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Vzdělávací projekt Cesty za informacemi 
pro Moravu podpořený v rámci Programu 
rozvoje venkova (III.3.1. Vzdělávání a 
informace) se pomalu blíží k cílové pásce. 
Projekt realizuje Centrum pro komunitní 
práci střední Morava ve spolupráci s orga-
nizací MOS pro své patrnerské mikroregi-
ony a místní akčními skupiny.  
Díky tomuto projektu se mohou nejen 
realizovat odborné semináře, ale i pravi-
delně vycházejí Venkovské noviny. Z cel-
kového počtu šestnácti vzdělávacích akcí 
(z toho dvě studijní cesty) již zbývá zreali-
zovat poslední.  
V pátek 11.12.2009 se v obci Hovězí na 
území MAS Valašsko-Horní Vsacko usku-
tečnilo předposlední vzdělávací akce pro-

jektu, a to na téma agroturistika. Jedná se 
o téma, které je pro místní aktéry regio-
nálního rozvoje velmi důležité. Předpokla-
dy pro rozvoj agroturistiky má region vel-
mi dobré, je jen potřeba tento potenciál 
správně rozvíjet. Samotný seminář zahr-
noval teoretickou i praktickou část, které 
účastníky provedly formami venkovské 
turistiky a principem fungování ekologic-
kých farem. Důležitým bodem semináře 
byla také problematika destinačního ma-
nagementu a marketingu cestovního ru-
chu. 
Poslední vzdělávací akce projektu se 
uskuteční hned brzy po vánočních svát-
cích a Novém roce. Partnerem této akce 
je MAS Severní Chřiby a Pomoraví, v 
jejichž regionu uspořádáme dne 

15.1.2010 poslední semi-
nář na téma Teorie ko-
munikace-práce s médii-tvorba tiskových 
zpráv. Tato akce bude zaměřena přede-
vším na zástupce veřejné správy, není 
ovšem vyloučena ani účast aktivních čle-
nů a spolupracovníků této místní akční 
skupiny. Cílem semináře je účastníkům 
ozřejmit dovednosti facilitace, práce s 
veřejností a s médii, sebeprezentace či 
psaní tiskových zpráv. 
Seminář se uskuteční od 9 do 15 hodin. 
Pokud máte zájem zúčastnit se, tak se 
hlaste buď přímo na kontaktních místech 
spolupořádajících regionálních organizací 
nebo na zdenek.zivala@cpkp.cz     CpKP 

Projekt Cesty za informacemi pro Moravu finišuje 
posledními semináři 

Rok 2009 byl v Bratrušíně spojen s pojmem „hřiště“. První bylo dětské, které bylo doplněno o hrací prvky, díky nimž je více využí-
váno. Druhým hřištěm je tenisový kurt. Vše začalo nevinným žertem: „Obec máme opravenou, teď už nám chybí jen tenisový 
kurt!“  Netušili jsme, do čeho se vrháme, kolik práce a úsilí nás to všechno bude stát. Velké poděkování za dokončení antukového 
kurtu patří brigádníkům za stovky odpracovaných hodin, městu Bystřice nad Pernštejnem za finanční podporu.   

Ohlédnutí za rokem 2009 v Bratrušíně 

MVDr. Pavel Koukal 
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V listopadu (4. a 18. 11. 
2009) připravilo vedení měs-
ta Mšena ve spolupráci s 
Komisí MA21 pro své obča-
ny další veřejná setkání.  
Po proběhlých veřejných dis-
kusích k parkování, revitalizaci 
krajiny a sociálním službám 
byla tentokrát tematicky zamě-
řena na hodnocení mšenského 
Strategického rozvojového 
plánu, který byl zpracován se 
zapojením veřejnosti a schvá-
len Zastupitelstvem v červenci 
2008.  
Cílem veřejných setkání bylo 
1. informovat mšenskou ve-

řejnost o plnění strategic-

kého dokumentu v období 
2008-2009; 

2. ve spolupráci s občany 
navrhnout a doporučit 
Zastupitelstvu akční plán 
rozvoje na dvouleté obdo-
bí 2010-2011. 

Do příprav se zapojili nejen 
pracovníci MěÚ, členové Ko-
mise MA21 a jednotliví zastu-
pitelé, ale s organizací po-
mohla i skupina žáků ZŠ Mše-
no i místní spolky, např. výbor-
ný medovník a perníčky zde 
prezentovaly místní včelaře. 
Akce, které se setkaly se zá-
jmem občanů i jejich pozitiv-
ním hodnocením, jsou součás-

tí projektu Místní agenda 21 
pro udržitelný rozvoj města 
Mšena, na který město pro 
období listopad 2009 - srpen 
2011 získalo dotaci z Revolvin-
gového fondu MŽP ČR.  Město 
Mšeno se v r. 2008 zapojilo do 
celonárodní sítě Místní agendy 

21 a během roku 2009 se z 
kategorie „Zájemci“ zařadilo na 
základě splnění kritérií kvality 
do kategorie „D“ mezi 17 
úspěšných měst a obcí. 

Hanka Vlčková, 
o.s. ZAHRADA 

V úterý 1. prosince se v setká-
vacím centru „Haus zur Aussa-
at“ v bavorském Neukirchenu 
beim heiligen Blut konalo pra-
videlné česko-německé setká-
ní přeshraničního sdružení 
Královský hvozd. Více než 50 
českých a německých účastní-
ků – zástupců obcí, sdružení a 
dalších zájemců o dění v regi-
onu Královský hvozd na Šu-
mavě a v Bavorském lese se 
sešli na tomto setkání, aby se 
dozvěděli o aktualitách, které 
se v rámci oboustranné spolu-
práce plánují či již probíhají.  
Členy sdružení Královský 
hvozd je pět bavorských a 
sedm českých sousedících 
obcí, na české straně s přiro-
zeným centrem v Nýrsku na 
Šumavě. Sdružení společně 
podporuje rozvoj jednotlivých 
obcí, cestovní ruch a ochranu 
životního prostředí. Zásadními 
společnými projekty z minulých 
let je oprava budovy městské 
knihovny v Nýrsku, kde bylo 
zřízeno setkávací centrum a 
Vybudování běžecké stezky z 
Hamrů do Rittsteigu. O sou-
časných aktivitách informují 
s t ránky www.ekoregion-
uhlava.cz. 
Přeshraniční spolupráce v 
Královském hvozdu probíhá již 

od počátku devadesátých let a 
je zde přirozenou součástí 
aktivit v oblasti rozvoje obcí, 
kultury, umění a ochrany život-
ního prostředí. Vzájemná pře-
shraniční setkávání se za tu 
dobu proměnila z oboustranné 
zvědavosti ve vřelá přátelství, 
kde mnohdy ani není třeba 
jazykových znalostí pro vzá-
jemné porozumění.  
Úterní setkání bylo zaměřeno 
na představení aktivit s význa-
mem pro celé území Králov-
ského hvozdu a jeho soused-
ních území. V úvodu programu 
vystoupili zástupci okresního 
úřadu Cham, paní Isabella 
Bauer a pan Markus Lember-
ger, kteří představili dlouhodo-
bé přeshraniční aktivity okres-
ního úřadu Cham. Podstatnou 
část svého vystoupení věnova-
li prezentaci projektu „Impulz 
Bavaria-Bohemia“. Cílem toho-
to projektu je vzdělávání, vý-
měna informací a společný 
vývoj technologií v rámci ob-
lasti hospodářského rozvoje 
příhraničních oblastí Plzeňské-
ho kraje a Bavorska.   
Další z řečníků pan Hans Ei-
bauer, následně představil 
aktivity Centra Bavaria-
Bohemia v Schönsee. Toto 
česko-německé informační a 

kulturní centrum 
zprostředkovává již 
několik let přeshra-
niční kontakty a 
partnerství přede-
vším v oblasti kultury, a to 
zejména prostřednictvím inter-
netové přeshraniční platformy 
www.bbkult.net.   
Druhá část setkání byla věno-
vána především aktivitám a 
projektům z oblasti cestovního 
rouchu. Pan Josef Altmann z 
informačního centra obce 
Eschlkam představil pravidelné 
pěší a cyklovýlety z Bavorska 
do Čech a česko-německá 
setkání hudebníků, která jsou 
pořádána v rámci Česko-
bavorského týdne. Pan Haymo 
Richter ze Spolku Bavorského 
lesa následně promítl účastní-
kům setkání snímky z přírodně 
atraktivních úseků turistických 
stezek v Královském hvozdu. 
V rámci semináře se představi-
la také plzeňská odbornice na 
cyklostezky a cyklotrasy paní 
Radka Žáková, která osazen-
stvo informovala o chystané 
mezinárodní „stezce Železné 
opony“. Více informací se zá-
jemci dovědí přímo u Radky 
Žákové prostřednictvím kon-
taktů, které jsou uvedeny na 
www.cykloRadka.cz. Poslední 

prezentovanou aktivitou byla 
chystaná česko-německá pub-
likace o tematických přeshra-
ničních turistických stezkách v 
Královském hvozdu, jejíž auto-
rem je pan Alois Frisch z obce 
Eschlkam. 
Závěrem se účastníci odebrali 
ke společnému občerstvení a k 
živým debatám a rozhovorům 
o tom, co ještě je v jednotli-
vých obcí nebo sdruženích v 
české i v bavorské části Krá-
lovského hvozdu nového. Již 
nyní se všichni zájemci mohou 
těšit na další setkání Králov-
ského hvozdu, které se bude 
konat na konci jara 2010 v 
Nýrsku a tematicky se bude 
věnovat dalším kapitolám z 
historie i současnosti Králov-
ského hvozdu.  
Setkání je spolufinancováno z 
Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj Evropské unie, 
Investice do Vaší budoucnosti. 
Realizuje Centrum pro komu-
nitní práci západní Čechy. 

Monika Ženíšková 

V Královském hvozdu je zájem o česko-německou spolupráci 

Město Mšeno a udržitelný rozvoj 



Strá nk a  3 Venkovské noviny,  PROSINEC 2009, číslo 12 / 2009 

Co umístěním svých produktů 
do databáze získáte? Umístě-
ním svých produktů do databá-
ze získáte nejen dobré refe-
rence, ale především podpoří-
te jejich další propagaci a vyu-
žití. Třeba právě Váš produkt 
bude díky databázi rozšířen a 
aplikován po celé ČR a Vy, 
jako jeho autoři, získáte nejen 
„dobré jméno“, ale i nečekané 
možnosti s takto úspěšným 
produktem dále pracovat, zdo-
konalovat ho a aktualizovat pro 

potřeby nových uživatelů nebo 
vyvíjet na jeho základě opět 
nové inovace. 
Prosíme Vás také o předání 
informace o databázi Vašim 
partnerským organizacím, kte-
ré působí v oblasti zaměstna-
nosti, sociálního začleňování a 
rovných příležitostí. 
Databáze byla zveřejněna 1. 
prosince 2009, k čemuž MPSV 
vydalo tiskovou zprávu. Data-
báze byla vytvořena z iniciativy 

Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR a nabízí přístup k bez-
platnému využití inovativních 
nástrojů na podporu zaměst-
nanosti, které byly díky pro-
středkům z ESF v ČR dosud 
vyvinuty nebo do ČR přenese-
ny ze zahraničí.  
Všechny produkty je možné si 
na stránkách databáze produk-
tů ESF prohlédnout či stáhnout 
k bezplatnému využití. Jakáko-
liv organizace či instituce 
(NNO, vzdělávací zařízení, 
škola, úřad práce i komerční 
firma) může tyto produkty 
zdarma převzít a využít při své 
vlastní práci, např. při přípravě 
a realizaci nových projektů 
financovaných z vlastního roz-
počtu nebo z prostředků ESF. 
Umístěné produkty je v data-
bázi možné i komentovat a 

hodnotit a zapojit se tak do 
diskuse o přínosu těchto ino-
vací nebo potřebě inovací dal-
ších.   
V současnosti databáze obsa-
huje na 350 inovativních pro-
duktů Programu Iniciativy Spo-
lečenství EQUAL v ČR a dále 
odkazy na webové stránky 
vybraných národních systémo-
vých projektů realizovaných v 
rámci OP RLZ a JPD 3. Data-
báze je připravena k naplnění 
o další inovativní produkty 
jednak vytvořené v rámci gran-
tových projektů OP RLZ a JPD 
3 a jednak o produkty, které 
vzniknou v projektech OP LZZ. 
Další informace naleznete na: 
esfdb.esfcr.cz/o-databazi. 

Jan Blahůšek 

Inspirujte se v nové Databázi produktů z projektů ESF 
MPSV spustilo na internetu Databázi produktů ESF na adre-
se http://esfdb.esfcr.cz, jejímž cílem je propagace, další 
šíření a využití inovativních výsledků programů ESF. Záro-
veň bychom Vás rádi vyzvali k zaslání dalších inovativních 
produktů, které Vaše organizace vytvořila v rámci progra-
mu OP RLZ (příp. i JPD3), k umístění do této databáze. Po-
stup pro určení inovativního produktu a jeho zaslání na ŘO 
je uveden zde: http://esfdb.esfcr.cz/zasilani-produktu. 

Zlepšení životních podmínek obyvatel, 
šetrný rozvoj území i ochrana přírody a 
krajiny – to je hlavní cíl Krajinných inte-
grovaných plánů rozvoje (KIPR), jejichž 
základní parametry dnes na návrh minist-
rů životního prostředí a místního rozvoje 
schválila vláda. Plán na rozvoj krajinného 
integrovaného plánování se týká všech 
takzvaných specifických oblastí. Ministři 
rozhodli, že pilotní ověřovací projekt pro-
běhne v oblasti Šumavy.  
„Jde o významný krok, který pomůže řešit 
problematiku regionálního rozvoje kom-
plexně a především pomůže zlepšit kvali-
tu života místních lidí. Je důležitý  i pro 
ochranu vzácné přírody, tu totiž nelze 
zajistit bez pomoci lidí, kteří v daném úze-
mí žijí. Na příkladu Šumavy chceme uká-
zat, že dlouhodobého udržitelného rozvo-
je lze dosáhnout i v tak komplikovaném a 
specifickém regionu. Současně obce v 
národním parku podporujeme i jinými 
způsoby,“ konstatuje ministr životního 
prostředí Jan Dusík.  
Komplexní přístup k území umožní v mik-
roregionech čerpat dotace na projekty 
kombinací několika operačních programů. 
Projekty, které budou součástí Krajinného 
integrovaného plánu rozvoje, budou bo-
dově bonifikovány (10 %) v operačních 

programech  relevantních resortů. Zave-
dením integrovaných plánů zároveň dojde 
k větší koordinaci při čerpání evropských i 
národních prostředků a k dosažení vyšší-
ho účinku vynaložených peněz. V součas-
ném programovacím období proběhne 
pilotní projekt na Šumavě, v dalším pak i 
v ostatních specifických oblastech.  
Systém operačních programů je nyní ori-
entován sektorově. To se zejména u regi-
onů se zvýšenými nároky na koordinaci 
udržitelného rozvoje  jeví jako významná 
překážka pro efektivní využívání evrop-
ských fondů. Tato území, pokrytá převáž-

ně malými obcemi, se navíc vyznačují 
slabou schopností a kompetencí o dotace 
žádat, případně je předfinancovat a spo-
lufinancovat. Řada projektů je realizována 
izolovaně, bez územní, věcné a časové 
vazby na jiné aktivity v území. Krajinné 
integrované plány rozvoje představují 
integrující a mezioborový přístup vlády k 
podpoře rozvoje území dle principů udrži-
telného rozvoje (tedy pomocí vzájemné 
provázanosti všech tří pilířů udržitelného 
rozvoje: životního prostředí, ekonomiky a 
společnosti).  

Petra Roubíčková 

Vláda našla způsob jak zlepšit život lidí 
v mikroregionech: testovat se bude na Šumavě 
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Zejména o budoucnosti roz-
voje venkovských regionů, 
obcí a zemědělců po roce 
2013 diskutovali účastníci 
dvoudenní národní konfe-
rence Venkov 2009 v Holešo-
vě.  
Aktéři z vesnic sdružení v Ce-
lostátní síti pro venkov zhod-
notili roční fungování sítě, sou-
časný stav naplňování politiky 
ministerstva zemědělství ve 

prospěch venkova, formulovali 
cíle organizací, které působí 
na venkově v nejbližším obdo-
bí, a zamýšleli se nad základ-
ními principy politiky pro ven-
kov pro období 2013-2020.  
„Celostátní síť pro venkov by 
měla sloužit jako platforma pro 
setkávání, partnerskou diskusi 
a výměnu zkušeností všech 
aktérů rozvoje venkova, ke 
kterým by měl být zachován 

rovný přístup bez zvýhodňová-
ní některého ze sektorů resp. 
pilířů zemědělské politiky,“ 
uvedl vrchní ředitel sekce roz-
voje venkova ministerstva ze-
mědělství Ing. Pavel Sekáč. 
Národní konference se zúčast-
nili nejen zástupci ministerstva 
zemědělství a jím zřizovaných 
agentur pro zemědělství a 
venkov a platební agentury 
SZIF, ale také vrcholní zástup-

ci ministerstva pro místní roz-
voj a profesních organizací 
jako je Národní síť místních 
akčních skupin, Spolek pro 
obnovu venkova, Agrární ko-
mora a Národní observatoř 
venkova. Konference byla rea-
lizována pod hlavičkou Celo-
státní sítě pro venkov a spolu-
financována z Evropského 
zemědělského fondu pro roz-
voj venkova.                     TSu 

Na národní konferenci Venkov 2009 v Holešově 
se jednalo o dalších možnostech rozvoje venkova 

Účastníci národní konference Venkov 
2009, kteří se sešli ve dnech 18. a 19. 
listopadu v Holešově pod hlavičkou Celo-
státní sítě pro venkov zřizované Minister-
stvem zemědělství ČR a jeho hlavními 
partnery Spolkem pro obnovu venkova, 
Agrární komory, Národní sítě MAS a Ná-
rodní observatoře venkova pod záštitou 
hejtmana Zlínského kraje a města Hole-
šov v regionu MAS – Partnerství Moštěn-
ka, formulovali tyto základní cíle svého 
společného úsilí ve prospěch rozvoje ven-
kov v následujícím období: 
Vesnice 
1) Řešení rozpočtového určení daní 
2) Řešení složité administrativy a byro-

kracie 
3) Řešení Programu rozvoje venkova 

(zjednodušení pravidel a zvýšení obje-
mu financí pro venkov) 

4) Řešení uznatelnosti DPH (proč vybírat 
od obcí?) 

5) Komplexní pozemkové úpravy 
 
Zemědělci 
1) Je nezbytné vypracovat prorůstovou 

koncepci českého zemědělství – 
skončit s politikou ode zdi ke zdi 

2) Vyrovnat podmínky společné země-
dělské politiky EU mezi starými a no-
vými zeměmi 

3) Vyrovnat doplňkové národní platby 
(TOP UP) i národní dotace do plné 
výše 

4) Přijmout nezbytná opatření k udržení 

agrárních komodit ohrožených enorm-
ními výkyvy na trhu 

5) Přijmout razantní opatření proti ubývá-
ní půdního fondu 

 
Regiony 
1) Součinnost regionů (místních akčních 

skupin) s platební agenturou SZIF v 
rámci realizace osy IV Programu roz-
voje venkova (PRV) bude založena na 
vzájemné důvěře a partnerské komu-
nikaci a sdílení metodik a postupů. 
Přístup platební agentury musí být 
koordinovaný a jednotný v rámci celé 
ČR.  

2) NS MAS by se ve spolupráci s řídícím 
orgánem měla nadále podílet na sys-
tematickém zjednodušování pravidel 
osy IV a jejich přibližování sedmi prin-
cipům LEADER, především inovativ-
nosti, víceodvětvovému navrhování a 
partnerství. MAS, řídící orgán i plateb-
ní agentura by si měly být neustále 
vědomy významu těchto principů a 
trvat na jejich uplatňování.  

3) Významná pozornost by měla být dá-
na přípravě a uplatnění metody LEA-

DER 2013-2020, kdy by programový 
dokument a prováděcí pravidla měla 
reflektovat dosavadní zkušenosti a NS 
MAS ČR by měla mít zásadní slovo 
při jejich formulaci. 

4) LEADER by neměl být jen kombinací 
opatření os I-III PRV, ale především 
přidanou hodnotou, kterou spatřujeme 
v inovativnosti. Inovativnost ze své 
podstaty není dopředu definovatelná, 
proto nelze pravidla omezovat kon-
krétními výčty. 

5) Nutnost předfinancování výrazně limi-
tuje realizace osy IV, jejíž prioritou je 
především podpora malých venkov-
ských subjektů.  

Celostátní síť pro venkov by měla sloužit 
jako platforma pro setkávání, partnerskou 
diskusi a výměnu zkušeností všech aktérů 
rozvoje venkova, ke kterým by měl být 
zachován rovný přístup bez zvýhodňování 
některého ze sektorů resp. pilířů zeměděl-
ské politiky. MAS, které sdružují obce, 
podnikatele a neziskové organizace, by 
měly hrát významnou roli při seznamová-
ní partnerů sítě s nezemědělskými problé-
my venkova. 
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V letošním roce předložily tři 
partnerské místní akční skupi-
ny z Moravy – MAS Regionu 
Poodří, MAS Moravský kras a 
MAS Moravská cesta v rámci 
7. kola výzvy Programu rozvo-
je venkova, v opatření IV.2.1. 
a) Realizace projektů národní 
spolupráce 2 projekty.  
MORAVSKÁ BRÁNA DO EV-
ROPY NOVÉ VENKOVSKÉ 
MUZEA A EXPOZICE  
Zapojení partnerů: 
• Muzeum historie a tradic 

Bouzovska – Bouzov (MAS 
Moravská cesta) 

• Muzeum historie zámku 
Bartošovice – Bartošovice 
(MAS Regionu Poodří) 

• Muzeum řemesel – Sene-
tářov (MAS Moravský kras) 

Hlavním záměrem projektu 
spolupráce je rozvoj partner-
ství tři MAS ze tří moravských 

krajů, která byla formálně stvr-
zena v listopadu 2007 a po-
stupně se rozvijí v koordinaci 
nejrůznějších aktivit. Hlavním 
předmětem projektu spoluprá-
ce je vytvoření inovativního 
produktu – obnova tří stávají-
cích objektů pro nové venkov-
ské expozice a muzea, jejich 
místní propagaci formou info-
cedulí, návazných pěších tras 
a meziregionální vzájemnou 
propagaci v partnerských regi-
onech. 
Celkové náklady projektu 
4.919.000,– Kč 100,0% 
• Muzeum Bouzovska 

1.994.000,– Kč 40,5% 
• Muzeum Bartošovice 

1.460.000,– Kč 29,7% 
• Muzeum Senetářov 

1.465.000,– Kč 29,8% 
Funkci koordinační MAS, tz. 
garantem projektu je MAS 

Moravská cesta (Litovelské 
Pomoraví, o.s.). 
MORAVSKÁ BRÁNA DO EV-
ROPY – MAPOVÁNÍ A STU-
DIE OBNOVY TECHNICKO-
HISTORICKÝCH PAMÁTEK 
NA VENKOVĚ 
Hlavním předmětem projektu 
spolupráce je zmapování 
všech zachovaných i zaniklých 
technicko-historických pamá-
tek na území všech tří míst-
ních akčních skupin, vypraco-
vání studií obnovy a využití 
těch nejzajímavějších pamá-
tek, s návaznosti na oživení 
cestovního ruchu a tím zajiště-
ni vyšší atraktivity venkov-
ských oblastí a kvality života.  
Součástí projektu budou vzdě-
lávací akce k podpoře využití 
památek v cestovním ruchu a 
stejně jako v předchozím pro-
jektu dojde na meziregionální 
vzájemnou propagaci v part-
nerských regionech. 
Zmapování a studie obnovy 
respektive využiti těchto pamá-
tek (místní produkce, původní 
řemesla, historické expozice, 
atd.) přispěje k rozvoji cestov-
ního ruchu a ke zvýšení kvality 
života na venkově. Důležitým 

předpokladem obnovy technic-
kých památek a jejich násled-
ného využití, je kromě zmapo-
vání především jejich publicita 
a propagace, což společně se 
vzděláváním aktérů venkova, 
bude výrazný krok k tomu, jak 
tyto památky oživit a využít k 
rozvoji cestovního ruchu. Ces-
tovní ruch přináší prospěch 
širokému okruhu hospodář-
ských odvětví. V této situaci 
představuje rychle se rozvíjejí-
cí cestovní ruch zdání možné 
prosperity. Mohl by tak společ-
ně se vzrůstajícím zájmem o 
technicko-historické dědictví 
poskytnout mnoha venkov-
ským a odlehlým oblastem v 
Evropě potřebnou pomoc. 
Celkové náklady projektu 
3.242.000,– Kč 100,0% 
• MAS Regionu Poodří 

1.206.000,– Kč 37,2% 
• MAS Moravská cesta 

918.000,– Kč 28,3% 
• MAS Moravský kras 

1.118.000,– Kč 34,5% 
Funkci koordinační MAS, tzn. 
garantem projektu je MAS 
Regionu Poodří, o.s. 

MAS Moravský kras o.s. 

MAS Moravská cesta: Projekty spolupráce schváleny! 

Ve dnech 18. – 19. 11. 2009 
se do Vlašimi sjeli pedago-
gové z celého Středočeské-
ho kraje na „IX. Pedagogic-
kou konferenci Výchova a 
vzdělávání pro život“. Konfe-
rence probíhala v Podblanic-
kém ekocentru ČSOP Vlašim 
a zúčastnilo se jí téměř 100 
pedagogů.  
Učitelé byli vděčni za pestrou 
škálu praktických volitelných 
dílen. Načerpali zde novou 
inspiraci, náměty i informace, 
jak začleňovat ekologickou 
(environmentální) výchovu do 
školní výuky. 
První den konference byl ur-
čen pro učitele mateřských 
škol a 1. stupně základních 
škol. Druhý den pak pro peda-

gogy 2. stupně základních škol 
a středních škol.  
Nejlépe účastníci 1.dne hodno-
tili dílnu Ivy Valtrové nazvanou 
Království kořenářky Háty, 
která prostřednictvím pohádky 
a zážitkové metody seznamo-
vala s jednotlivými druhy léči-
vek. Značný úspěch měla také 
dílna „Otvírání studánek“, kde 
lektorka Helena Nováčková 
představila celoroční projekt, 
pojatý jako hravý kurz základů 
péče o životní prostředí. Velký 
zájem byl  také o „Šnečí závo-
dy“, nebo o  dílnu s názvem 
„Šel Janeček na kopeček..“, 
kde si účastníci mohli vyzkou-
šet práci s ovčím rounem. 
Velice dobře byla 2. den hod-
nocena diskusní dílna o ekolo-

gické etice, vedená Mgr. T. 
Matějčkem z PF UK v Praze. 
Další dílny se týkaly základů 
krajinné ekologie, obnovitel-
ných zdrojů a úspor energie. 
Praktické aktivity a náměty pro 
výuku přinesli také dílny Mgr. 
Jana Vrtišky – „Ekologická 
stopa“ a „Les a klimatické 

změny“, lektorované Mgr. J. 
Kindlmannovou ze Sdružení 
TEREZA v Praze.  
Pedagogickou konferenci spo-
lufinancoval Evropský sociální 
fond (ESF) a státní rozpočet 
ČR. 

Ing. Jana Dufalová 

Stovka pedagogů z celého kraje přijela na konferenci do Vlašimi  

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 10. listopadu 
2009 schválil 17 Žádostí o dotaci v rámci sedmého kola 
příjmu žádostí (9.6. - 29.6.2009) Programu rozvoje venkova 
– opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce v celkové 
výši podpory 62.792.918.- Kč. Mezi schválenými projekty 
jsou i 2 projekty ve kterých jsme zapojeni jako patrnerská 
MAS. 
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Požadovaná dotace činí cel-
kem přes 6,1 milionu korun, 
přičemž pro letošek mohla 
MAS Region Pošembeří roz-
dělit více než 8,6 milionu ko-
run. Rozdíl ve výši cca 2,5 
milionu korun bude převeden 
do příštího roku a navýší se 
tak prostředky pro další výzvy.  
Co se tedy stane, pokud SZIF 
uzná schválené projekty jako 
příjemce dotace? 
V Úvalech se mohou těšit na 
rekonstrukci veřejného pro-
stranství před základní školou, 
školní jídelnou a v okolí přileh-
lých zastávek autobusů. Úval-
ský Český rybářský svaz hodlá 
dostavět klubovnu a dojde 
rovněž na opravu hasičské 
zbrojnice. 
V základní škole Na Vyhlídce v 
Českém Brodě se žáci dočkají 
výměny oken a vnějších dveří, 

sportovci se mohou těšit na 
rekonstrukci šaten ve sportov-
ním areálu na Kutilce, dětem v 
MŠ Sokolská udělá radost 
nové hřiště a obyvatelům 
Škvárovny sadovnické úpravy 
místního parku. V Českém 
Brodě rovněž dojde k rozšíření 
prostor ve Zvonici, kde o.s. 
Leccos provozuje nízkopraho-
vý klub pro mládež. A fotbalo-
vé hřiště v Liblicích zažije ob-
novu trávníku, dostane nové 
lavičky a zábradlí za brankami. 
Obec Chrášťany hodlá opravit 
místní komunikaci na návsi a 
vybudovat tři dětská hřiště – v 
Chrášťanech, Bylanech a Cho-
touni. Obec Hradešín se chys-
tá na výstavbu nových chodní-
ků, které propojí novou a sta-
rou zástavbu. V Tismicích, 
Doubravčicích i Rostoklatech 
se pustí do rekonstrukce kul-
turních domů. 

Zatím jediný odvážný podnika-
tel, který přihlásil svůj projekt, 
žádá o příspěvek na pořízení 
stínící technologie a tepelné 
clony ve skleníku. Dva další 
projekty se týkají vzdělávání – 
občanské sdružení Leccos 
bude vzdělávat poskytovatele 
sociálních služeb. A občanské 
sdružení Prostor chce mj. pro-
vázat síť služeb poskytova-
ných dětem a mládeži na Čes-
kobrodsku. 
Z 19 přihlášených projektů byl 
jeden od podnikatele, devět 
projektů připravila občanská či 
zájmová sdružení a devět ob-
ce. Více než jeden projekt po-
dalo město Úvaly, Český Brod, 
Obec Chrášťany a o.s. Leccos.  
Do roku 2013 bude MAS Regi-
on Pošembeří vyhlašovat roč-
ně až tři podobné výzvy s cí-
lem rozdělit mezi projekty cel-
kem až 50 milionů korun. 
Podrobnosti lze rovněž nalézt 
na nových internetových strán-
kách www.posemberi.cz.  
Region Pošembeří o celkové 
rozloze přes 252 km2 se na-
chází ve Středočeském kraji, v 
okrese Kolín. Do Pošembeří 

spadá 37 obcí s celkovým po-
čtem obyvatel přes 33 tisíc. 
Jeho území se rozkládá od 
Šestajovic a Sibřiny na západě 
území, přes Úvaly, Český Brod 
až po Chrášťany na východě.  
Místní akční skupina (MAS) 
Region Pošembeří je sdružení 
obcí, neziskových organizací a 
podnikatelů z uvedené oblasti. 
Spojuje je nejen vazba k povo-
dí říčky Šembery, ale rovněž 
chuť region rozvíjet pro spoko-
jený život místních lidí, ale i 
pro časté návraty cestovatelů z 
blízka i z daleka. 

Štěpánka Šoupalová 

Všechny přihlášené projekty mají šanci na podporu 
ČESKÝ BROD/REGION POŠEMBEŘÍ – Všech 19 projektů 
přihlášených do první výzvy iniciativy LEADER v Regionu 
Pošembeří je stále ve hře. Výběrová komise místní akční 
skupiny (MAS) všechny vybrala a postoupila je ke schvále-
ní Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu 
(SZIF).Ten by měl rozhodnout nejpozději na začátku února 
2010. 

Projekty na vzdělávání podpo-
řené v rámci fiche 5 – Stavíme 
na rodině a mládeži se rozběh-
ly prvními semináři. V Sázavě 
Mateřské centrum PUTTI za-
čalo keramickým kurzem pro 
začátečníky a Mateřské cent-
rum Hvězdička zahájilo vzdělá-
vání v pondělí 26. října 2009 
kurzem Výroby šperků, korálků 
a drobných předmětů.  
Plány na výstavbu naučných 
stezek v zámeckém parku na 
Jemništi i v Roudném jsou blíž 
ke své realizaci. Obě stezky 

byly doporučeny k financování 
a jejich realizace může začít. 
Další finanční prostředky byly 
rozděleny mezi projekty se 
zaměřením na ochranu a roz-
voj kulturního dědictví. Byl 
podpořen projekt na rekon-
strukci vodárenské věže v Čer-
čanech občanského sdružení 
Posázavský Pacifik a také 
projekt na opravu kapličky v 
Hrzíně, který leží ve správním 
území obce Ratměřice. Zají-
mavým projektem, který byl 
podpořen v páté výzvě, je ma-
pování výtvarného umění na 

Podblanicku. Tento projekt 
bude realizovat Okresní sdru-
žení ČSOP Benešov. 
Žadatelé podpořených inves-
tičních projektů z fiche 2 – 
Poznejte to u nás a fiche 4 – 
Ctíme svou minulost se sejdou 
na semináři dne 2. listopadu 
2009 od 10 hodin v zasedací 
místnosti společnosti Posázaví 
o.p.s. Zde budou seznámeni s 
jednotlivými postupy, které 
žadatele budou čekat v průbě-
hu realizace jejich projektů. Na 
semináři se bude probírat, jak 
správně udělat výběrové řízení 
na dodavatele, jaké náležitosti 
mají mít faktury za provedenou 
práci, jak a kdy se mohou udě-
lat změny projektů. Prostor 
bude i na dotazy žadatelů. 
„Všem žadatelům přeji pevné 

nervy, bezpro-
blémovou a 
p o h o d o v o u 
realizaci podpo-
řených projektů 
a úspěšné do-
končení projektů,“ uvedla ma-
nažerka pro realizaci SPL Ma-
rie Škvorová. 
Obecně prospěšná společnost 
Posázaví (Posázaví o.p.s.) 
vznikla v březnu roku 2004. Ve 
spolupráci se svazky obcí, 
orgány samosprávy, podnika-
telskými subjekty a neziskový-
mi organizacemi usiluje o roz-
voj a propagaci Posázaví jako 
místa s vysokým turistickým 
potenciálem a zároveň místa 
pro kvalitní život obyvatel regi-
onu.  

Marie Škvorová 

Další podpořené projekty jsou na začátku své realizace 
Doporučené projekty v 5. výzvě Strategického plánu Leader 
2007 – 2013 (SPL) byly registrovány na Státním zeměděl-
ském intervenčním fondu v Praze dne 12. října 2009. Všech 
sedm projektů, které úspěšně prošly schvalovacím proce-
sem v Místní akční skupině Posázaví (MAS), jsou na začát-
ku své realizace.  

Venkovské noviny,  PROSINEC 2009 , číslo 12 /  2009 



Strá nk a  7 

„V září 2009 proběhla první 
výzva na předkládání žádostí o 
dotaci, rozdělovalo se nece-
lých 10 milionů Kč. Peníze 
jsou určeny na rozvoj Podli-
panska, což je 54 obcí na Ko-
línsku, Nymbursku a Černo-
kostelecku. O dotaci žádali 
zejména obce, neziskové or-
ganizace a podnikatelé“, vy-
světluje realizační manažerka 
Jana Havelková a hned dopl-
ňuje několik čísel: „V rámci 
zářijové výzvy MAS Podlipan-
sko zaregistrovala 29 projektů, 
jsou zde žádosti dvou podnika-
telů, šesti neziskovek a církví a 
21 obcí. Celkový součet poža-
dovaných peněz je 12,2 mil. 
Kč.“  
Žádosti o dotace byly zaregis-
trovány a zkontrolovány, zda 
obsahují všechny náležitost a 
zda nechybí nějaký „papír“ 
nebo „razítko“. Konečné pořadí 
podpořených projektů schvalu-
je Správní rada a Valná hro-
mada, ale před tím musí být 
projekty vybrány komisí. 

Ewa Chmelíková, předsedkyně 
Výběrové komise, seznamuje 
s postupem výběru projektů a 
rozdělením peněz: „Jak už to 
bývá, peněz je vždy málo, tak-
že nelze vyhovět všem žadate-
lům. Kriteria pro výběr projektů 
byla zveřejněna současně s 
výzvou - podle těchto pravidel 
se projekty obodují. Pak jsou 
žadatelé pozváni k veřejné 
obhajobě, kde mohou získat 
další cenné body. Tento po-
stup zaručuje transparentní 
výběr projektů.“ 
Podpořené projekty se dají 
rozdělit do čtyř skupin. První 
skupinou jsou projekty zamě-
řené na kulturní dědictví. Zde 
je úspěšným žadatelem obec 
Břežany I, kde je potřeba opra-
vit kapli. Rovněž církve dosta-
nou peníze, chystá se oprava 
kostela v Nové Vsi I, renovace 
modlitebny v Hořátvi. Rekon-
strukce se dočká i fara Husova 
sboru v Plaňanech. 
Druhou oblastí je dopravní 
infrastruktura. Mezi úspěšnými 

žadateli jsou města - např. 
Kostelec nad Černými lesy, 
kde proběhne rekonstrukce 
příjezdové silnice k základní 
škole, Kouřim a zde chodník v 
ulici Dubová i Pečky, které 
chtějí rekonstruovat ulici V 
Horkách. Zkrátka nepřijdou ani 
menší obce - Ratenice se do-
čkají části nové komunikace 
včetně chodníku. Dotace je 
záchranou pro obec Chotutice 
– na opravu havarijního stavu 
místní komunikace se shánějí 
peníze už několik let, podařilo 
se až nyní. 
Třetí a nejžádanější skupinou 
žádostí o peníze byly projekty 
zaměřené na občanské služby 
a vybavení. Zde se nejvíce 
zadařilo Pečkám, dotace získal 
jednak Sokol Pečky na opravu 
topení v sokolovně i samotné 
Město Pečky na vybudování 
dětského hřiště Sokoliště. Dal-
šími vybranými jsou opět men-
ší obce, které potřebují peníze 
na zlepšení občanské vybave-
nosti. Obec Polepy vybuduje 
víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem, v Zásmukách vznik-
nou nové klubovny, Radoves-
nice I potřebují společenský 

sál. Mezi vybrané patří i Dolní 
Chvátliny, kde bude vybavena 
klubovna, Malotice plánují dět-
ské hřiště ve Lhotkách, Bečvá-
ry nezapomínají na hendikepo-
vané občany – bude zde bez-
bariérový přístup do zdravotní-
ho střediska. A neposlední 
řadě i Černé Voděrady, zde se 
bude upravovat prostor u ryb-
níku, kde se setkávají místní 
lidé i turisté. 
MAS Podlipansko pomáhá i 
podnikatelům. V Nové Vsi I 
bude podpořen vznik pneuser-
visu, v Polepech získá místní 
truhlář díky dotaci nové zaříze-
ní  - pilu, která přispěje k rozší-
ření provozovny a zkvalitnění 
služeb. 
Vybrané projekty jsou nyní v 
Praze, kde úředníci Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu kontrolují všechny nále-
žitosti, projekty se budou reali-
zovat v roce 2010. 

Jana Havelková 

MAS Podlipansko rozdělila dotace na místní projekty  
MAS Podlipansko je nezisková organizace, která získala 
peníze z Programu rozvoje venkova, tyto finance jsou ur-
čeny na rozvoj regionu Podlipansko. 

Kněžice – Středisko Chaloupky ukončilo 
veřejnou sbírku „Chaloupky v novém ka-
bátě“ zaměřenou na získání prostředků 
pro rekonstrukci střediska. Celkové výno-
sy sbírky dosáhly částky 255.314,80 Kč. 
Veškeré výnosy sbírky s výjimkou ban-
kovních poplatků byly použity pro rekon-
strukci a opravy, které provádí Český 
svaz ochránců Kněžice jako vlastník areá-
lu Chaloupky. 
„Při zahájení sbírky v roce 2003 jsme si 
dali jako cíl dosáhnout částky 200.000 Kč. 
V té době nám to připadalo jako hodně 
vzdálený cíl. Neměli jsme žádnou zkuše-
nost, nejsme žádnou velkou organizací, 
která může do kampaně vložit velké pro-
středky. Spoléhali jsme zejména na okruh 
lidí, kteří na Chaloupky jezdí, kteří nás 
navštíví a tak mají představu o naší čin-
nosti. V začátku sbírky nám pomohl grant 
Nadace VIA, z kterého jsme uhradili pro-
pagační materiály pro sbírku. Nakonec 

jsme však cílovou částku překročili. Získa-
né prostředky nám pomohli při rekon-
strukci areálu Chaloupek a byly zejména 
použity pro adaptaci podkroví na dvě vel-
ké ložnice, každá pro 15 dětí. Všem na-
šim příznivcům patří velké poděkování. 
Při návštěvě ve středisku se mohou pře-
svědčit, jak rekonstrukce zlepšila podmín-
ky pro ekologické vzdělávací programy,“ 
shrnul přínosy sbírky Jozef Zetěk, ředitel 
střediska. 
Dary v rámci veřejné sbírky poskytli stře-
disku rodiny, jednotliví příznivci, živnostní-
ci a také školy, kde sbírku pro Chaloupky 
organizovali sami žáci či jejich učitelé. 
Celkem středisko přijalo více než 200 
darů, jejichž výše se pohybovala od 20 Kč 
do 10.000 Kč. Jedná se o dary, u kterých 
jsou dárci známi. Další desítky až stovky 
dárců přispěli do pokladniček umístěných 
ve středisku Chaloupky, v Jihlavě, Telči a 
Třebíči. 

Vzhledem k úspěchu první chaloupecké 
sbírky středisko připravuje sbírku další, 
tentokráte zaměřenou na rozvoj a vybave-
ní areálu Chaloupky a detašovaného pra-
coviště Ostrůvek ve Velkém Meziříčí.  Na 
rozdíl od předešlé sbírky středisko využije 
také formu rádcovské SMS zprávy. O 
vyhlášení nové sbírky budeme širokou 
veřejnost informovat po jejím schválení 
Krajským úřadem kraje Vysočina. 

Jozef Zetěk 

„Chaloupky v novém kabátě“ - ukončení veřejné sbírky 
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Netradiční způsob oslavy 
státního svátku 28. října zvo-
lili zástupci křesťanských 
církví a reprezentanti míst-
ních akčních skupin.  
Již potřetí se křesťané z růz-
ných církví i koutů země shro-
máždili pod horou Říp při akci 
Modlitba za domov 2009. Při 
této příležitosti přijaly církve 
duchovní záštitu nad Místními 
akčními skupinami. Zavázaly 
se tak k modlitební podpoře, 
ale i k partnerské spolupráci v 
dalších oblastech. 
Této akce se zúčastnila i Míst-
ní akční skupina Podlipansko. 
V rámci dopoledního programu 
Místní akční skupiny, krátce 
„MASky“, prezentovaly svoji 
činnost. Formou propagačních 
materiálů Podlipansko nabíze-
lo nejen krásy a zajímavosti 
regionu. Návštěvníci obdivovali 
i výrobky, které získaly značku 
Polabí Regionální produkt, 

Lada Borecká předváděla drát-
kovací techniku. Na podiu se 
zpívalo, tančilo, hrálo divadlo a 
také debatovalo. Co to jsou 
Místní akční skupiny, proč 
„místní“, jak jsou „akční“, kolik 
jich je v ČR, na tyto otázky 
moderátora  odpovídala 
ing.Jana Havelková z MAS 
Podlipansko a Bc. Jakub Ne-
kolný z MAS Pošembeří. 
Odpolední program, který v 
přímém přenosu vysílala ČT2, 
moderovala Martina Kociánová 
a biskup Dušan Hejbal. Pořad 
byl ve znamení budoucí spolu-
práce církví a MASek, sjedno-
cujícím mottem byl název akce 
„Být solí země“. A na toto téma 
se i hovořilo – jak osolit, aby to 
nebylo ani málo, ani moc, 
prostě přiměřeně a kterak se 
neosolit navzájem, jak nabádá 
obr Koloděj ve známém cimr-
manovském příběhu. Za 
MASky zde vystoupil Vladimír 
Haš, předseda Sdružení Míst-

ních akčních skupin Středo-
českého kraje a PhDr. Petr 
Sušanka, jeden ze zakladatelů 
Národní sítě MAS ČR. Daniel 
Kvasnička byl vlastně 2v1, 
kazatel Církve bratrské a za-
kladatel MAS Říčansko. Religi-
onista Doc. Pavel Hošek, ThD. 
se zamýšlel nad tím, jak v naší 
české kotlině uchovávat a roz-
víjet kulturní a duchovní hod-
noty.  Prof. Jan Sokol, 
PhD.,CSc. připomněl, že v 
čase sametové revoluce jsme 
doufali a získali svobodu jako 
možnost, nyní je vše v našich 
rukou. V průběhu pořadu si 
každý ze 13 přítomných zá-
stupců MAS vylosoval svého 
partnera, partnerem MAS Pod-
lipansko bude pro následující 
rok Apoštolská církev, kterou 
zastupoval biskup Pavel Mol-
dan. Podlipansko bude tímto 
pod duchovní záštitou Apoš-
tolské církve. „Každá přímluva 
a podpora se vždycky hodí,“ s 

úsměvem uvažuje Jana Havel-
ková a dodává: “Co naše nové 
partnerství přinese pro obě 
strany, o tom si můžeme popo-
vídat až za rok. V každém pří-
padě se těšíme na spolupráci.“ 
V závěru pořadu zástupci MA-
Sek a církví společně přečetli 
modlitbu za domov. A nezbývá 
než doufat, že tak jak se dopl-
ňovali ve čtení, tak podobně se 
bude odvíjet spolupráce na 
tom, aby společně byli solí ve 
svých regionech. Aby dokázali 
najít cesty a nástroje pro to, 
aby naše venkovské oblasti 
byly důstojným místem pro 
život, aby lidé, kteří tu žijí, měli 
dostatek možností pro uspoko-
jení svých materiálních i du-
chovních potřeb.  
Záznam z vysílání  ČT 
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
20956221451-modlitba-za-
domov-2009/ 

Jana Havelková 

Církve zahájily spolupráci s MASkami 

Od 14. do 17. listopadu 2009 se ve 
Spolkovém domě ve Vlašimi uskutečnil 
již 10. ročník semináře Studenti pro 
venkov, tentokrát na téma „Žijeme tu 
společně?!“ se zaměřením na komunit-
ní a spolkový život v obcích.  
Jak uvádí organizátorka semináře Jana 
Zmeškalová ml.: „Program semináře byl 
opět značně nabitý. V neděli dopoledne 
se studenti zúčastnili přednášky ředitele 
Centra pro komunitní plánování střední 
Čechy Mgr. Ondřeje Marka, ve které se 
teoreticky seznámili s metodami zapojení 
veřejnosti do rozvoje venkova. Poté ná-
sledovala exkurze na ekologickou farmu 
Krišnův dvůr v Městečku u Benešova, kde 
se účastníci mohli seznámit s životem 
specifické náboženské komunity a hospo-
dařením na farmě.“ 
Vrcholem semináře byl pondělní program, 
který spočíval v aktivním zapojení do plá-
nování projektů ve vybraných obcích. 
„Prvním navštíveným místem bylo město 
Bystřice, které je součástí Mikroregionu 
Džbány – jednoho z partnerů projektu. V 
Bystřici se studenti zaměřili na plánování 
rekonstrukce a využití budovy „U Jelena“, 
která by měla sloužit jako infocentrum, 

knihovna a zároveň jako zázemí pro míst-
ní spolky, především ochotnické loutkové 
divadlo, které má ve městě dlouholetou 
tradici. Plánování se vedle pana starosty 
Daniela Štěpánka zúčastnili i zástupci 
místních spolků a organizací, kteří budo-
vu v současné době využívají,“ upřesňuje 
Eva Hájková, další z pořadatelů seminá-
ře.  
Odpolední program se uskutečnil ve Vra-
nově – v malé vesničce nedaleko řeky 
Sázavy, které je součástí Mikroregionu 
CHOPOS, dalšího dlouholetého partnera 
semináře. Úkolem studentů ve Vranově 
bylo spolu se zastupiteli obce naplánovat 
rekonstrukci a využití budovy bývalé ško-
ly, v níž nyní sídlí obecní úřad a do bu-
doucna by měla sloužit také jako zázemí 
místním spolkům.  
Večer se uskutečnil přímo ve Spolkovém 
domě, kam na setkání se studenty přijali 
pozvání manažer Mikroregionu CHOPOS 
Miroslav Kratochvíl a Eliška Zemanová – 
manažerka Mikroregionu Džbány. Stu-
denti se v průběhu besedy mohli dozvě-
dět něco více o významu svazku obcí 
(mikroregionů) pro rozvoj venkova a práci 
manažerů.  

„Poslední den, 17. listopadu, se dopoled-
ne věnovali studenti plánování rekon-
strukce sportovního areálu „Na Lukách“ 
ve Vlašimi, během kterého připravili cen-
né podklady pro možnou budoucí pře-
stavbu tohoto jedinečného prostoru, vý-
znamného nejen pro vlašimské sportovce. 
Odpoledne před ukončením semináře se 
ještě stihli seznámit s rekonstrukcí vlašim-
ského zámeckého parku,“ doplňuje Hájko-
vá. Seminář „Studenti pro venkov X.“ byl 
finančně podpořen Ministerstvem pro 
místní rozvoj z Programu obnovy venkova 
v rámci projektu „Žijeme tu společně“ ža-
datele Mikroregion CHOPOS. Na realizaci 
semináře dále finančně přispěli Mikroregi-
on Džbány a Město Vlašim.  

Eva Hájková 

„Studenti za venkov“ se zapojili do plánování v obcích 
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Na řadu přišla témata spojená 
s přípravou žádostí o dotaci a 
realizací podpořených projek-
tů, jakými jsou studie provedi-
telnosti, vyhodnocování nákla-
dů a přínosů projektu nebo 
veřejné zakázky. V obsahu 
konference se odrazil i aktuální 
stav čerpání dotací z ROP 
Moravskoslezsko. „Region má 
k dispozici výhradně pro svůj 
rozvoj celkem 20 miliard korun 
do roku 2013. O tyto peníze je 
dostatečně velký zájem. Aktu-
ální čísla hovoří o 713 předlo-
žených žádostech o dotaci, z 
nichž je přibližně 200 aktuálně 
v hodnocení. Přes 250 projek-
tů k dnešnímu dni uspělo a na 
realizaci těchto záměrů přispě-
je více než 5,6 miliardy korun,“ 
shrnuje aktuální data Jaroslav 
Palas, hejtman kraje a předse-
da Regionální rady Moravsko-
slezsko. „Příjemcům dotací 
bylo aktuálně vyplaceno 1,2 
miliardy korun za ukončené 
projekty nebo průběžně reali-
zované výstupy. Tato částka 
odpovídá plánovaným cílům, 
přesto se do budoucna chce-
me vyhnout možným problé-
mům a přicházíme s novým 
způsobem proplácení dotací. 
Příjemcům peněz výrazně 
usnadní cestu k evropským 
zdrojům,“ dodává Palas. 
Současný model je postaven 
na průběžném proplácení sku-
tečně uhrazených výdajů v 
rámci projektu a předpokládá 
100% předfinancování výdajů 
ze strany příjemce. Veřejné, 
neziskové nebo podnikatelské 
subjekty musí počítat s vlastní-
mi zdroji nebo úvěry v plné 
výši, za které pak často platí 
nemalé úroky. Nový způsob 
proplácení umožní profinanco-
vání dosud nezaplacených 

faktur. Přestože dokladování 
bude probíhat stejným způso-
bem jako dosud, příjemce již 
nebude muset provést úhradu 
faktur před předložením žá-
dosti o platbu. Kontrolovány 
budou vystavené neproplace-
né faktury, které bude Regio-
nální rada Moravskoslezsko 
hradit prostřednictvím banky a 
speciálního účtu přímo doda-
vatelům, přičemž konečná 
výše spolufinancování bude 
stanovena na základě výsled-
ků provedené kontroly. Příjem-
ci tak na financování projektu 
postačí mnohem méně vlast-
ních zdrojů než dosud a záro-
veň ušetří na úrocích z ban-
kovních úvěrů. 
„Podmínkou provedení platby 
je přednostní uhrazení příjem-
cova podílu spolufinancování 
na speciální účet. Regionální 
rada Moravskoslezsko násled-
ně na stejný účet převede 
svou část peněz z veřejných 
zdrojů a banka provede platbu 
celé částky faktury – přímo na 
účet dodavatele. Využití nové-
ho modelu bude dobrovolné. 
Velmi důležitou podmínkou 
jeho fungování je kvalitní pří-
prava žádostí o platbu ze stra-
ny příjemce. Žádosti zatížené 
chybami prodlužují kontrolu a i 
s ohledem na dodržení splat-
nosti faktur je nebude možné 
proplácet novým způsobem. V 
takových případech budou 
platby prováděny v dosavad-
ním režimu,“ přichází s detaily 
nového systému plateb David 
Sventek, ředitel Úřadu Regio-
nální rady Moravskoslezsko. 
„Znamená to především sníže-
ní nákladů na financování pro-
jektů na straně příjemců dotací 
z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko, 

kteří už nebudou muset v tako-
vé míře využívat bankovních 
úvěrů a doplácet na úrocích. 
Zároveň se tímto krokem sna-
žíme o urychlení čerpání dota-
cí a následné certifikace plateb 
u Evropské komise,“ zmiňuje 
výhody Sventek. 
„Ještě letos odzkoušíme platby 
v novém režimu na některém z 
projektů realizovaných Morav-
skoslezským krajem. Zároveň 
se tento model bude týkat 
všech projektů přijatých od 
listopadu letošního roku,“ při-
bližuje Sventek s upomínkou 
na zahájení příjmu projektů 
zaměřených na ubytovací ka-
pacity pro cestovní ruch a 
vzdělávací a volnočasovou 
infrastrukturu ve městech s 5 
až 50 tisíci obyvateli letos v 

listopadu. „Moravskoslezský 
kraj uzavřel smlouvu o čerpání 
úvěru ve výši 1,5 miliardy ko-
run, tyto peníze chce použít 
především na financování ev-
ropských projektů. Podaří-li se 
zavést nový model plateb z 
Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko, ne-
bude zřejmě třeba využít úvěru 
v plné výši a zároveň ušetříme 
až miliony korun na úrocích z 
úvěru. Totéž se ale týká i 
všech ostatních veřejných a 
neziskových organizací nebo 
podnikatelů,“ kvituje za Morav-
skoslezský kraj jako největšího 
příjemce dotací z ROP Morav-
skoslezsko Palas. 

Mgr. Michal Sobek,  
Regionální rada regionu  

Moravskoslezsko 

Představili nový způsob proplácení dotací z ROP 
Moravskoslezsko - příjemci nebudou potřebovat úvěr 
Nový způsob proplácení peněz Regionálního operačního 
programu (ROP) Moravskoslezsko, který příjemcům dotací 
usnadní financování projektů, představila Regionální rada 
Moravskoslezsko na konferenci Evropské příležitosti regi-
onu. Konference se uskutečnila 29. října 2009 v Nové aule 
Vysoké školy báňské – TU Ostrava. Přibližně pět set lidí se 

REGION POŠEMBEŘÍ/KLEPEC – Celkem 40 stromků třešní 
vysadili příchozí v neděli 15. listopadu na bájném vrchu 
mezi obcemi Limuzy a Přišimasy (nedaleko Českého Bro-
du) a propojili tak třešňovou alejí Klepec I a Klepec II. I díky 
nádhernému podzimnímu počasí se do práce zapojilo bez-
mála 130 lidí, malých i velkých.  
Kdo chtěl, stal se patronem zasazeného stromku a ještě získal 
tričko od obce Přišimasy. Pro všechny bylo na závěr připraveno 
občerstvení z domácích kuchyní paní a dam, nechybělo ani 
opékání špekáčků.  
„Na výsadbu třešňové aleje jsme získali podporu ve výši 20 tisíc 
korun z programu Strom života Nadace Partnerství,“ sdělila 
Michaela Vítková z obecně prospěšné společnosti Region Po-
šembeří. Finanční příspěvek vložili také partneři projektu obce 
Přišimasy a Tismice. Alej se nachází přesně na rozhraní jejich 
katastrálních území. 
„Jsme rádi, že přišlo tolik lidí. Byli bychom rádi, kdyby si k tomu-
to místu vytvořili vztah a rádi se sem vraceli za „svým“ strom-
kem,“ dodala Vítková. Cílem projektu byla nejen výsadba pů-
vodního druhu stromu k ochránění spojovací cesty, ale i zapojit 
občany do komunitního plánování. To proběhlo v dubnu letošní-
ho roku v rámci Dne Země na Klepci. Lidé hlasovali pro nej-
vhodnější druh stromu a děti formou happeningu vytvořily Živou 
alej s papírovými korunami stromů. 
Přírodní památka vrch Klepec od nepaměti láká zdejší obyvate-
le k pořádání tradičních obřadů a slavností jako je „pálení čaro-
dějnic“, Den Země, rodinné výlety či horolezecké výstupy na 
žulové monumenty na vrcholu.  

Štěpánka Šoupalová 

Na Klepci vyrostla třešňová alej 
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Konferencie sa zúčastnilo 53 zástupcov verejného, súkromného 
a neziskového sektora z Českej a Slovenskej republiky. Konfe-
rencia bola venovaná bilancii 16 rokov bielokarpatského progra-
mu a tematickým blokom Krajina – Ľudia – Hospodárenie. 
Účastníci konferencie konštatujú 
• že hodnoty a ciele, na ktorých bola cezhraničná spolupráca 

založená, sú stále platné; 
• že medzinárodné bielokarpatské konferencie sú praktickou 

ukážkou úspešnej cezhraničnej spolupráce, ako aj organic-
kej integrácie miestnych, regionálnych, národných a medzi-
národných prístupov a aktivít, sú pracovným i spoločenským 
stretnutím ľudí s úprimným záujmom o súčasnosť a budúc-
nosť Bílých a Bielych Karpát;  

• že počas 16-ročnej existencie sa podarilo pripraviť a realizo-
vať mnoho myšlienok pôvodného projektu a záverov pred-
chádzajúcich konferencií; 

• že dôsledná ochrana hodnôt prírodného a kultúrneho dedič-
stva a ich rozumné využívanie patria nielen k najväčším 
morálnym povinnostiam a prejavom kultúrnosti, ale aj k  
hlavným predpokla-dom prosperity bielokarpatského regiónu 
i susedných území v ČR i SR, čím dochádza k efektu 
„viacnásobných viťazstiev (Win-Win)“; 

• pozitívnu zmenu rámcových podmienok, ktoré umožňujú 
spoluprácu všetkých sektorov a cez-hraničnú spoluprácu 
(vznik samosprávnych krajov, členstvo v EÚ a v schengen-
skom priestore, medzinárodné dohovory a ďalšie skutočnos-
ti); 

• prínos, ktorý predstavuje vznik a fungovanie Euroregiónu 
Bílé-Biele Karpaty; 

• pozitívne zmeny v cezhraničnej spolupráci na úrovni obcí a 
VÚC; 

• potrebu územne diferencovaného prístupu a diverzifikovanej 
hospodárskej základne v regióne Bílé-Biele Karpaty, pri 
rešpektovaní miestneho potenciálu a medzí únosnosti eko-
systémov a krajiny, 

• rozdielne rámcové podmienky (legislatívne, financovania) na 
oboch stranách hraníc;  

vítajú 
• záštitu nad konferenciou a účasť hejtmana Zlínskeho kraja, 

predsedu Trenčianskeho samo-správneho kraja a poslanca 
českého parlamentu na konferencii; 

• pripravovanú spoluprácu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, CHKO Biele Karpaty, SAŽP, TU Zvolen a Euroregiónu 
Bílé-Biele Karpaty v záujme skvalitnenia ochrany prírody a 
udržateľného turizmu; 

• aktívnu účasť zodpovedných pracovníkov samosprávnych 
krajov a Ministerstva pro místní roz-voj ČR;  

požadujú 
• dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja (TUR) a 

ochrany, manažmentu a plánovania krajiny pri rozvoji úze-

mia, pri príprave plánov hospodárskeho a sociálneho roz-
voja, územno-plánovacích (ÚP) podkladov a dokumentácií 
krajov a obcí, ako aj v celom plánovacom a reali-začnom 
procese; 

• aby sa verejná správa sústreďovala na vytváranie kvalitných 
rámcových podmienok a len na strategické intervencie pre 
zabezpečenie udržateľného rozvoja regiónu, aby prenechá-
vala čo najväčší možný priestor súkromnému sektoru 
(ziskovému aj neziskovému) pri rozhodovaní a realizácii  
konkrétnych projektov a opatrení; 

• aby centrálne vlády, resp. parlamenty oboch krajín niektorý-
mi nedomyslenými právnymi úpravami (a zbytočnými byro-
kratickými bariérami) nekomplikovali život obyvateľov v Bí-
lých-Bielych Karpatoch nad nevyhnutnú mieru, napr. platná 
legislatíva v oblasti predaja z dvora je diskriminujúca pre 
malých roľníkov, a preto požadujeme jej zjednodušenie 
podľa vzoru fungujú-cich zahraničných modelov; 

• rozšíriť možnosti platieb v rámci fondov EÚ pre obce a MVO 
o zálohové, resp. priebežné platby;  

• skrátenie doby preplácania finančných prostriedkov z Fondu 
mikroprojektov OP SR – ČR 2007-2013; 

• na slovenskej strane zrušiť v Programe rozvoja vidieka os 3 
a 4; 

• na slovenskej strane personálnu a finančnú podporu Správy 
CHKO Biele Karpaty zo strany MŽP tak, aby mohla byť part-
nerom pri obnove krajinárskych hodnôt územia CHKO;  

• preveriť aktuálnu potrebu rozvojových plôch pri príprave 
nového ÚP v spolupráci s CHKO a rešpektovať v ÚP typický 
charakter krajiny a menovite v obci Vyškovec rešpektovať 
záujem občanov zachovať charakter osídlení (hustota zá-
stavby) v zmysle cieľovej kvality krajiny; 

• preveriť aktuálnu potrebu koridoru E07 a odstrániť ho zo 
Zásad územného rozvoja Zlínskeho kraja;  

• rozšíriť pravidelné cezhraničné dopravné spojenie v území; 
• vypracovať dlhodobú koncepciu udržateľného rozvoja poľ-

nohospodárstva, poľovníctva a lesné-ho hospodárstva v 
CHKO Bílé-Biele Karpaty;  

odporúčajú 
• prehlbovať partnerské vzťahy na všetkých úrovniach medzi 

verejným a súkromným sektorom, ale aj vzťahy kraj - mesto 
- vidiek ako základný predpoklad rozvoja;  

• snažiť sa zosúladiť ochranu bielokarpatskej prírody a krajiny 
so zvyšovaním kvality života a prosperity jej obyvateľov v 
duchu princípov trvalo udržateľného spôsobu života; 

• implementovať Karpatský dohovor a Európsky dohovor o 
krajine na miestnej a regionálnej úrovni a aktívne sa zapojiť 
do medzinárodných sietí na podporu praktického uplatňova-
nia týchto dohovorov - oba dohovory podporujú krajinárske 
dôvody vzniku CHKO Bílé a Biele Kar-paty, ktoré je treba 
rešpektovať; 

 

Závery z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie (IV. konfe-
rencie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty), Starý Hrozenkov 14.-15. 10. 
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• vzájomne prepojiť a synchronizovať databázy o prírode a 
krajine na území CHKO medzi SR a ČR; 

• vytvoriť na úrovni dotknutých samosprávnych krajov fond 
rozvoja, ktorý by umožňoval smerovať prostriedky aj do ob-
novy vidieckej krajiny Bílé-Biele Karpaty; 

• ešte intenzívnejšie sa vzájomne inšpirovať pozitívnymi prí-
kladmi aktivít, ktoré jestvujú na jednej, alebo druhej strane 
pohoria (napr. úspešná obnova tradičných remeselných a 
iných aktivít a budovanie marketingovej značky na ich zákla-
de na moravskej strane, zákon na podporu regionálneho 
rozvoja na slovenskej strane); 

• venovať väčšiu pozornosť výsledkom a odporúčaniam, ktoré 
sú obsiahnuté vo výskumných projektoch ekologického, 
geografického, environmentálneho, krajinárskeho a pod. 
charakteru; 

• snažiť sa urobiť z regiónu Bílé-Biele Karpaty modelové úze-
mie realizácie koncepcie TUR na regionálnej úrovni;  

• rozvinúť a zdokonaliť metódy a formy praktickej i morálnej 
podpory nositeľov pozitívnych aktivít v záujme ochrany prí-
rodných a kultúrnych hodnôt, zvyšovania kvality života a 
uplatnenia princípov trvalo udržateľného rozvoja v regióne 
Bílé-Biele Karpaty; 

• vytvoriť na úrovni Trenčianskeho samosprávneho kraja inšti-
tucionálne a ekonomické nástroje na zabezpečenie efektív-
neho využitia jednotlivých foriem energie, zvýšenie využitia 
obnoviteľ-ných zdrojov energie, zníženie produkcie emisií 
na zmiernenie dopadov klimatických zmien;  

• prostredníctvom medzinárodných projektov aktívnejšie čer-
pať európske finančné zdroje určené aj na krajinárske pro-
jekty na miestnej úrovni. 
Účastníci 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie 

 v Starom Hrozenkove 15. 9.2009  

Závery z 10. medzinárodnej Bielokarpatskej konferencie (IV. konfe-
rencie Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty), Starý Hrozenkov 14.-15. 10. 
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Krkonoše – svazek měst a 
obcí rekapituluje uplynulou 
letní sezonu. Z pravidelných 
setkání pracovníků více než 
dvou desítek krkonošských 
informačních center a jimi 
prezentovaných postřehů, 
resp. statistik počtu návštěv-
níků přicházejících do 
„íček“, velkého zájmu o čes-
ky psané propagační materi-
ály a hlavně z obsazenosti 
turistických cyklobusů lze 
objektivně vyhodnotit, ve 
srovnání s předchozími lety, 
letní sezonu jako nadprů-
měrnou v návštěvnosti čes-
kých klientů. 
Absolutní rekord zaznamenala 
veřejná služba krkonošské 
cyklobusy. Letos v létě najely 
celkem 72 672 km, zastavily 
na 138 zastávkách a ve 41 
obcích regionu.  
Přepraveno bylo dosud rekord-
ních téměř čtyřicet tisíc pasa-
žérů (39 720) a více než čtyři a 
půl tisíce (resp. 4 529) jízdních 
kol.    
• Největší nárůst cestujících 

zaznamenala linka Trutnov 
- Úpice (5 838 pasažérů).¨ 

• Nejvíce vytížený jezdil au-
tobus v srpnu. 

• Nejnižší zájem o jízdu je 
letos zaznamenán v červ-
nu. 

Do linky cyklobusu na tzv. pá-
teřní trase nastupovalo nejvíce 
pasažérů v ranních hodinách, 
ve směru ze západu na východ 
Krkonoš. Turisté i se svými 
bicykly cestují velmi často 
směrem ke Sněžce -nejvyšší 
hoře ČR. Opačným směrem je 
vytíženost linky nižší, přesto se 
během letošního léta svezlo 
více zájemců než v uplynulých 
letech. 
„Doposud největší zájem o 
cyklobusy projevili cykloturisté 
a turisté v roce 2006. Porovná-
ní statistik z roku 2006 a 2009 
ukazuje nárůst cestujících o 2 
539 a navýšení o 408 jízdních 
kol,“ uvedla M. Chaloupská, 
koordinátorka projektu Krkono-
še – svazku měst a obcí.       
Do projektu Krkonošských 
cykobusů jsou zapojeny tři 
dopravní společnosti ČSAD 
Semily, OSNADO Trutnov a 
KAD Vrchlabí. Partnery jsou 
Královéhradecký a Liberecký 
kraj, město Trutnov a turistické 
oblasti Podzvičinsko a Jestřebí 
hory.  

RNDr. Mirka Chaloupská 

Cyklobusy v Krkonočích 
Místní akční skupina Krkonoše, o.s. (MAS Krkonoše) vyhla-
šuje v souladu se Strategickým plánem LEADER a Progra-
mem rozvoje venkova Výzvu k předkládání projektů.  
O dotace mohou žádat subjekty působících na území MAS 
(tedy v centrální části turistického regionu Krkonoše) - např. 
obce, zemědělci, začínající podnikatelé, mikropodniky, nezisko-
vé organizace a další. Žadatelé si v této Výzvě rozdělí necelé 4 
miliony Kč. Mezi podporované oblasti patří např. stavba či re-
konstrukce malokapacitního ubytovacího či stravovacího zaříze-
ní, půjčovny sport. potřeb, sportovních zařízení – např. hřiště, 
koupaliště, jízdárna, hipostanice a nákup vybavení (Fiche č. 1 – 
Návštěva). Dále zlepšení základní dopravní a technické infra-
struktury a vzhledu obcí, např. místní komunikace, veřejná pro-
stranství, chodníky, parkové úpravy , zpevnění ploch, vodovody, 
kanalizace a ČOV (Fiche č. 2 – Vzhled obcí), stavba či rekon-
strukce budov pro podnikání, úprava povrchů, nákup nové tech-
nologie a modernizace výroby (Fiche č. 3 – Firma), stavební 
obnova nebo nová výstavba k zajištění občanského vybavení a 
služeb v oblasti školství, sociálních služeb, péče o děti, kultury, 
zdravotnictví, sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy a 
integrovaných informačních a školících center - např. moderni-
zace škol, rekonstrukce školních kuchyní, úpravy školních hřišť, 
rekonstrukce zdravotních středisek, modernizace hasičských 
zbrojnic a požární techniky, vytvoření zázemí pro spolkovou 
činnost , vytvoření a modernizace sportovišť s víceúčelovým 
hřištěm,  osvětlení, informační tabule, apod.(Fiche č. 4 – Vyba-
vení obcí a vzdělávání). Nebo např. stáje pro krávy, jalovice, 
býky, ovce, kozy a koně, dojírny a pastevní areály, haly pro 
chov drůbeže, jímky, hnojiště, stavby pro skladování, zahradnic-
ké stavby a zpracování biomasy a bioplynu (Fiche č. 5 – Ekolo-
gické podnikání). Více informací najdete na www.mas-
krkonose.cz, kompletní znění Výzvy najdete v sekci „Ke staže-
ní“. Příjem žádosti proběhne v termínu od 4. do 18. ledna 2010, 
do 14:00 hodin v kanceláři MAS v Prostředním Lánově, č.p. 39 
(budova IC Lánov – 1. patro) v úředních dnech a hodinách zve-
řejněných na webu MAS.  Bližší informace na e-mailu: riho-
va@mas-krkonose.cz, nebo telefonicky na čisle 732 494 146.           

D. Palátková 

MAS Krkonoše: získejte dotaci 
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Zpřesnění Pravidel se týká 
opatření I.1.1 Modernizace 
z emědě l ský ch  podn ik ů 
(podopatření I.1.1.1 Moderni-
zace zemědělských podniků a 
podopatření I.1.1.2 Spolupráce 
při vývoji nových produktů, 
postupů a technologií (resp. 
inovací) v zemědělství), I.3.2 
Zahájení činnosti mladých 
zemědělců, II.2.4 Obnova les-
ního potenciálu po kalamitách 
a podpora společenských 
funkcí lesů, III.1.1 Diverzifikace 
činností nezemědělské pova-
hy, III.1.2 Podpora zakládání 
podniků a jejich rozvoje pro 9. 

kolo příjmu žádostí. Zároveň 
ministr schválil zpřesnění Pra-
videl pro opatření IV.1.1 Místní 
akční skupina, které vstoupí v 
platnost 1.1.2010. 
Příjem žádostí na výše uvede-
ná opatření (kromě opatření 
IV.1.1 Místní akční skupina) a 
na opatření IV.1.2 Realizace 
místní rozvojové strategie pro-
běhne v termínu od 16. 2. 
2010 do 8. 3. 2010 do 13 ho-
din na příslušných regionálních 
odborech Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu. 
Pro opatření I.3.2 Zahájení 
činnosti mladých zemědělců 

bude příjem žádostí standard-
ně zahájen o týden později, 
tedy 23. 2. 2010, a ukončen 
shodně 8. 3. 2010 ve 13 hodin. 
Celková podpora žadatelům v 
rámci 9. kola přesáhne 2,8 
mld. Kč.  
Při projednání změn pro 9. 
kolo byl kladen důraz nejen na 
zachování kontinuity jednotli-
vých opatření (nedošlo tedy k 
zásadním změnám podmínek), 
ale především na zjednoduše-
ní administrativních postupů.  
Přehled hlavních změn spouš-
těných opatření je uveden v 
přiloženém dokumentu.  
Úplné znění Pravidel, kterými 
se stanovují podmínky pro 
poskytování dotace na projekty 
Programu rozvoje venkova ČR 
pro období 2007 – 2013, je k 

dispozici v elektronické podo-
bě na internetové adrese Mi-
n i s te rs t va  z emědě ls t v í 
www.mze.cz  (rubrika Podpora 
z EU a národní dotace, po-
drubrika Program rozvoje ven-
kova, podrubrika Opatření 
Programu rozvoje venkova/ 
příslušná osa) a rovněž na 
stránkách Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu 
www.szif.cz  v sekci Program 
rozvoje venkova. 
V rámci jarního kola probíhal 
standardně příjem žádostí i na 
opatření I.3.4 Využívání pora-
denských služeb. Aby bylo 
umožněno žadatelům předklá-
dat žádosti v delších a průběž-
nějších termínech, proběhne 
vyhlášení příjmu žádostí sa-
mostaně cca koncem 1. čtvrt-
letí roku 2010.                  MZe 

9. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 
Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil 17. prosince 
zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí Programu 
rozvoje venkova. Příjem žádostí proběhne v termínu od 16. 
2. 2010 do 8. 3. 2010 do 13 hodin na příslušných regionál-
ních odborech SZIF. 

Obce Kunín, Jeseník nad Odrou a Životice u Nového Jičína 
postavily nové domy lidem, kteří kvůli letošním povodním 
přišli o bydlení. MMR ČR poskytlo na jejich stavbu dotaci ve 
výši 50,6 milionů korun. Slavnostní předání povodňových 
domů zahájil 17.12. přímo v Jeseníku nad Odrou ministr pro 
místní rozvoj Rostislav Vondruška. 
Kunín postavil 12 nových bytových jednotek a dotace minister-
stva byla 13,8 milionů korun. Jeseníku nad Odrou poskytlo mi-
nisterstvo 26,450 milionů korun na výstavbu 23 bytových jedno-
tek. V Životicích u Nového Jičína postavili s příspěvkem minister-
stva 10,350 milionu korun celkem 9 bytových jednotek. 
„Je velmi dobře, že se lidé, kteří přišli kvůli povodni o střechu 
nad hlavou, mohou ještě před vánocemi přestěhovat do nového 
bydlení. Rychlá výstavba nových domů dokazuje dobrou spolu-
práci mezi ministerstvy, kraji a obcemi,“ uvedl ministr pro místní 
rozvoj Rostislav Vondruška. 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo na pomoc lidem zasaže-
ných letošními povodněmi několik programů. Rychlou a přímou 
pomoc domácnostem představuje dotace ve výši 30 000 korun. 
Ministerstvo poskytlo peníze i na zajištění dočasného náhradní-
ho ubytování občanů a demolice neopravitelně poškozených 
domů. Další dotace a úvěry nabídlo prostřednictvím SFRB. Obce 
a kraje mohou žádat o dotace na obnovu svého majetku i pro-
střednictvím programu Obnova obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou pohromou.                           MMR 

Předají  44 povodňových 
domů na Moravě V rámci 5. kola Operačního 

programu Rybářství budou 
moci žadatelé předkládat 
Žádosti o dotace na projek-
ty v opatření 2.1. Opatření 
pro produktivní investice do 
akvakultury a 2.4. Investice 
do zpracování a uvádění na 
trh, záměry a) a b). Páté ko-
lo příjmu žádostí bude zahá-
jeno 18.2.2010 a ukončeno 
8.3.2010 ve 13 hodin. Pravi-
dla pro poskytování dotací 
na projekty v těchto opatře-
ních schválil dne 9.12.2009 
ministr zemědělství Jakub 
Šebesta. 
Vyhlašované kolo příjmu Žá-
dostí o dotace je určeno pro 
produkční rybáře – fyzické i 
právnické osoby, jejichž pří-
jmy pocházejí z akvakultury 
provozované vlastním jmé-
nem, na vlastní odpovědnost 
a riziko. Dotace je určena pro 
mikropodniky, malé a střední 
podniky a v případě splnění 
určitých podmínek, stanove-

ných v Pravidlech, i pro podni-
ky, které pod definici mikro-
podniků a malých a středních 
podniků nespadají.  
Obě opatření, na něž budou v 
rámci pátého kola Žádosti o 
dotace přijímány, jsou zamě-
řena na podporu projektů, u 
nichž se předpokládá, že při-
spějí k posílení konkurence-
schopnosti rybářského odvět-
ví. Celkový objem finanč-
ních prostředků pro toto 
kolo příjmu žádostí tvoří 
částka 80 mil. Kč. 
Úplné znění Pravidel je k dis-
pozici v elektronické podobě 
na internetové adrese Minis-
t e r s t v a  z e m ě d ě l s t v í 
www.mze.cz (rubrika Podpora 
z EU Národní dotace, podrub-
rika Operační program Rybář-
ství) a rovněž na stránkách 
Státního zemědělské inter-
venčního fondu www.szif.cz v 
sekci Operační program Ry-
bářství.                           MZe 

5. kolo žádostí na OP Rybářství  


