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Obyvatelé Posázaví se vyjadřovali k dalšímu směru
rozvoje regionu
základě
zjištěných
informací
sestaví
strategii dalšího rozvoje regionu. Mělo by to
pomoci zjistit, jestli potřebujeme opravit
konkrétní silnice, rybníky, podpořit vesnické
školy nebo prodejny. Zjištěné informace
musí zároveň odpovídat výsledkům analýzy
potřeb regionu, která bude vycházet ze
statistického šetření. Integrovaná strategie
regionu by měla být schválena v květnu
2013.

Postaví se v obci nové hřiště či
knihovna, opraví náměstí nebo cesty,
vznikne v regionu nová naučná stezka?
O tom mohli rozhodnout obyvatelé v
anketě
organizované
společností
Posázaví
o.p.s.
Prostřednictvím
dotazníkového šetření se snažila zjistit,
do jakých oblastí by měly v regionu
směřovat
dotace
ze
státních
a
evropských fondů po roce 2013.
Hlasování proběhlo v 67 ze 109 obcí
Posázaví. Bylo v nich umístěno 121
hlasovacích bedýnek, anketní lístky mohli
zájemci posílat i elektronicky. Nakonec se
sešlo přes 3 500 přání obyvatel regionu.
Vyjádřit se mohli také podnikatelé, spolky,
neziskové organizace nebo sdružení.
„Sesbíraná přání začínáme vyhodnocovat.
Setřídíme je do jednotlivých oblastí, které
ukážou, jaké potřeby region má, co by se
mělo opravovat, stavět, čemu se věnovat, co
lidé potřebují ke zkvalitnění svého života,“
řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka
Zemanová. Účastí v anketě možnost
obyvatel podílet se na konečné podobě
strategie nekončí. Zájemci se k ní budou
moci vyjádřit i na připravovaných veřejných
setkáních zaměřených už na konkrétní
oblasti. Společnost Posázaví o.p.s. pak na

Údaje z ankety poslouží také jednotlivým
obcím a mikroregionům k tomu, aby zjistily
konkrétní potřeby svých obyvatel. Jejich
realizace pak bude záležet na tom, zda se
podaří sehnat dostatek peněz, ať už z
obecních rozpočtů nebo dotací.
První strategie rozvoje regionu Posázaví
vznikla z podnětu místní akční skupiny na
roky 2004–2007. Dokument pak byl
aktualizován v rámci přípravy na nové
programové
období
Evropské
unie
2007–2013. Vizí strategie je zlepšení kvality
života v regionu Posázaví. Zaměřuje se na
zachování a zhodnocení přírodního a
architektonického dědictví regionu, na
zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení
jeho obyvatel do veřejného života, na
podporu rozvoje infrastruktury a na
podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu
naplnění výrazně pomáhá program Leader,
který administruje MAS Posázaví a díky
němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů
korun. Pomohly mimo jiné postavit nová
dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské
zbrojnice, vybudovat vesnická muzea,
otevřít naučné stezky.
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letní

škola:

Udržitelný

rozvoj

významnými „hráči“, která identifikuje
potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke
změně. Při své práci budou mít studenti
příležitost k setkání s nejvýznamnějšími
představiteli regionu a budou si moci v
praxi vyzkoušet metodu užitečnou pro
komunitní plánování.

Zveme
studenty
na
letní
školu
organizovanou v rámci společného
studijního programu Centra pro otázky
životního prostředí UK a Institut für
Umweltkommunikation,
Leuphana
Universität Lüneburg (instituce, která v
současné době nese titul UNESCO-Chair
“Higher Education for Sustainable
Development“). Letní škola proběhne 1.
– 9. 9. 2012, a to v česko-německém
pohraničí, terénní základnou je Hora
Svaté Kateřiny. Jazykem výuky je
angličtina.

Letní škola je akreditována Fakultou
humanitních studií Univerzity Karlovy v
Praze pro studenty bakalářského stupně.
Studenti jiných vysokých škol jsou vítáni, na
konci letní školy dostanou potvrzení o
absolvování a získání kreditů, které mohou
být uznány mateřskou univerzitou. Výuka je
součástí mezinárodní sítě spolupráce ve
výuce životního prostředí a udržitelného
rozvoje Virtual Campus for Sustainable
Europe (VCSE). Běží v rámci projektu
podporovaného nadací DBU (Deutsche
Bundesstiftung
Umwelt)
a
projektu
MOSUR.

Většina výdajů spojených s letní školou je
studentům hrazena organizátory, studenti
platí pouze registrační poplatek 1000 Kč.
Počet míst je omezený, přednost mají
studenti, kteří se přihlásí dříve, proto příliš
dlouho neváhejte. Přihlášky najdete zde.
V rámci letní školy studenti uvidí v praxi
závažné problémy regionu související s
těžbou hnědého uhlí; jejich práce pod
vedením zkušených lektorů se soustředí
především
na
analýzu
důležitých
regionálních „aktérů“ z hlediska jejich
aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu,
vlivu, iniciativy, mocenských a dalších
charakteristik. Výsledkem této analýzy bude
studie mapující důležité vztahy mezi
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města

Centrum pro komunitní práci střední
Čechy zahájilo 1. dubna 2012 projektu
"Komunitní plán města Mnichovo
Hradiště a spádových obcí". Město
Mnichovo Hradiště je jako partner
projektu zapojen do všech aktivit
prostřednictvím
členů
koordinační
skupiny a pracovních skupin, ve kterých
má své zástupce (členy zastupitelstva,
rady a zaměstnance města).

Mnichovo

Hradiště

a

probíhat, jsou vzdělávací semináře a
možnost využít konzultací zaměřených na
zajištění odbornosti týmu a kvalitu
poskytování sociálních služeb. V rámci
projektu vznikne webový portál, který
umožní zveřejnění informací o jednotlivých
službách, kapacitách, což mimo jiné povede
ke zkvalitnění a zefektivnění nabídky
poskytovaných služeb a informovanosti o
nich. V současné době probíhá mapování
cílových skupin, sběr dat v území a analýzy
poskytovatelů sociálních služeb řešících
danou problematiku a dalších odborníků.
Projekt je financován ze zdrojů Evropského
sociálního fondu, konkrétně z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Obsahem projektu je inovovat proces
komunitního plánování soc. služeb (KPSS),
zpracovat
monitoring,
vyhodnotit
a
aktualizovat platný plán na období 2006 –
2008 a rozšířit jej na celé spádové území.
Aktualizace metodou komunitního plánování
(doporučenou MPSV) bude mimo jiné
zaměřena na nové jevy, které se od první
verze
plánu
vyskytly.
Základem
je
spolupráce všech cílových skupin projektu,
tj. uživatelů, zadavatelů, poskytovatelů
sociálních služeb, veřejné správy a
dotčených občanů. Výstupem bude platný
Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a
spádových obcí na období 2013 - 2017.
V průběhu projektu bude informována a
zapojována veřejnost, v tištěné podobě bude
vydán katalog poskytovatelů soc. služeb.
Další aktivitou, která v rámci projektu bude
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Studenti z Vysočiny testují nový způsob setí a
pěstování kukuřice
důvodu
Kraj
Vysočina
podporuje
experimentální setí např. do půdy bez orby
nebo souběžné pěstování plodin.

Studenti Školního statku Humpolec
nově testují známou avšak na Vysočině
zatím příliš nevyužívanou metodu setí a
pěstování
kukuřice.
Po
vzoru
rakouských sousedů bude nyní na
školním
poli
nedaleko
Rozkoše
kukuřice růst v ozimém žitě a studenti
budou sledovat, jaký to má vliv na erozi
orné půdy.

Humpolecký statek vsadil na pokus setí
kukuřice do posečeného žita a do žita
vzrostlejšího. Výsledky budou viditelné na
podzim, ale během celého vegetačního
období bude pole stále sledováno a
zaznamenávány pohyby půdy především po
vydatnějších deštích. S tímto způsobem
pěstování plodin mají dobré zkušenosti v
Rakousku, na Vysočině ho využívají
například zemědělci v Lípě nebo v
Hořepníku. Samotná technologie setí není
složitá, je však třeba využít speciálně
upravených strojů. „Cílem pokusu je ukázat
místním zemědělcům a farmářům, ale i
veřejnosti a studentům, že v ochranných
pásmech velkých vodních nádrží a ve
svažitých terénech je možné hospodařit
efektivně,“ uzavírá Josef Matějek.

„Jde o školní pokus na dvou různě
připravených polích, která jsou v mírnějším
svahu a jsou tedy ohrožena splachem půdy a
živin. Pokud pokus vyjde, není vyloučeno, že
se metoda rozšíří i do běžné praxe. Pomohlo
by, pokud by ministerstvo zemědělství tuto
šetrnější formu pěstování umělo podpořit
dotací,“ uvedl Josef Matějek, radní Kraje
Vysočina pro oblast zemědělství.
Kukuřice není typickou plodinou pro
kamenitou a studenou Vysočinu. Trh však
nabízí i vyšlechtěné odrůdy, které mají šanci
ve studenějších podmínkách plodit. Problém
této rostliny, která kromě krmných účelů
vede i žebříček energetických plodin, je její
širokořádkové setí, které je velice náchylné
k erozi. A tak je třeba i pod nátlakem
Evropské unie, která požaduje větší ochranu
půdy a krajiny, hledat šetrné a protierozní
způsoby jejího pěstování. Právě z tohoto
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MMR rozdělilo přes 32 mil. korun v podprogramu
Cestování dostupné všem. Víme, kdo získá dotaci...
formálně správně, obsahovaly povinné
náležitosti a dosáhly nejlepšího bodového
ohodnocení,
byly
panu
ministrovi
doporučeny ke schválení.
Cílem podprogramu je tvorba nových
produktů domácího cestovního ruchu ve
vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu
včetně
marketingové
podpory
nově
vytvořených produktů domácího cestovnímu
ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu
ruchu.
Ministr pro místní rozvoj Kamil
Jankovský schválil seznam žádostí
navržených k poskytnutí dotace z
Národního
programu
podpory
cestovního ruchu 2012, které budou
financovány z prostředků státního
rozpočtu. Peněžní prostředky byly
rozděleny
v
rámci
podprogramu
Cestování dostupné všem mezi 18
žádostí v celkové výši 32,675 mil. Kč.

Celkový přehled schválených a náhradních
žádostí je k nahlédnutí zde.

Na realizaci Programu bylo pro rok 2012
vyčleněno 60 mil. Kč ze státního rozpočtu.
Tato výše prostředků však byla z důvodu
povinnosti vázání finančních prostředků
rozpočtu výdajů na rok 2012 (dle UV č.
178/2012 ze dne 21. 3. 2012) snížena o 25
mil. Kč.
Do podatelny ministerstva bylo v řádném
termínu doručeno do daného podprogramu
programu celkem 64 žádostí. Celkové
náklady žádostí, na něž byly předloženy
žádosti o dotaci, byly přes 206 mil. Kč, z
toho celková výše požadované dotace tvořila
99 mil. Kč.
Žádosti byly posouzeny a hodnoceny v
souladu se Zásadami pro žadatele daného
podprogramu
a
následně
byly
hodnotitelskou komisí žádosti, které byly
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Obce Komňa a Ratměřice jsou ve finále Evropské
soutěže obnovy vesnice 2012
Doplňující informace:

Evropská pracovní společnost pro rozvoj
venkova a obnovu vesnice pořádá ve
dvouletém intervalu soutěž, do které
jsou přihlášeny všechny obce členských
států, které tato společnost sdružuje. Za
Česko do 20. ročníku této evropské
soutěže postoupily vítězové celostátního
kola soutěže Vesnice roku - zlínská obec
Komňa („Vesnice roku 2011“) a
středočeská obec Ratměřice („Vesnice
roku 2010“).
Mezinárodní porota se shodla, že v rámci
dvanáctého ročníku Evropské soutěže
obnovy vesnice 2012 by měly být
vyznamenány především obce, které hledí
kupředu, orientují se na možnosti svého
dalšího rozvoje a na výzvy, před kterými
aktuálně stojí, umí kreativně a inovativně
odpovídat. Proto bylo pro Evropskou soutěž
obnovy vesnice 2012 zvoleno motto "Na
stopě
budoucnosti".
To
umožňuje
zúčastněným obcím koncipovat své soutěžní
projekty s ohledem na jejich jedinečné
místní podmínky a ponechává jim velký
prostor pro představení vlastních přístupů k
využití svého potenciálu. Dvanáctý ročník
soutěže byl vyhlášen v polovině roku 2011 a
bude završen na podzim 2012 slavnostním
vyhlášením vítězů v Langeneggu v
Rakousku.

V březnu 2011 se ve městě Eupen v Belgii
sešla porota Evropské soutěže obnovy
vesnice a zástupci Evropské pracovní
společnosti pro rozvoj venkova a obnovu
vesnice, aby zhodnotili průběh uplynulého a
zahájili přípravu dalšího ročníku soutěže.
Jedenáctý ročník soutěže, který vyvrcholil
na podzim 2010 slavnostním předáním
ocenění vítězným obcím v Sand in Taufers v
Itálii, byl porotci zhodnocen jako jeden z
nejúspěšnějších v historii soutěže - jak z
pohledu počtu účastníků, tak z pohledu
výjimečné kvality soutěžících projektů.
Českou republiku zastupovala obec Lidečko
(„Vesnice roku 2008“) a obec Tučín
(Vesnice roku 2009“). Obec Tučín byla v
jedenáctém ročníku Evropské ceny obnovy
vesnice
mimořádně
úspěšná,
když
postoupila mezi dvanáct finalistů. Zástupci
mezinárodní
komise
také
pozitivně
hodnotili, že tučínský společenský život
spojuje
různé
generace,
pohlaví
a
společenské skupiny. Tučínu tak byla
udělena Evropská cena obnovy vesnice za
komplexní, trvale udržitelný a mottu
odpovídající rozvoj vesnice vynikající
kvality. Obec Lidečko získala Evropskou
cenu obnovy vesnice za mimořádné výkony
ve více oblastech rozvoje vesnice.
Seznam obcí ve finále Evropské soutěže
obnovy vesnice 2012 (xls - 22,00 KB)
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Třinácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství
bude spuštěno v červnu

V rámci třináctého kola Operačního
programu Rybářství 2007 – 2013 mohou
zájemci od 19. června 2012 předkládat
Žádosti o dotace na projekty v opatření
3.2 Opatření na ochranu vodních
živočichů a rostlin, záměr b) vysazování
úhoře říčního. Příjem žádostí skončí 25.
června 2012.

fondu (SZIF). Příjem žádostí končí 25.
června ve 13 hodin. Úplné znění Pravidel
je k dispozici v elektronické podobě na
internetové adrese Ministerstva zemědělství
www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika
Operační program Rybářství) a rovněž na
stránkách SZIF, a to na www.szif.cz v sekci
Operační program Rybářství. Vyplnění a
elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP
Rybářství 2007 – 2013 prostřednictvím
Portálu farmáře SZIF bude možné od 5.
června 2012. Vyhlašované kolo je určeno
uživatelům
rybářských
revírů,
kteří
neprovozují svou činnost za účelem zisku.
Uživatelem rybářského revíru je osoba,
které byl povolen výkon rybářského práva
podle § 9 zákona č. 99/2004 Sb., o
rybářství.

Úhoř říční se přirozeně vytírá v Sargasovém
moři, jeho larvy pak mořské proudy unášejí
k břehům Evropy, kde jsou loveny při ústí
řek ve formě monté. Právě v této formě,
případně jako rozkrmené monté, jsou malí
úhoři vysazováni do českých i moravských
řek. Vysazování mladých úhořů centrálně
pro své členy organizuje Rada Českého
rybářského svazu. Ministerstvo zemědělství
vyčlenilo pro účely zarybnění rybářských
revírů mladými úhoři pro třinácté kolo OP
Rybářství částku 10 milionů korun, z toho
75 procent pokryje příspěvek Evropské
unie, zbylá částka půjde z českého státního
rozpočtu.
Příjem žádostí pro výše uvedené
opatření začne 19. června a všechny
budou v souladu s Pravidly přijímány
prostřednictvím Portálu farmáře a na
příslušných
regionálních
odborech
Státního zemědělského intervenčního
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V červenci a říjnu se obnoví dotace Zelená úsporám na
úspory energií ve veřejných budovách
alespoň udržet stávající pracovní místa.

Již nyní mohou žadatelé ze sektoru
veřejných budov obnovit své požadavky
na přidělení dotací na zateplení a
změnu způsobu vytápění z programu
Zelená úsporám. Současná finanční
situace programu umožňuje přidělit
prvních
200
mil.Kč
K
dalšímu
uvolňování peněz by mohlo dojít v
průběhu července a října 2012.

Žadatelé o dotace na zateplení veřejných
budov budou nyní moci čerpat finance buď z
programu Zelená úsporám, nebo z 35. výzvy
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osy 3., oblast podpory 3.2.
(Realizace
úspor
energie
a
využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry).
Žádost
může
být
podána
v
obou
programech, ale v momentě přiznání dotace
v jednom z programů bude žadatel
automaticky vyřazen z programu druhého,
aby tak nemohl na jedno a totéž opatření
čerpat dotaci dvakrát.

„Dotacemi budou podporovány budovy
sociálního, školského či kulturního sektoru,
tedy především školy a mateřské školky,
pečovatelské domy pro seniory nebo
zdravotnická
zařízení,“
říká
ministr
životního prostředí Tomáš Chalupa a
dodává: „Na ministerstvu ani na Státním
fondu životního prostředí nepočítáme s tím,
že
by
byly
podporovány
například
rekonstrukce ministerstev nebo jiných
státních budov a byrokratického aparátu.“
Obce, města a kraje tak v době nepříznivé
ekonomické
situace
získají
finanční
prostředky,
které
pomohou
jejich
rozpočtům, a zároveň realizací těchto
opatření dojde u staveb k výrazně nižším
nákladům
na
platby
za
energie.
Nezanedbatelným přínosem jsou i pozitivní
dopady na místní pracovní trh, protože
umožní stavebním firmám vytvořit nová, či
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Dostanete více peněz na provozní náklady, ale asi
přijdete o dotace - slyšeli starostové od pardubického
hejtmana
zřizují základní školu. Demografický vývoj
naznačuje, že pro obce bude stále složitější,
aby naplnily třídy. Řešení spatřuje hejtman
v dalším, tentokrát racionálním opatření.
„Dlouhodobě prosazuji, aby se obce
domluvily na provozování základních škol.
Pokud
nedojde
k
integraci,
jejich
budoucnost je nejistá,“ řekl hejtman v
debatě se starostou Městečka Trnávky
Milanem Šedajem i chornickým Pavlem
Smékalem.
Pracovní úterý 22. května strávil
hejtman Radko Martínek v obcích na
východě
Pardubického
kraje.
Se
starosty Moravskotřebovska a Jevíčska
hovořil o územním plánování, bytové
výstavbě, rozpočtovém určení daní nebo
budoucnosti malotřídek na venkově.
Ve všech obcích zněly stejné dotazy, a to na
výstavbu rychlostních silnic. „Pokud se
postaví R35 a R43, může se osud regionu
změnit. Nastartuje se ekonomický rozvoj,“
odpovídal hejtman Martínek. Obsahem
zastavení v Jaroměřicích bylo dokončení
rekonstrukce poutního místa Kalvárie.
O plánovaném rozvoji obce, s nímž souvisí
nový územní plán, informoval hejtmana
Oldřich Horák z Dlouhé Loučky. Dotazoval
se hejtmana, jak vypadá aktuální situace s
rozdělováním daní. „Dostanete určitě více
peněz na provozní náklady, ale s největší
pravděpodobností přijdete o dotace,“
odpověděl hejtman. Právě ty v minulosti
pomohly například postavit v obci s
261obyvateli 16 startovacích bytů.

Určitě pozitivním zjištěním bylo, že se
ustálily změny v dopravě. Organizátor
regionální dopravy OREDO vyšel obcím
vstříc a upravil jízdní řády tak, aby
odpovídaly potřebám občanů. Shodně to
potvrdili
hejtmanovi
starostové
obcí
Chornice, Biskupice i Městečko Trnávka.
Před tradiční nedělní poutí zavítal hejtman
Martínek na poutní místo Kalvárie v
Jaroměřicích, kdy po více než desetileté
rekonstrukci
zpřístupní
okolí
kostela
Povýšení sv. Kříže. Se členem řádu
pasionistů Tomaszem Wójciakem řešili věci
duchovní, spojené s oslavami tři sta let od
vzniku poutního místa, ale i materiální. Ty
se týkaly finančních prostředků na další
opravy a dokončení rekonstrukce vstupního
schodiště do chrámu. „Pardubický kraj
podporuje obnovu významné barokní
památky, ale naše podpora nestačí.
Rekonstrukce vyžaduje miliony korun,“ říká
hejtman Martínek.

Podle Radko Martínka by vláda měla při
rozdělování daní zvýhodnit obce, které
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Revitalizace Kuksu začíná obnovou komunikací v obci
kvalitní přístup k místním památkám,
vylepší infrastrukturu cestovního ruchu.
Vznikne rovněž vycházkový okruh a dojde k
napojení na cyklostezku Hradec Králové Josefov – Kuks. Veškeré stavební práce by
měly být hotové do konce letošního roku.

Modernizací komunikací za 24 milionů
korun v obci Kuks začíná rozsáhlý plán
na obnovu tamního barokního areálu,
kterému
vévodí
národní
kulturní
památka stejnojmenného hospitalu.
Celková
revitalizace
areálu
jak
hospitalu
Kuks,
tak
památkové
rezervace obce Kuks bude stát zhruba
600 milionů korun.
„Při revitalizaci Kuksu dojde díky dotacím z
Evropské unie k největší investici do obnovy
území od vybudování barokního areálu Kuks
před 300 lety. Projekt Zajištění dostupnosti
atraktivit cestovního ruchu v obci zajistí pro
návštěvníky bezproblémovou a pohodlnou
dostupnost významných turistických cílů.
Nepostradatelnou roli při přípravě daných
záměru a jejich uvedení v život hraje od
počátku Královéhradecký kraj, bez jehož
podpory by realizace projektů nebyla
uskutečnitelná,“ řekl náměstek hejtmana
Josef Táborský, který má na starosti
krajskou ekonomiku a oblast evropských
dotací.

Nositelem
projektu
„Modernizace
komunikace“ je Obec Kuks, která se
zavázala k jeho realizaci podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace z prostředků ROP
NUTS II Severovýchod v prioritní ose
Cestovní ruch. „Rád bych ocenil velmi
vstřícné jednání se zástupci orgánů
památkové péče,“ uvedl starosta obce Kuks
Jiří Beran.
Barokní hospital Kuks na Trutnovsku je
jednou z nejnavštěvovanějších národních
kulturních památek v kraji. Díky dalšímu z
významných
evropských
projektů
nazvanému Kuks - Granátové jablko vznikne
v hospitalu regionální centrum vzdělávání v
oboru
farmacie,
dějin
umění
či
environmentalistiky. Projekt počítá i s
opravou původní klášterní zahrady či teras
před hospitalem. Stavební práce by měly
skončit v roce 2014.
Barokní komplex v Kuksu začal stavět
František Antonín Špork v roce 1692. Z
původního rozsáhlého lázeňského areálu se
do dneška dochoval pouze špitál s kostelem
Nejsvětější Trojice a kryptou. Světoznámá je
Braunova sochařská výzdoba areálu. V
Královéhradeckém kraji je celkem 17
národních kulturních památek.

Poklepání základního kamene obnovy
komunikací se uskutečnil v obci Kuks 23.
května ve 14:00. Projekt je součástí obnovy
areálu národní kulturní památky hospitalu
Kuks a památkové rezervace Kuks v rámci
revitalizace
celého
území
někdejších
barokních lázní. Obnova komunikací zajistí
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Sdružení obcí Napajedelské
hejtmana Zlínského kraje

Emiráty

přivítalo

čistění odpadních vod pro obce do 2000
obyvatel. Na závěr dopoledního jednání
nechyběla nabídka Energetické agentury
Zlínského kraje na možnou pomoc s
úspornějším nákupem energií.

Exoticky
nazvané
sdružení
obcí
Halenkovice,
Karlovice,
Komárov,
Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv,
Žlutava a Napajedla, tzv. Napajedelské
Emiráty, přivítalo 23. 5. v rámci dalšího
z pravidelných Hejtmanských dnů
nejvyšší představitele Zlínského kraje
ke společnému jednání.

V odpolední části Hejtmanského dne se ke
starostce města Napajedla Ireně Brabcové,
dalším reprezentantům vedení města,
starostům dalších obcí Napajedelských
Emirátů a zástupcům vedení Zlínského kraje
připojili významní podnikatelé z navštívené
oblasti. Po představení jejich činnosti
zástupcům
vedení
Zlínského
kraje
následovala prohlídka Zámku Napajedla a
výrobních prostor firmy Fatra Napajedla.

Zlínský kraj reprezentovali mimo hejtmana
Stanislava Mišáka, náměstek pro oblast
dopravy Jaroslav Drozd, krajská radní pro
oblast zdravotnictví Hana Příleská, dále
zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje,
Koordinátora veřejné dopravy Zlínského
kraje a Energetické agentury Zlínského
kraje.
Hlavním
tématem
projednávaným
v
dopolední části v krásných historických
prostorách napajedelské radnice byla
především doprava, konkrétně dopravní
obslužnost Napajedel a přilehlých obcí či
dopravní infrastruktura v této oblasti. V
oblasti cestovního ruchu se hovořilo
především o úspěšném či plánovaném
budování cyklostezek a o významu Baťova
kanálu. Na řadu přišel také strategický
rozvoj a aktuální možnosti čerpání dotací.
Krajští odborníci na životní prostředí se
zaměřili na problematiku odkanalizování a
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Ombudsman: Obce nesmějí odmítat
zřizovat vyhrazená parkovací stání

Pokud obce nezřídí v místech, kde o to
zdravotně
postižení
lidé
požádají
vyhražená parkovací stání, mohou se
dopustit
jejich
diskriminace.
K
takovému závěru dospěli právníci
Kanceláře veřejného ochránce práv.
"Diskriminací zdravotně postižených není
jen nerovné zacházení, ale i pasivita, tedy
aktivní nepřijetí opatření, která by
postiženým umožnila využívat službu
určenou veřejnosti," řekl ve čtvrtek 24.5.
agentuře Mediafax ombudsman Pavel
Varvařovský.
Dodal,
že
v
takových
případech se jedná o nepřímou diskriminaci
postižených.
Vlastníkem
místních
komunikací jsou obce. Jde tedy o veřejný
majetek a užívání místních komunikací je
veřejnou službou. Obec by proto měla podle
ombudsmana se zřízením vyhrazeného
parkování pro zdravotně postiženou osobu
souhlasit vždy, pokud tomu nebrání závažný
důvod a pokud zdravotně postižený člověk
nemůže využít jiné, srovnatelné a přiměřené
řešení. Zřízení vyhrazeného parkování
povoluje silniční správní úřad, ovšem pouze
za předpokladu, že s tím souhlasí vlastník
komunikace.
Obce obvykle hájí svůj nesouhlas se
zřízením
vyhrazeného
parkování

invalidům

nedostatečnou
kapacitou
běžných
parkovacích míst a tedy nemožností vyhovět
všem žádostem o individuální vyhrazená
parkování. Podle ochránce však takové
odůvodnění samo o sobě nestačí. "Když není
možné vyhovět všem žadatelům kvůli
nedostatečné kapacitě parkovišť, musí obec
individuálně zkoumat míru potřeby a užitku
vyhrazeného
parkování
pro
každého
konkrétního
žadatele,"
zdůraznil
ombudsman. Pokud z povahy zdravotního
postižení vyplývá, že vyhrazené parkování je
pro žadatele nezbytné, může obec s jeho
zřízením nesouhlasit jen za předpokladu, že
existuje reálné alternativní řešení situace
postiženého, které mu umožní využívat
služby rovnocenným způsobem jako osobě
bez postižení. "Pokud obec odmítne zřídit
individuální parkovací místo a nenabídne
jiné řešení, dopouští se diskriminace ve
smyslu
antidiskriminačního
zákona,"
upozornil Varvařovský.
Ombudsman se často setkává s případy, kdy
obec stanoví podmínku, že žadatel o
vyhrazené parkovací místo musí být sám
držitelem
řidičského
oprávnění
nebo
vlastníkem auta. "Taková podmínka však
nemá zákonné opodstatnění a zcela opomíjí
fakt, že právě zdravotní postižení může být
překážkou získání řidičského oprávnění, což
ovšem nemá žádný vliv na potřebu
zdravotně postiženého parkovat co nejblíže
bydlišti," prohlásil Varvařovský. Stejně tak
není podle něj přípustné obecně odmítat
žádosti o zřízení vyhrazeného parkoviště,
pokud žadatel trpí jiným než pohybovým
postižením. "Obec musí i v těchto situacích
individuálně vyhodnotit potřebu žadatele
parkovat co nejblíže bydlišti ve vztahu k
povaze zdravotního postižení," uzavřel
veřejný ochránce práv.
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Ministerstvo zemědělství navrhuje
miliardy korun z Pozemkového fondu

Ministr zemědělství Petr Bendl v
pondělí 28. 5. zveřejnil návrh na využití
příjmů Pozemkového fondu ČR v
letošním a příštím roce. Stalo se tak na
Žofínském fóru věnovaném současnosti
a
budoucnosti
zemědělství
a
potravinářství.

přesun

2,1

Časový tlak je nejcitelnější u národních
doplňkových plateb k přímým platbám, tzv.
TOP-UP. Česká republika těmito platbami u
vybraných komodit dorovnává rozdíly, které
vznikly zjednodušením plateb v systému
jednotné platby na plochu z unijních zdrojů
a znevýhodnily české zemědělce oproti
plnému systému přímých podpor v
původních 15 zemích Evropské unie. „Tyto
doplňkové platby můžeme v letošním roce
vyplatit naposledy, a je proto třeba pro ně
upravit legislativní podmínky co nejdříve,“
říká ministr zemědělství Petr Bendl a
dodává: „Věřím, že se nám podaří nalézt
ještě další zdroje k finančnímu posílení
doplňkových plateb, protože tuto formu
podpory považuji za významnou pro udržení
konkurenceschopnosti českých zemědělců v
rámci Unie.“

Celkem 2 100 milionů korun by podle tohoto
návrhu bylo rozděleno následovně: 800 mil.
Kč na spolufinancování Programu rozvoje
venkova (pro roky 2012 a 2013), 530 mil. Kč
pro národní podporu do zemědělství (pro
roky 2012 a 2013), 330 mil. Kč na programy
pro PGRLF (pro rok 2012), - 140 mil. Kč na
podporu lesního hospodářství (pro roky
2012 a 2013), 100 mil. Kč na podporu
vodního hospodářství (pro rok 2012) a 200
mil. Kč na národní doplňkové platby k
přímým platbám (pro rok 2012).
Podmínkou pro využití příjmů je začlenění
uvedených částek do zákona o Pozemkovém
fondu ČR (č. 569/1991 Sb.). Nabytí
účinnosti takové novelizace je časově
naléhavé – mají-li být navržené prostředky
čerpány již v roce 2012, je třeba příslušný
zákon přijmout co nejdříve. Proto bude pro
jeho předložení využita forma poslanecké
iniciativy a bude navrženo schválení novely
v prvním čtení.
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Radní Zlínského kraje podpořili tvorbu územních
plánů obcí
Zlínského kraje
Biskupice, Haluzice, Hostišová, Janová,
Litenčice, Ludkovice, Machová, Nedašov,
Oldřichovice, Osvětimany, Oznice, Pašovice,
Podhradní Lhota, Pozděchov, Prakšice,
Prlov,
Prusinovice,
Pržno,
Racková,
Rajnochovice, Sazovice, Starý Hrozenkov,
Střítež nad Bečvou, Tečovice, Třebětice,
Valašská Polanka, Velká Lhota, Vidče,
Vigantice, Vlachovice, Vysoké Pole, Žítková

Přidělení dotací v celkové výši 3,828
milionu korun 32 obcím Zlínského kraje
na podporu zpracování územních plánů
doporučili
schválit
krajským
zastupitelům krajští radní. Dotace
budou přiděleny obcím, které se svojí
žádostí uspěly v rámci Podprogramu na
podporu obnovy venkova vyhlašovaného
Zlínským krajem.
„Podpora z tohoto podprogramu se vztahuje
ke zpracování konceptu, návrhu nebo
aktualizace územního plánu obcí do 2 tisíc
obyvatel. Mezi podpořené obce budou po
schválení zastupitelstvem rozděleny dotace
v rozmezí od 50 do 245 tisíc korun,“
informovala Milena Kovaříková, krajská
radní pro oblast zemědělství, životního
prostředí a rozvoj venkova.
Závaznost tvorby nových územních plánů je
dána stavebním zákonem, kdy územní plány
schválené před 1. lednem 2007 pozbudou
po 31. prosinci 2015 svou platnost.
Předpokládá se, že v následujících dvou
letech předloží žádost do výše uvedeného
podprogramu více než 60 obcí Zlínského
kraje, které ještě nemají zpracovaný nový
územní plán.

Seznam podpořených obcí
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Karlovarský hejtman navštívil obce na Chodovsku
případných
vhodných
lokalitách
pro
investory a podnikání v okolí jejich obcí.

V
polovině
května
se
hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný
vypravil do Chodova a okolí. Seznámil
se s výrobním programem místních
firem, zavítal na chodovské gymnázium
a setkal se se starosty.
Hejtman diskutoval se starosty devíti obcí v
oblasti. Řada z nich v současnosti řeší
problém
se
zbudováním
kanalizace,
finančně náročná akce se neobejde bez
státní
dotace.
„Loni
jsme
dotaci
ministerstva nedostali, letos jsme tedy
žádali znovu, obec s rozpočtem tři miliony
to sama zaplatit nemůže,“uvedl starosta
obce Mírová Jiří Valenta. Starosta obce
Jenišov Ivan Truksa upozornil hejtmana na
nedostatky ve smlouvě Komunální odpadové
společnosti s obcemi, ten přislíbil, že se kraj
připomínkou bude zabývat. Starosta obce
Hory Milan Pokorný informoval o prudkém
nárůstu počtu vozů, projíždějících obcí po
zpoplatnění rychlostní komunikace R6, v
Tatrovicích zase chybí signál mobilních
operátorů, což je v souvislosti s přibývajícím
počtem stálých obyvatel obce zásadní
nedostatek.
„Zaznamenal
jsem
také
iniciativu starostů proti zpoplatnění R6.
Možná by stálo zato se spojit a vznést naše
připomínky, než bude ministerstvo dopravy
na
podzim
aktualizovat
přehled
zpoplatněných úseků,“ zdůraznil hejtman.
Vyzval také starosty, aby jej informovali o
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Přihlašte své nádraží do soutěže o Nejkrásnější
nádraží 2012
- finalisté budou vybráni do 10. 10. 2012,
- pro finalisty bude hlasovat veřejnost do
11.11. 2012
- slavnostní vyhlášení proběhne 12.12.2012
v Senátu.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR
je prezentací dobrých příkladů v péči o
prostředí
železničních
stanic
a
zastávek. Týká se budov, ostatních
objektů i jejich okolí. Smyslem soutěže
je zlepšit stav našich nádraží.
Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR je
prezentací dobrých příkladů v péči o
prostředí železničních stanic a zastávek.
Týká se budov, ostatních objektů i jejich
okolí. Smyslem soutěže je zlepšit stav
našich nádraží.
Své návrhy krásných nádraží a zastávek
zasílejte mailem nebo poštou na adresy:
nejkrasnejsinadrazi@cd.cz,
Asociace
Entente Florale CZ – Souznění, o.s., V
pevnosti 159/5b, 128 00 Praha 2.
Návrh musí obsahovat 3 kvalitní fotografie a
stručné zdůvodnění, proč stanici či zastávku
navrhujete a podpis. Pokud uvedete i
adresu, budete zařazeni do slosování o
jízdenky do historických vlaků a vstupenky
do Království železnic. Na adresu budou
vítězům tyto ceny odeslány. Osobní údaje
nebudou jinak využívány.

Termíny pro ročník 2012:
- veřejnost bude zasílat návrhy do 9.9.2012,
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Memorandum podpoří vyvážený a udržitelný rozvoj
venkovského prostoru
podporují partnerství a spolupráci, a to
nejen mezi obcemi, ale také mezi
samosprávou a dalšími subjekty, jak je to
například běžné při distribuci prostředků
pro rozvoj venkova metodou Leader.
Jednotlivé organizace při tom vzájemně
konzultují své postoje a hledají stanoviska,
která pak společně prosazují.

Zajistit vyvážený a udržitelný rozvoj
venkovského
prostoru
je
cílem
memoranda Venkov jako důstojné místo
pro život, které bude podepsáno v úterý
5. června v Senátu Parlamentu ČR. Mezi
signatáře memoranda patří Svaz měst a
obcí ČR, Národní síť místních akčních
skupin
ČR,
Sdružení
místních
samospráv ČR, Spolek pro obnovu
venkova ČR a Stálá komise Senátu pro
rozvoj venkova.
Signatáři memoranda požadují, aby na
rozvoj obcí a diverzifikaci podnikatelských
aktivit na venkově směřovalo nejméně 50 %
prostředků z budoucího Programu rozvoje
venkova (2014–2020). Současně chtějí, aby
se v budoucím programovacím období
2014–2020 sjednotily a zjednodušily žádosti
o finanční prostředky z fondů EU a aby bylo
DPH uznatelným nákladem při jakémkoli
čerpání prostředků z fondů EU i pro obce a
další subjekty, které nemají nárok na
odpočet DPH.
Podle signatářů memoranda jsou obce
základním územním samosprávným celkem,
který je ze zákona odpovědný za rozvoj na
svém území. Samosprávu proto vnímají jako
nejdůležitějšího aktéra veřejné kontroly v
implementační
struktuře
komunitně
vedeného
místního
rozvoje.
Zároveň
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CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ OBCÍ, ŠKOL OBNOVY
VENKOVA

Mikroregion Podblanicko ve spolupráci
se
Spolkem
obnovy
venkova
Středočeského kraje Vás srdečně zve na
10. ročník CELOSTÁTNÍHO SETKÁNÍ
OBCÍ, ŠKOL OBNOVY VENKOVA A
DALŠÍCH ZÁJEMCŮ na téma Sdílení
zkušeností s různými přístupy v
zapojování veřejnosti, realizací projektů
a tvorby strategií v rámci dotačních
programů EU. Škola obnovy venkova se
koná ve dnech 14. - 15. června 2012 ve
Vlašimi v mikroregionu Podblanicko.
Účastníci během setkání budou sdílet své
zkušenosti z tvorby strategií, z příprav,
realizací, rozvíjení a udržování projektů, se
zapojováním
veřejnosti,
budou
sdílet
úspěchy nebo neúspěchy, a to vše ve vztahu
k přípravám nového programovacího období
EU 2014 – 2020.
Pozvánka s podrobnostmi ke stažení (formát
pdf, vel. 313 kB)
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Originální regionální značky Polabí,
Šumava užívají další vybrané výrobky

Jeseníky

i

7) Starokouřimské okurky, Radek Procházka
– Zahradnictví, Kouřim, MAS Podlipansko
8) Směsi pro hospodářská zvířata, KŘÍŽŮV
MLÝN, s.r.o. PEČKY, MAS Podlipansko
9) Cukrová homole, Tereos TTD, a.s.,
Dobrovice, Zlatý pruh Polabí
10)
Černokostelecké
textilie
do
kuchyně,Denisa Bartošová, Kostelec nad
Černými lesy, MAS Podlipansko

Tradiční
jarní
kolo
certifikace
regionálních
výrobků
proběhlo
v
průběhu května. Certifikační komise v
Polabí, Jeseníkách a na Šumavě udělili
možnost požívat označení regionální
produkt celé řadě místních produktů.
POLABÍ, regionální produkt
Dne 24.5.2012 v Dobšicích na území
regionu MAS Zálabí se uskutečnilo jednání
certifikační komise regionální značky
Polabí. Komise posuzovala žádosti a
předložené vzorky produktů u devíti
uchazečů, přičemž jeden z žadatelů zažádal
o udělení značky hned na dva své produkty.

Současně se ucházeli 3 stávající výrobci o
prodloužení užívání značky na další 3-leté
období. Jednalo se o tyto výrobce a jejich
produkty:
a) Marcela Ptáčková – Ručně malované
textilní originály z Polabí
b) Leo Pivoňka – Kovářské výrobky
c) Martin Karaivanov – Pivo
Komise po prozkoumání žádostí prodloužila
užívání značky všem 3 uchazečům. Podzimní
kolo
posuzování
žádostí
o
užívání
registrované značky POLABÍ – regionální
produkt proběhne v říjnu roku 2012 u
partnerské Místní akční skupiny Vyhlídky, o.
s.

JESENÍKY, originální produkt
Značku POLABÍ –regionální produkt
získaly tyto produkty:
1) Košíkářské výrobky z pedigu, Jaroslava
Ahnelová, Kouřim, MAS Podlipansko
2) Dekorativní zahradní keramika, Eva
Vojtíšková, Krakovany, MAS Zálabí
3) Dekorativní a užitné hračky, Martin
Holub, Horní Chvatliny, MAS Podlipansko
4) Bašovo zelí Starokolínské, BAŠE & SPOL.
s r.o., Starý Kolín, MAS Zálabí
5) Zdravé ovoce ze Bříství, Ing. Zdeněk Žert
- Ovocné sady Bříství, Bříství u Křečhoře,
MAS Podlipansko
6) Jahody z Kouřimi, Radek Procházka –
Zahradnictví, Kouřim, MAS Podlipansko

O zbrusu nové produkty i služby se rozrostla
ve středu 23. května značka JESENÍKY
originální produkt. Certifikační komise se
opět přesvědčila, že v Jeseníkách vznikají
výjimečné
výrobky
a
poskytují
se
nadstandardní služby. V prvním kole
certifikace letošního roku se objevily tři
produkty. K tradičnímu a v současnosti málo
rozšířenému oboru patří sedlářství. A právě
s výrobky sedlářského mistra Lubomíra
Jelínka z Hanušovic získaly značku Jeseníky
originální produkt. "Fungujeme od roku
1998. Pracujeme ve třech lidech a k našemu
sortimentu patří výroba chomoutových i
prsních postrojů pro jízdu těžkými povozy,
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jezdecké potřeby pro jízdu na koni jako
sedla, uzdění, řemenářství a zabýváme se
také kočárnictvím a renovací kočárů,"
vyjmenoval své aktivity Jelínek.
Další dva produkty, které získaly certifikát,
spojuje jedinečný rukopis a citlivá práce.
Vitráže Ivety Strnadové z Vrbna pod
Pradědem zdobí například krnovskou
synagogu či kapli ve Františkově u Jeseníku.
Zabývá se rovněž výrobou drobných šperků
či efektních ozdob zrcadel speciálními,
ručně válcovanými barevnými skly. Zcela
originální drátované výrobky pochází z dílny
Dany Frydrychové z Jedlí. Kromě ozdobné
funkce, se její práce z černé! ho žíhaného
drátu vyznačuje užitkovostí. Pod rukama
křehké ženy tak vznikají složité hodiny,
šperkovnice, zvony nebo lucerny. Ke
stávajícím dvěma originálním jesenickým
službám se přiřadilo sedm nových subjektů
z celých Jeseníků od Zábřežska, přes
Jesenicko či Bruntálsko. Originální služby
nabízejí jak luxusní restaurace, tak rodinné
podniky a nechybí mezi nimi ani
provozovatelé horských chat.
Koordinátorem regionální značky JESENÍKY
originální produkt je MAS Horní Pomoraví.
Jesenický region nyní reprezentuje 39
originálních produktů a 9 stravovacích či
ubytovacích služeb.

ŠUMAVA, originální produkt
Na Šumavě bylo v květnu 2012 uděleno 9
nových a 18 prodloužených certifikátů pro
produkty a výrobky, 1 nový a 3 prodloužené
certifikáty pro služby v cestovním ruchu.
Aktuálně užívá značku ŠUMAVA originální
produkt již 81 výrobců a 31 provozovatelů
služeb. Jako již tradičně obě certifikační
komise jak pro výrobky, tak i pro služby v
cestovním ruchu, zasedaly v jeden den.
Dopoledne se hodnotily výrobky, komise
projednala 11 žádostí o udělení značky,
posuzovala mnoho vzorků a nakonec udělila
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9 nových značek. Také žádalo 18 stávajících
výrobců o prodloužení užívání značky na
další 3 roky, zde komise po prozkoumání
předložených žádostí a vzorků všech
výrobků prodloužila značku všem 18
žadatelům. Na komisi pro značení služeb
byly podány 2 žádosti o udělení značky, 1
žádost byla odložena na podzimní komisi a 1
žádost byla schválena. Také byly předloženy
3 žádosti o prodloužení užívání značky na
další 3 roky, tyto byly schváleny bez
připomínek.
Nově značku ŠUMAVA originální produkt
získaly výrobky a produkty:
1) Keramika ze Šumavy, Iveta Kůsová
2) Čerstvě řezané bylinky, Obec Chlumany
3) Hasičská klobása, sekaná, škvařené
sádlo, Řeznictví u Kojzarů
4) Dorty a cukrářské výrobky, Blanka
Milfaitová
5) Dřevěné hračky a drobné výrobky ze
dřeva, MIVA Vacov, s.r.o.
6) Šumavská hřibová polévka, Ječmínek
s.r.o.
7) Domácí džem z lesního ovoce, Ječmínek
s.r.o.
8) Plstěné dekorace, Gabriela Skorunková
9) Klenovická keramika, Ivana Tesárková
Nově značku ŠUMAVA originální produkt
získalo zařízení:
Chata Rovina
Regionální značky v České republice
zavádí národní koordinátor Asociace
regionálních značek, o.s.
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Jaké budou nové Operační programy pro ČR? Podklad
pro přípravu Dohody o partnerství pro programové
období 2014-2020
po roce 2013 v podmínkách ČR obsahující i
návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů
EU po roce 2013“, strategický přístup
vyplývající z návrhu nařízení EU o
společných ustanoveních evropských fondů,
nové vstupy realizované v rámci ČR a
výsledky
vyhodnocení
zkušeností
z
programových
období
2004-2006
a
2007-2013.

Na jednání české vlády se v těchto
dnech dostává materiál Ministerstva
pro místní rozvoj, který předložilo
ministrům 30. května 2012. Není zcela
jasné, jak vláda s materiálem naloží,
nicméně v předkládací zprávě je, že ho
mám vzít na vědomí. Jedná se o
„Vymezení operačních programů a další
postup při přípravě ČR pro efektivní
čerpání evropských fondů“. Jedná se o
dokument, který navrhuje jak budou
rozděleny budoucí Operační programy
pro Česko pro období 2014–2020.
V souladu s tímto usnesením vlády
připravilo MMR komplexní materiál, kterým
předkládá
vládě
návrh
rozpracování
národních rozvojových priorit do úrovně
vymezení budoucích operačních programů
(dále jen „OP“) pro programové období
2014–2020 a návrh dalšího postupu
přípravy budoucí politiky soudržnosti pro
programové období 2014–2020.
V první části předloženého materiálu jsou
uvedena
východiska
pro
zaměření
operačních
programů
pro
období
2014–2020, mezi která patří zejména vládou
projednaný materiál „Souhrnný návrh
zaměření budoucí politiky soudržnosti EU

Druhá
část
předloženého
materiálu
obsahuje návrhy zaměření operačních
programů
pro
programové
období
2014-2020.
Další části materiálu jsou věnovány
následnému postupu při přípravě ČR pro
efektivní
čerpání
fondů
Společného
strategického rámce (dále jen „SSR“) po
roce 2013 a obsahují zejména podmínky
vyplývající z návrhů nařízení EU pro
vypracování
jednotlivých
operačních
programů,
jejich
řízení,
kontrolu,
monitorování a hodnocení. Zároveň MMR
připravuje
celkový
systém
řízení,
monitorování,
hodnocení,
kontroly
a
koordinace. Přitom vychází i ze zkušeností z
programových
období
2004-2006
a
2007-2013.
Východiska pro stanovení budoucích OP
byla projednána na platformách (některých
k tomuto účelu přímo zřízených) různých
úrovní s resorty, kraji, městy a obcemi,
sociálními a hospodářskými partnery a
dalšími partnery. Všechny podklady, které
MMR v procesu přípravy tohoto dokumentu
obdrželo ze strany partnerů, budou
zohledněny
při
přípravě
Dohody
o
partnerství. K materiálu byly zpracovány
expertní posudky ze strany OECD a Světové
banky.
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Návrh nových Operačních programů:
o Operační program „Podnikání a inovace
pro
konkurenceschopnost“
řízený
ministerstvem průmyslu a obchodu
o
Operační
program
„Páteřní
infrastruktura“
řízený
ministerstvem
dopravy
o Operační program „Zaměstnanost a
vzdělávání“ řízený ministerstvem práce a
sociálních věcí
o
„Integrovaný
regionální
operační
program“ řízený ministerstvem pro místní
rozvoj
o Operační program „Praha - pól růstu ČR“
řízený Magistrátem hlavního města Prahy
o Operační program „Technická pomoc“
řízený ministerstvem pro místní rozvoj
Celý materiál je ke stažení zde:
Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
pro programové období 2014 až 2020,
Vymezení operačních programů a další
postup... (formát pdf, vel. 1160 kB)
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Nejvíce peněz na obnovu památky vybrali v Lanžhotě
Kozák výsledky.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
představuje vítěze prvního ročníku
soutěže veřejných sbírek na opravy
památek nazvané MÁME VYBRÁNO.

Tři nejlepší v kategorii Cena veřejnosti si
kromě potlesku při slavnostním vyhlášení
výsledků odnesli také finanční příspěvky ve
výši 30, 15 a 5 tisíc korun do svých sbírek,
které stále probíhají. “Hlavním smyslem
soutěže je propagovat veřejné sbírky jako
vhodný nástroj financování obnovy památek
a inspirovat další organizace a instituce, aby
sbírky vyhlašovaly. Příspěvek do vítězných
sbírek pak představuje pro vyhlašovatele
motivaci, proč se do soutěže zapojit a udělat
něco pro propagaci své konkrétní sbírky,”
vysvětluje Aleš Kozák.

V době všeobecných úspor představují
veřejné sbírky zajímavou možnost, jak
financovat obnovu menších i větších
památek. Přesto nejsou v České republice
využívané tolik, jak by mohly. O změnu se
snaží soutěž MÁME VYBRÁNO, kterou před
časem vyhlásil Institut pro památky a
kulturu, o.p.s. Více než stovka památek se v
soutěži utkala o vítězství ve třech
kategoriích. Výsledky si vítězové vyslechli
na slavnostním vyhlášení v klášteře
dominikánů v Praze dne 29. května.
“Finančně nejúspěšnější sbírkou ukončenou
v roce 2011 byla sbírka na opravu střechy
kostela Povýšení svatého Kříže v Lanžhotě,
která shromáždila 2,4 milionu korun. Jako
nejlépe prezentovanou odborná porota
vyhodnotila sbírku na obnovu varhan v
chrámu svatého Petra a Pavla v Mělníku,
kterou vyhlásil Mělnický osvětový a
okrašlovací spolek. Poslední soutěžní
kategorií bylo hlasování veřejnosti. Z více
než dvou tisíc celkem zaslaných hlasů jich
nejvíce získala římskokatolická farnost
Třebíč se sbírkou na stavbu nových varhan v
kostele svatého Martina v Třebíči,” shrnuje
ředitel Institutu pro památky a kulturu Aleš
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