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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Festival otevřených sklepů, 
který proběhl o prvním jar-
ním víkendu v Bořeticích, 
Němčičkách, Kobylí, Velkých 
Pavlovicích a Vrbici, přilákal 
milovníky vína z celé repub-
liky, ale i ze zahraničí. Vina-
řům i pořadatelům se podaři-
lo připravit program, který 
návštěvníky nadchnul. „Bylo 
to skvělé! Výborná organiza-
ce, krásné sklepy a vinaři, 
kteří opravdu svému ře-
meslu rozumí. Tak dobrá 
vína jsem nečekal ani ve snu 
a krásně jsme si o nich ve 
sklepech popovídali. Objevil 
jsem kouzlo této krajiny a 
otevřených sklepů, vrátíme 
se v létě,“ chválil festival 
jeden z účastníků, Milan z 
Varnsdorfu. 
Přestože mrazivá jarní rána o 
víkendu na procházku příliš 
nelákala, do sklepů se vydalo 
na šest stovek lidí. Většina z 
nich byla na celé dva dny uby-
tována v některé z obcí Mod-
rých Hor, kam přijeli často až z 
Prahy, Aše, Nymburka, Roky-
can, Pardubic a z dalších měst 
z celé republiky. I když festival 
navštívilo méně milovníků ví-
na, něž se očekávalo, hodnotí 
vinaři i organizátoři z obecně 
prospěšné společnosti  Part-
nerství akci jako úspěšnou. 
„Když jsme s otevřenými skle-
py začínali před léty ve Vel-
kých Pavlovicích, přišlo 150 
lidí, a z toho většina místních,“ 
komentuje situaci Pavel Laci-
na. „Festival otevřených sklepů 
je výborná myšlenka, organi-
zace akce byla výtečná, chce 
to jen čas,“ povzbudivě dodává 
uznávaný pavlovický vinař.   

„Mezi návštěvníky převažovali 
znalci vína, kteří dokáží kvalit-
ní mok ocenit,“ bilancuje s 
úsměvem obchodní efekt Sta-
nislav Novák z vinařství v Bo-
řeticích. „Opravdu si nemůžu 
stěžovat, pro nás to bylo velmi 
úspěšná akce,“ dodává. 
Ještě lepší je hodnocení vinařů 
z Vrbice, kde nikdy dříve ote-
vřené sklepy nezorganizovali. 
„Jen v mém sklepě se v sobotu 
zastavilo kolem tří set lidí. Nor-
málně bych rozlil mnohem více 
vína a prodal méně lahví, ale 
tentokrát to bylo obráceně, 
jsem velmi spokojený,“ dodává 
Leoš Horák. Stejně akci hod-
notí i vinař Vítek Sedláček, 
který měl obsazeno i ubytování 
nad sklepem. 

Vybudovat image kvalitní akce 
není možné na poprvé,“ shrnu-
je otec myšlenky Festivalu 
otevřených sklepů Juraj Flamik 
z Partnerství. „Je to pro nás 
neocenitelná zkušenost, kterou 
zhodnotíme hned při přípravě 
letního festivalu Slunovrat na 
Podluží,“ dodává.  
Pořadatelé totiž podobné festi-
valy plánují pořádat čtyřikrát 
ročně, každou sezónu vždy v 
jiné vinařské podoblasti. 
„Vstupenky na letní festival 
bude možné zakoupit už bě-

hem měsíce dubna na adrese 
www.otevrenesklepy.cz,“ do-
dává Flamik. 
Další termíny Festivalů 
otevřených sklepů 
v roce 2009: 
20. - 21. 6. Slunovrat na 
Podluží, Slovácká vinařská 
podoblast 
19. - 20. 9. Otevřené sklepy, 
řemesla a kumšt na Mikulov-
sku. Mikulovská vinařská 
podoblast 
21. - 22.11. Otevřené sklepy a 
ráj chutí na Znojemsku, Zno-
jemská vinařská podoblast 

Zuzana Taušová, 
Partnerství o.p.s. 

www.otevrenesklepy.cz 

Účastníci Festivalu otevřených sklepů byli nadšeni 

Ilustrační foto: www.wineofczechrepublic.cz 
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Letecká služba Policie ČR 
bude zajišťovat provádění hlíd-
kové činnosti a hašení lesních 
požárů v dohodnutých pracov-
ních sektorech na území Čes-
ké republiky v době od 1. dub-
na do 30. září každého kalen-
dářního roku. Dohodnutá čin-
nost bude realizována v sekto-
rech: B8 – Benešovsko, B9 – 
Blanensko, C11 – Dolní Pola-
bí, C12 – střední Polabí a 
Žďárské Vrchy a C 13 – střed-
ní Morava, Svitavsko. Území 
těchto pracovních sektorů je 
rámcově vyznačeno na mapě, 
která je přílohou této zprávy. 
V odůvodněných případech 
vykoná letecká služba Policie 
ČR hlídkovou činnost i mimo 
vymezené pracovní sektory 

nebo mimo stanovené období 
kalendářního roku. 
Dohoda zaručuje, že na jedné 
třetině území ČR bude letecká 
hasičská služba zajištěna v 
plném rozsahu již od 1. dubna. 
Na zbývajícím území bude tato 
činnost zabezpečena po ukon-
čení výběrového řízení od 1. 
července. 
Hlídkové lety bude Policie ČR 
využívat současně také k do-
pravnímu a bezpečnostnímu 
průzkumu a k výcviku svého 
personálu, proto náklady na 
zajištění hlídkové služby podle 
uzavřené dohody ponesou obě 
smluvní strany rovným dílem. 

Petr Vorlíček 

Letecká hasičská služba bude 
od dubna na třetině území 
Ministerstvo zemědělství uzavřelo s ministerstvem vnitra 
24. března dohodu o spolupráci při hlídkové činnosti a ha-
šení lesních požárů prováděných leteckou technikou. Uza-
vření dohody znamená, že na jedné třetině území ČR bude 
letecká hasičská služba zajištěna v plném rozsahu již od 1. 
dubna. 

MMR schválilo Integrované plány 
rozvoje měst ve výši 192 milionů EUR 
Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda schválil Integrované 
plány rozvoje měst (IPRM) předložené v rámci Integrovaného 
operačního programu (IOP).  Výběrová komise rozhodla o roz-
dělení celkové částky ve výši 192 mil. EUR. 
Výběrová komise rozhodla o rozdělení celkové částky 192,6 
mil. EUR čtyřiceti jedna městům: Bohumín, Brno, Břeclav, Čes-
ké Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, 
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablo-
nec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivni-
ce, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, 
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Pí-
sek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské  Hra-
diště, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo. 
S ohledem na převis poptávky ze strany jednotlivých měst nad 
možností vyhlášené výzvy rozhodla výběrová komise o krácení 
rozpočtu jednotlivých integrovaných plánů na základě výše 
doporučeného průměru celkových způsobilých výdajů a dosa-
ženého bodového hodnocení. 
Schválený IPRM je podmínkou čerpání dotací z oblasti podpo-
ry 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v IOP. Fi-
nanční prostředky budou směřovat zejména do revitalizace 
veřejného prostranství a regenerace bytových domů v problé-
mových zónách vybraných měst. 
Seminář pro manažery IPRM schválených měst se uskuteční 
21.dubna v Brně a 23. dubna v Praze.                              MMR 
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Do konce dubna mohou začínající vče-
laři požádat o finanční podporu z roz-
počtu Olomouckého kraje. Kraj se roz-
hodl přispět jim na nákup základního 
vybavení s cílem zvýšit počet včelstev 
a omladit příslušníky tohoto řemesla. 
„Náš příspěvek bude činit maximálně 
15 tisíc korun na jednoho včelaře, cel-
kově máme k dispozici půl miliónu 
korun,“ uvedl náměstek hejtmana Pa-
vel Horák.  
Stejně jako v loňském roce, tak i letos 
Olomoucký kraj schválil grantový program 
na podporu včelařů v našem regionu. 
Letos se podpora bude týkat včelařů začí-
najících. Cílem tohoto grantového progra-
mu je podpořit zájem začínajících včelařů 

území Olomouckého kraje, zvýšení počtu 
včelstev a zkvalitnění jejich chovu, spo-
lečně se zlepšením opylovací služby včel-
stev na kulturních či planě rostoucích 
rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ 
členské základny Českého svazu včelařů. 
Příjemcem dotace může být fyzická oso-
ba starší 18 let s trvalým bydlištěm na 
území Olomouckého kraje začínající s 
chovem včel na území Olomouckého kra-
je a která v den podání žádosti nevlastní 
žádná včelstva. Žadatel o příspěvek musí 
být přímo zodpovědný za výkon včelař-
ství, na jehož podporu dotaci žádá, a ne-
smí tedy působit například jako prostřed-
ník jiné osoby. 
Podpora  spočívá v poskytnutí finanční 

podpory na nákup základního vybavení 
pro začínající včelaře. Žadatelé mohou 
podávat řádně vyplněné žádosti prostřed-
nictvím podatelny Olomouckého kraje do 
30.4. 2009. Žádosti je možné si vyzved-
nout na podatelně Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje nebo stáhnout z interne-
tových stránek Olomouckého kraje na 
adrese www.kr-olomoucky.cz. 
Chtěli bychom touto cestou upozornit 
potencionální žadatele na povinnost dodr-
žování nařízení Krajské veterinární správy 
pro Olomoucký kraj vydaných v souvislos-
ti s nákazovou situací a chovem včel v 
Olomouckém kraji. 

Ivo Heger 

Olomoucký kraj znovu podpoří včelaře 

Vláda dnes schválila novelu 
nařízení vlády o stanovení 
bližších podmínek při provádě-
ní opatření společné organiza-
ce trhu s vínem. Cílem návrhu 
je úprava dosavadních podmí-
nek podpor na restrukturalizaci 
a přeměnu vinic a nově konci-
povaná podpora investic, která 
by měly zvýšit výkonnost vinař-
ských podniků. Novela rovněž 
přináší zjednodušení systému 
podpor. 
Hlavním cílem navrhované 
úpravy je úprava opatření na 
podporu restrukturalizace a 
přeměny vinic. Podporu lze 
poskytnout například na změ-
nu odrůdové skladby vinice, na 
přesun vinice do svahu, na 

snížení produkce révy vinné na 
jednom keři révy vinné při sou-
časném zachování produkční-
ho potenciálu zvýšením počtu 
keřů révy vinné a také na 
ochranu proti poškození keřů 
révy vinné způsobovanému 
zvěří nebo ptactvem. Novela 
také nově koncipuje podporu 
na investice, které zvyšují vý-
konnost podniku, jako je poří-
zení nového lisu na hrozny 
nebo nového filtru na víno. 
Oproti dosud používanému 
dvoustupňovému systému 
podpor (žádost o zařazení do 
Plánu restrukturalizace a další 
žádost o vyplacení podpory) 
dochází ke snížení administra-
tivní zátěže žadatelů. Schvále-

ním novely se systém podpor 
zjednoduší, stačí pak podat 
pouze žádost o vyplacení pod-
pory.  
Celková výše podpor pro Čes-
kou republiku na rok 2009 je 
přibližně 3 mil. euro. Tyto pod-
pory se poskytují výlučně z 
prostředků Evropské unie. V 
dalších letech se tato částka 
navyšuje, a to až do výše 5,2 
mil. euro. Schválený návrh 
bude mít příznivý dopad na 
podnikatelské prostředí ČR, 
zvláště na pěstitele a výrobce 
vína, návrh týká se přibližně 
500 pěstitelů a výrobců vína. 

Petr Vorlíček 

Vláda odsouhlasila podporu pro přeměnu vinic 

Senátoři definitivně podpoři-
li poslanecký návrh, na zá-
kladě kterého bude převede-
na částka 1 300 milionů ko-
run z Pozemkového fondu 
ČR na dorovnání přímých 
plateb zemědělcům.  
Novela, kterou dnes Senát 
schválil a kterou nyní dostane 
k podpisu prezident, rovněž 
umožňuje Podpůrnému a ga-
rančnímu rolnickému a lesnic-
kému fondu (PGRLF) z vlast-
ních peněz podporovat pro-
vozní úvěry farmářů.  
"Obsahem novely je převod 
1,3 miliardy korun do rozpočtu 
ministerstva zemědělství tak, 
aby byly použity pro doplňko-
vé platby,“ řekl senátorům 
ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič,  který je spoluautorem 
poslanecké předlohy. Cílem 
novely je dorovnání devadesá-
tiprocentní úrovně přímých 
plateb, tedy dotací pro země-
dělce, původních členských 
států EU.  
Novela současně umožní, aby 
farmáři mohli z PGRLF dostá-
vat peníze na zmírnění dopa-
dů finanční krize. Provozní 
úvěry z PGRLF mají zeměděl-
cům pomoci vyrovnat se 
zejména s problémy kvůli níz-
kým výkupním cenám mléka.  

MZe 

Navýšili rozpočet 
Pozemkového fondu Město Votice uspělo v rámci 

dotačního řízení Fondu spor-
tu a volného času Středo-
českého kraje pro rok 2009.  
Realizací projektu „Za ping-
pongem do Votic“ budou v 
letošním roce v rámci města 
nainstalovány min. čtyři veřej-
ně přístupné zátěžové exterié-
rové ping-pongové stoly, upra-
veno jejich okolí a celá sporto-
viště doplněna odpadkovými 
koši. Celková dotace Středo-
českého kraje činí 170 tis. Kč a 
představuje 60% celkových 
nákladů akce. Ostatní náklady 

budou uhrazeny z rozpočtu 
města. 
V rámci stejného dotačního 
titulu byl předložen i projekt 
zaměřený na celkovou rekon-
strukci zázemí fotbalového 
klubu Budenín. Tento projekt 
bohužel finanční podporu od 
Středočeského kraje v letoš-
ním roce nezískal. Nicméně 
vzhledem k připravenosti i 
nutnosti jeho realizace bude-
me usilovat o získání finanč-
ních prostředků z dalších 
vhodných zdrojů v rámci dal-
ších dotačních řízení. 

Celkem bylo v grantovém říze-
ní v oblasti sportu a volného 
času na letošní rok Středočes-
kému kraji předloženo 871 
žádostí o finanční podporu. 
Žadateli byly obce a města, 
neziskové organizace, sbory 
dobrovolných hasičů, školy, 
mateřská centra, sportovní 
kluby apod. s územní působ-
ností v rámci kraje. Částka, 
která byla v roce 2009 určena 
k rozdělení činila 25,5 mil. Kč. 
Přidělené dotace byly v rozme-
zí od 10 tis. do cca 300 tis. Kč 
na jeden projekt.       . 
                  Lucie Krubnerová 

Ve Voticích vzniknou další nová sportoviště 
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Česko vykazuje nejmenší pro-
dukci obecního odpadu v EU. 
Podle údajů Eurostatu jde o 
294 kilogramů odpadu na jed-
noho obyvatele za rok 2007. 
Hnutí Duha tuto informaci zpo-
chybňuje s tím, že se jedná o 
nesprávné číslo, které je ve 
skutečnosti vyšší než 400 kilo-
gramů. Svaz měst a obcí ČR 
(SMO ČR) konstatuje, že od-
borní členové hnutí se mýlí. 
Příčinou jejich pochybení je 
neporozumění definici statistic-
kého indikátoru Eurostatu. 
V popisu příslušného indikáto-
ru je výslovně uvedeno: 
„Množství vyprodukovaného 
obecního odpadu zahrnuje 
odpad shromážděný a odstra-
něný obecní samosprávou 
nebo jejím jménem prostřed-
nictvím místního systému na-
kládání s odpady." (viz 
http://epp.eurostat.ec.europa.e
u/tgm/web/table/description.js) 
Je tedy zřejmé, že se v této 
statistice nejedná o celkový 
komunální odpad v širokém 
slova smyslu domovního odpa-
du i jakéhokoli odpadu jemu 
podobného, ale pouze o od-
pad, který prochází odpado-

vým systémem provozovaným 
přímo obcí. Odpady z úřadů, 
administrativních center, hote-
lů, restaurací či jiných živností 
včetně odpadů průmyslových 
podniků obecně nejsou v ČR 
odpady, které shromažďuje 
obec a pokud tyto subjekty 
nevyužívají přímo odpadový 
systém obce, nejsou do sumy 
obecního odpadu zahrnuty. 
Číslo 294 kg obecního odpadu 
na obyvatele za rok 2007, kte-
ré vykazuje ČR je tedy číslo 
správné a odpovídající definici 
statistického indikátoru a je 
konzistentní s předchozími 
roky. Hnutí Duha by proto ne-
mělo veřejně zpochybňovat 
statistiky státní správy, aniž by 
se skutečně seznámilo s pat-
řičnými definicemi.  
Svaz měst a obcí ČR na druhé 
straně souhlasí s Hnutím Duha 
v tvrzení, že statistika produk-
ce a nakládání s obecním (i 
komunálním) odpadem jak v 
Eurostatu, tak i v jednotlivých 
státech EU je silně závislá na 
místní detailní úpravě odpado-
vého hospodářství, na způso-
bech evidence odpadů a kon-
solidaci statistických dat. Prá-

vě proto, i v tomto lze s kritiky 
této statistiky souhlasit, ji nelze 
používat pro mezinárodní srov-
návání jednotlivých parametrů 
nakládání s odpady v jednotli-
vých státech. Je zajímavé sou-
středit se na prohlášení Hnutí 
Duha, které odmítá akceptovat 
statisticky nízkou produkci 
odpadu v ČR a zároveň však 
stejnými statistikami dokazuje 
nízkou míru recyklace odpadu 
v ČR a poukazuje na údaje 
jiných států. Takový různorodý 
přístup k číslům z téhož zdroje 
by mohl ukazovat na určitou 
účelovost jejich používání. 
SMO ČR vítá zveřejnění uve-
dených statistik, protože již v 
minulém roce ve svém doku-
mentu Strategie rozvoje naklá-
dání s odpady v obcích a měs-
tech České republiky (ke sta-
žení na www.smocr.cz), který 
zpracoval spolu s Asociací 
krajů ČR, podrobně rozebral 
odlišnosti statistických postupů 
v jednotlivých státech. V doku-
mentu upozornil státní správu 
na to, že argumentovat bez 
bližšího rozboru tím, jaká je v 
jednotlivých státech vykazova-
ná produkce komunálního od-

padu, jeho recyklace a využití 
je nejen nevhodné, ale přímo 
zavádějící. Zejména pak vzhle-
dem k zásadním odlišnostem v 
organizaci odpadového hospo-
dářství a tím i v evidenčních 
postupech a výpočtech jednot-
livých indikátorů. Je nevhodné 
argumentovat nízkou statistic-
ky vykazovanou produkcí ko-
munálních odpadů v jednom 
státě zrovna tak, jako vysokou 
statisticky vykazovanou mírou 
recyklace ve státě jiném. Bo-
hužel právě takové zjednodu-
šené argumentace ze strany 
různých hnutí, ale i státní sprá-
vy, jsou v poslední době velice 
běžné. Je nutné se namísto 
toho soustředit na ochranu 
našeho životního prostředí a 
pokud se chceme mezinárod-
ně srovnávat, pak používat 
statistiky s jasně definovanými 
indikátory, které vycházejí z 
konkrétně formulovaných sta-
tistických pravidel, jako je na-
příklad poměrně přesně defi-
novaný pojem obecních odpa-
dů, obalových odpadů, auto-
vraků či elektrošrotu.  
Jaromír Jech, výkonný mís-
topředseda SMO ČR 

Statistika produkce obecního odpadu v Česku je komplikovaná  

Hnutí Brontosaurus, základní článek 
Rozruch přichází se zajímavou nabíd-
kou! Pořádáte-li festival, akci pro veřej-
nost, happening či pouze chcete na ně-
jaký čas připravit doprovodný program 
Vašeho ekocentra, tak teď máte mož-
nost zpestřit náplň plánovaných akcí a 
navíc úplně zadarmo. 
V letošním roce jsme vyhlásili téma 
„Strom“, ve třech kategoriích (Stromek – 
mladší kategorie, Strom – starší katego-
rie a Les – komiks). Z prací, které nám 
přijdou vybereme 25 z každé kategorie, 
ze kterých vyrobíme výstavu, kterou si 
budete moci zapůjčit. Od Vás budeme 
chtít pouze zaslat fotografie realizované 
výstavy.  
Více informací se můžete dozvědět na 
adrese www.ekofor.cz. Těšíme se na 
případnou spolupráci! 

Klára Malíková, 
klara.malikova@volny.cz 

Výstava Ekofór 2009 
Již třetí ročník soutěže byl vyhlášen 
21.března. Návrhy stanic a nádraží zasí-
lejte do 15. května.  Deset  finalistů bu-
de vyhlášeno 20. května. Hlasujte pro 
jednoho z nich - do 10. června 2009. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 
proběhne 18. června 2009.  Pro hlaso-
vání je možno použít oficiální hlasovací 
arch.  
Soutěž o nejkrásnější nádraží ČR probíhá 
od roku 2007. Vyhlašuje ji Asociace En-
tente Florale CZ - Souznění ve spolupráci 
s Mikroregionem Konstantinolázeňsko a 
občanským sdružením Plzeňská dráha. 
Mediálním partnerem je Český rozhlas 2 - 
Praha. Spolupracují Správa železniční 
dopravní cesty a České dráhy, v roce 
2008 také Jindřichohradecké místní dráhy. 
Finalisty navrhuje a o vítězi hlasuje veřej-
nost. 
Smyslem soutěže je upozornit na stav 
našich nádraží, podnítit aktivní přístup 

vlastníků a zaměstnanců nádraží k údržbě 
objektů a okolí budov a motivovat místní 
obyvatele k zvelebování prostředí nádraží. 
Přichází očekávaná odezva:  
Výsledky z jednotlivých ročníků: 
• Nejkrásnějším nádražím roku 2007 je 

Ostroměř u Chrudimi. 
• Nejkrásnějším nádražím roku 2008 je 

Trutnov. 
• Na 2. místě se umístila stanice Kame-

nice nad Lipou (Jindřichohradecké 
místní dráhy) a na 3. místě Šárovcova 
Lhota na Jičínsku (stanici opravila 
obec). 

PhDr. Pavel Bureš, 
vedoucí projektu Vlídná nádraží 

Ing. Drahomíra Kolmanová, 
jednatelka projektu 

Internet: 
http://www.aefcz.org/soutez/index.htm 

Soutěž o nejkrásnější nádraží ČR 2009 
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V současné době již proběhli 4 semináře realizované v rámci 
projektu Centra pro komunitní práci střední Morava „Cesta za 
informacemi pro Moravu“.  
Ze široké škály vzdělavacích produktů, které nabízíme, je 
největší zájem o semináře mapující oblast cestovního ruchu a 
také práci s veřejností.  
„Fenomén cestovního ruchu je velkou výzvou pro venkovské 
oblasti, přičemž potenciál je v našich „luzích a hájích“ opravdu 
veliký. Důležité je jen ukázat tu správnou cestu jak z 500 let 
starého stromu – Platanu, udělat atraktivitu pro širší veřejnost 
a ne jen pro obyvatele obce. Velmi nedokonalá je v této ob-
lasti zvláště práce s přenosem informací k samotným zákaz-
níkům. Zjistili jsme, že regiony dokáží do určité míry pracovat 
s reklamou, ovšem prakticky nedokáží pracovat v oblasti pub-
lic relations. Toto je právě naším úkolem. Ukázat venkovským 
aktérům cestu, která je sice velmi trnitá, však skrývá potenciál 
pro úspěšný rozvoj. Strom „Platan“ starý 500 let sám o sobě 
nepřiláká do regionu davy turistů, avšak společně se zámkem 
ve vedlejší obci, starým kostelíkem na kopci, kvalitním ubyto-
váním u sousedů, rybářskou restaurací na půl cesty a bowlin-
govou dráhou v nejbližším městečku má mnohem větší poten-
ciál, že turista do regionu přijede. Z tohoto vyplívá důležitost 
spolupráce, práce s veřejností, práce s médii. Nevím jestli je 
to náhoda nebo si toto venkovští aktéři uvědomují (asi jak 
kde), ale toto je druhé téma z naší nabídky vzdělávacích pro-
duktů, které si zapojené mikroregiony a místní akční skupiny v 
rámci tohoto projektu vybírají a na kterém chtějí pracovat“ řekl 
Zdeněk Zívala, který má na starosti komunikaci s partnerský-
mi MAS v rámci projektu „Cesty za informacemi pro Moravu“. 
Zrealizovaných 4 seminářů v partnerských MAS (MAS Rozvo-
jové partnerství regionu Hranicko, MAS Mohelnicko, MAS 
Regionu Poodří) se zúčastnilo celkem 60 školenců a význam-
ných aktérů venkovského rozvoje z MAS, kteří získali osvěd-
čení o absolvování vzdělávacího kurzu. Z evaluačních dotaz-
níků zatím jasně vyplívá, že se získanými informacemi a prů-
během akcí byli účastníci spokojeni. Samotné semináře jsou 
ovšem pouhým nástrojem a návodem, jak správně nahlížet na 
svoje možnosti a jak je dále rozvíjet v zapojených regionech. 
Samotná práce a využití získaných informací, již je na samot-
ných venkovských aktérech, jak si s ní poradí, je jen v jejich 
rukou. 
V současné době připravujeme seminář v Horní Benešo-
vě pro MAS Nízký Jeseník. 
Program nejbližšího semináře v 
Horním Benešově:  
Kde: Soukromá SŠ Praktik s.r.o., 
Tyršova 59, Horní Benešov 
Kdy: 16.4. 9:00 – 15:00 
Téma: Teorie komunikace - Práce 
s médii - Tvorba tiskových zpráv. Seminář je zcela ZDARMA 
Zdeněk Zívala, CpKP střední Morava, kancelář Šumperk 

Zajímavá témata pro MAS: 
Cestovní ruch a práce s veřejností 

Komunitní plánování o.p.s. společně s CpKP pořádají kurz:  
 

Komunitní plánování  
80 hodin v pěti dvoudenních setkáních březen – červen  

Odborná garance: Ivan Úlehla a Zuzana Skřičková - Komunit-
ní plánování o.p.s.,  Daniel Rosecký CpKP Jižní Čechy a Marti-
na Macurová CpKP Střední Čechy 
Akreditace: Akreditace kurzu na MPSV a MV právě probíhá. 
Komu je určen? Lidem, kteří chtějí využít metodu komunitního 
plánování pro řešení problémů obce,  zvláště pro řízení sociál-
ních služeb a přitom: 
• sami (nebo jejich blízcí) sociální služby užívají, nebo 
• poskytují sociální služby, nebo 
• mají tyto služby na starost (města, obce, svazky obcí, kraje, 

regiony). 
Co je obsahem? 
• seznámení s metodou kom. plánování sociálních služeb 
• získání zkušeností od odborníků z oblasti kom. plánování 
• provázanost zákonů - Zákon o sociálních službách 

a Zákon o obcích 
• zjišťování potřebnosti soc. služeb a řešení  dostupnosti 
• provázanost plánování a financování sociálních služeb 
• provázanost plánování se Standardy kvality soc. služeb 
• uvedení do tématu - Kriterií kvality plánování soc. služeb 
• aplikace metody mimo oblast sociálních služeb 
Cena: účastnický poplatek činí 16.800,- Kč včetně DPH 
 
Podmínky pro získání certifikátu z výcviku: 
• prezence = 90% účast na výcvikových setkáních 
• úkoly = splnění průběžných úkolů a zpracovaný koncept 

„projektu“ využití metody komunitního plánování 
 v dané lokalitě 

Jaké budou formy výcviku? 
Přednášky a semináře o komunitním plánování, jeho meto-
dách, a postupech budou převážně dopoledne. Odpolední sa-
mostatná a tvůrčí práce účastníků v malých skupinách bude 
prezentována a rozebírána společně. Počet účastníků jednoho 
výcviku je 15 až 18 osob. 
 
Místo a doba konání: 
Výcvik se koná v Praze v pěti dvoudenních setkáních. První 
den od 10 do 18, druhý den od 9 do 16 hodin.  
 

V případě vašeho zájmu zašlete přihlášku na adresu 
 info@komplan.cz . Uzávěrka přihlášek je průběžná. 
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V následujícím textu bychom 
Vás rádi informovali o dílčích 
výstupech z realizace tohoto 
projektu v roce 2008, a to pře-
devším s webovou aplikací 
využitelnou pro všechny mikro-
regiony a MAS v České repub-
lice. 

Ehomer.cz 
webová aplikace pro hod-
nocení efektivity manage-
mentu mikroregionů 
Hlavní cíl realizace projektu v 
roce 2008 byl spjat s vývojem 
metodiky pro hodnocení efekti-
vity managementu mikroregio-
nů. Otázka efektivnosti mikro-
regionů je velmi problematická 
a podléhá subjektivnímu vní-
mání.  Proto bylo naším cílem 
navrhnout praktický nástroj pro 
sledování efektivity manage-
mentu mikroregionů a pilotně 
jej ověřovat v praxi.  
Výsledkem je elektronická 
aplikace, volně přístupná přes 
webové rozhraní, která umož-
ňuje mikroregionům standardi-
zovaně hodnotit tak složitou 
otázku, jakou je efektivnost 
jejich managementu. Aplikaci 
jsme nazvali ehomer.cz – tedy 
Elektronické Hodnocení Mikro-
Regionů, toto webové rozhraní 
využívá práce se sadou indiká-
torů efektivity managementu 
(bližší popis je uveden níže). 
Jedná se o jednoduchý nástroj 
inspirovaný indikátory, využí-
vanými na jiných úrovních ve-
řejné správy. Je volně dostup-
ný na www.ehomer.cz, kde je 

možné po registraci zadávat 
potřebná data.  Indikátory se 
pak samostatně vypočítají a 
srovnají s ostatními regiony.  
Pilotní provoz e-aplikace pro 
sledování indikátorů efektivity 
managementu mikroregionů, 
byl zahájen na sklonku roku 
2008. Pro funkční benchmar-
king mikroregionů je ovšem 
třeba mít možnost porovnání s 
celou škálou svazků obcí a 
místních akčních skupin. Pro 
rozběhnutí tohoto nástroje 
jsme proto do projektu zapojili 
v současné době 18 mikroregi-
onů a MAS, které se zavázaly 
tento nástroj pro vlastní potře-
bu využívat. Na datech za roky 
2007 až 2009 těchto pilotních 
mikroregionů, proběhne v le-
tošním roce dopracování indi-
kátorové sady i webového 
nástroje. Jedná se však o ote-
vřenou platformu a další regio-
ny se k ní mohou zdarma při-
pojit. Díky jednoduchému roz-
hraní však není problém pro 
kohokoliv vkládat do systému 
data a následně je upravovat a 
zapojit se tak do benchmarkin-
gu mikroregionů.  
Doufáme, že tento nástroj po-
skytne zpětnou vazbu a porov-
nání mikroregionům s ostatní-
mi podobně fungujícími organi-
zacemi.  
Základní informace a princi-
py fungování indikátorové 
sady pro hodnocení ma-
nagementu mikroregionů 
dostupné na www.ehomer.cz 
Pokud má být benchmarking 

efektivity managementu účel-
ný, musí být přiměřený mož-
nostem organizace. Vzhledem 
k jednoduchosti struktury ma-
nagementu mikroregionů, jsme 
indikátorovou sadu postavili na 
datech, které jsou již sbírány a 
evidovány pro jiné účely.  Pro 
většinu využívaných dat je pak 
navrženo sledování v ročním 
intervalu. Tato četnost je pro 
účely mikroregionů a jejich 
struktur dostačující. Snížila se 
tak administrativní náročnost 
práce s touto indikátorovou 
sadou na přijatelné minimum.   
Vzhledem k tomu, že velikost 
mikroregionů a počet jejich 
obyvatel často určuje množství 
zdrojů, se kterými mikroregio-
ny hospodaří, snažili jsme se 
veškeré indikátory dát do vzta-
hu k celkovému počtu obyva-
tel.  Dosáhli jsme tak možnosti 
porovnání mezi různě velkými 
regiony a zároveň zohlednili 
dopady aktivit mikroregionu na 
ty, kvůli kterým jsou tyto aktivi-
ty vyvíjeny.  Za obecný cíl 
existence veřejné správy mů-
žeme označit snahu o zlepšení 
životních podmínek pro obyva-
tele.  K porovnávání efektiv-
nosti proto logicky přispívá i 
tento zvolený princip. V přípa-
dech, kde dopad managemen-
tu není relevantní vztahovat na 
obyvatele, se k porovnávání 
jednotlivých mikroregionů vyu-
žívá jejich rozloha.  
Důležitým prvkem pro práci s 
indikátory je nejen jejich 
benchmarking, ale i jejich sle-
dování v čase. To je hlavním 
ukazatelem pro manažery mik-
roregionu o tom, jaké dopady 
jejich aktivity mají.  
Základní indikátorová sada pro 

hodnocení efektivity manage-
mentu -  zahrnuje osm indiká-
torů. Vychází ze sledování 
naplňování obecných cílů vzni-
ku mikroregionů. Následně 
jsme vybrali několik dalších 
indikátorů, které jsou vhodné 
pro sledování naplňování cílů 
činnosti mikroregionů, ale mají 
vztah ke specifickým cílům 
mikroregionů. Ty jsme zařadili 
mezi tzv. doplňkové indikátory, 
které jsou spíše inspirací a 
návodem. Pro sledování indi-
kátorů, vztahujícím se ke spe-
cifickým cílům, je důležité pře-
devším srovnání v čase, proto-
že vstupní podmínky pro jed-
notlivé mikroregiony jsou příliš 
rozličné, než aby mohlo do-
cházet k relevantnímu porov-
návání mezi jednotlivými mik-
roregiony.  
Sada indikátorů efektivity ma-
nagementu sleduje tři základní 
oblasti. Sleduje náklady na 
management a finanční přínos 
managementu pro region, 
otázky spolupráce a naplňová-
ní strategických cílů a podíl 
managementu na informova-
nosti v rámci mikroregionu.   
Do sady indikátorů efektivity 
managementu jsme zařadili 
tyto základní ukazatele:  
• Náklady na management 

(na 1000 obyvatel) 
• Index rentability nákladů 

managementu 
• Index účasti managementu 

na získaných prostředcích 
• Index spolupráce v regionu 
• Index souladu realizova-

ných projektů se strategií 
rozvoje mikroregionu 

BENCHMARKING VENKOVA 
Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit 

Problematikou mikroregionů se zabývá Centrum pro komu-
nitní práci již řadu let. V rámci realizace projektu 
„Benchmarking venkova – Zkvalitňování managementu 
mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních dispa-
rit“, který je realizován spolu s Ústavem pro ekopolitiku, 
o.p.s. v rámci výzkumného programu Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR, jsme se zaměřili na vytvoření a pilotní ověření 
nástroje pro zkvalitňování managementu rozvoje mikroregi-
onů, tedy "univerzálního" prostředku pro srovnávání 
(benchmarking) práce mikroregionů a místních akčních 
skupin navzájem.  

 

Pokračování na straně 7 
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Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit 

• Návštěvnost webových 
stránek 

• Počet distribuovaných 
zpravodajů 

• Náklady na propagaci (na 
1000 obyvatel) 

Další indikátory jsou dostupné 
v doplňkové sadě volně do-
stupné na www.ehomer.cz. 
Bližší informace nejen o webo-
vé aplikaci www.ehomer.cz, 
ale i sadě indikátorů pro hod-
nocení efektivity managemen-
tu mikroregionů se dozvíte v 
manuálu, který je dostupný na 
těchto webových stránkách 
nebo přímo u realizátorů pro-
jektu. 
Omezení a rizika práce s indi-
kátory - každý jednotlivý indi-
kátor může samozřejmě vyka-
zovat na základě místních 
specifik neobjektivní obraz o 
efektivitě managementu mikro-
regionu. Toto nebezpečí se 
ovšem dá eliminovat dvěma 
způsoby. Prvním z nich je 
komplexnost sady indikátorů. 
Odchylka jednoho indikátoru je 
v souvislosti s ostatními lépe 
pochopitelná a obraz celkové 
efektivity managementu regio-
nu není ovlivněn. Druhým způ-
sobem je sledování indikátorů 
v čase. Většina indikátorů je 
navržena tak, že je lze sledo-
vat i zpětně a pro nastartování 
benchmarkingu předpokládá-
me sledování minimálně tří po 
sobě jdoucích let.  
Jednou z hlavních nevýhod 
využívání indikátorů je skuteč-
nost, že tento nástroj neodha-
luje pravou příčinu problémů, 
či nedostatků, ale indikuje jen 
změnu. Neříká, co je špatně. 
Konstatuje změnu, tedy že se 
něco zlepšilo, či zhoršilo.   

Publikace 
o mikroregionech  

V roce 2008 vyšly také dvě 
publikace shrnující dílčí výstu-
py projektu „Benchmarking 
venkova – Zkvalitňování ma-
nagementu mikroregionů jako 

nástroje pro řešení regionál-
ních disparit“.  
Publikace nazvaná „Přehled 
výsledků dotazníkového 
šetření a analýzy současné-
ho zajištění managementu 
rozvoje v mikroregionech a 
MAS Podtitul: Výzkum ma-
nagementu rozvoje v mikro-
regionech a MAS NUTS II 
střední Morava, střední Če-
chy a Severozápad“, shrnuje 
zajímavé výsledky z dotazní-
kového šetření, které jsme 
provedli na sklonku roku 2007 
v mikroregionech a MAS ve 
výše uvedených regionech 
soudružnosti. Publikace popi-
suje a analyzuje získané údaje 

ze sto sedmdesáti mikroregio-
nů a MAS z celkového počtu 
292 existujících subjektů na 
těchto územích.  
Více podrobností naleznete 
přímo v této publikaci, která je 
v o l n ě  d o s t u p n á  n a 
www.cpkp.cz  - ŠKRABAL, Ivo, 
NUNVÁŘOVÁ Svatava. Pře-
hled výsledků dotazníkového 
šetření a analýzy současného 
zajištění managementu rozvo-
je v mikroregionech a MAS 
Podtitul: Výzkum managemen-
tu rozvoje v mikroregionech a 
MAS NUTS II střední Morava, 

střední Čechy a Severozápad, 
Centrum pro komunitní práci, 
Přerov, 2008, ISBN 978-80-
86902-75-3.   
Druhá publikace vytvořená v 
rámci realizace projektu – 
„Hodnocení managementu a 
rozvoje mikroregionů“, je 
zaměřena na popis a analýzy 
uplatňování manažerských 
nástrojů pro hodnocení ma-
nagementu na mikroregionální 
úrovni. Čtenář se zde může 
se z námi t  s me todami 
benchmarkingu, CAF/CAG, 
Balanced Scorecard, Místní 
agendou 21 a dalšími nástroji  
pro zkvalitňování řízení ve 
veřejné správě.  

NOVÁK, Josef, ŠAFÁŘOVÁ 
Barbora. Hodnocení manage-
mentu a rozvoje mikroregionů, 
Centrum pro komunitní práci, 
Přerov, 2008, ISBN 978-80-
86902-75-3. 
Závěrem 
Projekt bude v roce 2009 po-
kračovat realizací aktivit, které 
jsou spojeny především s pod-
porou zkvalitňování jednotli-
vých typů managementu roz-
voje v mikroregionech a MAS, 
a to především prostřednictvím 
studie efektivity managementu 

rozvoje a dalšího vývoje soft-
warové aplikace, pro sledování 
indikátorů hodnocení efektivity 
managementu rozvoje.  
Zvýšenou pozornost budeme 
věnovat především snaze o co 
největší objektivní sledování 
efektivity managementu mikro-
regionů, které by mohlo vyústit 
ve vzájemné porovnávání 
(benchmarking). Domníváme 
se, že námi navržená sada 
indikátorů pro hodnocení efek-
tivity managementu, může 
dávat zpětnou vazbu pro ma-
nagement i členy konkrétních 
mikroregionů, s ohledem na 
dopady jejich činností. Na 
stránkách www.ehomer.cz se 

s těmito i dalšími indikátory 
můžete detailněji seznámit. Do 
této platformy se mohou přihlá-
sit i další mikroregiony.  
Další informace získáte na 
www . c p k p . c z / p r o j e k t y -
benchmarkingvenkova, nebo 
přímo u realizátorů projektu.  
Mgr. Ivo Škrabal, 
CpKP střední Morava 
Regionální kancelář Šumperk 
Zábřežská 20, Šumperk 
Mobil: +420 / 777 793 714 
E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz  
 

Pokračování ze strany 6 
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Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit 

Jak používat EHOMER.cz ? 
Titulní stránka nástroje uvádí účel 
nástroje a základní informace 

o projektu.  

Hlavní menu nabízí výběr 
z indikátorových sad. 

Po rozkliknutí jednotlivých 
indikátorů je možno sledo-
vat jednotlivá data všech 
mikroregionů v čase.  

Výběr z indi-
kátorových 

sad. 
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Zkvalitňování managementu mikroregionů jako nástroje pro řešení regionálních disparit 

Pak jsou data zobrazena grafickou 
formou ve sloupcových grafech. 

Po jednoduché 
registraci je možno 

zadávat do webového 
rozhraní potřebná 

data. 

 Díky přihlášení do 
systému je možno 
zadávat do webové-
ho rozhraní potřebné 
údaje a data. Je do-
poručeno získat si 
údaje předem a poté 
je najednou zadat do 

systému. 

Studijní cesta Evropského hospodářského 
výboru po moravském venkovu 
Rádi bychom Vás upozornili na významnou akci, která se 
uskuteční v červnu letošního roku v Olomouckém kraji. 
Centrum pro komunitní práci střední Morava společně s Míst-
ní akční skupinou Rozvojové partnerství regionu Hranicko 
připravuje setkání s členy Evropského hospodářského a soci-
álního výboru, tzv. EHSV - tedy poradního orgánu Evropské-
ho parlamentu.  
Ve čtvrtek 18. června a v pátek -19. června, tedy v době, kdy 
bude probíhat v Přerově výjezdní zasedání členů Evropského 
hospodářského výboru (EHSV), sekce NAT – zemědělství, 

rozvoj venkova, životní 
prostředí v Přerově. 
V rámci jednání těchto zástupců z Bruselu se uskuteční 
společná studijní cesta pro zájemce z místních akčních 
skupin po příkladech dobré praxe na území MAS Rozvo-
jové partnerství regionu Hranicko.  
Více informací včetně detailní pozvánky a programu Vám 
přineseme v květnovém a také červnovém čísle Venkovských 
novin. 

Roman Haken, člen EHSV 
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Ministerstvo zemědělství  ve čtvr-
tek 9.dubna vyhlásilo výsledky 
hodnocení Strategických plánů 
Leader místních akčních skupin v 
rámci opatření IV.1.1 Místní akční 
skupina v Programu rozvoje ven-
kova ČR 2007-2013.  
Zasedání hodnotitelské komise pro 
opatření IV.1.1 Místní akční skupina 
se uskutečnilo dne 27. března 2009. 
Hodnotitelská komise doporučila 
ministrovi zemědělství 32 místních 
akčních skupin k podpoře z Progra-
mu rozvoje venkova ČR 2007-2013. 
Ministr zemědělství dne 8. dubna 
2009 potvrdil závěry hodnotitelské 
komise a schválil 32 místních akč-
ních skupin. Jejich seznam, ve kte-
rém jsou místní akční skupiny seřa-
zeny sestupně podle počtu dosaže-
ných bodů, je součástí této tiskové 
zprávy.  
Vzhledem k důležitosti využití a apli-
kace metody Leader, která je zdů-
razňována i na mnoha fórech v rám-
ci Evropské unie, navrhl ministr ze-
mědělství zazávazkovat dalších 32 
místních akčních skupin (MAS) v 
pořadí, jak byly obodovány hodnoti-
telskou komisí. Tento krok umožní 
lépe pokrýt poptávku místních akč-
ních skupin po podpoře jejich aktivit, 
které jsou velmi důležité pro plno-
hodnotný život ve venkovských ob-
lastech. Bude také zajištěno rovno-

měrné pokrytí území České republi-
ky místními akčními skupinami a 
podpoří se tak udržení a rozvoj ko-
munální spolupráce a života na ven-
kově. 
Monitorovací výbor Programu rozvo-
je venkova návrh ministra zeměděl-
ství 7. dubna 2009 projednal a 
schválil. Financování dalších 32 
MAS nad rámec původního indikativ-
ního cíle 80 MAS bude zajištěno 
převodem finančních prostředků z 
opatření I.1.4 Pozemkové úpravy, a 
to ve výši cca 750 mil. Kč, tedy jed-
né roční alokace tohoto opatření. 
Tímto krokem ministerstvo zeměděl-
ství nijak nesnižuje důležitost podpor 
pozemkových úprav, které i nadále 
zůstávají jednou z hlavních priorit 
PRV. Stejné stanovisko zastávají i 
představitelé nevládních organizací 
působících v oblasti rozvoje venko-
va, kteří na všech jednáních zdůraz-
ňují důležitost realizace pozemko-
vých úprav pro rozvoj venkovského 
prostoru a nutnost udržet tuto priori-
tu i v dalších letech. Ve spolupráci s 
partnery v rámci monitorovacího 
výboru PRV bude v nejbližší době 
dopracován detailní režim adminis-
trace a financování pro dalších 32 
MAS. Jejich rozpočet bude veden 
odděleně od původních plánovaných 
80 MAS a bude odpovídat finančním 
prostředkům převedeným z opatření 
I.1.4 Pozemkové úpravy. 

Pro realizaci strategických plánů LEADER 
bylo vybráno 32 místních akčních skupin 

„750 milionů pomůže rozvoji 
dalších malých obcí. Je také 
jednou z možností, jak posílit 
obecní rozpočty, které Evrop-
ská komise připravila o peníze 
z daně z přidané hodnoty, 
když dodatečně prohlásila, že 
odpočet DPH u projektů v rám-
ci programů rozvoje venkova 
nepovažuje za způsobilý vý-

daj,“ vysvětluje ministr Ganda-
lovič. Kvůli tomu přišly obce o 
peníze, s nimiž ve svých roz-
počtech počítaly.  
K původnímu cíli 80 Místních 
akčních skupin (MAS) přidá-
vá ministerstvo zemědělství 
dalších 32, pro které se na-
šlo přibližně 750 milionů 
korun v kapitole pozemko-

vých úprav. Pozemkové 
úpravy nadále zůstávají jed-
nou z priorit Programu roz-
voje venkova, tímto krokem 
ale ministerstvo zemědělství 
upřednostnilo zlepšování 
kvality života na venkově a 
rozvoj komunální spoluprá-
ce prostřednictvím sítě Míst-
ních akčních skupin, které 
mají pokrýt celé území Čes-
ké republiky. 
Význam programu Leader, do 
kterého Místní akční skupiny 
spadají, zdůrazňuje EU dlou-
hodobě. Kvůli trvalému převisu 
zájmu o rozvojové projekty 

MAS nad finančními možnost-
mi pro ně vyčleněnými navrhl 
ministr zemědělství monitoro-
vacímu výboru Programu roz-
voje venkova financovat další 
MAS a tento návrh našel pod-
poru u  téměř všech členů vý-
boru. 
Výdaje na realizaci pozem-
kových úprav je možné vrátit 
prostřednictvím takzvaného 
Barrrosova balíčku – finanč-
ních prostředků určených na 
řešení ekonomické krize, 
které může každý stát využít 
podle vlastního uvážení. 

Seznam Žádostí MAS 
schválených k financování z PRV  
Místní akční skupina Společná cesta, o.s.  
O.s. "Místní akční skupina České středohoří"  
MAS Horní Pomoraví o.p.s.  
Region Pošembeří o.p.s.  
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska  
Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.  
Luhačovské Zálesí, o.p.s.  
Místní akční skupina Záhoří - Bečva, o.s.  
Místní akční skupina Opavsko  
Místní akční skupina Svatojiřský les  
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov  
MAS Podlipansko, o.p.s.  
MAS Sokolovsko o.p.s.  
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  
Místní akční skupina ORLICKO  
MAS Valašsko - Horní Vsacko, o.s.  
Via rustica o.s.  
MAS Mor. kras o.s. MAS - Partnerství Moštěnka 
Královská stezka o.p.s.  
Podhorácko, o.p.s.  
Sdružení Západní Krušnohoří  
Místní akční skupina Broumovsko +  
MAS Východní Slovácko  
Na cestě k prosperitě, o.s.  
Prostějov venkov o.p.s.  
O.s. Rozkvět zahrady jižních Čech MAS 
MAS Labské skály  
MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s.  
MAS Partnerství venkova  
Království - Jestřebí hory  
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. 

ZDROJ: www.mze.cz 

750 milionů korun podpoří rozvoj dalších malých obcí 
Dalším 32 Místním akčním skupinám složeným z malých 
obcí umožní rozvoj přibližně 750 milionů korun převede-
ných z pozemkových úprav. Kromě zlepšování života na 
venkově má tento krok ministra zemědělství Petra Gandalo-
viče zajistit rovnoměrné rozmístění skupin po celém území 
republiky. 
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Na základě Tiskové zprávy 
Ministerstva zemědělství ze 
dne 25. 2. 2009 (poslední 3 
odstavce) zmíněné minister-
stvo s odvoláním na jednáníse 
zástupci Spolku pro obnovu 
venkova ČR a Svazu měst a 
obcí ČR a nařízení Rady ES 
1698/2005 upozornilo na sku-
tečnost, že pokud jsou příjemci 
dotave obce, nemohou si v 
rámci způsobilých výdajů náro-
kovat DPH. Pracovní skupina 
pro realizaci programu LEA-
DER při Výboru Národní sítě 
MAS ČR (dále jen Skupina 
LEADER) v této souvislosti 
písemně požádala o vyjádření 
odbor venkovských podpor 
PRV dne 6. 3. 2009 (viz dopis 
č.j. PS-MZe 2009/02, k nahléd-
nutí na www.nsmascr.cz, sek-
ce „Skupina LEADER“) a k 
účasti na řešení tohoto problé-
mu vyzvala také předsednictvo 
Spolku pro obnovu venkova 
ČR.  
Vzhledem k nedostatku oficiál-
ních informací, které by po-
skytlo MZe či SZIF jsme se 
rozhodli zveřejnit alespoň do-
savadní výsledky jednání k 
této problematice, které jsou 
nám známy. Oficiální detailní 
vyjádření očekáváme od MZe 
v nejbližší době. Vzhledem k 
tomu, že Pravidla jednotlivých 
opaření Osy III., nebo Pravidla 
opatření IV.1.2., neuvádějí 
DPH v případě obcí jako ne-
způsobilý výdaj, je dle našeho 
názoru z pohledu Pravidel 
nahlížet jako na výdaj způsobi-
lý k financování v rámci PRV. 
Ačkoliv čl. 71 nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evrop-
ského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV)  
je jednoznačně uvedeno, že 
DPH není u „osob nepovin-
ných k dani, vedených v čl. 4 
odst. 5 prvním pododstavci 
š e s té  směr n i c e  Rad y 
77/388/EHS ze dne 17. května 
1977 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týka-
jících se daní z obratu - Spo-

lečný systém DPH“, tedy u 
obcí a jejich svazků , způsobilý 
výdaj, tato podmínka do Pravi-
del zapracována nebyla a 
vzhledem k tomu, že Pravidla 
se ani žádným relevantním 
způsobem na výše uvedená 
Nařízení neodkazují, tak tuto 
podmínku dle našeho názoru 
nelze aplikovat. Vyřazení DPH 
u obcí ze způsobilých výdajů 
by dle názoru Skupiny LEA-
DER muselo probíhat pouze 
na základě  změny Pravidel, 
konkrétně změny výčtu způso-
bilých a nezpůsobilých výdajů, 
která ovšem podléhá schválení 
Monitorovacího výboru, k če-
muž ovšem nedošlo. Zveřejně-
ní této změny formou tiskové 
zprávy nemá dle našeho názo-
ru takovou právní relevanci, 
aby mohlo měnit Pravidla, na-
víc bez potřebného schválení 
Monitorovacím výborem. Dal-
ším problémem, který vnímá-
me je zpětná platnost této 
změny, což je pro MAS, které 
vyhlašovaly výzvy a obce, kte-
ré připravovaly své projekty, za 
odlišných podmínek, než by 
měly být nyní realizovány, na-
prosto nepřijatelné.  
Z výše uvedených důvodů 
považuje Skupina LEADER 
změnu Pravidel, o kterou se 
snaží ministerstvo za prakticky 
nemožnou a je přesvědčena, 
že by MZe mělo hledat zdroje 
pro krytí DPH u projektů obcí a 
svazků obcí, které byly na RO 
SZIF registrovány podle stáva-
jících pravidel (tj. vč. 5. a 6. 
kola příjmu žádostí) ve svém 
rozpočtu, ačkoliv se jedná o 
nemalé prostředky. Oproti to-
mu MZe, resp. SZIF již připra-
vuje a rozesílá návrhy Dohod o 
poskytnutí dotace příjemcům v 
rámci opatření IV.1.2., jejichž 
projekty byly zaregistrovány na 
RO SZIF v rámci 5. kola (říjen 
2008) a zde se snaží „řešit“ 
problematiku způsobilosti DPH 
u obcí (viz v oddíl 3, čl. 3 Návr-
hu Dohody) v souladu s Tisko-
vou zprávou ministerstva, niko-
liv však v souladu s aktuálně 

platnými Pravidly IV.1.2. Vyzý-
váme proto všechny MAS, aby 
doporučily obcím – konečným 
příjemcům dotací, tyto návrhy 
Dohod prozatím nepodepiso-
vat (lhůta na podpis je 30 dní). 
Jednotlivé obce mohou na RO 
SZIF zaslat svá vyjádření např. 
v tomto znění: „Vámi zaslaný 
návrh Dohody nemůžeme v 
tomto znění podepsat, neboť 
dle našeho názoru neodpovídá 
aktuálně platným Pravidlům 
opatření IV.1.2. Programu roz-
voje venkova, konkrétně v 
oddíle 3, odst. 3. Žádáme Vás 
proto o vypuštění tohoto člán-
ku z návrhu Dohody, nebo o 
jeho zdůvodnění platnými Pra-
vidly.“ U projektů, které byly na 
RO SZIF registrovány v rámci 
6. kola (únor 2009) a v součas-
né době procházejí administra-
tivní kontrolou, je v některých 
případech u projektů obcí po-
žadováno vyčíslení DPH a 
jeho odečtení ze způsobilých v 
rámci administrativní kontroly, 
nebo následně formou Hlášení 
o změně. Cílem této iniciativy 
SZIFu je umožnit MASkám 
případné ušetřené finance 
přerozdělit ještě v rámci dané 
výzvy (např. náhradníkům), 
nebo zahrnout do rozpočtu 
další výzvy v dalším roce. Do-
poručujeme MAS zvážit, zda-li 

budou DPH u projektů obcí 
vyčíslovat již v této fázi, neboť 
skutečná výše DPH může být 
s jistotou posouzena až po 
výběru dodavatele v rámci 
jednotlivých projektů. Dle vyjá-
dření SZIFu tato změna není v 
tuto chvíli nutná a stačí s ní 
počkat až na konec projektu. 
Neodstranění těchto „ nedo-
statků“ v rámci administrativní 
kontroly tudíž nebude považo-
váno za nesplnění podmínek. 
Pro další kola příjmu žádostí 
by již mělo dojít ke změně Pra-
videl a jejich sjednocení s Na-
řízením č. 1698/2005 a tedy 
DPH bude pravděpodobně pro 
obce nezpůsobilým výdajem, 
ty s tím ale budou seznámeny 
dopředu a budou s tím moci 
počítat ve svých rozpočtech.  
      Ať to dopadne s DPH tak či 
tak, finanční prostředky, které 
obce „díky“ DPH nevyčerpají 
(vč. případů, kdy by obce od-
mítly nakonec z těchto důvodů 
dotaci přijmout), budou vráce-
ny do alokace příslušné MAS v 
následujících letech. Procentní 
výše režijních nákladů na MAS 
(tj. IV.1.1.) bude sledována za 
celé období realizace SPL, 
tudíž nevyčerpání DPH by toto 
nemělo ovlivnit.  

 LEADERfórum 

(Ne)uznatelnost DPH u projektů obcí a jejich svazků: výsledky jednání s MZe a výzva k MAS: 

„Doporučte obcím, ať nepodepisují DOHODY!“ 

Jak řešit zpracování bioodpadu v obci? 
Na tuto otázku dal odpověď účastníkům odborný seminář, 
který se uskutečnil 8. dubna v kongresovém sále Krajského 
úřadu kraje Vysočina v Jihlavě. 
Pro jeho specifické zaměření na proces projektové přípravy, 
realizace výstavby a provozu zařízení k využívání biologicky 
rozložitelných odpadů, včetně povolovacího procesu a možnosti 
získání spolufinancování realizace z evropských fondů byli cílo-
vou skupinou žadatelé o rozhodnutí, předkladatelé žádostí o 
spolufinancování projektů z Operačního programu Životní pro-
středí (priorita 4.1), pracovníci městských a obecních úřadů 
kraje Vysočina a zástupci firem zabývající se odpadovým hos-
podářstvím na komunální úrovni. 
Seminář byl hrazen z prostředků projektu kraje Vysočina se 
společností EKO-KOM, a.s. a zrealizovala jej ZERA - Zeměděl-
ská a ekologická regionální agentura, o.s. z Náměště nad Osla-
vou. Akreditované osvědčení o absolvování semináři si odvezlo 
59 účastníků.                                                         KÚ Vysočina 



Je název projektu, který bu-
de město Votice realizovat v 
průběhu letošního roku a 
jehož cílem je zmapování 
sakrálních památek ve měs-
tě a jeho jednotlivých míst-
ních částech. V regionu se 
nachází celá řada kostelů, 
ale i drobných sakrálních 
památek - kapliček, křížků a 
božích muk, která často tím, 
že o nich mnozí ani neví, 
jsou zbytečně opomíjeny a 
chátrají. 
Hlavní náplní  projektu je tedy 
zmapovat a utřídit sakrální 
památky regionu Voticka ve 
formě studie v minimálních 
rozsahu – umístění, historie, 
současný stav památky, vlast-
ník památky a vlastník pozem-

ku, náklady opravu / rekon-
strukci památky, zanesení 
památky do mapy, fotodoku-
mentace současného stavu, 
GPS zaměření, kresba, malba 
stavu po vybudování, před 
opravou apod., legendy, po-
věsti a mýty vztahující se k 
danému místu, objektu apod. 
Potřebnost studie drobného 
kulturního dědictví vychází z 
požadavku monitorování těch-
to staveb, jejich stavu a pří-
padné opravy a využití jejich 
potenciálu jako jednoho z cílů 
cestovního ruchu, pro kulturní 
vyžití místních obyvatel (např. 
tematické výlety a pochody, 
objevování těchto objektů, 
seznámení se s historií apod.). 
Studie bude využita zejména 

jako podklad pro další práci 
Městského úřadu, Vlastivědné-
ho klubu Votice a dalších sub-
jektů při památkové péči o tyto 
objekty a jejich údržbu. Výsled-
ky studie budou částečně pub-
likovány ve formě veřejně do-
stupné publikace (brožury), 
která bude od podzimu letošní-
ho roku distribuována zdarma 
prostřednictvím informačního 
centra ve Voticích a na tema-
ticky zaměřených kulturních 
akcích. Předpokládaný náklad 
publikace je 1 000 ks. 
V rámci projektu budou nově 
osazeny informační tabule 
před nejvýznamnější sakrální 
památky ve Voticích – a to 
před Božím hrobem, kostelem 
sv. Václava, kostelem sv. 

Františka, Židovským hřbito-
vem, husitským kostelem a 
kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie v Martinicích. Současně 
bude rekonstruována zvonička 
na návsi v Beztahově, a to 
osazením nových a důstojněj-
ších vstupních dveří, rekon-
strukcí vnitřních omítek, krovu 
a úpravou okolní zeleně. 
Celkové předpokládané nákla-
dy projektu jsou 412 770 Kč, z 
čehož dotace poskytnutá z 
programu LEADER prostřed-
nictvím Místní akční skupiny 
Posázaví v rámci Programu 
rozvoje venkova činí 371 493 
Kč. Zbývající finanční prostřed-
ky tvoří spoluúčast žadatele – 
města Votice. 

 Lucie Krubnerová 

Cestou kříže Votickem: mapování sakrálních památek 
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NS MAS ČR se zúčastnila semináře Evropské sítě pro 
rozvoj venkova (ENRD) a Valné hromady Evropské aso-
ciace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD) v Bruselu 
V úterý 31. 3. 2009 se místopředseda NS MAS ČR Jan Flo-
rian ml. zúčastnil v Bruselu druhého dne semináře Evropské 
sítě pro rozvoj venkova (ENRD) s názvem „Rozvoj kapacit 
pro Celostátní sítě pro venkov“. V příspěvcích mnoha řeční-
ků se opakovalo, že tyto národní sítě by měly být ustanovo-
vány na principech, vztazích a způsobech práce, osvědče-
ných metodou LEADER a zapojovat tak všechny aktéry roz-
voje venkova na národní i regionální úrovni. V případě ČR 
budou tuto činnost vykonávat Agentury pro zemědělství a 
venkov (nástupce Zemědělských agentur), jejichž krajská 
ředitelství v těchto dnech svolávají ustavující setkání. Zají-
mavá byla také švédská zkušenost s tzv. „šeky sítě“, které 
finančně podporují aktivity členů sítě. Holandští zástupci 
doporučují využít síť k diskutování výhledů politiky EU po 
roce 2013. Zajímavou informací také je, že nyní funguje v 
celé EU kolem 2300 MAS. 
Plánované odpolední bilaterální setkání s referentem Gene-
rálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG 
Agri), který je styčným důstojníkem pro implemtaci PRV v 
ČR se bohužel nakonec neuskutečnilo, nicméně bylo přislí-
beno vypořádání otázek NS MAS ČR písemnou formou. 
Ve středu 1. 4. 2009 pak následovalo jednání Valné hroma-
dy Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova 
(ELARD), kde byla kromě formálních bodů, projednávána 
prezentace  ELARDu na nadcházejícím jednání podvýboru 
LEADER při ENRD a kandidatura ELARDu do koordinační-
ho výboru ENRD. Diskutovány byly také snahy DG Regio 
převést problematiku rozvoje venkova pod svoji kompetenci 
a iniciativa evropské komisařky pro zemědělství a venkov 
Mariann Fischer Boel navýšit LEADER na 12% rozpočtu 
EAFRD pro období 2013+.                            LEADERfórum 

Informace z evropských setkání 
Webové stránky obsahují pře-
hlednou strukturu všech sekcí, 
spadajících pod MMR. Nové 
grafické prvky umožňují snadné 
vkládání multimediálního obsa-
hu. Moderní internetové stránky 
jsou přístupné také pro zrakově 
postižené občany. Vedle nové 
podoby stránek ministerstva 
www.mmr.cz byly inovovány i 
s tránky www.strukturalni -
fondy.cz a portál o veřejných 
zakázkách a koncesích 
www.portal-vz.cz. 
Důležitou prioritou bylo zacho-
vání kalkulačky pro výpočet 
jednostranně zvýšeného nájem-
ného, která je užitečným pomoc-
níkem pro řadu občanů. Za rok 
2008 použilo tento nástroj téměř 
jeden milion uživatelů. 
V levém sloupci jsou odkazy na 
důležité kontakty a partnerské 
weby. Pro usnadnění komunika-
ce občanů s úřadem byl přidán 
kontakt na info linku MMR. Pra-
vá strana je věnována zejména 
rychlému přístupu k informacím, 
tedy tiskovým zprávám, avízům 
a článkům. Díky snadnému vklá-
dání multimediálního obsahu a 
grafické prezentace jako jsou 
fotogalerie, grafy, ilustrační ob-
rázky, videa, zvukové záznamy, 

mohou novináři lépe pracovat s 
informacemi. 
Novou podobu získal i Informač-
ní systém o veřejných zakáz-
kách (IS VZ) a web strukturál-
n í c h  f o n d ů .  S t r á n k y 
www.strukturalni-fondy.cz dosta-
ly atraktivnější grafickou úpravu 
a po obsahové stránce jsou 
přehlednější, snadno ovladatel-
né a uživatelsky vstřícné. V no-
vé podobě těchto stránek uživa-
telé naleznou informace o aktu-
álních výzvách k předkládání 
projektových žádostí a možnost 
snadného vyhledávání odkazů 
na řídicí orgány jednotlivých 
operačních programů. Zachová-
na zůstane možnost veřejnosti 
obracet se s dotazy na adresu 
info@strukturalni-fondy.cz. 
Zcela novou rubrikou bude pře-
hled uskutečněných projektů 
nového programového období 
2007–2013, jenž bude průběžně 
doplňován. Nový vyhledávací 
modul pro výzvy podle kritérií 
„téma, operační program, priorit-
ní osa, oblast, podoblast, příjm-
ce, klíčová slovo, platnost vý-
zvy“ velmi usnadní uživatelům 
hledání vhodného dotačního 
titulu. 

MMR 

MMR aktualizovalo svoje weby 
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Úctyhodných 50 podaných 
žádostí dokládá trvale stoupa-
jící zájem škol o řešení nera-
dostné a často nebezpečné 
dopravní situace v jejich okolí. 
„Cílem programu Na zelenou 
je pomáhat školám chránit děti 
před dopravními nehodami, 
podporovat pěší docházku a 
jízdu na kole a zlepšovat pod-
mínky pro tyto šetrné způsoby 
dopravy,“ vysvětlil Radek Patr-
ný z Nadace Partnerství.  
Žádosti hodnotila odborná 
komise složená ze zástupců 
státních orgánů prevence, 

ministerstev školství a životní-
ho prostředí, dopravních od-
borníků a neziskových organi-
zací zaměřených na dopravně-
bezpečnostní problematiku. 
Mezi deset nejkvalitnějších 
projektů bude rozděleno více 
než 800 tisíc korun. Finanční 
podpora tak poputuje do škol a 
organizací, které se školami 
spolupracují  v kraji Středočes-
kém, Libereckém, Pardubic-
kém, Jihomoravském, Olo-
mouckém, Ústeckém a na 
Vysočinu.  
Průběh školního projektu je 

rozdělen do několika na-
vazujících fází. Nejprve každé 
dítě zakreslí do připravené 
mapky svou obvyklou cestu do 
školy a vyznačí místa, která 
považuje za nebezpečná. Poté 
s pomocí dospělých vytvoří 
souhrnnou mapu okolí školy se 
všemi rizikovými místy a pře-
dají ji projektantovi. Na jejím 
základě je zpracována doprav-
ní studie, kterou děti předají 
zástupcům města či obce a 
policie. Školy však v rámci 
projektu realizují také řadu 
drobných opatření na podporu 
šetrné mobility. „Patří k nim 
výstavba přístřešků či stojanů 
na kola, zpracování školních 
plánů mobility a podobně,“ 
upřesnil Radek Patrný a dodal, 
že podrobnosti najdete  adrese  
www.nadacepartnerstvi.cz/naz
elenou. 

„Za předchozí dva roky spolu-
práce s Nadací Partnerství 
jsme si ověřili, že program Na 
zelenou splňuje naše očekává-
ní a je jasným signálem pro 
naše klienty, že AXA je spole-
čensky zodpovědnou společ-
ností tam, kde působí. Těší 
nás rovněž velký zájem škol o 
účast na projektu a věříme, že 
tomu tak bude i nadále,“ říká 
Marek Zeman, ředitel PR a 
komunikace finanční skupiny 
AXA. 
Nadace Partnerství letos obdr-
žela rekordní počet žádostí 
škol, školských zařízení a or-
ganizací spolupracujících se 
školami o podporu v granto-
vém programu Na zelenou. 

Dopravní program Nadace 
Partnerství 

Roste zájem škol o bezpečné cesty pro děti  
Nadace Partnerství letos obdržela rekordní počet žádostí o 
podporu v grantovém programu Na zelenou. Z celkového 
počtu 50 žadatelů jich nakonec uspělo deset, a to ze sedmi 
krajů České republiky. Nadace Partnerství jim na podporu 
bezpečných cest do školy rozdělí více než 800 tisíc korun. 
Generálním partnerem programu Na zelenou je již třetím 
rokem finanční skupina AXA.  

Miliony tun emisí, které nebudou mu-
set být vypuštěny do ovzduší, miliony 
gigajoulů tepla, které nebudeme muset 
vyrobit, miliony tun uhlí, které nebude-
me muset vytěžit a miliardy korun, kte-
ré zůstanou v peněženkách domácnos-
tí v České republice. To je ve zkratce 
přínos programu Zelená úsporám, kte-
rý dnes představil ministr životního 
prostředí Martin Bursík. 
Program Zelená úsporám je zaměřen na 
podporu instalací pro vytápění s využitím 
obnovitelných zdrojů energie, ale také 
investic do energetických úspor při rekon-
strukcích i v novostavbách. V programu 
bude podporováno kvalitní zateplování 
rodinných domů a nepanelových bytových 
domů, náhrada neekologického vytápění 
za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná 
tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů 
do nízkoenergetických novostaveb a také 
nová výstavba v pasivním energetickém 
standardu. „Je to největší ekologický do-
tační program v naší historii,“ říká ministr 

životního prostředí Martin Bursík. 
„Díky Zelené úsporám dosáhne na finanč-
ní podporu přes 250 000 domácností,“ 
dodává ministr s tím, že program pomůže 
vytvořit či zachovat na 30 000 pracovních 
míst a to především v menších a střed-
ních firmách přímo v regionech. Roční 
emise hlavního skleníkového plynu (CO2) 
v České republice poklesnou o 1 100 000 
tun. Emise prachu budou každoročně 
nižší o 2 200 000 kg. A při zcela stejném 
tepelném komfortu budou české domác-
nosti potřebovat každoročně o 6 370 000 
GJ méně tepelné energie, což znamená 
úsporu ve výši 185 000 000 m3 zemního 
plynu. „Program Zelená úsporám je tak 
ukázkovým příkladem spojeného řešení 
ekonomické recese a změn klimatu,“ říká 
I. náměstek ministra životního prostředí 
Jan Dusík. 
Příjem žádostí o dotace bude zahájen na 
Den Země – ve středu 22. dubna 2009. 
Požádat o dotaci bude možné na kraj-

ských pracovištích SFŽP nebo na poboč-
kách pověřených bank. Banky, které bu-
dou žádosti administrovat, budou součas-
ně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí 
zbývající části investice. O dotaci z pro-
gramu Zelená úsporám lze žádat jak před 
realizací opatření tak po ní (kromě opatře-
ní dokončených před 1. dubnem 2009). 
Žadatelům o dotace z programu Zelená 
úsporám je k dispozici bezplatná infor-
mační linka 800 260 500 (v pracovní dny 
od 8 do 16 hodin) a stránky 
www.zelenausporam.cz. „Fond je plně 
připraven vycházet žadatelům maximálně 
vstříc. Naši lidé jsou proškolení a budou 
plně k dispozici,“ říká ředitel SFŽP Petr 
Štěpánek. 
Žadateli o dotaci mohou být vlastníci ro-
dinných a bytových domů, tzn. fyzické 
osoby, společenství vlastníků bytových 
jednotek, bytová družstva, města a obce 
(včetně městských částí), podnikatelské 
subjekty, případně další právnické osoby. 

ZELENÁ ÚSPORÁM: Miliardy pro domácnosti 
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V roce 2005 se Klub českých 
turistů stal garantem celoná-
rodní sběratelské soutěže 
Cesty ke hvězdám. Jedná se o 
soutěž výhradně turistickou a 
jejím základním cílem je umož-
nit členům KČT, ostatním ná-
vštěvníkům klubových akcí a i 
obecně všem turistům v ČR 
zapojení do hry o hledání po-
kladu.  
Turista se toulá po klubem 
doporučených hradech, mu-
zeích, zámcích, rozhlednách a 
jiných turisticky zajímavých 
místech a na těchto památ-
kách a objektech si zakoupí 
sběratelskou turistickou kartu 
tohoto místa. Jedná se o ba-
revnou kartu velikosti karty 
kreditní, kde je nejenom barev-
ná fotografie navštíveného 
objektu, ale i jeho historie, 
otvírací doby a někdy i doporu-
čené další zajímavé informace. 
Tyto karty se prodávají ve vět-
šině případů v pokladnách 
jednotlivých objektů. Vydávání 
sběratelských karet je celosvě-
tovým fenoménem a vedle 
hokejistů, fotbalistů a jiných 
sportů existují tyto sbírky snad 
na všechny odvětví lidských 
činností. V oblasti světové 

turistiky byly pokusy o podob-
nou činnost pouze okrajové a 
myšlenka na spojení sběratel-
ské oblasti s celonárodní hrou 
je originální právě zde v České 
republice. Nejenom, že po 
navštívení objektu člověku 
zůstává pěkná památka s ba-
revnou fotografií, ale i pro děti 
je tato karta zdrojem informací 
technických, historických i 
obecných.  
Zároveň se tyto karty stávají 
historicky cennou sběratelskou 
relikvií a již dnes se tyto karty 
objevují na sběratelských bur-
zách.  
Kartu je možné ukládat do 
běžných vizitkovníků a její 
barevná stálost je překvapující. 
Navíc je odolná proti vodě a 
její informační hodnota je velmi 
vysoká. Hlavní devizou těchto 
karet jsou však hodnoty sběra-
telské a herní. Po navštívení 
alespoň čtyř objektů a zakou-
pení sběratelských karet se 
tajná hesla na nich  může tu-
rista  pokusit doplnit do křížo-
vek uvedených na internetu 
nebo k dostání v infocentrech 
KČT. Bude – li mít štěstí, najde 
třeba i poklad. 

Všechna místa v ČR včetně 
právě muzeí jsou důležitá pro 
naši činnost a proto jsme se 
rozhodli nabídnout i Vám za-
pojení do hry v rámci projektu 
ATLAS 2009. 
Celý proces je velmi jednodu-
chý. Stačí jedna fotografie, 
trochu odborného textu a zby-
tek zařídíme my. Jak vidíte na 
fotografiích máme v projektu 
již dnes mnoho muzeí a bude 
nám ctí a potěšením zařadit do 
systému další muzea podle 
Vašeho doporučení. Mimo 
muzeí máme v projektu také  
hrady, zámky, rozhledny, jes-
kyně , zoo, skanzeny, jaderné 
elektrárny, máme i vodní elek-
trárny a je samozřejmě naším 
cílem podchytit i jiné objekty 
samozřejmě za předpokladu, 
že návštěvník má co navštívit.  
Cena vydání 300 kusové série 
sběratelských karet je  5 040.-
Kč + DPH vč. reklamy tohoto 
systému, který běží již 4 roky a 
dodnes zahrnuje cca 500 míst 
po celé republice.  Prodejní 
cena těchto karet u Vás je cca 
7 500.-Kč vč. DPH. 

Aneta Ečeková Maršálová 
www.cestykehvezdam.cz 

Turistické karty „Cesty ke hvězdám“ 

Vláda na konci března přijala poslanec-
ký návrh zákona o zápisech vlastnic-
kých a jiných věcných práv k nemovi-
tostem a zákona o správních poplat-
cích. 
 Cílem schváleného návrhu je odstra-
nění nedostatků v platné právní úpravě 
a také navýšení poplatků při zápisu do 
katastru, které bude využito k urychle-
ní digitalizace katastrálních map.  
Novela přináší důležité změny potřebné 
pro každodenní fungování trhu s nemovi-
tostmi. Umožňuje podávat zápisy na jed-
notném elektronickém formuláři.  Tím by 
mělo dojít ke snížení počtu chybně poda-
ných žádostí.  
„Žádosti bude možné podávat po interne-
tu prostřednictvím tak zvaného inteligent-
ního formuláře, který automaticky využívá 
potřebné údaje z databáze katastrálních 

úřadů. Návrh navíc eliminuje dílčí nedo-
statky stávající úpravy, zejména odstraně-
ní možnosti duplicitního zápisu práva pro 
různé osoby a odstranění možnosti spe-
kulativního přerušení řízení o vkladu prá-
va,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič, který je jedním z předkladatelů 
novely. Návrh také ruší složitý způsob 
vymazání starých zástavních práv převza-
tých z pozemkových knih vedených do 
roku 1964.   
Součástí novely je navýšení poplatků za 
vklad, které předpokládá poplatek při zá-
pisu do katastru 500 korun za první ne-
movitost a 300 korun za každou další, tak 
aby se zmírnil nárůst poplatku u rozsáh-
lejších převodů vlastnického práva oproti 
původnímu návrhu. 
 Původní vládní návrh předpokládal plat-
bu 500 korun za každou zapisovanou 
nemovitost. Horní hranice poplatku je 

stanovena na 20.000 korun. Zvýšení při-
náší zanedbatelný vliv na realitní obcho-
dy. Digitalizace katastrálních map naopak 
přinese úspory při obstarávání podkladů o 
vlastnictví pro přípravu investic i v každo-
denních správních činnostech týkajících 
se pozemků a budov.  
Přínos pro státní rozpočet by podle minis-
tra po schválení návrhu dosáhl 360 milió-
nů korun ročně, což by bez problémů 
pokrylo výdaje na rychlejší digitalizaci 
katastrálních map, které nepřesáhnou 
240 milionů korun. 
V ČR jsou poplatky za vklady práv do 
katastru nemovitostí nejnižší v celé Evro-
pě, v průběhu posledních 15 let nebyly 
zvýšeny. K dnešnímu dni je digitalizováno 
38 % území ČR.  

Petr Vorlíček, 
Ministerstvo zemědělství 

Vláda odsouhlasila změny při zápisu do katastru nemovitostí 
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Do 24. dubna mohou občan-
ská sdružení, obce, školy či 
církevní osoby žádat o gran-
ty zaměřené na úpravy veřej-
ných prostranství a obnovu 
a ochranu krajiny. Žádaná 
částka může dosáhnout vý-
še až 200 tisíc korun. Pro-
gram Strom života Nadace 
Partnerství rozdělí s podpo-
rou společnosti Skanska 

celkem 2,3 milióny korun.  
Více informací o podmínkách 
získání grantu najdete na 
www.stromzivota.cz/granty. 
„Velký zájem bývá tradičně o 
granty na úpravu a ozelenění 
veřejných prostranství, jakými 
jsou návsi, hřiště, veřejné za-
hrady nebo parky. Podmínkou 
získání finančního příspěvku je 

zapojení veřejnosti do diskuse 
o budoucí podobě místa,“ uvá-
dí koordinátorka programu 
Strom života Miroslava Drobíl-
ková. „Právě v této souvislosti 
letos přicházíme s novinkou, 
kterou je  Cena Skanska udě-
lená za největší přínos pro 
místní komunitu. Jedním z 
hlavních kritérií pro výběr ví-
tězného projektu bude míra 
zapojení občanů a spolupráce 
s organizacemi v regionu,“ 
doplňuje Magdaléna Dobišová 
ze společnosti Skanska. 
Zeleň v urbanizovaném pro-
středí je citlivým tématem, a to 
nejen v souvislosti s kácením 
stromů. Důležité je proto ne-
skrývat problémy a už od za-
čátku rozhodovat a jednat spo-
lečně s místními obyvateli. 
Tento postup bývá označován 
jako komunitní plánování. 
„Nejprve jsme z projednávání s 
veřejností měli trochu obavy, 
ale nakonec se  nám potvrdilo, 
že čas a finanční prostředky 
vůbec nebyly vynaloženy zby-
tečně,“ shrnul před dvěma roky 
novou zkušenost se zapojením 
veřejnosti starosta obce Vavři-
nec-Veselice Miloš Novotný a 
vyjádřil tak zkušenost řady 
zastupitelů. 

Cílem všech v praxi uplatňova-
ných technik zapojení veřej-
nosti je předcházet nezájmu, 
konfliktům či vandalismu po-
mocí informovanosti, zapojení 
do rozhodování a spoluúčasti 
na něm. „Primárně jde o to, 
aby se lidem nedělo něco za 
zády. Pocit permanentní nedů-
věry občanů k politikům je 
zhoubný, ale řada radnic se jej 
bohužel nesnaží změnit. Po-
kud se ale zapojování občanů 
bere skutečně vážně a stane 
se dlouhodobě fungující sou-
částí kultury obce, může vést 
nejen k nezbytné důvěře, ale 
ke skutečnému sdílení cílů, k 
růstu komunity,“ zdůrazňuje 
Martin Nawrath z Nadace Part-
nerství, který působí jako facili-
tátor (moderátor) veřejných 
jednání. „Ti, kteří veřejné pro-
stranství každodenně využíva-
jí, jsou zároveň nejcennějšími 
nositeli nápadů a představ o 
podobě a funkcích těchto míst. 
Komunitní plánování v sobě 
skrývá příležitost podívat se na 
věc z celé řady úhlů – očima 
dítěte, pracujícího či seniora,“ 
doplňuje Miroslava Drobílková. 
    www.nadacepartnerstvi.cz 

Žádejte o grant a proměňte vaše okolí společně 

V letošním roce bude za finanční podpory Středočeského 
kraje vydána publikace mapující pověsti Voticka a okolí – 
České Sibiře. Kraj podpořil tuto publikaci částkou ve výši 
30 tis. Kč.  
Město Votice v současné době disponuje souborem více než 
60-ti pověstí z regionu, které byly nashromážděny díky pečlivos-
ti a mimořádného zájmu o místní historii v průběhu mnoha desí-
tek let kronikářem města panem Pavlem Pavlovským a jeho 
otcem. Část pověstí byla průběžně zveřejňována ve Votických 
novinách na pokračování. Některé byly zveřejněny v nejrůzněj-
ších publikacích vztahujících se k různě širokému geograficky 
vymezenému regionu. Pověsti však nebyly nikdy publikovány v 
souborné podobě ani v navrhovaném rozsahu. Publikace a její 
jednotlivé tematické bloky pověstí budou doplněny celobarevný-
mi ilustracemi vytvořenými akademickým malířem panem Vladi-
slavem Kaskou. Realizace projektu „Za pověstmi České Sibiře“ 
bude spolufinancována v rámci Fondu kultury Středočeského 
kraje roku 2009.                                            Lucie Krubnerová 

Dotace na podporu knižního 
vydání pověstí z Voticka 

Hostem konference bude mi-
mo jiné zástupce Evropské 
komise, která v rámci progra-
mu Inteligentní Energie pro 
Evropu podpořila tříletý projekt 
INTENSE, v jehož rámci akce 
proběhne. Úvodní slovo bude 
patřit radnímu Jihomoravského 
kraje, panu Mgr. Ivo Polákovi, 
který nad konferencí převzal 
oficiální záštitu. 
MAS Moravský kras je jedním 
z 28 partnerů projektu ze zemí 
střední a východní Evropy a z 

Německa, kteří se na projektu 
„Energeticky úsporná opatření 
v obecních bytech v zemích 
střední a východní Evropy“ 
podílí. 
„Je pro nás velkou ctí hostit 
více než padesát delegátů 
téměř z celé Evropy. Těšíme 
se na příklady dobré praxe v 
energeticky úsporné bytové 
výstavbě od partnerů z Ně-
mecka a věříme, že naše akce 
bude přínosem i pro obce v 
moravském krasu – členy MAS 

Moravský kras,“ shrnul očeká-
vání předseda MAS Moravský 
kras o.s. Miloslav Novotný, 
jinak též starosta obce Vavři-
nec. 
Cílem projektu je ovlivnit byto-
vou výstavbu na úrovni legisla-
tivy, technických norem, pláno-
vání a spotřebitelského chová-
ní.  
Partneři projektu chtějí podpo-
řit zavádění opatření pro úspo-
ry energie u novostaveb v Ji-
homoravském kraji a potažmo 
v celé střední a východní Evro-
pě, vybrat a přenést do České 
republiky příklady dobré praxe 
ze zemí „staré“ EU v oblasti 
úspor energií v budovách.  

Ambicí projektu je zvýšit pově-
domí veřejnosti o úsporách 
energie a v dlouhodobém hori-
zontu i poptávku po takových 
budovách v Jihomoravském 
kraji. 
Program konference a přihláš-
ka na konferenci jsou ke staže-
ní na stránkách www.mas-
moravsky-kras.cz.  

Ing. Jozef Jančo 

MAS Moravský kras pořádá v dubnu mezinárodní konferenci 
o úsporách energie v budovách ve střední a východní Evropě 
Ve čtvrtek 23. a v pátek 24 dubna se na zámek ve Křtinách 
sjedou z celé Evropy účastníci konference „Opatření na 
úspory energie v obcích a městech – právní podmínky a 
celostní plánování bytové výstavby“.  
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email: cpkp@cpkp.cz. Uzávěrka tohoto vydání byla 10. dubna 2009, distribuce od 10. dubna 2009. 
Příští uzávěrka je v úterý 5. května 2009.               www.venkovskenoviny.cz 
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Stránka  16 Venkovské noviny,  DUBEN 2009 , číslo 4  /  2009 

95. výročí sarajevského atentátu  
V letošním roce si připomínáme 95. výročí sarajevského atentá-
tu na Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu.  V rámci akcí 
„Rok 2009 ve znamení Františka Ferdinanda d´Este“ byla vyhlá-
šena jarní regionálně-historická soutěž pro žáky základních škol 
Středočeského kraje. Nejúspěšnější týmy získají volné vstupné 
do zámku Konopiště, vstupenky na vyhodnocení projektu Čistá 
řeka Sázava s účastí Anety Langerové, volné vstupné na Císař-
ské a královské manévry za účasti Františka Ferdinanda d´Este 
na Konopišti a mnoho drobných i sladkých odměn.  

Pro mladé lidi, pracovníky s mládeží, neformální skupiny mladých           
a další zájemce z řad veřejnosti připravila Česká národní agentura 
Mládež a regionální konzultant programu v Olomouckém kraji jedno-
denní, bezplatný seminář, který představí největší grantový program 
EU na podporu volnočasových aktivit mladých lidí 

MLÁDEŽ V AKCI 
Kdy a kde: ve čtvrtek 16. 4. 2009 od 9:30 hod.  

ve Vlastivědném muzeum v Šumperku (Hlavní třída 342/22). 
Zájemci se mohou přihlásit na rk-olomoucky@mladezvakci.cz nebo  

získat podrobnější informace na telefonu 731 402 119  


