
nitního plánování a zejména
cílových skupin. Těchto sezahrnout je do analytické
tkání se účastní další záa strategické části procesu
stupci partnerských obcí,
přípravy komunitního plánu.
zejména pracovníci obecSilné zastoupení zadavatelů
ních úřadů, členové klubů
bylo v partnerství vyváženo
důchodců či občané, kteří
neméně reprezentativním zabyli natolik aktivní, že se
stoupením poskytovatelů, a
sami přihlásili, a hájí zájmy
uživatelů sociálních služeb.
své obce.
Deklarace propojení města
3.Třetí úrovní, kterou lze při
s okolním regionem a jeho
komunitním plánování na
veřejností tak byla téměř doOtrokovicku definovat je
konalá.
zapojení veřejnosti a dalších
Nyní po roce realizace lze
uživatelů sociálních služeb.
začít hodnotit, jak se deklaroPřes veškerou snahu a agivané zapojení menších obcí
taci není pro občany z okola jejich občanů daří naplňovat
ních obcí vhodné, aby se
v praxi. Aby bylo zapojení
akcí v Otrokovicích účastnili,
menších obcí v regionu účinné
a nedaří se zajistit jejich širší
a vůbec možné, je nutné splnit
zastoupení. Brání v tom čazákladní předpoklad a tím je
sová náročnost a zejména
zájem a aktivní přístup politichorší dopravní obslužnost
kých představitelů a občanů.
některých malých obcí. VzniVětšina aktivit, na kterých je
ká tak bariéra, která může
komunitní plánování založeno,
ohrozit výsledky a legitimitu
tedy setkání pracovních skuprocesu komunitního plánopin, besedy s cílovými skupivání sociálních služeb, jelinami a veřejná setkání, se
kož neumožní aktivní přístup
odehrávají ve spádovém měs-

celé řadě uživatelů sociálních služeb a veřejnosti.

Proto projektový tým prostřednictvím členů řídící skupiny a
aktivních členů pracovních
skupin vyzval partnerské obce,
aby začaly organizovat veřejná
setkání či neformální besedy s
občany. Výsledkem je celá
řada setkání, kterých se účastnili pracovníci zapojení do realizace projektu, a které se konaly v klubech důchodců, zasedacích místnostech zastupitelstev či v kulturních domech
v partnerských obcích. Přes
původní skepsi se prokázalo,
že zejména starší generace
má o podobná setkání velký
zájem, dokáže se aktivně zapojit do diskuse a dokáže podávat akceptovatelné připomínky a náměty. Myšlenka
komunitního plánování sociálních služeb se díky těmto akcím daří naplňovat a rozšiřovat. Je samozřejmé, že na
takových besedách nelze pominout širokou problematiku
rozvoje celé obce, zejména

bariéry, dopravní dostupnost
nebo třeba mateřské a základní školy či jinou občanskou
vybavenost. Organizátoři i účastníci však po skončení takových besed cítí uspokojení z
dobře vykonané práce a plánují další podobné aktivity.

Cílem, ke kterému nyní směřujeme, je, aby v každé obci
vznikl malý tým lidí, kteří se
aktivně zapojují do komunitního plánování v mikroregionu,
aby tento tým společně plánoval rozvoj sociálních služeb ve
své obci a přinášel podněty a
připomínky na jednání pracovních skupin a řídící skupiny do
Otrokovic. Dobrým příkladem
ostatním je partnerská obec
Tlumačov. Občanům z malých
obcí mikroregionu to umožní
snazší přístup k průběhu a k
výsledkům komunitního plánování, politickým představitelům
obcí přinese důležité informace a nám realizátorům velkou
pomoc při organizační práci.
Bc. Josef Zdražil
metodik KPSS na Otrokovicku

MAS Český Západ - Místní partnerství a občanské sdružení Pomozme si sami pořádají ve dnech 10. a 11. října
2006 v Bruselu výstavu "Obrazy venkovského svérázu
v rozšířené Evropě". Výstava je uspořádána v rámci stejnojmenného mezinárodního projektu spolupráce LEADER,
kterého se kromě
zástupců
Česka účastní i
zástupci z Irska,
Itálie a Nizozemí. Česká část
výstavy s názvem
"Místa
v srdci" vznikala na základě
rozhovorů
s
bývalými a současnými obyvateli Konstantinolázeňska a okolí, která jsou představena sérií fotografií a
úryvky z jejich vyprávění. Představuje tak vztah obyvatel ke
krajině, kde žijí nebo žili. Česká část výstavy bude na podzim letošního roku představena i na Konstantinolázeňsku.
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KRKONOŠE - svazek měst a obcí

Připravují se na zimu !

I letos bude pokračovat celokrkonošský projekt „Krkonoše
– lyžařský běžecký ráj“, zahrnující cca 550 kilometrů pravidelně upravovaných běžeckých stop.
V současné době manažeři nově vytipována cesta podcháSvazku s jednotlivými upravo- zející Liščí horu. Napojuje se
vateli upřesňují úseky a trasy. na původní trasu nad FriesovýStejně jako vloni je pozornost mi boudami. Aby mohla být pro
zaměřena na dořešení spor- letošní zimu otevřena, vyžaduných míst. Nejvyšším zájmem je menší terénní úpravy. Napříje skloubit zimní běžecké akti- klad přemostění horského povity v horských partiích s toka nebo průchod přes paseochranou přírody. Mezi nejvíce ku. Nová trasa umožní úpravu
kritické a tedy i diskutované rolbou s 5,5 metru širokou radpatří trvale dva úseky: 1) loka- licí. Když se do začátku letošní
lita z Horních Míseček ke zimy podaří sehnat finanční
Čtyřem pánům, 2) z Plání ve prostředky a tím pádem i doŠpindlerově Mlýně k Chatě na končit terénní úpravy, nic neRozcestí.
brání rozjezdu další, v pořadí
již páté sezóny Krkonošského
Svazek Krkonoše, jako hlavní
běžeckého ráje.
koordinátor projektu, v těsné
součinnosti a spolupráci se Dr. Pavel Klapuš, manažer
správci Krkonošského národní- Svazku sdružujícího osmatřicet
ho parku se snaží vyřešení měst a obcí, doplnil: „Do konce
sporných úseků dotáhnout do října se rozhodne, zda budeme
zdárného konce. Po zkušenos- jezdit po nové, nebo po staré
tech z loňského roku byla letos trase. Pokud se náš záměr

nezdaří, tratě povedou tak jako
v loňském roce. Správou KRNAP bude umožněna jízda ke
Srubu, odtud nebude stopa,
vedoucí až k Chalupě na Rozcestí, vzhledem k tomu, že
vede 1. zónou parku, upravována.“
Projekt úpravy více než pěti
set kilometrů běžeckých tras,
na němž se spolupodílejí
téměř tři desítky subjektů, je
vyčíslen na téměř 10 milionů
korun. Svazku Krkonoše se
letos podařilo na úhradu nákladů získat stejně finančních
prostředků jako v minulých
letech, letos ve výši necelého
milionu korun. Dr. Klapuš
upřesnil: “Náklady pokrývají
především jednotliví upravovatelé, Svazek Krkonoše se podílí jednak koordinací celého
projektu a pak zejména jeho
propagací doma i v zahraničí.“
D. Palátková

Lyžařský a
běžecký ráj

Praktické poznatky ze zahraničních veletrhů cestovního
ruchu jednoznačně napověděly, že je poptávka po propagačním materiálu mapujícím
krkonošské skiareály a běžecké tratě.
V té souvislosti marketingové
oddělení Krkonoš - svazku
měst a obcí připravuje reedici
mapy popularizující „Krkonošský lyžařský běžecký ráj“.

Dosavadní skládačka již byla
rozdána. Nový propagační
materiál, většího rozměru,
bude zobrazovat jak krkonošské lyžařské skiareály s nabídkou snowboardingu, běžecké cesty v hřebenové partii
hor, tak i části Podkrkonoší Jilemnici, Hostinném, Trutnově apod.

Rubová část materiálu je určena pro mapky jednotlivých
skiareálů, data o dopravních
lyžařských zařízeních, počtech přepravených osob,
charakteristiku tratí, nabídku
dalších služeb apod. K dispozici bude před zahájením
zimní sezóny 2006/7.

V Krkonoších připravili podhorskou naučnou cyklotrasu
Na konci léta byla, z iniciativy Krkonoš – svazku měst a
obcí, dokončena nová naučná cyklotrasa, na které se seznámíte s podhůřím Krkonoš, historií a zajímavostmi v
ochranném pásmu národního parku.
Vydejte se cyklobusem na
Hoffmannovy boudy, Černým
Dolem, směr Horní Lánov a do
Vrchlabí. Cyklostrasou vás
bezpečně povede modré pásové značení umístěné na stromech, tyčových ukazatelích,
rozích budov, apod. (dva krajní
žluté pásky s modrým uprostřed).
Je určena všem cykloturistům i pěšákům. Při jejím zdolávání projedete dva těžší
úseky. První na lesní cestě
nedaleko Bolkova v délce
cca 300 metrů. Druhý okolo
lomu v Černém Dole, kde je
poněkud horší cesta. Zdatnější cyklisté ji projedou

Až poté se podařilo stanovit
definitivní podobu samotného
značení (cyklo-pásové – vzor
KČT) i vizuální ztvárnění a
instalaci naučných panelů s
celou bez sestoupení ze sed- fotografiemi. Vše probíhalo
la. Celá cyklotrasa měří během letních měsíců.
zhruba 14 kilometrů.
Zamítavé stanovisko Správy
Realizaci projektu předcházela KRNAP neumožnilo zahrpoměrně náročná organizační nout do projektu Mladé Bufáze. Trasa vede v pomezním ky. Na katastru této obce se
prostoru, který spadá do pra- totiž plánuje rozsáhlá těžba
vomocí Správy Krkonošského dřeva v lesích KRNAPu. Svanárodního parku. Zároveň bez- zek Krkonoše nalezl alternaprostředně navazuje na pod- tivní řešení. Spočívá v naváhůří Krkonoš, nad jehož zna- zání naučné trasy na síť
čením má dohled Klub čes- ostatních cyklotras v Bolkokých turistů. Odpovědní zá- vě u Rudníku.
stupci obou organizací se
Hlavní cíl projektu byl bezepodrobně seznamovali s prozbytku naplněn. Podařilo se
jektem přímo v terénu. To bylo
spojit stávající síť pěších
možné, vzhledem k dlouho
a cyklistických tras v ochrantrvající sněhové pokrývce, až v
ném pásmu národního parku
pokročilém jaru.
souvislou linií naučné cyklotra-

sy. Ta je využitelná pro obě
zmiňované hlavní letní aktivity
návštěvníků Krkonoš. Naučné
panely jsou umístěny na území
obcí Černý Důl a Rudník.
Vznikla tak další možnost využití volného času spojená
s poznáváním pěkné krajiny
a zajímavostí turistického regionu, provazující střední a východní části Krkonoš (Vrchlabí
– Lánov – Černý Důl – Janské
Lázně – Rudník).
Realizace projektu cyklotrasy přišla na 70 000 korun. Na
financování se společně spolupodílely Svazek Krkonoše,
obce Černý Důl, Lánov a Rudník za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Nová podhorská naučná cyklotrasa určitě stojí za projetí.
D. Palátková
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Ministryně zemědělství Milena Vicenová
jednala s komisařkou EK pro zemědělství
o zmírnění byrokracie pro malé projekty
V rámci řádného zasedání
Rady ministrů zemědělství a
rybolovu, které se konalo 18.
září v Bruselu, došlo ke vzájemnému setkání a jednání
ministryně zemědělství ČR
Mileny Vicenové a komisařky
Evropské komise pro zemědělství a rybolov Mariann
Fischer Boel.

vyváženějšímu poměru jednotlivých os a lepšímu pokrytí
potřeb venkova a krajiny. Samozřejmostí pak je i produkce
kvalitních a bezpečných potravin a jejich propagace. Komisařka Fischer Boel byla také
informována o názoru ministryně Vicenové na to, zda ponechat program biopaliv volnému
trhu bez jakýchkoliv podpor, či
Ministryně Vicenová úvodem
zvýhodnění ze strany státu.
představila své priority a hlavní
Tento postup komisařka ze své
záměry i úkoly, které stojí před
pozice podpořila.
novou vládou. Uvedla, že k
těm největším patří navázání Ministryně Vicenová využila
přímé a průběžné komunikace jednání i k představení svése všemi nevládními organiza- ho záměru „malý projekt –
cemi napojenými svou činností malá administrace“ v rámci
na resort MZe. Zdůraznila zá- fondu EAFRD. Jak uvedla:
jem o všestranný rozvoj celého „Za svého působení v Provenkova, hledání nového uplat- gramu SAPARD jsem velice
nění a nabídku práce lidem zblízka viděla, jakým byrozde žijícím. S tím souvisí i kratickým nárokům podléhá
předpokládaná úprava Progra- každý žadatel a jeho projekt.
mu rozvoje venkova na roky Chtěla bych proto cestu pe2007 - 2013 tak, aby došlo k něz v rámci možností co nej-

více zjednodušit a urychlit.
Mám představu, že tzv. malé
projekty, uvažuji o stropové
částce 3 mil. korun, by těžily
ze zvláštního režimu zacházení, aniž by to však snížilo
či zpochybnilo jejich účel,
využití a následnou kontrolu.“ Komisařka Fischer Boel
tento záměr jednoznačně
uvítala, neboť i ona se velice
často setkává s kritikou zemědělské veřejnosti na příliš
složitou administraci .

Závěrem jednání si ministryně
Vicenová dovolila pozvat komisařku Fischer Boel do České
republiky. Komisařska toto pozvání srdečně přijala. Návštěva
se uskuteční koncem listopadu
tohoto roku a jejím hlavním
tématem bude příprava našeho
předsednictví EU v roce 2009.
Hugo Roldán,
Odbor komunikace MZe

Kdo je Milena Vicenová? Zatím ministryně zemědělství
MVDr. Milena Vicenová byla do funkce ministryně zemědělství jmenována 4. září 2006. Narodila se v Přerově 12. srpna
1955. Ministryně je vdaná a má dvě dcery. Milena Vicenová
je nestraník - nikdy nebyla členkou žádné politické strany.

V letech 2004 až 2006 byla ředitelkou odboru bezpečnosti potravin a zástupkyní vrchního ředitele Úřadu pro potraviny a zástupce ČR v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost
potravin. Ještě dříve, v letech 2003 až 2004, byla ředitelkou odboru pro vztahy s EU a zástupcem ČR ve Zvláštním zemědělském výboru EU. Ministryně má i novinářské zkušenosti. V letech 1990 až 1996 byla šéfredaktorkou odborného zemědělského časopisu Náš chov a od roku 1993 pracovala na stejné pozici
v soukromém nakladatelství Strategie s.r.o. Navíc je velmi
dobře jazykově vybavena. Má zkušenosti s aktivní prezentací v
angličtině, němčině a francouzštině na zahraničních konferencích a workshopech. Částečně umí španělsky a rusky.

Č Í
A N I
R
A H
R Z Y
V Z
U
E
K
C
É
Y
O V
P R Á
K
Y
E N K
Z
T
E
A
J
L

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
NNO 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.

www.studiumvzahranici.cz

Další informace najdete
na www.cpkp.cz
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