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Putování po úspěšných projek-
tech Místní akční skupiny Čes-
ký Západ  5. – 7. října  bylo 
zorganizováno Rozvojovým 
partnerstvím Regionu Hranicko 
s cílem navštívit úspěšné pro-
jekty financované z dotačního 
programu LEADER. Ten  vyu-
žívají místní akční skupiny ve 
venkovských regionech Evrop-
ské unie k podpoře  projektů  
začleněných do místní strate-
gie rozvoje.  
Účastníci cesty po regionu 
nacházejícím se v okolí měst 
Stříbro a Planá se seznámili 
například s  projektem Práce 
jako na kostele, pomáhajícím 
zapojovat místní mládež do 

záchrany místních zchátralých 
kostelů; dále se prošli po míst-
ních naučných stezkách po 
přírodních a geologických zají-
mavostech. Poznali, jak region 
rozvíjí místní veřejná prostran-
ství, a také, jak plánují parky    
a hřiště ve spolupráci s veřej-
ností. Navštívili několik projek-
tů pro děti a mládež podpoře-
ných z regionálního programu 
Mladé nápady; absolvovali 
návštěvu Stezek chuti, které by 
měly v budoucnu více lákat 
turisty k návštěvě místních 
hospůdek a restaurací.  
Myšlenka programu LEADER 
a s ní spojené sdružování 
místních podnikatelů, spolků, 

Studijní cesta přinesla návrh partnerské spolupráce  
Návrh partnerské spolupráce je výsledkem třídenní studijní 
cesty zástupců obcí, spolků, podnikatelů, zástupců vzdělá-
vacích institucí z Hranicka do regionu Český Západ. Nápa-
dy na projekty, účast v mezinárodních projektech, výměna 
zkušeností a informací z programů rozvoje venkova by mě-
ly být obsahem písemné dohody, kterou nyní projednají 
místní akční skupiny obou regionů. 

obcí do  místních akčních sku-
pin, které rozdělují dotace       
v souladu s místními potřeba-
mi, vznikla počátkem osmde-
sátých let v Evropské unii a za 
řadu let své existence proká-
zala pozitivní vliv na rozvoj 
venkovských regionů.  
Se záměrem zorganizovat 
stejný program na Hranicku 
vzniklo počátkem 
roku 2006 Rozvojo-
vé partnerství Regi-
onu Hranicko sdru-
žující v současnosti 
přes třicet zástupců 
obcí, spolků, podni-
katelů, zemědělců 
a dalších institucí 
zajímajících se o 
rozvoj regionu.  
 

Prvním úspěchem bylo získání 
dotace ve výši 3 mil. Kč, která 
byla rozdělena mezi 7 projektů 
na zlepšení infrastruktury ces-
tovního ruchu a místních ze-
mědělských produktů.  
Jan Balek,  
manažer partnerství 
Regionu Hranicko 

Národní síť rozvoje venkova se oddělí 
od Národní observatoře venkova, která 
zůstane servisní organizací – to je no-
vá zvěst z okruhu místních akčních 
skupin. 
V oblasti rozvoje venkova 
již několik měsíců působí 
na národní úrovni dvě plat-
formy, které se věnují míst-
ním akčním skupinám. Ná-
rodní observatoř venkova 
(NOV) je obecně prospěšnou společností, 
která zajišťuje servis, vzdělávání a záze-
mí činnosti místních akčních skupin. Dru-
hou platformou je Národní síť rozvoje 
venkova (NSRV), která vznikla v roce 
2005 na Evropské konferenci o venkovu    
v Teplé  u Mariánských lázní (z iniciativy 
okruhu kolem NOVu), ale po letošní ná-

rodní konferenci v Teplé (viz Venkovské 
noviny 10/2006) a jednání pracovní skupi-
ny  v Průhonicích u Prahy 25. října (v 
rámci semináře ministerstva zemědělství 
o LEADERu) rozhodli aktéři MAS, že „síť“ 
bude samostatnou organizací. 
 „Síť“ bude reprezentovat 
všechny MAS 
Národní síť rozvoje venkova 
budou tvořit místní akční sku-
piny v celé své šíři a budou ji 
reprezentovat delegovaní a 
zvolení zástupci. O formě a další podobě 
NSRV se teprve rozhodne. Pracovní sku-
pina pod vedením Petra Sušanky (MAS 
Vladař) již v Průhonicích debatovala o 
podobě a formě vlastního statutu NSRV, 
programové cíle, potřebu sjednocení in-

formačních materiálů (web, publikace, 
periodika), formu vznikajících krajských 
sekcí NSRV či  budoucí uzavření partner-
ství mezi sítí a  institucemi činnými na 
venkově (Spolek pro obnovu venkova, 
Agrární komora apod.). Pracovní skupina 
MASek se dohodla na jednání s NOV o. 
p. s. na oddělení „sítě“. Budou ji zastupo-
vat Petr Sušanka (MAS Vladař), Mirka 
Malenová (MAS Blanský les - Netolicko)    
a Jan Florian (MAS Český západ). 
 

Jihočeská „krajská sekce“ sítě 
V rámci Národní sítě rozvoje venkova 
budou působit také krajské platformy. 
Například  11. října byla na setkání jiho-
českých MAS ustanovena krajská sekce 
 

Národní síť rozvoje venkova se  
oddělí od servisní observatoře 

Pokračování na straně 2 
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Národní síť rozvoje venkova se  
oddělí od servisní observatoře 

 
NSRV (řešení otázky financování jihočes-
kých MAS z rozpočtu kraje, otázky ROP, 
pokrytí MAS v kraji z hlediska administra-
tivní a absorpční kapacity, zastupování 
jihočeských  MAS v dalších institucích 
apod.). Krajské sekce = pružnější jednání 
MAS i na úrovni krajů, prosazování regio-
nálních zájmů. 
Návaznost krajských sekcí na připravova-
ný Statut NSRV: MAS v krajských sek-
cích by volily své zástupce do výboru 
NSRV za své území (otázka rovnoměrné-
ho rozdělení zástupců za jednotlivé kraje 
- některé MAS jsou založeny, ale nefun-
gují; zatím převládá spíše konkurenční 
prostředí; některé MAS „zaniknou“, sloučí 
se, nemají zájem stát se členy NSRV.  
V některých krajích je celé území pokryto 
malým množstvím MAS, někde i přes 
velké množství MAS existují bílá místa. 
Cílem sítě by měla být mimo jiné snaha  o 
rovnoměrné pokrytí MAS v celé ČR           
s tím, že by měly MAS vznikat a spojovat 
se s ohledem na jejich schopnost budou-
cího naplnění absorpční a administrativní 
kapacity v území (především co se týká 
Leaderu 2007-13). 
 

Středomoravská „platforma“ 
Také v Olomouckém kraji se uskutečnila 
debata o další spolupráci MAS a mikrore-
gionů. Jednání zástupců akčních skupin 

se odehrálo 17. října ve Všechovicích na 
Hranicku. 
Přítomní se shodli na potřebnosti založe-
ní platformy místních akčních skupin       
a mikroregionů Olomouckého kraje. 
Činnost platformy (sítě) místních akčních 
skupin (MAS) a mikroregionů Olomoucké-
ho kraje:  
• příprava na využití fondů Evropské 

unie 2007 – 2013  
• lobbing na KÚ Olomouckého kraje za 

větší podporu MAS 
• přenos informací a sdílení poraden-

ského servisu  
• sdílení zkušených projektových mana-

žerů (zaměstnanců, poradců)  
• realizace konkrétních projektů 

(spolupráce, síťování)  
• sdílení příkladů dobré praxe  
• posílení pozice místních akčních sku-

pin na národní úrovni  
• školící a vzdělávací aktivity, zapojit 

Školu obnovy venkova do činnosti 
platformy  

Účastníci jednání diskutovali, jakou for-
mou by mělo uskupení fungovat. Nastole-
ny byly dvě varianty: jako platforma 
(pracovní skupina) Spolku pro obnovu 
venkova Olomouckého kraje, nebo jako 

Pokračování ze strany 1 Seznam MAS přihlášených do 
Národní sítě rozvoje venkova: 
(stav k 25. 10. 2006) 
 1.  LAG STRAKONICKO 
 2.  MAS SDRUŽENÍ RŮŽE 
 3.  MAS SDRUŽENÍ PRO  
      KRKONOŠSKÉ PRODUKTY 
 4.  MAS MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO  
 5.  MAS BLANSKÝ LES – NETOLICKO 
 6.  MAS RÝMAŘOVSKO 
 7.  MAS SVAZKU OBCÍ BLATENSKA 
 8.  MAS PODLIPANSKO 
 9.  JESENICKÁ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA 
10. MAS KOZÁKOV 
11. MAS HORNOLIDEČSKA  
12. MAS VESELSKO – ŘEČICKO 
13. MAS TŘEBOŇSKO  
14. MAS PODJEŠTĚDÍ  
15. SRDCE ČECH  
16. MAS POBESKYDÍ 
17. MAS KRAJINA SRDCE  
18. PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY 
19. MAS VLADAŘ 
20. MAS MOST VYSOČINY 
21. MAS JEMNICKO 
22. POSÁZAVÍ  
23. MAS SPOLEČNÁ CESTA 
24. ROZVOJ KRNOVSKA 
25. MAS NÁŠ REGION 
26. SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ 
27. REGION HANÁ 
28. OBČANÉ PRO ROZVOJ VENKOVA 
29. MAS ZÁHOŘÍ – BEČVA 
30. SPOLEČNOST PRO 
      ROZVOJ HUMPOLECKA 
31. MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 
32. MAS „ZNOJEMSKÉ VINAŘSTVÍ“ 
33. CHANCE IN NATURE 
      - LOCAL ACTION GROUP 
34. MAS MORAVSKÝ KRAS 
35. MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO 
      V POHYBU 
36. MAS - PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA 
37. STRÁŽNICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA 
38. MAS BOSKOVICKO PLUS 
39. MAS ZLATÁ CESTA 
40. SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ 
      MIKROREGIONU 
      STŘEDNÍ VSETÍNSKO 
41. VYHLÍDKY 
42. MAS NÍZKÝ JESENÍK 
43. MORAVSKÁ CESTA 
      (LITOVELSKO-POMORAVÍ) 
44. MAS PŘIJĎTE POBEJT 
45. MAS ZA HUMNAMA 
46. MAS REGION POODŘÍ 
47. MAS POHODA VENKOVA 
48. MAS ŽIVÉ POMEZÍ 
      KRUMLOVSKO- JEVIŠOVSKO 
49. MAS SVITAVA 

Kontakty na Pracovní skupinu NSRV: 
 1. PhDr. Petr Sušanka, MAS Vladař, petr.susanka@valec.cz - mluvčí 
 2. Mirka Malenová, MAS Blanský les - Netolicko, 
     mas@netolicko.cz, info@besiconsult.cz - mluvčí 
 3. Tomáš Šulák, Moravská cesta, tomas.sulak@cpkp.cz - mluvčí 
 4. Ing. Oto Onderek, MAS Pobeskydí, onderek@pobeskydí.cz 
 5. Markéta Kropáčková, MAS - Partnerství Moštěnka, oulisna@wo.cz 
 6. Jiřina Karasová, LAG Strakonicko, ris@mu-st.cz 
 7. Ing. Jana Havelková, MAS Podlipansko, projekty@podlipansko.cz 
 8. Václav Pošmurný, MAS Posázaví, leader@posazavi.com 
 9. Jan Florian, MAS Český západ, florian@leader-ceskyzapad.cz 
10. Anna Čárková, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, leader.ks@centrum.cz 
11. Ing. Luděk Suchomel, MAS Podještědí, ludek.suchomel@seznam.cz 
12. Ing. Tomáš Horník , MAS Podještědí, hornik.tomas@volny.cz 
13. Ing. Michal Arnošt, MAS Krajina srdce, maskrajinasrdce@centrum.cz 
14. Ing. Olga Ondráčková, MAS Boskovicko plus, ondrackova@oregion.cz 
15. Ing. Eva Hamplová, MAS Šluknovsko, massluknovsko@atlas.cz 
16. Dr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko, masif@seznam.cz 

Dokončení  na straně 3 
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 „krajská pobočka“ vznikající Ná-
rodní sítě rozvoje venkova. Jelikož 
se výhody a nevýhody obou vari-
ant jevily rovnoměrné, byl učiněn 
závěr, že „platforma“ by měla za-
tím fungovat jako volné sdružení. 
Formální stránka bude vyřešena 
dodatečně.  
Ve Všechovicích se také dohodlo, 
že ze středu platformy budou vy-
bráni zástupci, kteří budou vyjed-
návat s Olomouckým krajem o:  
• podpoře projektu „Partnerství 

pro venkov“ (viz Venkovské 
noviny 10/2006) na podporu 
MAS Olomouckého kraje  

• podpoře MAS jako žadatelů        
z dotačního titulu č. 2 POV OK  

• navýšení dotačního titulu č. 2  
Na závěr jednání účastníci rozhod-
li, že se v horizontu tří týdnů, po 
komunálních volbách a po jednání 
pracovní skupiny Národní sítě roz-
voje venkova uskuteční schůzka 
krajské „platformy MAS“ s před-
sednictvem Spolku pro obnovu 
venkova Olomouckého kraje             
a rozhodne se o dalším postupu. 
Členem Národní sítě rozvoje ven-
kova je 7 z 18 MAS v Olo-
mouckém kraji. CpKP střední Mo-
rava předložila na Krajský úřad 
Olomouckého kraje projekt 
„Partnerství pro venkov“ na podpo-
ru organizačního zázemí a vytvo-
ření strategií MAS v Olomouckém 
kraji. Jeho přímými partnery je 9 
MAS a dalších 5 MAS se hodlá 
připojit. 
 

Jiný kraj, jiný styl 
O budoucnosti MAS jednají také 
aktéři venkova a „leaderisté“            
v dalších krajích – na Vysočině 
mají „venkovský parlament“,          
v Královéhradeckém kraji spolu-
pracují MAS se Spolkem pro obno-
vu venkova, v Plzeňském kraji se 
uvažuje o propojení s jihočeskými 
MASkami v rámci NUTS II Jihozá-
pad, stejně jako v Karlovarském 
kraji se jedná o propojení s MAS-
kami na Ústecku v rámci NUTS II 
Severozápad.      Tomáš Šulák, 
                   CpKP střední Morava 

Dokončení ze strany  2 

NSRV se oddělí 
od servisní observatoře 

Jednou ze známých příčin 
nedostatečného rozvoje eko-
nomického odvětví - cestov-
ního ruchu - je neefektivní 
způsob výběru poplatků za 
rekreační pobyt a ubytová-
ní turistů do obecních roz-
počtů a způsob reinvestování 
takto vybraných finančních 
prostředků. 
Jak napomoci řešení? Jak 
motivovat ubytovatele, ale           
i hosty? Poznali jsme zahra-
niční zvyklosti. Nechme se 

inspirovat. Například v Ně-
mecku a Rakousku obecní 
úřady prostřednictvím propa-
gačních prospektů vysvětlují 

hostům, proč platí poplatky, 
ale také co za ně zpět získají. 
Například slevy z ceny za 
ubytování, slevy balíčku dal-
ších služeb, vstupného, 
apod., některé služby i zcela 
zdarma. Klíčem ke slevám je 

osobní Karta hosta, sloužící 
po celou dobu pobytu. Fi-
nančními úlevami motivovaní 
a postupem času i vychovaní 

hosté po ubytování v re-
cepci Kartu hosta, evidova-
nou pořadovým číslem, 

automaticky vyžadují. Kartu 
hosta může vydat a vše ko-
lem tohoto systému organizo-
vat obec. To je další výzva 
pro odvětví cestovního ruchu 
v ČR!                 

 K. Kroupová 

Fórum cestovního ruchu Krkonoš 
v úterý 14. listopadu 2006 od 14.00 hodin ve Vrchlabí 
velká zasedací místnost MÚ Vrchlabí - zámek II. patro 

KARTA HOSTA 

Pracovní náplň: 
- zodpovědnost za aktivity 
   ve svěřených projektech 
- spolupráce na přípravě projektů 
  a nabídek v oblasti rozvoje venkova 
  a místního udržitelného rozvoje 
- komunikace s veřejností 
- administrativa související s projekty 
- hlavní oblast působnosti: Přerovsko,  
  Prostějovsko, Olomoucko 
Požadavky 
- VŠ nebo SŠ vzdělání 
- znalost projektů financovaných 
  z EU a mimoevropských zdrojů 
  výhodou 
- znalost anglického jazyka 
- organizační schopnosti,  samostatnost 
- počítačová gramotnost 

Nabízíme 
- práci v mladém kolektivu 
- pružnou pracovní dobu 
- možnost aktivně se zapojit 
  do rozvoje venkova 
- zahraniční služební cesty 
Svůj životopis a stručný motivační dopis  
zasílejte do 15. 11. 2006 na adresu: 
E-mail: hana.caletkova@cpkp.cz; 
             tomas.sulak@cpkp.cz 
Poštou: Hana Caletková, CpKP střední 
Morava, Horní nám. 12, 750 02 Přerov 
Výběrové řízení se uskuteční 16. 11. 2006 v 
dopoledních hodinách. 
Kontakt: 
Hana Caletková, tel. 777 793 734, 
                             hana.caletkova@cpkp.cz 

CENTRUM PRO KOMUNITNÍ PRÁCI STŘEDNÍ MORAVA 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

MANAŽER / MANAŽERKA 
PROJEKTŮ PRO ROZVOJ VENKOVA 

P o z v á n k a 
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Posázaví o.p.s. podpořilo 44 regionálních projektů  

„Posázaví o.p.s. považuji za 
nejúspěšnější místní akční 
skupinu v republice. Má několi-
kerou úspěšnou zkušenost        
z programů LEADER. Vedle 
toho funguje i jako rozvojová 
agentura. To znamená, že na 
svém území vyhledává projek-
ty pro strukturální fondy,“ říká 
Kamila Matoušková, poradky-
ně ministra zemědělství.  
Posázaví o.p.s. se daří do 
svých programů zapojovat 
skutečně široké spektrum sub-
jektů z místní samosprávy, 
podnikatelského i neziskového 
sektoru. Projekty vznikají ve 
městech i na vesnicích. Nejví-
ce prostředků putuje na spor-
tovní, kulturní a společenské 
akce. Vznikají naučné stezky 
či projektové dokumentace. 
Mezi žadateli najdete města, 
svazky obcí, mateřská centra, 
sdružení hasičů a mnohá další 
zájmová sdružení. „Účastníme 
se i jiných grantových řízení. 
Ve srovnání s nimi je však 
LEADER+ pro nás, jako ne-
ziskovou organizaci, podstatně 
výhodnější vzhledem k tomu, 
že získaná dotace je 100 %. 
Navíc, nedocenitelná je podpo-
ra Posázaví o.p.s., které nám 
poskytuje průběžné poraden-
ství při formulaci žádosti          
o grant a při vyhodnocení pro-
jektu“, dodává Jana Čechová, 
předsedkyně benešovského 
Mateřského centra Hvězdička, 
které v letošním roce prostřed-
nictvím Posázaví o.p.s. získalo 
dotaci ve výši 97.600 Kč.   
Činnost Posázaví o.p.s. však 
není jen o penězích. Velmi 

cenná je partnerská spoluprá-
ce, která v rámci regionu díky 
iniciativě Posázaví o.p.s. vzni-
ká. Do ní se zapojují obce, 
podnikatelský i neziskový sek-
tor. Hmatatelným výsledkem 
této spolupráce je nová strate-
gie regionu Posázaví pokrýva-
jící období let 2007 až 2013. 
Dokument si klade za cíl ve 
střednědobém horizontu při-
spět ke zlepšení kvality života 
v  Posázaví. Mimořádně vyda-
řenou ukázkou, jak dobře mů-
že fungovat spolupráce partne-
rů v regionu, byla i záříjová 
taneční soutěž o Cenu města 
Týnce nebo letní putování stře-
dočeského hejtmana Petra 
Bendla naším regionem, na 
kterém ho provázeli zástupci 
partnerů Posázaví o.p.s. 
Jako první z místních akčních 
skupin, a zřejmě i z nezisko-
vých organizací v celé republi-
ce, byl Posázaví o.p.s. udělen 
certifikát potvrzující shodu 
systému managementu jakosti 
s požadavky normy ISO 
9001:2000.  
Prostřednictvím svazku obcí 
CHOPOS se Posázaví o.p.s. 
zapojuje do mezinárodní spo-
lupráce. Na konci léta proběhla 
návštěva zástupců z družební 
italské oblasti Cinigiano v Po-
sázaví. Diskutovaným projek-
tem byla i možnost zajistit       
v Itálii prázdninový pobyt u 
moře pro děti ze sociálně sla-
bých rodin či dětských domo-
vů. 
Úspěšně pokračuje propagace 
regionu Posázaví jako tradiční-
ho turistického regionu. Vzniká 

nová brožurka na rok 2007. 
Probíhá příprava na veletrhy 
cestovního ruchu 2007. Pracu-
je se na nových webových 
stránkách. V září byl zahájen 
projekt Multimediálně z domo-
va i kanceláře do Posázaví.   
Pro další působení Posázaví 
o.p.s. je klíčové, aby se spo-
lečnosti podařilo v příštím roce 
získat další finanční prostředky 
z programu LEADER. Příprava 
žádosti je v tuto chvíli prioritou 
číslo jedna. „Chceme pro naše 
partnery v regionu získat do-
statečný obnos finančních 
prostředků, které nám umožní 
dále investovat do rozvoje 
regionu Posázaví. Máme 
dobře našlápnuto a věřím, že 
budeme s naší žádostí úspěš-
ní“, říká Václav Pošmurný, 
ředitel Posázaví o.p.s.  
„Se zájmem sledujeme i to, jak 
dopadnou komunální volby. 
Místní sa-
m o s p r á v y 
jsou našimi 
významnými 
p a r t n e r y . 
Uvidíme, jak 
se nová ve-
dení v ob-
cích postaví 
k rozvojo-
vým progra-
mům a jaká 
témata bu-
dou považo-
vat za prio-
ritní,“ dodá-
vá Václav 
Pošmurný. 
Region 
Posázaví 
Region Posázaví je tvořen 
mikroregiony Blaník, Džbány, 
CHOPOS, Malé Posázaví, 
Podblanicko, Želivka, a dále 
městy Benešov, Týnec nad 
Sázavou a obcemi Čerčany, 
Chrášťany a Netvořice. Atrak-
tivní poloha regionu, vymeze-
ná řekou Sázavou, spolu         
s širokou nabídkou kulturního, 
krajinného i architektonického 
bohatství předurčuje Posázaví 
k výraznému využití v oblasti 

cestovního ruchu. Region Po-
sázaví není uzavřený prostor, 
je otevřený široké spolupráci i 
případnému začleňování dal-
ších správních celků. 
Obecně prospěšná 
společnost Posázaví  
Obecně prospěšná společnost 
Posázaví (Posázaví o.p.s.) 
vznikla v březnu roku 2004. Ve 
spolupráci se svazky obcí, 
orgány samosprávy, podnika-
telskými subjekty a neziskový-
mi organizacemi usiluje o roz-
voj a propagaci Posázaví jako 
místa s vysokým turistickým 
potenciálem a zároveň místa 
pro kvalitní život obyvatel regi-
onu. V roce 2005 získalo Po-
sázaví o.p.s. dotaci na podpo-
ru regionálních projektů z pro-
gramu LEADER+ ve výši 26 
mil. Kč. Posázaví o.p.s. aktiv-
ně spolupracuje na přípravě 
dalších dotačních programů       

z fondů Evropské unie na plá-
novací období 2007 – 2013, 
specificky pak se Středočes-
kým krajem a ministerstvy ze-
mědělství, vnitra a pro místní 
rozvoj. Další informace získáte 
na www.posazavi.com.  
Kontakt pro další informace: 
Jana Čechová,  
e-mail: jana.cechova@wo.cz, 
tel. 603 574 631 
www.posazavi.com 

V uplynulých dvou letech zajistila spo-
lečnost Posázaví o.p.s., v rámci Ope-
račního programu rozvoje venkova a 
multifunkčního zemědělství LEADER+, 
finanční prostředky na realizaci 44    
regionálních projektů. Dalších 17 pro-
jektů bude dokončeno do poloviny roku 
2007. Celková suma přerozdělených 
finančních prostředků přesáhne 23 mil. Kč. Mezi místními 
akčními skupinami v České republice se Posázaví o.p.s. 
zařadilo na první místo, jak v celkové výši získané finanční 
dotace, tak v množství podporovaných projektů.  
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„Centrum bude velkou pomocí 
ekologickému vzdělávání ve 
Zlínském kraji, ekologickému 
stavitelství v celé republice, ale 
také rozvoji celého zdejšího regi-
onu a pomůže také Hostětínu. 
Ze všech těchto důvodů je ne-
smírně dobře, že tu stavbu ote-
víráme,” řekl při slavnostním 
otevření Jakub Kašpar. 
 „V Hostětíně jsme postavili mo-
delový dům. Příklad pasivní stavby, která 
spotřebovává jen desetinu obvykle po-
třebné energie na svůj provoz, a přitom 
jsme se snažili o to, aby stavba, i když je 
u nás zatím ojedinělá, byla napodobitel-
ná. Aby se tu další mohli inspirovat a na-

podobit náš příklad,” říká Yvona Gaillyo-
vá, vůdčí osobnost celého projektu.          
V Hostětíně vzniklo středisko, které má 
seminární kapacitu pro 50 účastníků a 
navíc disponuje ubytováním pro 25 lidí. 
Skrývá navíc kancelář a zázemí pro za-
městnance. Doplňuje tak celou sérii pro-
jektů, díky kterým se malá bělokarpatská 
obec Hostětín stala známou po celé Evro-

pě – moštárnu, zpracovávající regionální 
ovoce v biokvalitě, kořenovou čistírnu 
odpadních vod, tradiční sušírnu jableč-
ných a hruškových křížal, či obecní vý-
topnu na biomasu.  
„Zcela záměrně jsme při stavbě 

použili celou řadu 
materiálů, které se 
vzájemně doplňují 
a tvoří kompaktní 
celek – beton, 
cihly, nepálenou 
hlínu i třeba slá-
mu,” doplňuje ra-
kouský architekt a 
tvůrce projektu 
Georg Reinberg. 
Vytápění zajišťuje 
o d c h á z e j í c í 
vzduch v systému řízené-
ho větrání, v budově jsou 
nainstalována speciální 
okna se zcela minimální-
mi tepelnými ztrátami, 
izolaci zajišťují balíky 

slámy, minerální vata a modřínové oblo-
žení. Vnitřní omítky jsou z nepálené hlíny. 
První akcí v novém centru bude návštěva 
45 starostů ze Slovenska, kteří se přije-
dou seznámit s novými trendy a zkuše-
nostmi ve využívání obnovitelných zdrojů 
energie. „Připravujeme také sérii seminá-
řů o praktickém ovocnářství, kurzy řeme-
sel, semináře o ekologickém stavění, ob-

novitelných zdrojích energie a podobně. 
Centrum bude sloužit také při tradičních 
Slavnostech jablek,” říká o svých nej-
aktuálnějších plánech ředitelka Centra 
Veronica Jana Tesařová. 
Investorem Centra Veronica Hostětín je 
ZO ČSOP Veronica Brno. Jejími klíčovými 
partnery jsou Nadace Partnerství a Nada-
ce Veronica. Projekt spolufinancovala 
Evropská unie v rámci podpory z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj za po-
moci Ministerstva pro místní rozvoj. Mezi 
klíčovými finančními partnery nechyběl 
Státní fond životního prostředí, program 

zahraniční spolupráce nizozemského 
království MATRA a řada soukromých 
donorů – společnosti Českomoravský 
cement, Philips ČR, Nadace Toyota Envi-
ronmental Activities Grant Program a Le-
sy ČR. Přispěl také Zlínský kraj. 
 
Další informace: 
http://www.hostetin.org 
http://www.veronica.cz 
http://www.tradicebk.cz 
http://www.nadacepartnerstvi.cz 
http://www.nadace.veronica.cz                                          
                                                       (MŽP) 

Centrum Veronica v Hostětíně 
už je připraveno na první hosty 
Sedm měsíců trvala výstavba pasivního domu, který při 
svém provozu šetří 90 % obvyklých energetických nákla-
dů, v Hostětíně v Bílých Karpatech. Včera tak mohla být 
tato u nás unikátní stavba – pobytové středisko environ-
mentálního vzdělávání Centrum Veronica Hostětín slav-
nostně otevřeno. Přestřižením slavnostní pásky provoz 
symbolicky zahájili ředitelka Centra Jana Tesařová, ná-
městek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík, ředitel 
odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar a předseda 
ZO ČSOP Veronica, tedy investora stavby, Antonín Bu-
ček. Budova s přednáškovým sálem 

 dodržuje architektonický ráz obce 

Vstupní a ubytovací část 

Ředitelka Centra Veronica Jana Tesařová a Jakub 
Kašpar slavnostně otevírají ubytovací část Centra 

Hostětínská moštárna 
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Co je LEADER: 
V ČR lze LEADER chápat 
jako velmi dynamicky se 
rozvíjející hnutí na podporu 
venkovských regionů.  
Z institucionálního hlediska má 
dvě podoby: LEADER+ je jed-
ním z neinvestičních opatření 
operačního programu Rozvoj 
venkova a multifunkční země-
dělství, za který odpovídá Mi-
nisterstvo zemědělství. LEA-
DER ČR je každoročním tu-
zemským programem minister-
stva pro malé investice ve ven-
kovském území.  
Programy jsou určeny k finan-
cování projektů místních sub-
jektů (neziskových organizací, 
podnikatelů, malých podniků, 
obcí) ve venkovských oblas-
tech, účelem je oživit aktivity      
v regionu, podpořit místní eko-
nomiku, služby, kulturní a spo-
lečenský život atd. společným 
postupem.  
V obou programech bylo již 
celkově rozděleno (přislíbeno) 
přes 400 miliónů korun. Ve 
třech ročnících národního LEA-
DERu ČR bylo podpořeno po-
stupně 16, 21 a 23 MAS 
(některé však opakovaně).         
V hlavním opatření programu 
LEADER+ bylo podpořeno 
pouze 10 rozvojových strategií 
MAS (ačkoliv i další byly plně 
připraveny) částkami do 26 mil. 
Kč a v pomocném opatření pro 
tzv. osvojování schopností bylo 
podpořeno několik desítek 
MAS statisícovými částkami.    
LEADER byl od r. 1991 tzv. 
iniciativou EU (tj. uplatňovanou 
vpodstatě mimo administrativu 
členských zemí) a již od počát-
ku stavěl na principech místní-
ho mezisektorového partner-
ství, společné a tématicky spe-
cifické rozvojové strategii ven-
kovského regionu, na inovač-
ních projektech, na spolupráci 
mezi MAS a především na 
aktivitách „zdola-nahoru“. Bě-
hem let se stal LEADER vzo-
rem pro uplatnění nástrojů 

strukturální politiky Unie. Do 
ČR přišel po roce 2001.  
Programy typu LEADER se 
uplatňují na území s 10 - 100 
tis. obyvatel, které má svoji 
tématicky integrovanou strate-
gii rozvoje. Předkladatelem 
strategie (žadatelem o úhrnný 
příspěvek) je tzv. místní akční 
skupina (MAS), nikoliv obec 
nebo sdružení obcí. Jednotlivé 
projekty v rámci schválené 
strategie vybírá a realizaci 
strategie přímo řídí MAS, niko-
liv obecní zastupitelstvo, kraj-
ský úřad, státní agentura apod. 
Silný regulační a kontrolní vliv 
však mají státní instituce, pře-
devším Zemědělské agentury 
a pozemkové úřady v krajích     
a Státní zemědělský intervenč-
ní fond, který plní i funkci pla-
tební agentury.    
Mezi nejtíživější problémy pl-
ného uplatnění projektů typu 
LEADER patří neexistence 
zálohového financování projek-
tů (a MAS patří mezi kapitálo-
vě nejslabší žadatele o veřejné 
zdroje, neboť mají nedlouhou 
historii a žádné vlastní pro-
středky) a přemrštěně kompli-
kovaný, striktní a neodůvodně-
ně detailní propletenec pravi-
del a podmínek kontrolovaných 
veřejnou správou.  
Co jsou místní 
akční skupiny:  
MAS jsou většinou neziskové 
organizace: 80 % jsou občan-
ská sdružení, téměř 20 % 
obecně prospěšné společnosti, 
zbytek pak zájmová sdružení 
právnických osob. V ČR musí 
mít MAS právní subjektivitu, 
zatímco v jiných zemích se 
uznává též neformální partner-
ství, které si teprve samo vy-
tváří svoji servisní organizaci. 
MAS mívají i několik desítek 
členů, v jejich vedení stojí nej-
častěji 9-12členné předsednic-
tvo. První MAS byly zakládány 
po roce 2001, většina však        
v letech 2004-6 pod vlivem 
rostoucí příležitosti finančních 

LEADER v Česku – soukromé subjekty přerozdělují 
prostředky z veřejných zdrojů 

příspěvků pro venkovská úze-
mí pomocí programů typu 
LEADER. V současné době       
v ČR existuje kolem 140 MAS 
v různém stupni rozvinutosti 
(viz www.leaderplus.cz). Je to 
nejvíce ze všech nových člen-
ských zemí EU. Z mimovlád-
ních iniciativ podporuje MAS 
především Národní observatoř 
venkova, o.p.s., a Spolek pro 
obnovu venkova ČR.  
Místní akční skupina však již 
není doslova tím sdružením 
občanů, „holek a kluků od-
vedle“, kteří se zapáleně věnu-
jí péči o někoho nebo bojem 
proti něčemu. Členy MAS jsou 
starostové obcí, podnikatelé, 
manažeři firem, tedy lidé aktiv-
ní, ambiciózní, zvyklí organizo-
vat, vyjednávat, rozhodovat a 
prosazovat. MAS jsou tedy 
spíš sňatkem z rozumu než z 
nadšení a místního patriotis-
mu. 
LEADER přinesl do ČR pře-
vratnou změnu: zatímco dosud 
byla příprava dotačních pro-
gramů výhradně věcí veřejné 
správy, všechny příspěvky 
poskytovaly přímo orgány ve-
řejné správy a s žádostmi při-
cházeli většinou jednotliví, 
vzájemně izolovaní žadatelé, 
podle principů LEADERu  kon-
krétní program pro místní pří-
jemce příspěvků připravují sa-
ma místní mezisektorová part-
nerství, která také peníze roz-
dělují (přitom MAS jsou sou-
kromými osobami). Aby tedy 
mohla být MAS úspěšná, musí 
nejdříve vzniknout toto partner-
ství a její členové se musí 
shodnout na tom, jak věcně 
zaměří rozvojovou strategii, 
která je jádrem žádosti o finan-
cování dílčích projektů míst-
ních žadatelů, kteří k tomu 
budou osloveni veřejnou vý-
zvou.  
Za klíčovou úlohu MAS se 
považuje mobilizace rozvojo-
vého potenciálu území, na 
němž MAS působí. Proto je 
MAS koncipováno jako místní 

mezisektorové partnerství zá-
stupců veřejné správy, ne-
ziskového sektoru a podnika-
telského sektoru, příp. i dalších 
subjektů (školy, banky, rozvo-
jové agentury, úřady práce, 
správy CHKO aj.), které mo-
hou přispět ke rozšíření lid-
ských, finančních, informač-
ních a dalších zdrojů pro práci 
MAS a tedy pro rozvoj území. 
V orgánech MAS, které přijí-
mají rozhodnutí, musí být mini-
málně 50 % soukromých sub-
jektů a zástupci veřejné správy 
by měli být v menšině. 
Jaké jsou efekty 
metody LEADER:  
Co přináší venkovskému regio-
nu?  
• zlepšení spolupráce aktiv-

ních subjektů v obcích, 
překonání izolovanosti, 
integrovaný rozvoj venkova 

• posílení místní demokracie 
• větší zapojení soukromého 

kapitálu do rozvoje obcí 
• decentralizaci ve využití 

finančních prostředků,          
o kterém více rozhodují 
sami místní obyvatelé 
(zástupci obcí, neziskových 
organizací a podnikatelů) 

• lepší využití konkrétních 
specifik venkovských regio-
nů, oslabení centralizova-
ného, administrativního        
a paušálního přístupu           
k regionu 

Rychlý rozvoj MAS vede            
v některých případech k nega-
tivním jevům: MAS je někdy 
fakticky uzavřenou skupinkou 
několika dobře informovaných 
jedinců (starostů i podnikate-
lů), nepracuje dostatečně ote-
vřeně, aby vzbudila pozornost 
a důvěru místní komunity, chá-
pe se jen jako nástroj k získání 
peněz, nikoliv jako prostředek 
ke sdružení zájmů a sil aktiv-
ních subjektů v regionu, vůči 
okolí volí spíše konkurenční 

Pokračování na straně 6 
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MC MOTÝLEK uskutečnilo v rámci grantu 
LEADERu+ projekt „Rodiny rodinám – děti 
dětem“. 
Od ledna do června 2006 – jednalo se přede-
vším o pravidelné zajištění tzv. tématických 
heren, kdy již nejmenší děti spolu s rodiči zpí-
valy, cvičily, výtvarničily – snažili jsme se                   
o podporu smysluplného využívání volného 
času od raného věku; dále pak o spolupráci 
MC s místní ZŠ – 9.A – děti připravovaly                    
v rámci předmětu Rodinná výchova dvě akce – 
Čarodějnice a Den dětí.  
Podle slov jedné z nich – Renaty Zvěřinové – 
jim tato forma spolupráce přinesla nepochybně 
změnu v jejich předmětu výuky – dodala jim 
nadšení z přímé realizace něčeho konkrétního, 
z přípravy vlastního programu akcí a jejich 
následného uskutečnění. Třetím zaměřením 
našeho projektu byly různé tématické přednáš-
ky pro zlepšení informovanosti – další vzdělá-
vání dospělých. Uskutečnily se o Asertivním 
jednání v rodině, Dentální hygiena – prevence 
u dětí i dospělých, Numerologie – poznání 
dítěte a jeho vlastností a Videotrénink – komu-
nikace s dětmi. 

než kooperativní strategii atd. Přesto 
jsou MAS jako celek a jejich působení 
jednoznačně velkým posunem vpřed k 
dlouhodobé spolupráci a partnerství 
na venkově, k oživení  venkovských 
regionů, k posílení jejich soběstačnosti 
a mobilizaci jejich sil. Tak se plně po-
tvrzují patnáctileté zkušenosti, kterou 
má s metodou LEADER Evropská 
unie.   
Pro lepší efekt uplatnění metody LEA-
DER v příštím období by bylo třeba 
především a) zjednodušit nepřiměřené 
formální požadavky na projektové 
žádosti a na monitoring realizace stra-
tegií, b) zajistit plné zálohové financo-
vání přijatých projektů, c) přihlédnout  
k nabytým zkušenostem uživatelů 
systému, tj. českých MAS, z průzkumu 
jejich potřeb, očekávání a podmínek 
práce.  
Oldřich Čepelka, 
Národní observatoř 
venkova, o.p.s., 
Erbenova 2, 
460 08 Liberec 8, 
oldrich.cepelka@tima-liberec.cz 

Průměrná návštěvnost heren za 1. po-
loletí 2006 byla 6 – 8 rodičů + děti 
(středy 2x, pátky), Čarodějnic se zú-
častnilo na 50 dětí a Dětského dne 
120. Na přednášky přišlo 11 – 16 
účastníků, z čehož je patrno, že akce a 
aktivity projektu měly významný smysl 
pro širokou veřejnost.   

Již nyní cítíme, že byť je práce kolem 
takového projektu poměrně náročná, 
zcela nepochybně nám tento zavedl 
určitý řád do naší činnosti a pevně věří-
me, že tomu tak bude i po jeho finálním 
zakončení – tj. veškerých závěrečných 
kontrolách. 

Marcela Krejčíková  
LEADER v Česku  
Dokončení ze strany 7 Slavnostním večerem       

s koncertem Dana Bárty 
ve čtvrtek 19. října  v Brně 
skončil pátý ročník souěe-
že o nejsympatičtější 
strom České republiky      
a titul Strom roku 2006.  
S téměř 12 tisíci hlasy si 
titul a poukázku na odborné 
dendrologické ošetření od-
nesla lípa na hradě Sádek u 
Třebíče. Titul převzal od 
náměstka ministra životního 
prostředí Františka Pojera 
Lubomír Lampíř z vinařství 
pod hradem Sádek, který spolu se svými 
kolegy lípu do ankety přihlásil.  
Druhé místo získala rovněž lípa. Stříbrný 
strom roku roste na návsi v Platoři na Kla-
tovsku. Prvenství platořské lípě uniklo o 
pouhých 50 hlasů. Na třetím místě skončil 
Vojtěchův dub ze Skřivan u Nového Bydžo-
va s téměř 8 tisíci hlasy.  
Lidé jednotlivým stromům z dvanáctičlenné 
skupiny finalistů poslali více než padesát 
tisíc hlasů, které byly zpoplatněny, napří-
klad formou dárcovských SMS. Do sbírky 
Strom života se tak díky zájmu hlasujících 

podařilo nashromáždit více než 200 tisíc 
korun, které budou využity na výsadbu 
nových stromů. Soutěž Strom roku pořádá 
Nadace Partnerství a jejím spoluvyhlašova-
telem je Ministerstvo životního prostředí. 
Další informace: 
http://www.stromzivota.cz 
http://www.nadacepartnerstvi.cz       (MŽP) 

 Stromem roku 2006 je sádecká lípa 

2. MÍSTO:  Lípa na platořské návsi,  
výška 17 až 20 metrů, obvod 465 cm, 

stáří asi 200 let,okres Klatovy,  
kraj Plzeňský 

Přínos čerpání LEADERu+ pro MC MOTÝLEK 
Týnec nad Sázavou 
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Také výrobky a produkty po-
cházející z Beskyd nesou část 
tohoto charakteru – je do nich 
vložena práce zdejších řemesl-
níků a zemědělců, i část jejich 
duše. Zavedení značky pro 
výrobky, která garantuje jejich 
původ v Beskydech, je jednou 
z cest, jak zviditelnit produkci 

místních výrobců. A to jak vůči 
turistům a návštěvníkům regio-
nu, tak vůči jeho obyvatelům. 
Zákazník získá nákupem zna-
čených produktů kvalitní a je-
dinečný výrobek, podpoří kon-
krétního výrobce a ekonomiku 
regionu a zároveň chrání život-
ní prostředí. 
Co znamená „Vyrobeno 
v BESKYDECH®“? 
„Vyrobeno v BESKYDECH®“ je 
nová značka pro beskydské 
výrobky, která garantuje 
zejména původ výrobků v Bes-
kydech a jejich jedinečnost 
vyplývající z vazby na tento 
region (tradice, místní surovi-
ny, ruční výroba apod.). Znač-
ka je udělována od začátku 
tohoto roku řemeslným výrob-
kům, potravinářským nebo ze-
mědělským produktům, které 
musí být dostatečně kvalitní       
a nesmí poškozovat přírodu a 
životní prostředí. Dosud znač-
ku získalo 9 beskydských vý-
robků, které prošly přísným 
procesem certifikace, kdy je 
výrobek hodnocen nezávislou 
certifikační komisí. 

Proč nová značka 
vznikla? 
Značení místních výrobků je 
jednou z možností, jak spojit 
ochranu přírodního a kulturní-
ho dědictví s hospodařením 
člověka. Značka může prospe-
rovat díky vyjímečnosti Beskyd 

jakožto území 
se svébytnou 
kulturou i za-
chovalou příro-
dou, které je 
c h r á n ě n o u 
krajinnou ob-
lastí a zároveň 
součástí evrop-
ské soustavy 
c h r á n ě n ý c h 
území Natura 
2000. Značka 
také pomáhá 

čelit nepůvodním výrobkům, 
které zneužívají názvů a sym-
bolů spojených s Beskydy pro 
svou vlastní reklamu. 
Značené výrobky a jejich pro-
pagace na druhou stranu po-
máhají zviditelnit celý region 
Beskyd a posílit jeho „image“. 
Samotná značka ale není zda-
leka to jediné, co v regionu 
pomáhá. Snad ještě důležitější 
je fakt, že díky systému znače-
ní dochází ke kontaktům mezi 
podnikateli, zástupci veřejné 
správy, ochrany přírody a ces-
tovního ruchu a nastavují se 
nové formy spolupráce uvnitř 
regionu. 
Jak značka pomáhá 
místním výrobcům? 
Udělení značky znamená pro 
výrobek především efektivní 
formu reklamy a propagace. 
Značka, a s ní i všechny certifi-
kované výrobky, je propagová-
na zejména v cestovním ru-
chu: byly připraveny katalogy 
značených výrobků, letáčky 
apod., distribuované přede-
vším pomocí turistických infor-
mačních center. Značené vý-

robky jsou prezentovány také 
na vlastním samostatném 
webu:  
www.domaci-vyrobky.cz, 
 v rámci kterého bude brzy 
spuštěn i elektronický obchod. 
Informace o systému značení 
je postupně šířena také pro-
střednictvím místních i národ-
ních médií. 
Protože dalším cílem značení 
je podpořit spolupráci mezi 
podnikateli v regionu, jsou 
pořádány společné schůzky     
s výrobci, kde se diskutuje        
o pravidlech systému značení 
a o možnostech, jak může 
značka místním podnikatelům 
pomoci. Výrobci mají např.        
k dispozici 3 stánky označené 
logem, které mohou společně 
využívat při účasti na místních 
jarmarcích a trzích. 
Značené výrobky jsou všude 
přijímány s nadšením, dokla-
dem toho byla například po-
zvánka na loňské Vánoční trhy 
na Staroměstském náměstí       
v Praze, zprostředkovaná Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj. 
Výrobci jsou také zváni na 
významné veletrhy cestovního 
ruchu, jako byl např. Region-
tour     v Brně nebo 
Holiday World v 
Praze. 
Pro koho 
je určena? 
Značka je udělová-
na výrobkům spo-
třebního charakte-
ru, určeným pro 
běžné zákazníky. 
Pro přehlednost je 
možné tyto pro-
dukty rozdělit do tří skupin:  
• Řemeslné výrobky a umě-

lecká díla - např. výrobky 
ze dřeva, skla nebo papíru, 
slaměné ozdoby, krajky, 
šperky, keramika, nábytek, 
upomínkové předměty, 
pohlednice apod.  

• Potraviny a zemědělské 
produkty - např. mléko, 
sýry, maso, ryby, pečivo, 

obiloviny, ovoce, zelenina, 
víno, nápoje (šťávy a moš-
ty), med apod.  

• Přírodní produkty – např. 
lesní plody, léčivé byliny, 
čaje, extrakty z rostlin pro 
kosmetické účely, kompost, 
minerální voda apod.  

Co musí značené vý-
robky splňovat? 
Aby mohl výrobek získat znač-
ku „Vyrobeno v BESKY-
DECH®“, musí projít procesem 
certifikace. Tento proces spo-
čívá v posouzení výrobku ne-
závislou Certifikační komisí. 
Jestliže komise schválí udělení 
značky, výrobek získá certifi-
kát, který výrobce opravňuje k 
užívání značky, a to po dobu 2 
let. Poté se proces certifikace 
opakuje znovu. Komise má 11 
členů, vybraných z řad beskyd-
ských výrobců a jiných subjek-
tů působících v regionu (obce, 
kraje, Správa CHKO, místní 
organizace apod.). Schází se 
nejméně jednou za čtvrt roku    
a posuzuje, zda výrobky splňu-

jí tzv. certifikační kritéria. Certi-
fikační kritéria tvoří soubor 
podmínek, které musí být spl-
něny, aby výrobek získal certi-
fikát. Kritéria platí jak pro výro-
bek, tak pro samotného výrob-
ce:  
• Výrobce musí sídlit v Bes-

kydech, musí mít pro svou 
výrobu kvalifikaci, zaručit 
plnění všech předpisů a 

„ Vyrobeno  v  BESKYDECH ® “ 
Stejně jako každý region v České republice, i Beskydy mají 
svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bo-
hatstvím, kulturou a staletými tradicemi jejich obyvatel.  

¨Pokračování na straně 9 
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norem ve svém provozu 
(kvalita, hygiena, finance)  
a vyloučit nežádoucí vlivy 
na životní prostředí. 

• Výrobek musí opět splňo-
vat všechny předpisy a 
normy, musí být kvalitní        
a šetrný k životnímu pro-
středí (obě tyto vlastnosti 
posuzuje Certifikační komi-
se) a musí být jedinečný ve 
svém vztahu k Beskydům. 
Toto poslední kritérium 
může naplnit splněním 
alespoň dvou z následují-
cích pěti podmínek: tradice 
(výrobku, technologie, vý-
robce) v Beskydech, je 
vyroben z místních surovin, 
je vyroben ručně, nese 
nějaký charakteristický 
motiv Beskyd, nebo je výji-
mečně kvalitní (např. získal 
nějaká ocenění v oboru). 

Jak jsou certifikované 
výrobky označovány? 
Logo značky „Vyrobeno           
v BESKYDECH®“ vychází z ty-
pických beskydských motivů 
lidové tvorby, kterou najdeme 
např. na nábytku, štítech cha-
lup, keramice apod. – jedná se 
o dvojitou spirálu, místně zná-

mou jako „huncút“. Má vyjadřo-
vat dlouholetou tradici, lidskou 
zručnost a osobní přístup při 
výrobě. Nepravidelná kontura 
ornamentu odkazuje na ruční 
práci a jistou historickou pati-
nu, která je známkou dlouho-
dobého používání a kvality. 
Nejběžnějším způsobem, jak 
mohou být výrobky označeny, 
je umístění visačky nebo sa-
molepky s logem na výrobek 
nebo jeho obal. U některých 
výrobků je značka začleněna 
také přímo do etikety nebo je 
součástí samotného výrobku. 
V případech, kdy nelze značit 
každý výrobek zvlášť (např. 
pečivo), může být označen 
společný regál, box apod., ve 
kterém se výrobky prodávají. 
Kde se dají značené 
výrobky koupit? 
S výrobky označenými znač-
kou „Vyrobeno v BESKY-
DECH®“ se můžete setkat 
prakticky kdekoli, protože jejich 
prodej není nikterak omezen. 
Připravuje se však síť speciál-
ních prodejních míst, která 
budou garantovat prodej něko-
lika druhů značených výrobků          
a poskytovat doprovodné služ-
by, jako je např. podrobnější 
informování o výrobcích a           

o značce. Jako prodejní místa 
budou vybírány menší obcho-
dy v regionu, informační cent-
ra, muzea, obchody na recep-
cích hotelů i samotní výrobci       
a budou vždy označena samo-
lepkou nebo plakátem s logem 
značky. Kontakty na prodejní 
místa bude možné nalézt na 
w e b o v ý c h  s t r á n k á c h 
www.domaci-vyrobky.cz a v tu-
ristických informačních cen-
trech. 
Jak může výrobek 
značku získat? 
Zájemci o značku stačí vyplnit 
a zaslat žádost na adresu Cp-
KP východní Morava, Gahuro-
va 292, 760 01 Zlín. Ve formu-
láři žádosti výrobce popisuje 
svůj výrobek a sám ho hodnotí, 
toto hodnocení posléze pře-
zkoumává Certifikační komise. 
K žádosti je potřeba přiložit          
i vzorek výrobku (pokud to 
charakter výrobku umožňuje), 
který je po jednání komise 
vrácen. Po schválení žádosti 
komisí je výrobku udělen certi-
fikát a s výrobcem uzavřena 
smlouva o užívání značky. Se 
získáním certifikátu jsou spoje-
ny drobné poplatky, které mají 
částečně zajistit fungování 
systému značení a propagaci, 

„ Vyrobeno  v  BESKYDECH ® “ velká část nákladů je však 
hrazena z grantů. Veškeré 
podrobné informace včetně 
formuláře žádosti jsou k dispo-
zici na uvedených webových 
stránkách nebo u  Radky    
Sachrové (tel. 777 793 744, 
radka.sachrova@seznam.cz). 
Kdo se o systém 
značení stará? 
Značení beskydských produktů 
zavedlo Regionální environ-
mentální centrum Česká re-
publika (REC ČR – nestátní 
nezisková organizace věnující 
se problematice životního pro-
středí) společně s Centrem pro 
komunitní práci východní Mo-
rava (CpKP). Značení bylo 
původně součástí projektu 
financovaného Evropskou ko-
misí, jehož cílem bylo zviditel-
nit chráněná území patřící do 
evropské sítě Natura 2000           
a podpořit jejich obyvatele. 
Tento projekt probíhal v letech 
2004 a 2005 a v současné 
době je rozvoj značení podpo-
řen z grantu Nadace Partner-
ství v rámci projektu financova-
ného FOA, GEF a UNDP. 

Iva Dyková, 
 REC ČR 

V příštím čísle:  
10 statečných:  
První certifikované výrobky 

Dokončení ze strany 8 

Začala  série celkem 14 setkání u kula-
tých stolů v jednotlivých krajích České 
republiky, kde se budou diskutovat 
názory a připomínky krajských samo-
správ k aktualizaci Strategie udržitel-
ného rozvoje Česka (SUR ČR).  
První krajský kulatý stůl se uskutečnil na 
Vysočině a zúčastnilo se jej 60 účastníků 
z řad politických představitelů kraje, pra-
covníků krajského a městských úřadů, 
zástupců odborných organizací, nezisko-
vého i podnikatelského sektoru. Akci 
předcházelo setkání zástupců kraje             
s reprezentanty vybraných resortů jako je 
doprava či místní rozvoj, které uvítal kraj-
ský hejtman Miloš Vystrčil. 
Krajský kulatý stůl má sloužit k formulaci 
problémů, které podle názoru lidí, žijících 
a pracujících v regionech, provázejí uplat-
ňování udržitelného rozvoje v podmín-

kách ČR. V letech 2006 -2007 proběhne   
z rozhodnutí Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj (RVUR) aktualizace SUR a výsled-
ný návrh bude předložen vládě v listopa-
du 2007. Proto, aby aktualizace SUR ČR 
byla opřena o názory z jednotlivých regio-
nů, proběhne během následujících měsí-
ců v každém kraji jedno toto diskusní set-
kání široké odborné veřejnosti, tak jako 
tomu bylo dnes na Vysočině. 
Cílovou skupinou kulatých stolů jsou 
nejen zástupci kraje a krajského úřadu, 
ale zejména představitelé odborných insti-
tucí, škol, firem, neziskových organizací   
a další odborné veřejnosti. Výstupy jedná-
ní budou zaznamenávány do specializo-
vaného informačního systému DataPlán 
pro veřejnou správu a porovnány s oficiál-
ními strategickými dokumenty.  
Na prvním setkání zazněla řada konkrét-

ních námětů, na co by se při aktualizaci 
SUR rozhodně nemělo zapomenout. Širo-
ce zastoupena byla oblast rozvoje venko-
va a zemědělství, oblast dopravy či život-
ního prostředí. Významně byla diskutová-
na otázka nerovných podmínek pro naše 
zemědělce ve srovnání se zemědělci bý-
valé evropské patnáctky; zástupci venko-
va dále zdůraznili význam zajištění 
soběstačnosti země v produkci potravin,   
využití půdy i pro mimoprodukční funkce 
zemědělství, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie apod.  
Další setkání  rámci Krajských kulatých 
stolů proběhne 13. 11. 2006 v Ústeckém 
kraji. 
http://www.udrzitelny-rozvoj.cz 
PhDr. Jaroslava Hlaváčková, CSc., 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj 
e-mail: jaroslava_hlavackova@env.cz 

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR v krajích právě odstartovala 
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Od 21. – 23. září proběhlo v německém 
Ummendorfu slavnostní vyhlášení vítě-
ze a setkání všech třiceti zúčastněných 
zemí na 9. ročníku Evropské ceny ob-
novy vesnice, kterou pořádala Evrop-
ská organizace pro rozvoj krajiny             
a obnovy vesnice ARGE.  
Tato soutěž se pořádá od roku 1990 a 
vyhodnocována je vždy jednou za dva 
roky. Vítěz příslušného ročníku je vždy 
organizátorem oslav ročníku dalšího. Pro 
tohoto vítěze je to však velmi náročné, 
neboť se do jeho obce sjede asi 1 000 
účastníků  ze soutěžících obcí a dalších 
hostů. Zajistit ubytování, stravování, do-
provodné akce a slavnostní vyhlášení pro 
tolik osob je pro malou obec obrovské 
množství práce. Ummendorfští se toho 
zhostili s německou přesností a pečlivostí. 
Připravili třídenní slavnost s workshopy, 
exkurzemi, výstavou soutěžních projektů, 
slavnostním odpolednem s vyhlášením 
vítěze a představením všech soutěžících 
a vesnickou slavností s množstvím kultur-
ních a kulinářských specialit. Touto slávou 
žil celý Ummendorf. Od hasičů, kteří měli 
svůj stánek s občerstvením v jedné z ulic, 
přes selské statky, které si také přichysta-
ly pohoštění a ukázku své práce (kozí 
farma) pro množství účastníků, až po 
faru. Jednání probíhalo v německém jazy-
ce,a tak si na své přišli i překladatelé. 
Slavnostní vyhlášení bylo provedeno v 
obrovském stanu (hale) - velkém jako 

polovina fotbalového hřiště - postaveném 
na místním stadionu. 
Protože soutěž má dvouletý interval, re-
prezentovaly Českou republiku vítězové 
naší soutěže  Vesnice roku z let 2004 – 
jihočeský Kovářov - a 2005 – jihomorav-
ské Bořetice. V naší soutěži získává vítěz 
kromě morálního ohodnocení a popularity 
i určitou finanční částku. U této evropské 
soutěže je však ohodnocen pouze morál-
ně. Všichni účastníci ze třiceti  evrop-
ských zemí, včetně vítěze, holandské 
vesnice Koudum, byli odměněni jen smal-
tovaným znakem a stejným diplomem pro 
všechny zúčastněné. Pouze vítězná obec 
dostala ještě navíc malou sošku. Celé 
pojetí připomínalo olympijské heslo “není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se”, bylo 
velmi dojemné a povznášející, když si 
naše starosty a další členy delegace urče-
né pro převzetí ocenění odváděla k pódiu 
děvčata v místních krojích, která nesla 
označení obce a země původu.. Ceny 
předával předseda hodnotitelské JURY 
profesor mnichovské Technické univerzity 
pan Mathias Reichenbach–Klinke a minis-
tryně zemědělství a životního prostředí 
země Sachsen-Anhalt paní Petra Wernic-
ke. Aby nás bylo možno snáze rozpoznat, 
připravili jsme si slušivá trička a čepice s 
názvem obce a státní příslušnosti. Ková-
řovští v barvě žluté a Bořetičtí v barvě 
červené. Hostitelé k této příležitosti vydali 
publikaci, ve které představili soutěž, hod-

notitelskou jury, uveřejnili zde tištěné pro-
jevy hostů a starosty pořádajícího Um-
mendorfu a každé hodnocené zemi věno-
vali dvě strany textů a fotografii. Závěr 
knihy pak obsahoval i přehled starostů         
a kontaktů na jednotlivé obce. Zajímavé v 
této publikaci bylo i české slovní hodnoce-
ní našich obcí: 
Kovářov -  může být považován za nejlep-
ší příklad úspěšné obnovy venkova, zalo-
žené na péči o rozvoj kulturních hodnot. 
Nejvyšší uznání si zaslouží také mnoho-
stranné aktivity v sociální oblasti, určené 
zvláště pro děti, mládež a starší obyvatele 
vesnice a přinášející zvýšení kvality živo-
ta. Proto byl Kovářov vyhodnocen Evrop-
skou cenou obnovy vesnice za zvláštní 
výkony ve více oblastech rozvoje vesnice.   
Bořetice – obci Bořetice bylo vysloveno 
pochvalné uznání za působivý vzestup, 
vyznačující se širokou orientací na nosné 
myšlenky vzájemně provázané v počet-
ných projektech a zdůrazňující především 
rozvoj turistiky spojené s vinařství ve 
sklepní ulici, propojené s revitalizací kul-
turního domu, přestavbou dřívějšího JZD, 
obnovou krajiny a plánovaným letištěm. 
Občanům a představitelům obcí se tak 
roky práce vrátily v ocenění, které se již 
nikdy v Kovářově ani Bořeticích nebude 
opakovat. 

Václav Petrásek, 
starosta obce Bořetice 

ARGE - Evropská cena obnovy vesnice  

ARGE bylo založeno v roce 
1988 a je chápáno jako ne-
byrokratické spojení zástup-
ců vlád, vědců, jakož i exper-
tů na obnovu vesnice a pří-
padně i komunálních politiků 
a reprezentantů nevládních 
organizací. V současnoti 
sdružuje dvacet členských 
zemí (případně podporujících 
regionů), totiž Bavorsko, ně-
mecky mluvící společenství 
Belgie, Burgenland, Hessen, 
Kärnten, Luxemburg, Nie-
derösterreich, Opeln, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Salz-
burg, Slovensko, Slovinsko, 
Südtirol, Steiermark, Thürin-
gen, Tirol, Českou republiku, 
Maďarsko a Vorarlberg, ja-
kož i členské obce Hintersto-

der a Dolnosaskou Akademii 
venkovských oblastí.  
Cílem ARGE je především 
podpora mezinárodní výmě-
ny zkušeností, zvláště pak 
mezi zeměmi a regiony členů 
EU, včetně nově přijatých 
východních zemí, posílení 
motivace a  vytváření pozitiv-
ního veřejného mínění pro 
řešení problémů lidí z ven-
kovských oblastí, a tím co 
největší podpora udržení         
a vytváření životaschopných, 
aktivních vesnic.  
Na základě toho se klade 
důraz na široké aktivity v 

různých evropských regio-
nech, s těžištěm v ekologic-
kých, ekonomických, sociál-
ních a kulturních otázkách 
života vesnice. Vedle mezi-
národních kongresů, odbor-
ných zasedání a diskuzních 
fór, četných publikací a pravi-
delných exkurzí je třeba jme-
novat především soutěž o 
Evropskou cenu obnovy ves-
nice, která je pořádána ve 
dvouletém cyklu.  
ARGE má sídlo ve vídeň-
ském Ekosociálním fóru Ra-
kouska. Jejím jediným rozho-
dovacím orgánem je Rada, 
ve které každého člena re-

prezentuje jeden politický        
a jeden úřednický zástupce. 
Rada zasedá minimálně jed-
nou ročně. Prezidentem AR-
GE je dolnorakouský hejtman 
Dr. Erwin Pröll. Členství           
v ARGE předpokládá placení 
členského příspěvku, jehož 
výše se řídí podle hospodář-
ské výkonnosti jakož i počtu 
obyvatel příslušné země,          
a pohybuje se mezi 2.500 a 
15.000 Euro. O členství lze 
kdykoliv neformálně požádat.  
Za Českou republiku je čle-
nem Rady ministr pro místní 
rozvoj a pan Ing. Jan Florian 
z téhož ministerstva.  

Václav Petrásek, 
starosta obce Bořetice      

Co je to ARGE 
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Co se děje na Hranicku? 

Objevem roku 2006 v kategorii dobro-
volné svazky obcí se staly stránky 
www.mikroregion-hranicko.cz v sou-
těži organizované Ministerstvem vnitra. 
15 členná porota ocenila jejich origina-
litu a aktuálnost informací.  Ocenění 
převzal 9. října předseda mikroregionu 
Antonín Horník spolu s manažerem 
rozvoje Janem Balkem z rukou minist-
ra vnitra Ivana Langera  na veletrhu 

informačních technologií INVEX v Br-
ně.  Stránky byly spuštěny na konci 
minulého roku a poskytují informace    
o aktivitách mikroregionu, informace o 
jednotlivých obcích, společenských 
akcích, zajímavostech mikroregionu 
apod.  
Další informace: 
Jan Balek, manažer rozvoje MR 

Stránky mikroregionu získaly ocenění OBJEV ROKU 

Učiliště v Hranicích zavede nové vzdělávací 
programy s podporou EU 

Mikroregion Hranicko rozbíhá projekt 
„Dlouhodobé řešení nezaměstnanosti 
prostřednictvím vytvoření pracovních 
týmů“, který řeší problém nezaměst-
nanosti a ztráty pracovní motivace 
vzděláváním nezaměstnaných osob      
a jejich začleněním do pracovních 
skupin udržujících obce mikroregionu.   
Projekt byl podpořen Evropským so-
ciálním fondem ve výši 5,7 mil. Kč            
a poběží do poloviny roku 2008. V  
regionu vzniknou 4 pracovní týmy po 
6 osobách, které budou např. udržo-
vat zeleň a čistotu na veřejných pro-
stranstvích, pomáhat při drobných 
stavebních úpravách, asistovat při 
organizaci kulturních akcí nebo také 
zajišťovat odklízení sněhu v místě 
svého bydliště nebo  v blízkém okolí.  
Pracovníci začlenění do programu 
získají práci na dobu sedmi měsíců       
a poté  dojde k částečné obměně 
týmů. V průběhu projektu se tak poda-
ří zaměstnat až 34 osob. Každý účast-
ník projektu bude členem svého pra-
covního týmu, jehož prostřednictvím 
získá nejen pracovní návyky, ale pro-
jde taktéž motivačními kurzy  a využije 
individuální poradenství. Po nabytí 
základních pracovních dovedností a 
získané rekvalifikaci budou lidé 
schopni se lépe uplatnit na trhu práce. 
Díky projektu bude možno pořídit i 
drobnou techniku k údržbě obcí.  
Další informace: 
Miloslava Hrušková, 
tel: 731 577 447 

Nezaměstnaní 
budou uklízet obce  

Díky projektu „Rozšíření vzdělávacích pro-
gramů“ podpořenému z Evropského sociál-
ního fondu, který připravil Sekretariát MR 
Hranicko, dojde k rozšíření nabídky a pro-
pagace vzdělávacích programů na hranic-
kém učilišti.  
Vzdělávání bude mít přímou vazbu na na-
bídku na trhu práce v regionu. Od ledna 
2007 se rozběhne šestiměsíční zaškolova-
cí kurz v oboru Zámečník a v oboru Obrá-
běč kovů se zaměřením na obsluhu CNC 
strojů a 1,5 leté zkrácené maturitní studium 
zakončené maturitní zkouškou v oboru 
Mechanik číslicově řízených strojů. Každé-
ho vzdělávacího programu se zúčastní 15 
osob, celkem tedy vzdělávacími programy 
projde 45 osob. Projekt také napomůže 

První ročník motivační sou-
těže „Mlynářský krajánek“ 
má za sebou trať mikrore-
gionální cyklotrasy „Po sto-
pách vodní a větrné ener-
gie“, která propojuje zacho-
vané i zaniklé vodní a větrné 
mlýny v regionu. Účastníci 
soutěže museli projet celou 
trasu, získat kontrolní razít-
ka a odpovědět na otázky, 
jejichž odpovědi našli na 
infotabulích. Ke konci září 
se v Informačním středisku 
města Hranic sešlo na 30 
vyplněných a orazítkova-
ných kupónů. Pro tyto účast-
níky, ale samozřejmě pro 

všechny zájemce, připravuje 
sekretariát Mikroregionu 
Hranicko slavnostní vyhlá-
šení soutěže, které proběh-
ne v neděli 22. října od 13 
hod. v rámci místních hodů 
v Porubě u Hustopečí nad 
Bečvou. Kupóny budou slo-
sovány o hodnotné ceny, 
účastníci budou pasováni do 
„Cechu mlynářského“ regio-
nu Hranicko a pro všechny 
návštěvníky je připraven 
bohatý kulturní program. 
Kromě besedy s mlynář-
ským pamětníkem zahrají k 
poslechu i tanci hned dvě 
dechové hudby – Partuto-

vjanka a místní hustopeč-
ská, dále se představí na-
dějná zpěvačka Lucie Na-
vrátilová či freestyle exhibi-
ce na kolech BMX. Pro děti 
je připraven cyklistický zá-
vod a kolo štěstí, celý pro-
gram zakončí od 18 hod. 
Ples v operetě – kompono-
vaný pořad s umělci z os-
travských a opavských diva-
del. Na akci je vstup zdar-
ma.   
Další informace: 
Franta Kopecký, 
koordinátor, 
tel: 605 950 263 

vytvoření užší spolupráce mezi školou         
a zaměstnavateli, v rámci vzdělávacích 
programů bude probíhat praxe ve firmách, 
kde po úspěšném absolvování mohou žáci 
získat stálé zaměstnání. 
Střední průmyslová škola a Střední odborné 
učiliště nabízí čtyřleté, tříleté i dvouleté ná-
stavbové studium v technických oborech.    
V regionu je nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků v těchto oborech, úřad práce 
dlouhodobě nabízí volná místa v oboru zá-
mečník, obráběč kovů či obsluha CNC stro-
jů. Vedení školy se rozhodlo propojit tyto 
dvě skutečnosti a rozbíhá nové vzdělávací 
programy s přímým propojením na konkrét-
ní zaměstnavatele v regionu. 
Kontakt:  
Ing. Drahomíra Drašnerová,  
SOU Hranice, tel.:  581 601 820 

Mlynářská cyklotrasa oslaví první rok existence 
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Centrum pro 
komunitní práci 

CpKP je nezisková orga-
nizace, která poskytuje 
služby všem zájemcům  
z veřejné správy, občan-
ských organizací a sou-
kromého sektoru přede-
vším v těchto oblastech:  
 

Účast veřejnosti a ob-
čanských organizací            
v rozvoji  obcí, měst a 
krajů. Navrhujeme a reali-
zujeme programy účasti 
veřejnosti v investičním 
plánování a rozhodování.   
 

Místní udržitelný rozvoj. 
Poskytujeme konzultační 
služby při přípravě projek-
tů zaměřených na místní 
sociálně ekonomický roz-
voj při respektování princi-
pů ochrany životního pro-
středí. Zpracováváme            
a aktualizujeme rozvojové 
strategie mikroregionů, 
měst a krajů. Asistujeme 
při přípravě místních roz-
vojových projektů 
 

Regionální politika Ev-
ropské unie a regionální 
rozvoj ČR.  Prosazujeme 
p r incipy partne rst ví                 
a transparentního rozho-
dování v regionální politice 
Evropské unie. V Česku 
prosazujeme konzultace          
a zapojení veřejnosti a 
NNO při přípravě a využí-
vání 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 

 

2. ročník česko-slovenského symposia  Výsledky výzkumu a vývoje  
pro odpadové hospodářství 

18. – 20. duben 2007 ● Milovy-Sněžné 
na Moravě ● Hotel Devět skal 

http://obcan.ecn.cz 
Portál s praktickými návody,  jak 

 v každodenním životě  uplatňovat občanská 
práva  pro občany a nevládní organizace 

Je mnoho věcí, které bezprostředně zasahují do našich životů a o kterých rozhodují jiní.  
Nelíbí se nám to, ale cítíme se bezmocní a mlčíme, nebo začneme protestovat až ve chvíli, 

kdy už je pozdě. Platíme daně, chodíme k volbám a co dál? 
VÍTE, ŽE MŮŽETE:  
• Dozvědět se od úředníků mnohem více, než vám obvykle sdělují. 
• Obracet se s konkrétními požadavky na vašeho starostu, hejtmana či poslance. 
• Patřit mezi ty, kteří o veřejných věcech rozhodují přímo. 
• Využít nástrojů k prosazování rovných příležitostí mužů a žen, a to nejen v zaměstnání. 

Máme spoustu občanských práv a možností, o kterých často ani nevíme. 
Orientujme se ve svých právech a možnostech, jak být aktivním občanem. 
ÚČAST NA ROZHODOVÁNÍ 
 Stát asi na většinu z nás působí jako nepřehledný 
labyrint a zájmy občanů se ve srovnání s vůlí úřa-
dů či velkých firem často jeví jako nicotné. Nemusí 
to tak však být vždy! 
 * petice, účast ve správním řízení, žaloba, EIA, 
místní referendum, územní plánování... 

PRÁVO VĚDĚT 
 Všechny úřady jsou placeny z našich daní. Proto má 
každý z nás právo vědět, co a jak úředníci dělají. 
 * jak využívat právo vědět, právo na info o život-
ním prostředí, o chemických látkách... 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 
 Praktické náměty pro pedagogy, jak studentům 
představit principy a myšlenky aktivního občanství. 

 FILOSOFIE 
 Čítanka textů na téma občanská společnost. 

 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
 Možná i vy jste se setkali s tím, jak stereotypy o 
ženách a mužích negativně ovlivňují naše každo-
denní životy, hledali jste způsob, jak situaci změnit. 
 * trh práce, vztahy v rodině, jazyk a média... 

OBČANSKÁ SPOLEČNOST V EU 
 Vstupem do EU jsme získali i některá práva, která 
můžeme uplatňovat u evropských institucí. Je dobré 
vědět, jak na to. 
 * evropské občanství, jak komunikovat s EU.. 

Portál byl finančně podpořen Evropskou komisí a Ministerstvem životního 
prostředí. Za obsah a jeho využití odpovídá 
výhradně Econnect a BEZK, nikoli Evropská komise. 

www.studiumvzahranici.cz J A Z Y K O V É  K U R Z Y  

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


