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Zástupci obcí, NNO i podnikatelé z Olomouckého
a Zlínského kraje mohou v Bruselu využít společné zázemí

(JP) Olomoucký a Zlínský kraj mají v

Roman Haken a Mattia Croseto Bruselu společné zastoupení. Jeho úlo-

hou je nejen prezentovat oba kraje a
prosazovat jejich zájmy v Evropské unii,
ale zároveň i podporovat instituce z
těchto krajů. Takovouto podporou se
myslí prezentace těchto organizací na
pořádaných akcích, vyhledávání informací, zprostředkování partnerství v projektech, ale třeba také poskytnutí zázemí (pracovní zázemí, pomoc s ubytováním apod.) při pracovní cestě do Bruselu. V současné době je připravována
databáze kontaktů podnikatelů a NNO z
Olomouckého kraje, kteří mají zájem o
vyhledání partnerů v EU. Více informací
a kontakty najdete na stránkách zastoupení www.zlinregioninbrussels.eu a
www.olomoucregioninbrussels.eu.

Vyhlášena soutěž Vesnice roku 2007 Výzva do Bruselu i Prahy

k společnému setkání

V úterý 6. března na Dni malých obcí vyhlásili ministři pro místní
rozvoj Jiří Čunek a zemědělství a Petr Gandalovič již 13. ročník soutěže Vesnice roku 2007. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venko- (JP) Poslanec Evropského parlamentu a zároveň
va k tomu, aby se aktivně účastnili na obnově a rozvoji své obce, a předseda Svazu města a obcí ČR Ing. Oldřich Vlasák
ukázat široké veřejnosti rozmanitost a pestrost života mimo město.
se v únoru sešel s Romanem Hakenem (CpKP), který zastupuje české NNO v evropském hospodářském
"Lidé ve městě si často neuvědo- výše jednoho milionu korun," vymují, jak náročné je starat se o ma- světluje Jiří Čunek. "V pořadí druhá a sociálním výboru. Na jednání se shodli, že je
potřeba navázat užší spolupráci českých zástuplou obec. Práce jejich starostů je oceněná obec smí požádat až o
opravdovým povoláním, které vyko- 900 tisíc korun, třetí obec o 800 ců v evropských institucích.
návají čtyřiadvacet hodin denně.
Vesnice roku je tedy oceněním práce všech, kteří dokáží svou obec
rozvíjet ve všech oblastech, které
jsou pro život obyvatel důležité,"
uvedl při vyhlášení soutěže ministr
Jiří Čunek.
Soutěž Vesnice roku 2007 je realizována z Programu obnovy venkova, jejímž správcem je ministerstvo
pro místní rozvoj.

"Celostátní vítěz může od ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci
z Programu obnovy venkova do

tisíc korun a další krajští vítězové o
500 tisíc korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou
stuhou, mohou čerpat maximálně
400 tisíc korun," doplňuje ministr
pro místní rozvoj.

Dohodli se, že SMO bude iniciovat setkání zástupců
českých europoslanců a zástupců delegací Česka v
institucích EU se zástupci českých ministerstev a
orgánů pro evropské záležitosti. Cílem jednání by
mělo být prohloubení koordinace při prosazování
zájmů České republiky v Evropské unii a příprava
na předsednictví Česka v EU v roce 2009. Roman
Vítěz celostátního kola soutěže
Haken i Oldřich Vlasák se shodli na tom, že v
Vesnice roku postoupí do evropsoučasné době koordinace českých zájmů v EU
ské soutěže Evropská cena za
citelně chybí.
rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská pracov- Setkání by umožnilo vzájemné seznámení se, proní společnost pro rozvoj venkova a hloubení kontaktů, výměnu informací o činnosti jednotlivých orgánů a zejména zahájení diskuse o spoobnovu vesnice.
lečné přípravě na české předsednictví evropské dvaMMR
náctky.
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Na Šumavě nesmíme opakovat minulé chyby
„Debata o podobě šumavského národního parku se vede už
dlouho a to, co vidíme po
vichřici, potvrzuje, že je potřeba unikátní lesy na hřebenech
hor nechat přirozenému vývoji.
Naopak je třeba přednostně
důsledně asanovat polomy v
nižších polohách a na okrajích
národního parku, aby kůrovec
neohrozil okolní hospodářské
lesy. Jedině tak zajistíme, aby
Šumava byla i v budoucnu
zelená,“ shrnuje společný přístup ministerstva životního
prostředí a správy národního
parku ministr životního prostředí Martin Bursík. „Na rovinu:
nebýt obrovských holin, které
na hřebenech vznikly v minulosti při kácení kůrovcem napadených stromů, v lednu by na
Šumavě padlo daleko méně

stromů. Tahle chyba se už odpovídá mezinárodním pravidlům pro management národnesmí opakovat.“
ních parků, je v souladu s
Ministerstvo životního prostředí
doporučením odborníků a pospolečně se správou šumavstupem uplatňovaným v Náského národního parku rozrodním parku Bavorský les.
hodlo o dalším postupu při
Speciální management bude
likvidaci následků orkánu Kyrill.
uplatňován v horských smrčiTen je v souladu s principy
nách, které byly postiženy rozdiferencovaného přístupu k
sáhlými plošnými polomy. Cílesům v národním parku podle
lem je vyvarovat se chyb z
toho, o jak cenné území se
minulosti
- zabránit vzniku
jedná. Vláda na návrh MŽP
holin a postupovat tak, aby
uvolnila na šetrnou likvidaci
nedocházelo k erozi půdy.
následků orkánu 95,5 milionu
korun s tím, že padlé stromy v Jednoznačně se ukazuje, že
těch nejcennějších oblastech tam, kde se v horských oblaszůstanou na místě.
tech v minulosti kácely stromy
napadené kůrovcem a les se
Na 80 % plochy parku se buotevřel, popadalo výrazně víc
dou důsledně asanovat polostromů než tam, kde se napamy a vývraty po orkánu Kyrill.
dené stromy nechaly stát. KdyZbylých 20 % se ponechá přiby zde v minulosti nebyly kározenému vývoji, jaký zde procením kůrovcem napadených
bíhal po tisíciletí. Tento postup
stromů vytvořeny holiny, které
vpustily do porostů vítr, dnešní
polomy by byly mnohem menší. Jedinou možností, jak tento
nastartovaný koloběh otevřená
KDY: ve čtvrtek 22. března 2007 od 14.00 hodin
porostní stěna –> polom –>
KDE: velká zasedací místnost MěÚ Vrchlabí
asanace –> nová porostní stě- zámek II. Patro
na –> nový polom zastavit, je
CO: Programově organizované setkání s partnery, podnikateli přestat s asanací. Smrky sice
a odbornou veřejností na téma „Nabídka turistických pro- napadne kůrovec, ale suché
duktů a volnočasových příležitostí v Krkonoších a Podkr- stromy a pahýly budou fungokonoší s podtitulem – Co dělat, když nenapadne sníh.“ vat jako větrolam. Pod jejich
Hosté budou mimo jiné seznámeni se záměry Místní akční ochranou může růst nový, přiskupiny Krkonoše a s aktivitami Sdružení originálních produk- rozený les.
tů z Krkonoš.
D. Palátková

Fórum cestovního ruchu Krkonoš

„Jsem připraven diskutovat o
možnostech, kterými by se
mohly rozvíjet šumavské obce,
protože ochranu zdejší unikátní přírody nelze zajistit bez
spolupráce s lidmi, kteří zde
žijí. Má návštěva je první krok,
který by měl nastolit vzájemnou důvěru a otevřenost. Náš
zájem je společný – Šumava
má jednoznačně zůstat mezinárodně uznávaným národním
parkem. Pouze tak zajistíme
ochranu unikátní šumavské
přírody i zájem turistů. Má
představa je, že park bude
obcím mnohem aktivnějším
partnerem při rozvoji šetrné
turistiky, která bude v souladu
s posláním národního parku,“
zdůrazňuje ministr Bursík.

Správa národního parku je
připravena diskutovat nejen
nad předloženým konceptem
návštěvnosti parku, ale i nad
možnostmi rozvoje podpory
malého a středního podnikání,
citlivého využívání přírodních
zdrojů v biosferické rezervaci
nebo využití vimperského zámku v rámci institucionální podpory trvale udržitelného rozvoje regionu. Významným zdrojem financí pro kvalitní a šetrné projekty se mohou stát evropské fondy.
MŽP

Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů
Hlavním smyslem spolupráce
v rámci mikroregionů je postihnout vzájemnou součinnost občanů a místní samosprávy k ekonomickému, společensko-kulturnímu rozvoji,
ale také vztahu občanů a řešení otázek v oblasti životního
prostředí. Rozvojové aktivity
mikroregionů mají většinou za
cíl participaci veřejnosti
(někdy aktivní zapojení do
realizace projektových záměrů, někdy spíše pasivní – informování o činnostech ikroregionů) na možnostech ekonomického a socio-kulturního
rozvoje sdružení obcí. Právě z

tohoto důvodu mikroregiony
tvoří velmi důležitý prvek v
administrativní, samosprávné,
ekonomické a společenskokulturní oblasti. Tyto aktivity
jsou vykonávány prostřednictvím mikroregionů různým
způsobem, dle jednotlivých
typů zajištění managementu
rozvoje.

Proto vznikla tato publikace,
která by měla napomoci v
zavádění profesionálního managementu rozvoje do mikroregionu a měla by sloužit jako
praktické vodítko pro všechny
kterým záleží na zkvalitňování

místního a regionálního rozvoje. Publikace slouží k ujednocení metodiky zavádění a
zkvalitňování managementu
mikroregionů především pro
představitele: Ministerstva pro
místní rozvoj, krajských úřadů,
a mikroregionů.
Kniha je ke stažení ve formátu PDF na www.cpkp.cz.

O tištěnou knihu žádejte na
adrese CpKP střední Morava,
kancelář Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk.
Tel. 777 793 733,
email: sumperk@cpkp.cz
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Krajské semináře pomohou v plánování sociálních služeb
Plánování sociálních služeb je jednou z
klíčových změn, které přinesl nový zákon
o sociálních službách. Krajské úřady v
letošním roce musí zpracovat svůj první
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Ty by se měly stát od roku 2007 podkladem pro získání finančních prostředků
na zajištění sociálních služeb v daném
regionu.
Ve všech čtrnácti krajích České republiky
se v průběhu března a dubna 2007 uskuteční v rámci celostátního projektu
„Zajištění místní a typové dostupnosti
sociálních služeb“ krajské semináře, které
mají za cíl napomoci při procesu zpracování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v krajích. Termíny a místa

konání seminářů najdete na www.kpss.cz. r e a l i z a c i
procesů
„Účastníci semináře dostanou k dispozici
plánování
publikaci Metodiky pro plánování sociálsociálních
ních služeb společně s CD, které obsahuslužeb.“
je další podpůrné texty, příklady dobré
praxe nebo videopořad o plánování soci- Již nyní je
álních služeb“ říká Ivan Úlehla z obecně první pracovní verze
prospěšné společnosti Komunitního plá- návrhu na internetostránkách
nování o.p.s., která projekt na základě v ý c h
veřejné zakázky Ministerstva práce a so- www.kpss.cz . Realiciálních věcí ČR realizuje. „Představeni zační tým projektu
budou také nově vyškolení krajští vzděla- čeká na vaše připomínky a podněty k
vatelé – metodici plánování sociálních tomuto materiálu tak, aby je mohl zohledslužeb, kteří v uplynulém roce prošli ná- nit při zpracování jeho konečné podoby.
ročným vzdělávacím programem. Na ně Jednou z možností je i účast na krajských
se mohou obce a krajské samosprávy seminářích.
obracet se žádostí o pomoc a podporu při
Jan Šesták

Regionální značka pomáhá prosadit místní výrobce
V posledních týdnech narůstá zájem regionů po celé
České republice o zavedení
regionální značky, která by
garantovala původ místního
výrobku, jeho kvalitu i šetrnost k životnímu prostředí.

Mezi takové zájemce patří i
Orlické hory či Moravské Kravařsko, které na "své" značce
začínají pracovat. Dalšími zájemci jsou např. Slovácko,
Vysočina, Haná, Litovelské
Pomoraví, Třeboňsko a další
regiony. Regionům pomáhá s
jejich snahami nezisková organizace Regionální environmentální centrum Česká republika
(REC ČR), které se podařilo
spustit již čtyři obdobné značky
v Beskydech, Krkonoších, na
Šumavě a nejnověji i v Moravském krasu.

"Zájem regionů není náhodný.
Cítí, že právě regionální značka jim může pomoci v jejich
snaze zviditelnit region v cestovním ruchu a samozřejmě i
podpořit místní produkci tak,
aby to prospělo rozvoji jejich
území", říká mgr. Iva Dyková z
REC ČR, koordinátorka regionálního značení.

výrobkyně Valašských škrábaných kraslic a držitelky značky
"Vyrobeno v Beskydech". Tato
značka je od roku 2005 zaváděna v regionu Beskydy -Valašsko a paní Pařenicová ji
používá na své výrobky více
než rok.

Stejné výsledky chtějí pro
"své" regionální výrobce i Orlické hory a Moravské Kravařsko, které se na sklonku roku
2006 rozhodly, že podniknou
konkrétní kroky pro zavedení
regionální značky. Právě v
těchto dvou územích se uskutečnily koncem února setkání s
"Musím vás moc pochválit za
výrobci, zástupci obcí, krajů a
práci při propagaci našich výmístních akčních skupin.
robků, hledání nových možností prodeje, doporučení a "Na schůzkách jsme prodiskuupozornění na nejrůznější ak- tovaly podobu budoucího regice. Musím říct, že to, co pro onálního loga a pracovali na
nás děláte, je úžasné a skvělé podobě kritérií a pravidel,
a nikdo před tím pro nás nic podle kterých budou tamní
podobného nedělal a mně mů- výrobci o značku žádat", řekla
žete věřit. Já dělám kraslice už mgr. Iva Dyková, která se na
více jak 20 let a až ted´ jsem
opravdu spokojena. Těch nabídek chodí dost, říkají že mají
infor! mace z novin "Doma v
Beskydech" nebo z internetu,
takže já chválím, chválím,
chválím...", sdělila paní Pařenicová na adresu místní koordinátorky REC ČR pro značení
paní Radky Sachrové.

Dalším dobrým příkladem je
výrobce Krkonošské medoviny
firma Apikor z Rudníku, která
d ík y r e g io n ální z na čc e
"Krkonoše - originální produkt"
zvýšila už v prvním roce jejího
To, že regionální značky
užívání své tržby až o třetinu
opravdu fungují a přinášejí
oproti předchozímu roku, kdy
první ovoce, dosvědčuje i příznačku ještě nevlastnila.
klad paní Boženy Pařenicové,

zavádění značek v těchto !
regionech podílí.
"Rádi bychom přenesli dobré
zkušenosti z ! regionů, jako
jsou Beskydy, Krkonoše či
Šumava, kde značka už druhým rokem funguje. První výrobky, které ponesou regionální značky z Orlických hor a
Moravského Kravařska, by se
díky tomu mohly objevit v obchodech už ve druhé polovině
tohoto roku", dodává Dyková.
Více informací též na
www.domaci-vyrobky.cz

Tomáš Kažmierski
tomas.kazmierski@reccr.cz

V těchto dnech vychází noviny DOMA V KRKONOŠÍCH, které vydávají MAS Krkonoše a REC ČR. Značka „Krkonoše –
originální produkt“ byla svého druhu vůbec první v Česku. V
Krkonoších byla zavedena během roku 2005 a do současné
doby ji obdrželo 13 místních výrobků.
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Více informací podá
Tomáš Šulák

Rozšířili se o Podolí MAS řídí zástupci ze dvou krajů přesně napůl
Svazek obcí mikroregionu Moštěnka, který leží na samotném jihu
Olomouckého kraje, se rozšířil o
novou obec Podolí, která dosud
nebyla členem žádného mikroregionu. Podolí je po schválení valnou hromadou Moštěnky již 22.
obcí mikroregionu. Obec Podolí
má 190 obyvatel. Podolí také rozšíří území místní akční skupiny
MAS – Partnerství Moštěnka,
které tak bude mít 45 obcí. Kromě
Moštěnky je 23 obcí ze sousedního mikroregionu Holešovsko ve
Zlínském kraji. Již nyní má MAS –
Partnerství Moštěnka nejvíce obcí
ze všech MAS v Olomouckém a
Zlínském kraji. Na území MAS
žije bezmála 35 tisíc obyvatel.

Výroční jednání Místní akční
skupiny - Partnerství Moštěnka v Kostelci u Holešova potvrdilo ve funkci předsedy
MAS farmáře Pavla Zakopala ze Staré Vsi.

Místopředsedkyní je nadále
Markéta Kropáčková, starostka obce Líšná. Místní akční
skupina je trojstranné partnerství
veřejné
správy
(starostové), podnikatelské
sféry a neziskového sektoru
(spolky, sdružení atp.) Valné

Hradil za hasiče z Pacetluk,
za podnikatele: farmář Martin
Ležák z Kostelce u Holešova
a farmář Petr Netopil, který
bydlí v jednom kraji a podniká
Členy výboru jsou dále za
na území druhého.
veřejnou správu starostové
Miroslav Kroupa z Vlkoše, Jednání MAS se v Kostelci u
Radoslav Pospíšilík z Kostel- Holešova zúčastnil také 1.
ce u Holešova a Petr Lipner z n ám ěst e k olomoucké ho
Prusinovic; za neziskové or- hejtmana Pavel Horák, který
ganizace Pavel Mrtvý za Sbor ocenil práci MAS, která vznikdobrovolných hasičů Dřevo- la jako jedna z prvních v kraji.
hostice
a Milan Mládež bude plánovat hřiště

a také veřejnou zeleň

Mikroregion Moštěnka plánuje společný projekt na
úpravy dětských hřišť, veřejné zeleně, kluboven a
dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež, který hodlá vypracovat společnými silami více obcí a
žádat o dotaci z národního Programy obnovy venkova, který vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR). Tato aktivita naváže a rozšíří projekt „Naše
škola na vesnici“, který podala MAS – Partnerství
Moštěnka v rámci tzv. Norského fondu (Finanční
mechanismy EHP/Norska). O osudu projektu se
právě v těchto dnech rozhoduje. Pokud získá podporu, získalo by celkem 14 milionů korun 21 obcí z
Moštěnky a Holešovska na modernizaci 17 hřišť a
heren v mateřských školách a 15 základních škol na
modernizaci např. počítačových učeben.

Moštěnka se chce stát lídrem regionu
S projektem nazvaným „Moštěnka – z okraje kraje lídrem regionu“ se svazek obcí mikroregionu
Moštěnka přihlásil do Programu
obnovy venkova (POV) 2007,
který vyhlásil Olomoucký kraj a
jehož uzávěrka je 14. února. Projekt je zaměřen na tři okruhy aktivit: 1) Společné plánování strategie rozvoje (aktualizace strategie
MAS, mikroregionu a projektových námětů obcí), 2) Společné
plánování páteřní cyklostezky

shromáždění zvolilo pro rok
2007 devítičlenný výbor místo
patnáctičlenného, který pracoval v loňském roce.

(zapojení veřejnosti do plánování
a zpracování dokumentace k projektu, který by měl propojit cyklostezkou území mezi Přerovem a
Bystřicí pod Hostýnem podél říčky Moštěnky, tedy zejména obce
Horní Moštěnice a Dřevohostice,
na které navážou další trasy), 3)
Společný informační systém zpravodaj, kalendárium společenských akcí, IV. Společné setkání
obcí, které se letos uskuteční 30.
června ve Staré Vsi.

Na svého manažera získají
podporu ze Zlínského kraje

MAS – Partnerství Moštěnka, občanské sdružení, které
vzniklo v prosinci roku 2005 pro využití evropské iniciativy
Leader, kterou spravuje ministerstvo zemědělství, nyní
získá podporu z Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Třistatisícová přímá dotace bude využita na zřízení funkcí manažera, asistenta a účetní MAS,“ uvedl jednatel
MAS Tomáš Šulák z CpKP střední Morava. MAS – Partnerství Moštěnka tvoří 22 obcí z Olomouckého kraje a 23
obcí ze Zlínského kraje. „Spojení obcí ze dvou krajů do
jedné MAS se zpočátku moc nevěřilo, nyní je však vidět,
že to přináší svá pozitiva. Budoucí Regionální operační
program Střední Morava, ze kterého budou žádat o dotace také MAS, totiž bude platit na území obou krajů. Doufejme, že i Olomoucký kraj podpoří MAS na svém území
tak, jak to učinil kraj Zlínský,“ přeje si jednatel MAS.
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Informace z Krkonoš připravila: D. Palátková

Turistické regiony

Krkonoše – svazek měst a obcí
prezentoval nejvyšší české hory
v Nizozemí na veletrhu cestovního
ruchu Vacantieboeurs Utrecht.
Ten patří svým rozsahem mezi
největší a nejvýznamnější svého Turistická území České republiky hledají své logické i administrativní hranice.
druhu v Evropě.
V Královéhradeckém kraji ny Český ráj, Krkonoše a hosté hledají náhradní proExpozice Krkonoš obsahovala do- byly doposud vymezeny Podkrkonoší, Orlické hory a gramy. Zkušenosti ukazují,
statek propagačních materiálů, pro- turistické regiony Český ráj, Podorlicko, Hradecko, Klad- že je třeba mít připraveny
spekty jednotlivých ubytovatelů a Krkonoše a Východní Če- ské Pomezí. Makroregion alternativní nabídky.“
dalších podnikatelských subjektů. chy. Součástí regionu Vý- Východní Čechy je v sou- Jednou z možností je markePodle Radka Drahného, který se chodní Čechy je Podzvičin- časnosti reprezentován pře- tingová spolupráce se Sdrunávštěvníkům krkonošského stánku sko, Orlické hory a Podorlic- devším územím Pardubické- žením Podzvičinsko. Jeho
věnoval, je z hlediska marketingu ko, Hradecko a Kladské ho kraje.
představitelé tuto cestu podnejvíce efektivní propagace podnika- Pomezí. V Libereckém kraji
porují. „V současné době
Podzvičinsko jako
telů v rámci uceleného materiálu. byl, kromě Českého ráje a
hledáme řešení, jak konkrétPodkrkonoší
Šestidenní trvání veletrhu je výhod- Krkonoš, původně turistický
ně postupovat. Není možné
né pro návštěvníky, kteří se netlačí v region Český sever. Ten se Se snahou popularizovat přistoupit najednou k definizástupech, prochází jednotlivé expo- rozdělil na Jizerské hory a území Krkonoš i podhůří, tivnímu modelu. Chceme
vytvářet pracovní příležitosti postupně získávat zkušezice průběžně celý den, jeden ze Českolipsko.
a podmínky pro místní pod- nosti, pak koordinovat jeddnů až do 22 hodin. Pro zájemce,
Proces emancipace
nikatele, rozšiřovat celoroční notlivé marketingové aktivity.
kteří se veletrhu nestihli zúčastnit,
byly propagační materiály Krkonoš Území Královéhradeckého a tedy i pestřejší nabídku Například cyklotrasy vedoucí
předány na zahraniční zastoupení kraje bude nadále marketin- turistických aktivit a zajíma- z Krkonoš v řadě míst negově reprezentováno regio- vostí vyvíjí manažeři Svazku
CzechTourism v Amsterdamu.
končí na jejich hranici, ale
Krkonoše iniciativu k prová- plynule přechází a navazují
zané propagaci turistického na Podkrkonoší,“ uvádí příPotřebujete poradit? Máte doplňující otázky?
regionu Krkonoše a Podkr- klad Pavel Klapuš.
Řešíte nějaký konkrétní problém?
konoší. Pavel Klapuš doplňuje: „Je jasné, že z pohledu Představou je společná platNapište nám: k.polankova@seznam.cz
propagace a prezentace forma obou částí regionu,
Odpovíme do týdne.
regionu je lepší nabízet větší úkolem je hledání a vytyčení
územní celky než jednotli- společných projektů, záměrů
vosti. Podzvičinsko je turisty a zajištění jejich financování.
vnímáno jako Podkrkonoší. Následovat bude praktická
Krásná zima není pravidlem, realizace ke spokojenosti
jakmile se zkazí počasí, tak českých i zahraničních turistů.

v Královéhradeckém a Libereckém kraji

Internetová poradna pro uživatele
sociálních služeb k novému
zákonu o sociálních službách

Od 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost nový zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb. k uvedenému zákonu. Pro uživatele sociálních služeb a jejich blízké přináší tento zákon celou řadu změn.
Internetová poradna je Vám k dispozici na www.skok.biz zde klikněte na odkaz Poradna pro uživatele, kde dotazy a
výklady pojmů jsou uvedeny v tomto členění: Nejčastější dotazy týkající se nového zákona o sociálních službách / Další
dotazy / Výklad pojmů

Kam se můžete dále obrátit? Zdroje informací a poradenská
centra: MPSV (posta@mpsv.cz), Národní rada zdravotně
postižených ČR (poradna@nrzp.cz), Liga za práva vozíčkářů
(poradna@ligavozic.cz), Poradna pro zdravotně a sociálně
handicapované (poradna@taro.cz), Bezplatná telefonní linka
poradny Paragrafík (800 100 250).
Poskytovatelé sociálních služeb mohou využít poradenství
MPSV (posta@mpsv.cz).
E-bulletin SKOK

Krajští metodici KPSS jsou
připraveni pomáhat

Podporou všem, kteří plánují sociální služby, by se měli stát
tzv. Krajští vzdělavatelé – metodici plánování sociálních
služeb. Náročným několikaměsíčním vzděláváním prošlo 75
lidí, přičemž v každém kraji je nyní k dispozici tři až 8 těchto
metodiků. Na ně se mohou obce a krajské samosprávy
obracet se žádostí o pomoc a podporu při realizaci procesů
plánování sociálních služeb. V Jihočeském kraji se všech
pět metodiků podílí na zpracování Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb. Seznam vyškolených vzdělavatelů – metodiků najdete na www.kpss.cz. Samotní krajští metodici – vzdělavatelé považují svoji roli za velice důležitou.
„Krajské úřady mají povinnost zpracovávat střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb, ale až dosud chyběli odborníci, kteří by jim pomohli při zpracování tohoto plánu. My se
k této práci cítíme připraveni“, řekli nám absolventi vzdělávacího programu.
Jan Šesták
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Dobrovolníci projektu Čistá řeka Sázava stráví
na řece velikonoční svátky
Posázaví o.p.s. již zajišťuje lodě
a další výbavu dobrovolníků pro
práce na jarním úklidu břehů
řeky Sázavy.

Projekt, během kterého dobrovolníci vyčistí padesátikilometrový úsek
od města Sázavy po Pikovice od
odpadků, se uskuteční i v roce
2007. Projekt Čistá řeka Sázava se
bude konat pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje.

Termín je již také znám. Někteří z
obětavých účastníků na řece stráví
velikonoční svátky. Od soboty 7.
dubna do neděle 15. dubna 2007
se bude na řece v úseku mezi Sázavou a Pikovicemi pohybovat
zvláštní flotila lodí, jejichž posádky
budou vyzbrojeny ochrannými rukavicemi, hráběmi na stahování

matik, potopených lodí apod.
Částečně jsme je nestačili
posbírat, protože ležely dále
od břehu a nebo nám již nezbývaly síly a částečně je sem
dopravili turisté v letní sezóně
2006. Doufám, že brzký termín, ve kterém se letos uklízí,
nám umožní díky nízké vegetaci najít všechno, co na břeh
K projektu se vyjádřila jeho
manažerka Barbora Čmelíko- nepatří. “
vá: „I přes to, že jsme řece při Organizátoři by přivítali, kdyby
prvním ročníku odlehčili o více se k projektu připojilo více orjak 12 tun odpadků, leží na ganizací i jednotlivců a to jabřezích stále obrovské množ- koukoli formou. Lze se přihlásit
ství PET lahví, igelitů, pneu- k pracím na řece, lze se zapojit
odpadků a pytli na jejich uložení. Doprovázet by je měl po
břehu nákladní automobil, který bude odpad od dobrovolníků
odebírat a vozit k umístění na
skládku a doprovodný automobil se suchým čistým oblečením a dalšími osobními potřebami těch, co na řece pracují.

k úklidu ze břehu, lze věnovat
finanční částku i materiální
pomoc. Bližší informace je
možné
získat
na
www.posazavi.com.

obcí Malé Posázaví, přebere
společnost Posázaví o.p.s.

Organizaci na svá bedra oproti
loňskému ročníku, kdy byl projekt společným dílem svazku

Barbora Čmelíková
cmelikova@posazavi.com

Odborným garantem projektu
bude Správa CHKO Blaník.
Její zástupci budou informovat
dobrovolníky o chráněných
živočiších, kteří v řece žijí a
proč je část toku Sázavy pod
ochranou Natury 2000.

V Nepolisech se setkala téměř padesátka
podnikatelů z Novobydžovska a Chlumecka

Téměř 50 podnikatelů Novobydžovska a Chlumecka se sešlo 6.3.2007 v Nepolisech, aby se dozvěděli více o možnostech čerpání dotací z evropských fondů pro
svoje podnikání. O možnostech podpory je informovali zástupci Czechinvestu, CEPu a ředitel Úřadu práce HKMgr. Martin Dvořák. Setkání se uskutečnilo pod záštitou starostů měst Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou a občanských sdružení
Podzámčí a Novobydžovsko. Dalšími body programu bylo seznámení podnikatelů
s právě probíhajícími projekty neziskových organizací, na kterých se podnikatelé
podílejí. Projekty napomáhají zvyšovat kvalifikaci nezaměstnaných, které pak firmy
můžou zaměstnat. Některé firmy zde informovaly i o svých zkušenostech s evropskými penězi a tedy o tom, že i když je celá administrativa nesmírně náročná, přece jen to jde a získané prostředky jim skutečně pomáhají. Podnikatelé dále kritizovali zejména neschopnost školství přizpůsobit se jejich potřebám kvalifikované pracovní síly, které je stále velký nedostatek i přes vysokou nezaměstnanost. Všichni
se však shodli na tom, že podobné schůzky jsou užitečné a spolupráce obou regionů může být do budoucna velmi přínosná.
Marcela Česáková

„Sám svazek obcí by v letošním roce neměl kde žádat o
dotaci. Věřím, že obecně prospěšná společnost Posázaví je
schopna, i když to nebude
jednoduché, sehnat dostatek
finančních prostředků na zajištění projektu a jeho dílčí části
zajistit sponzorsky“ řekl ředitel
společnosti Václav Pošmurný.

Slavnostně otevřou
Ekocentrum v Žatci

V Jiráskově ulici v Žatci bude v pondělí 12.
března v 10:00 hodin oficiálně otevřena kancelář Ekologického centra Ekodomov Žatec.
Zřízení ekocentra, jeho vybavení a provoz
jsou realizovány v rámci projektu „Ústecký
kraj - kraj přírody i člověka“, který je spolufinancován Evropským soc. fondem a státním
rozpočtem ČR. Je připraven doprovodný
program. Ve vnitrobloku ekocentra bude
infostan s ekologickými osvětovými materiály, technikou a sběrnými prostředky pro
separaci bioodpadů v domácnostech. Součástí jsou i hry pro děti a mládež a rovněž
výstava kresleného humoru výtvarníků z
České Unie Karikaturistů.
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Celkové prvenství potvrdila RUSAVA ze Zlínska, u malých měst
je na čele Jindřichův Hradec, u velkoměst Plzeň a mezi sídly
s elektřinou ze Slunce se blýskl Opatov u Svitav

Kdo jsou čeští „Solární mistři 2006“

Praha (lea) - Již tradičním
zviditelněním nejúspěšnějších
sídel a inspirativních instalací
vyvrcholilo v pátek 26. ledna
2007 při veletrhu Střechy v
Praze klání obcí a měst o body
za využívání energie Slunce "Solární liga ČR". Po vzoru
obdobného projektu v SRN
soutěž organizuje obč. sdružení Liga ekologických alternativ
(LEA).
Předseda poroty Karel Merhaut z LEA i letos zdůrazňuje:
"Iniciátoři instalací, výrobní i
montážní společnosti, radnice,
experti i občané díky naší
osvětové aktivitě vstupují na
veřejné jeviště a šíří mediální,
poradenské, legislativní a další
podněty k posilování této energetické alternativy. Nahlášeným solárním systémům podle
stanoveného klíče přidělujeme
solární body, přepočítané na
jednoho obyvatele sídla. Obce
a města pozicí v soutěžním
žebříčku mohou zvýraznit své
ekologické renomé, ukazují, že
přispívají k očistě ovzduší a
svým dílem také k řešení globálních problémů klimatu."

Zatímco na konci roku 2005
evidovala LEA v soutěži téměř
14 000 m2 solárních modulů, z
nichž 12 000 m2 připadalo na
termické systémy, během minulého ročníku přibylo přes 3
500 m2 všech systémů, takže
plocha slunečních kolektorů a
panelů vzrostla na celkových
17 500 m2. Došlo k nárůstu
zejména u solárních fotovoltaických panelů, kde se
zvýšil instalovaný výkon přihlášený v solární lize ze 160 na
340 kWp.
S výjimkou kategorie sídel s
fotovoltaikou, kde na pomyslných stupních vítězů stanuly
zcela nové obce, platí, že si
loňští vítězové upevnili postavení v čele soutěže díky novým instalacím ve svém katastru. Shodně po cca 100 m2

Uznání za systematickou odbornou publicitu solární energetiky, zejména v dvouměsíčníku Alternativní energie, získal Jaroslav Peterka z Liberecka, aktivní mj. i jako vysokoškolský pedagog (na VUT v
Liberci) a projektant solárních
V kategorii fotovoltaiky, kde se systémů.
začal projevovat účinek nového zákona na podporu výroby V doplňkově sledovaném souelektřiny z obnovitelných zdro- boji regionů předstihl v repubjů, byla obec Pňovany na Pl- likovém žebříčku součtem souzeňsku (především se svépo- těžních bodů Jihočeský kraj
mocnými hobby-instalacemi své sousedy z Plzeňského
Jakuba Mottla na rekreačních kraje. Přispěly k tomu jak výše
chatách) odsunuta
z čelní zmíněné přírůstky instalací za
pozice na nynější čtvrtou. Na Jindřichův Hradec a České
1. místě se zde ocitla obec Budějovice, ale i činnost monOpatov v Pardubickém kraji na tážní firmy Jiří Hrádek – JH
Svitavsku, kde na bývalém Solar Plavsko z Jindřichohrazemědělském objektu uvedla decka, která se stala nejaktivdo provozu solární elektrárnu nějším „hráčem“ 3. ročníku
o výkonu 60 kWp uherskohra- solární ligy, když na jihu Čech
dišťská firma HiTechMedia i po celé republice nainstalovala a poté přihlásila cca 800 m2
Systems.
teplovodních kolektorů. NeforVe zbývajících kategoriích, mální označení „skokan roku“
kde jsou díky bodovému klíči v pro sídlo, které zaznamená
popředí stejná sídla, ke změně největší posun v žebříčku své
nedošlo. V kategorii pro ter- kategorie, si za rok 2006 vymické systémy, v kategorii pro
obce do 5 000 obyvatel a v hlavní kategorii (sčítající body
za moduly k ohřevu
vody i k výrobě elektřiny) zůstala bronzová příčka jihočeské obci Pístina, stříbrná Božímu Daru
na Karlovarsku a
zlatá, opravňující k
pomyslnému titulu
SOLÁRNÍ
MISTR
ČR, náleží i ve třetím roce soutěže
obci RUSAVA na
Zlínsku. Ta přihláškou další teplovodního systému svůj
náskok před ostatními ještě zvýšila.
přibylo v Jindřichově Hradci,
který se po roce 2005 stává
vítězem kategorie měst s 5
000 až 50 000 obyvateli i v
roce 2006, a v Plzni, která po
oba roky vévodí kategorii měst
s více než 50 000 obyvateli.

Organizátoři solární
ligy ocenili i tentokrát práci vybraného
žurnalisty.

sloužil Opatov, jemuž
„šedesátka“ kilowattů sluneční
elektrárny pomohla – při cca
1140 obyvatelích - doskočit do
čela kategorie „fotovoltaika“ i
na 14. příčku kategorie hlavní.

I když solární lize a rozmachu
„solárek“ (stejně jako předloni)
neprospělo po měsíce trvající
pozastavení příjmu žádostí o
podporu těchto projektů ze
strany Státního fondu životního
prostředí ČR, nové systémy se
montovat nepřestaly a mezi
přihláškami do soutěže se jich
zajímavých objevilo více.
Vzhledem k tomu, že poslední
dva ministři životního prostředí
deklarovali rozvoj obnovitelných zdrojů jako svou prioritu
a že se nový zákon k podpoře
výroby elektřiny z nich už projevuje přípravou řady prestižních – a až řádově větších solárních elektráren, jsou organizátoři soutěže pro letošek
optimisty a očekávají štědřejší
solární úrodu než letos.
Karel Merhaut, LEA
www.solarniliga.cz
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Efektivní EU správa – peníze Jarní škola účasti veřejnosti
pořádaná Ekologickým právním serviz EU do města i na venkov
sem (EPS) se uskuteční ve dnech 13.
Projekt je zaměřen především na
představitele venkovských samospráv a jejich úředníky. I po několika letech členství České republiky v Evropské unii nejsou
především ve venkovských oblastech známy principy fungování Unie, systémy programování a projektování, terminologie a
další reálie potřebné pro získání
a účelné využití finančních prostředků.
Kombinací klasického vzdělávání
formou seminářů a e-learningu
budou posluchači seznámeni s
touto problematikou. Kombinace
klasické a elektronické výuky je
zvolena vzhledem k časové vytíženosti posluchačů. Předpokládá
se, že část výuky proběhne samostudiem podle časových možností
jednotlivých studentů. Osvojení si
výukové metody pomocí elearningu zároveň vytvoří předpoklad pro další rozvoj celoživotního

– 14. 4. 2007 v Táboře (konkrétní místo
vzdělávání a absolvování dalších
bude upřesněno později). Stravování a
kurzů.
ubytování je pro účastníky zajištěno
Hlavním cílem projektu je rozší- zdarma po oba dny programu. Účastníření a zkvalitnění nabídky další- kům bude rovněž hrazeno cestovné
ho vzdělávání v oblasti získává- (bus či vlak).
ní finančních prostředků z regiTématem semináře bude Nový správní řád a stavebonálních, národních a evropní zákon – problémové okruhy z hlediska účasti veských grantových programů,
řejnosti. Seminář bude zaměřen na novinky a prozejména se zaměřením na malé
blémy ve správním řízení, územním plánování,
obce. Od února do dubna dubna
územním a stavebním řízení, zejména z pohledu
2007 bude proveden dotazníkový
účasti veřejnosti.
průzkum mezi obcemi, v dubnu
pak bude zahájena tvorba vzdělá- Seminář bude veden interaktivní formou, s důrazem na
vacího programu, na přelomu let praktická cvičení probíraných témat. Proto je určen pře2007 a 2008 bude zahájeno pilot- devším praktikujícím a zkušeným aktivistům z NNO’s v
ní školení pro 50 zájemců. Cílová oblasti ochrany životního prostředí.
skupina je tvořena představiteli
V případě zájmu prosím o závazné potvrzení účasti,
malých obcí, zaměstnanců jimi
a to emailem na tabor@eps.cz, případně na telefonu
zřizovaných institucí, pracovníků
381 253 904, nejpozději do pátku 23.3. Seminář je
městských a obecních úřadů. Pro- kapacitně omezen na cca 20 osob. V případě velkého
jekt je financován Evropským soci- zájmu si dovolujeme vyhradit si právo omezit účast na
álním fondem a státním rozpočtem jednu osobu z každé přihlášené organizace. Těšíme se
České republiky. Jan Kolár, na setkání s vámi.
Úhlava, o.p.s.
za EPS, Michal Bernard
kolar@uhlava.cz

V mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice školí
poskytovatele a zadavatele sociálních služeb
Na Vltavotýnsku a Bechyňsku se školí
komunitní plánování a zavádění standardů kvality sociálních služeb. Díky
projektu financovaného z Evropského
sociálního fondu budeme mít kvalitnější sociální služby v organizacích, které
tyto služby nabízí.

V loni na jaře vyhlásilo MPSV ve 3. výzvě
Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů grantové schéma Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin. Spolek pro rozvoj regionu
zpracoval na toto téma projekt
„Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů
sociálních služeb v mikroregionech Vltavotýnsko a Lužnice“. Již při zpracovávání
Strategických rozvojových plánů obou
mikroregionů v roce 2005 a 2006 bylo
zjištěno, že je třeba podpořit jejich rozvoj
v sociální oblasti.

vání sociálních služeb v našich mikroregi- a dalších soukroonech,“ řekla Hana Chovančíková, koordi- mých organizací v
sociální oblasti. Do
nátorka projektu.
projektu je zapojeJedná se o komunitní plánování sociálno celkem 28 obcí,
ních služeb a standardy kvality sociálních
a to Bečice, Čenslužeb.
kov u Bechyně,
Komunitní plánování sociálních služeb je Dobšice, Dolní Bukovsko, Dražíč,
plánování na místní a regionální úrovni s Hartmanice, Horní Kněžeklady, Hosty,
účastí veřejnosti, obcí a organizací, které Chrášťany, Modrá Hůrka, Temelín, Týn
sociální služby nabízí (domov důchodců, nad Vltavou, Všemyslice a Žimutice mikpečovatelská služba, apod.). Komunitní roregionu Vltavotýnsko, dále obec Bechyplánování je založeno na dialogu a vzá- ně, Březnice, Černýšovice, Dobronice u
jemné dohodě účastníků.
Bechyně, Haškovcova Lhota, Hlavatce,
Standardy kvality sociálních služeb stano- Hodětín, Hodonice, Komárov, Malšice,
vují kritéria, jak poskytovat konkrétní soci- Radětice, Rataje, Stádlec a Sudoměřice u
ální službu v daném sociálním zařízení. Bechyně mikroregionu Lužnice.

Každá organizace si stanovuje standardy
kvality sama pod odborným vedením.
Podle nového zákona o sociálních službách je zavedení standardů kvality povinné pro všechny, kteří chtějí sociální služBěhem projektu vzniknou dva vzdělávací
by poskytovat.
programy, jejichž prostřednictvím budou
výše uvedení pracovníci proškoleni. Realizace projektu začala 1. října a potrvá
„Následně by jejich vyšší kvalifikace a celkem 20 měsíců, tj. do 31. května 2008.
proškolení měli vést ke zlepšení poskyto- Tento projekt podpoří vzdělávání pracovníků obcí, organizací zřizovaných obcemi

Spolek pro rozvoj regionu působí na území mikroregionů Vltavotýnsko a Lužnice,
zabývá se všeobecným rozvojem území,
pomáhá občanům a organizacím zpracovávat žádosti o grant pro jejich vlastní
projekty, zajišťuje propagaci mikroregionů
a spolupráci s partnery z EU.
Spolek pro rozvoj regionu
mas.vltava@seznam.cz
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Region MAS Blanský les – Netolicko má nové
turistické logo
Soutěž o turistické logo a slogan
regionu Blanského lesa a Netolicka
má svého vítěze. Stala se jím Zdeňka
Študlarová z Vitějovic se svým návrhem houbičky-čertíka, který zvítězil
nad ostatními 18 grafickými návrhy.
Nutno dodat, že to byl velice těsný
výsledek, druhý návrh obdržel o pouhé dva hlasy méně.

území MAS Blanský les – Netolicko. Dalším produktem, které MAS v rámci podpory turistického ruchu chystá bude marketingový balíček s nezbytnými informacemi
o kulturním, sportovním dění, o zajímavých přírodních a historických lokalitách, a
radách, které turista při své návštěvě můpatří i všem ostatním účastníkům, kteří že potřebovat a využít. Jeho vydání chyszaslali velice pěkné návrhy.
tá MAS na počátek letních prázdnin. Tyto
balíčky bude možné získat především v
Jak ale vítězné logo vypadá?
Informačních centrech regionu.
Logo dostalo i své jméno – Peklík i svůj
Další akcí bude spuštění webových strápohádkový příběh. Jakmile bude dořešena
nek věnovaných turistickému ruchu.
otázka podmínek používání a dalšího šíření loga, budete se moci setkávat s touto Věříme, že se "Peklík" stane užitečným a
sympatickou postavičkou na většině regio- příjemným pomocníkem a průvodcem při
nálních propagačních materiálech, při návštěvě a putování územím Blanského
turistických akcích a také v informačních lesa – Netolicka – tímto čertovsky pěkným
střediscích. Hlavním záměrem je tak se- místem
znamovat návštěvníky vtipnou a hravou
Ing. Mirka Malenová
Oceněni byli i dva nejmladší účastníci formou s důležitými akcemi, zajímavými
ředitelka MAS
soutěže ze ZŠ Netolice - Martina Muží- místy a lidmi. Peklík je jedním ze vznikajíBlanský les-Netolicko o.p.s.
ková a Michal Keclík. Velké poděkování cích nových produktů turistického ruchu v
Předání cen proběhlo v kanceláři MAS v
Netolicích za přítomnosti novinářů. Starosta Netolic a předseda správní rady
Místní akční skupiny Oldřich Petrášek
předal vítězce věcné ceny v hodnotě
5000 Kč. A na co se vítězka může těšit?
Hlavní cenu do soutěže - víkendový
pobyt věnoval Penzion u Krumlova v
Srníně. Dále si pochutná i s rodinou a
přáteli na večeři v Dobčické tvrzi v hodnotě 1000 Kč a bude se moci zúčastnit
představení divadla Continuo. V regionu
Blanského lesa - Netolicka se bude v
roce 2007 konat spousta zajímavých
akcí - Holašovické slavnosti a Netolické
dostihy, na které má vítězka vstupenky
zdarma. Mezi další výhry patří i výcviková hodina v koňském sedle ve stáji Lužice, knihy a dárkový balíček pochutin.

Síť environmentálních informačních
a poradenských center v regionu Šumava
V současné době dostávají
čeští zemědělci celou radu
podpor z prostředků Evropské
unie, doplněných o finance
českého státu. Tyto podpory
jsou vázány na velké množství
dokladu, které musí zemědělský podnik zpracovat. Jedná
se nejen o vedení průkazného
účetnictví, které musí podnikatelé vést ze zákona, ale i o
celou radu administrativních
opatření, která dokládají, že
podnik hospodaří podle zásad
správné zemědělské praxe.
Vzhledem k tomu, že při běžném provozu zemědělského
podniku prakticky jakéhokoliv

typu, věnuje majitel a management většinu svého času řešení operativních problému, nezbývá mnohdy čas na průkazné a správné zpracování
všech potřebných dokladu a
plánu.

zkontroluje, zda všechny získané dotace jsou správně pokryty všemi potřebnými administrativními úkony. V případě
nesrovnalostí v dokladech
pomáhá zemědělskému podniku řešit situaci tak, aby se v
maximální míre předešlo sankV rámci projektu probíhá jedcím, které by nastaly při skunak celá rada osvětových akcí,
tečné kontrole oprávněnými
na kterých se zemědělští podorgány.
nikatelé seznamují s novinkami v legislativě a formami zpra- Projekt je zaměřen převážně
cování dokladu. Nejvíce oce- na vzdělávání a poradenství s
ňovaná činnost mezi zeměděl- důrazem na šetrné chování k
ci spočívá v práci terénní pra- přírodě, ekologické podnikání,
covnice, která na požádání zdravý životní styl a trvale udrobjíždí zemědělské podniky a žitelný rozvoj · Úhlava, o. p. s.

zajišťuje jako partner RRA
Šumava (Stachy) činnost terénního poradce pro okresy
Klatovy a Domažlice (paní
Jaroslava Rendlová), který řeší
potřebu individuálního poradenství a konkrétní problematiky přímo na farmě. Zemědělci
se na něj mohou obrátit také
se zpracováním havarijního
plánu, s pomocí při zúřadování
povinné zemědělské administrativy, při získávání finančních
prostředku z dotací atd.
Jaroslava Rendlová,
Úhlava, o.p.s.
rendlova@uhlava.cz,
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Rozhodnutím Ministra pro místní rozvoj č.j.: 3406/2007-72 ze dne 31. ledna 2007 byly
schváleny zásady programu obnovy venkova MMR.
Jedná se o program který běží souběžně s tzv. krajským POV.

Podpora obnovy venkova

Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2007 - Výtah

Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) / Určená banka: HVB Bank Czech Republic a.s.

1 Cíl programu

Cílem programu je podpořit
obnovu venkova v souladu s
usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998
č. 730. Program obnovy venkova zásadně předpokládá
participaci obyvatel venkova,
občanských spolků a sdružení
při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

2 Vymezení příjemce
podpory

2.1 U dotačního titulu č. 1 je
účastníkem programu obec
(nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která získala
ocenění modrou, zelenou,
bílou nebo zlatou stuhou v
krajském kole soutěže Vesnice
roku 2006 nebo se umístila na
1. - 3. místě v celostátním kole
této soutěže.
2.2 U dotačního titulu č. 2 je
účastníkem programu
•

•

obec do 3000 obyvatel
(nikoli např. obcí zřízená
právnická osoba),

svazek obcí 1), který je
registrován v souladu se
zákonem o obcích 2), a to
pouze v případě, že akce
zasahuje do katastrálního
území více obcí.

2.3 U dotačního titulu č. 3 je
účastníkem programu
•

•

obec do 3000 obyvatel
(nikoli např. obcí zřízená
právnická osoba),
svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích.

3 Forma podpory

3.1 Podpora je poskytována
jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále
jen „dotace“) na realizaci
schválených akcí.
3.2 U dotačního titulu č. 1 je
dotace poskytována až do
výše 80 % celkové výše skutečně vynaložených přímých
nákladů akce.

3.8 Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V
takovém případě bude výše
dotace ze zdrojů programu
stanovena tak, aby spolu s
podílem finančních prostředků
kraje nepřesáhla 90 % celkové
výše skutečně vynaložených
nákladů akce.

Budou podporovány akce, na
jejichž výběru a přípravě (resp.
realizaci) se prokazatelně podílely (resp. budou podílet) děti
a mládež, zaměřené na:

4.2.1 obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, drobné sakrální stavby a
3.9 Povinná spoluúčast účast- památky),
níka programu na krytí nákladů
4.2.2 úpravu veřejných prorealizace akce může být tvořestranství,
na dodávkou vlastních materiálů a dobrovolnou prací obča- 4.2.3 obnovu a zřizování veřejné zeleně,
nů obce.

3.3 U dotačního titulu č. 2 je
dotace poskytována až do
výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených přímých
4 Dotační tituly
nákladů akce. Dolní limit možné dotace na jednu akci činí 50 4.1 Dotační titul č. 1 – Podtis. Kč. Horní limit možné dota- pora vítězů soutěže Vesnice
ce na jednu akci činí 500 tis. roku 2006
Kč.
Budou podporovány akce zaměřené na:
3.4 U dotačního titulu č. 3 je
4.1.1 obnovu a údržbu venkovdotace poskytována až do
ské zástavby a občanské vyvýše 70 % celkové výše skubavenosti (např. radnice, škotečně vynaložených přímých
ly, předškolní zařízení, kulturní
nákladů akce. Horní limit možzařízení, hasičské zbrojnice,
né dotace na jednu akci činí
sakrální stavby, hřbitovy, drob200 tis. Kč.
né stavby),

4.2.4 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny
cyklostezky, bruslařské dráhy,
naučné stezky apod.).
4.3 Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova
Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
4.3.1 prezentaci úspěšných
projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,

4.1.2 komplexní úpravu veřej3.5 Dotaci nelze použít na
4.3.2 výměnu zkušeností při
ných prostranství,
úhradu projektové dokumentapřípravě projektů zaměřených
4.1.3 obnovu a zřizování veřej- na obnovu a rozvoj venkova,
ce a inženýrských činností.
né zeleně,
4.3.3 podporu spolupráce a
3.6 Dotace bude vyplácena v 4.1.4 rekonstrukci a výstavbu odborného vzdělávání zástupprůběhu realizace akce na místních komunikací, stezek a ců obcí zaměřeného na obnozákladě předložených faktur veřejného osvětlení,
vu a rozvoj venkova.
souvisejících s realizací akce. 4.1.5 podporu spolupráce obcí
Budou propláceny pouze fak- při rozvoji venkova,
Zbývající část zásad, upřestury vystavené po datu podání
ňující informace, žádosti ke
4.1.6 přípravu a realizaci prožádosti o poskytnutí dotace.
pagačních materiálů obce v stažení a kontaktní informasouvislosti s umístěním v sou- ce najdete na stránkách
Ministerstva pro místní roz3.7 Předmětnou akci nelze těži Vesnice roku.
voj www.mmr.cz a dále oddotovat z jiných národních
programů, podprogramů nebo 4.2 Dotační titul č. 2 – Pod- kazy: » Regionální politika
dotačních titulů státního roz- pora zapojení dětí a mládeže » Regionální programy
do komunitního života v obci MMR » 2007
počtu.
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Co se děje na Hranicku?
Informace připravili: Jan Balek

Revitalizace obcí, obnovitelné zdroje i cestovní ruch dostaly zelenou
Na veřejné schůzi Rozvojového
partnerství 1. března v Radíkově
byly potvrzeny priority pro tvorbu
místního dotačního programu
Leader, který by měl být rozběhnut ke konci roku 2007. Přitéct by
do něj měly peníze na období
2007 - 2013 z evropského programu LEADER. Na 45 zástupců
zastupitelstev, spolků a podnikatelů diskutovalo téměř 4 hodiny
do jakých oblastí je třeba na Hranicku investovat finanční prostředky. Vznikl tak první návrh,
který bude vyhodnocen a dopracován do podoby Strategického
plánu LEADER pro region Hranicko při obdobných schůzkách v
průběhu dubna.

Právě zapojení veřejnosti a
zejména institucí, které mohou
dotace využít, je klíčem k sestavení kvalitního programu a zárukou využití veškerých finančních
prostředků. Předběžné propočty
napovídají, že v případě úspěchu
by se do místního dotačního programu mohlo dostat přes 50 miliónů korun na dobu 6 let a správou
programu by bylo pověřeno Rozvojové partnerství, jenž by peníze
rozdělovalo v souladu s potřebami regionu. Do příští schůzky mají
zájemci možnost vyplnit na internetových stránkách mikroregionu
formulář projektového námětu.
Z odevzdaných projektových námětů bude upřesněno zaměření
dotačního programu.

EU podporuje vzdělávání na jihočeském venkovu
Od listopadu minulého roku jsou pro místní akční skupiny
(MAS) na jihu Čech nabízeny vzdělávací semináře, díky
kterým by se měla zvýšit odborná úroveň zaměstnanců a
členů MAS či dalších pracovníků spjatých s rozvojem venkova.
Vzhledem k tomu, že jedním z
pravděpodobných výběrových
kritérií, podle kterých budou
MAS vybírány do IV.osy Leader PRV 2007-13, bude odborná a profesní úroveň, využilo
již několik MASek tuto příležitost k sebevzdělávání.
Zájem o tyto semináře projevila například MAS Blanský lesNetolicko o.p.s., MAS Veselsko-Řečicko o.p.s., MAS Vltava, MAS Krajina srdce, MAS
Sdružení Růže, MAS CHAN-

CE IN NATURE, MAS LAG
Strakonicko, MAS Jemnicko,
MAS Zlatá cesta o.p.s., MAS
Hlubocko-Lišovsko o.p.s. a
několik jednotlivců z městských zastupitelstev a neziskových organizací.

V listopadu 2006 - lednu 2007
se uskutečnily semináře na
téma Strategické plánování,
příprava rozvojových strategií
MAS a implementace MAS,
jehož lektorování se ujali členové Národní observatoře

venkova o.p.s., ing.Jan Fiala a čanská společnost o.s., které
Mgr. Michal Jarolímek.
projekt Vzdělávání pro jihočeský venkov realizuje ve spoluV únoru 2007 byly semináře
práci s partnery NOV o.p.s.,
věnovány tématu
ManageJihočeskou univerzitou, SPOV
ment organizace. V současné
jihočeského kraje, Rosou
době se již také připravuje třetí
o.p.s. a Omegou Liberec. Taktématický modul vzdělávacích
to složené partnerské konsorseminářů a to na téma Finančcium získalo pro projekt podní management, který je na
poru z Evropského sociálního
březen rozdělený do tří, na
fondu, v rámci grantového
sebe navazujících, bloků. Tyto
schématu Rozvoj kapacit dalsemináře, na které se mohou
šího profesního vzdělávání.
zájemci hlásit již nyní, se
uskuteční ve dnech 2.-3.3., Bližší informace pro možné
zájemce poskytne manažerka
16.-17.3., 30.-31.3.2007.
projektu Květa Jarolímková,
Náklady spojené s výukou,
Novohradská občanská spoubytováním a stravováním
lečnost o.s. Nové Hrady,
jsou pro účastníky seminářů
ul.Česká 64 / tel. 777 689 778,
hrazeny z projektu.Nositelem
infonos@tiscali.cz.
projektu je Novohradská ob-
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Regionální kancelář CpKP střední Morava i v Šumperku
V pondělí 26. února byla v Šumperku slavnostně otevřena regionální kancelář CpKP střední
Morava. Otevření se zúčastnil poslanec a bývalý starosta Šumperka ing. Petr Krill a také
partneři nového regionálního projektu Venkov je
můj domov, kterými jsou zástupci Svazku obci
Údolí Desné. Přítomna byla starostka obce
Vikýřovice ing. Zdeňka Riedlová doprovázena
projektovou manažerkou obce ing. Ivanou Pospíšilovou. Mezi hosty byl také předseda správní rady MAS Horní Pomoraví a zástupce svazu ekologických zemědělců PRO-BIO František
Winter. V průběhu setkání přítomní projednali
možnosti spolupráce partnerů v oblasti rozvoje
venkova, zejména v přípravě nových námětů a
podpoře místních produktů.

Regionální kancelář CpKP střední Morava v
Šumperku od března nabízí své služby v následujících oblastech: podpora rozvoje venkova,
podpora místního udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti a strategického plánování. Prvním projektem zaměřeným na rozvoj venkova
na Šumpersku, Zábřežsku a Jesenicku je pro-

jekt Venkov je můj domov. Jeho cílem je oživit
venkov mladými lidmi tak, aby po studiích ve
městech neodcházeli za prací mimo Olomoucký
kraj, ale našli uplatnění ve venkovských sídlech, odkud pocházejí. Měli by se tak zasadit o
další trvale udržitelný rozvoj vesnic i venkova v
širším měřítku. k životu na vesnicích. Projekt je
podpořen z fondů Evropské unie prostřednictvím grantových schémat Olomouckého kraje v
rámci Společného regionálního operačního
programu.
Anna Bartošová, CpKP

III. Welzlovo filmobile 2007 – Zábřeh na Moravě
V sobotu 17. února se v Zá- 3. Za námět: KAMARÁDI Bohumil Cihla (CZE)
břehu na Moravě v sálu kina
RETRO konala soutěžní přePřehlídka s velkou
hlídka filmů s cestovatelskou
budoucností
tématikou.

místního kina do posledního
místečka, a to je dnes při podobných filmových produkcích
situace vskutku nevídaná. Přehlídku navíc každý rok obesílá
více a více filmařů a stále větší
zájem o účast v ní mají také
zahraniční autoři. To snad nejlépe dokazuje, že se cíl – vytvořit přehlídku, která bude
zajímavá pro autory i diváky a
její úroveň bude neustále
vzrůstat – zábřežským filmařům daří.

Soutěž Welzlovo filmobile je
filmová přehlídka profesionální
i amatérské tvorby. Je pořádána na počest zábřežského
rodáka, cestovatele, objevitele
a vynálezce Jana Eskymo
Welzla jako ocenění jeho životního úsilí a umění poprat se s
Porota rozdělila ceny násle- životem mezi lidmi a mezi
dovně:
medvědy.
Letos zábřežská filmová pře1. cena: DOPIS Z INDIE –
Pořadatelem je Klub filmových hlídka dospěla do stádia, kdy
Leoš Ryška (CZE)
amatérů a cestovatelů Zábřeh. bude pravděpodobně nutno
2. cena: PLUS LA RÉCOLTE Ten chce přehlídkou přispět k změnit propozice a zpřísnit
EST BONNE – Jean-Pierre popularizaci a rozvoji filmař- pravidla předvýběru. Shodla se
Hue (FRA)
ských aktivit spojených s ces- na tom jak porota, která snímtováním, přírodou a její ochra- ky po jednotlivých blocích s
3. cena: ANTARKTIDA 2005
nou, průkopnictvím v extrém- autory hodnotila, tak přítomní
– Vlastimil Žán (CZE)
ních sportech a životem obyva- diváci. Ti připomínkovali hlavně
délku některých filmů. Rovněž
Čestné uznání
tel na této planetě.
se přikláněli k vymezení téma1. Za kameru: NEPÁL – ToI přes počáteční obavy pořada- tických filmových bloků a řazemáš Kubák (CZE)
telů se zábřežská filmová pře- ní snímků do filmových kategohlídka ujala. A to jak u autorů rií.
2. Za originální přístup:
CHANGE – Rolf Mandolesi filmových snímků, tak i u diváVladimíra Bartoňová
ků. Ti každoročně zaplňují sál
(ITA)
Do mezinárodní filmové přehlídky III. Welzlovo filmobile
2007 bylo přihlášeno 27 filmů
od 23 autorů. Přijato jich bylo
20. Ze zahraničí byly přijaty
filmy z Rakouska, Francie,
Holandska a Itálie.

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.
Další informace najdete
na www.cpkp.cz
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