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Obce do 3000 obyvatel nebudou v roce 2013 předávat

Pomocný analytický přehled

Mravenčí práce Svazu měst a obcí se
vyplatila. Jednání s Ministerstvem
financí a Českým statistickým úřadem
přineslo totiž příznivý výsledek. Pro rok
2013 nebudou obce do 3000 obyvatel
předávat Pomocný analytický přehled
(PAP). Je to příjemná zpráva pro
všechny malé obce. 

Ministerstvo financí sděluje, že došlo k
dohodě mezi zmocněnci Ministerstva financí
a Českého statistického úřadu o tom, že
nebude na základě zpřísnění kritérií pro
předávání výkazu Pomocného analytického
přehledu rozšiřován počet municipálních
účetních jednotek předávajících Pomocný
analytický přehled v roce 2013.
Municipálními účetními jednotkami se v
tomto případě rozumí územní samosprávné
celky a jimi zřizované příspěvkové
organizace. 

V roce 2012 mají povinnost předávat
Pomocný analytický přehled obce, jejichž
počet obyvatel je k 1. lednu 2011 roven
nebo vyšší než 3000, a příspěvkové
organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k
31. 12. 2010 a zároveň k 30. 9. 2011 jsou
rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč, tato
kritéria zůstanou pro rok 2013 zachována. 

V roce 2013 budou mít povinnost předávat
Pomocný analytický přehled obce, jejichž
počet obyvatel je k 1. lednu 2012 roven
nebo vyšší než 3000, a příspěvkové
organizace, jejichž aktiva celkem (netto) k
31. 12. 2011 a zároveň k 31. 12. 2012
budou rovna nebo vyšší než 100 mil. Kč. 

Na základě této dohody budou upravena též
příslušná ustanovení vyhlášky č. 383/2009
Sb., technická vyhláška o účetních
záznamech, ve znění pozdějších předpisů,
která zatím pro rok 2013 předpokládají
přísnější kritéria pro předávání Pomocného
analytického přehledu. 

Další informace na stránkách MP a Svazu
měst a obcí. 
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Výzva pro příjem žádostí - nové opatření Programu

rozvoje venkova III.4.1 Získávání dovedností, animace

a provádění

Dne 11. 9. 2012 schválil ministr
zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla
pro opatření III.4.1 Získávání
dovedností, animace a provádění. 

Jedná se o nové opatření Programu rozvoje
venkova. V rámci tohoto opatření budou
místní partnerství získávat dovednosti
pořádáním informačních a propagačních
akcí a vzděláváním svých zaměstnanců,
partnerů a členů orgánů. Opatření bude
rovněž zaměřeno na tvorbu integrovaných
rozvojových strategií formou komunitního
plánování a na poradenství a služby pojené
s jejich tvorbou. 

Místními partnerstvími se rozumí subjekty,
které působí na celistvém území s počtem
obyvatel od 10 do 100 tisíc a pracují na
principu partnerství mezi veřejným a
soukromým sektorem a zároveň nebyly
podpořeny v rámci opatření IV.1.1 Místní
akční skupina. Pro zájemce o toto nové
opatření proběhne dne 4. prosince 2012 v
budově Ministerstva zemědělství školení, na
kterém budou zájemcům představeny
základní podmínky, tedy definice příjemce
dotace, způsobilé výdaje, samotný systém
podání žádosti o dotaci, povinné výstupy
projektu apod. Potencionálním žadatelům

budou zodpovězeny i případné další otázky
spojené s vyhlášením opatření. 

Pro opatření III.4.1 se předpokládá jedno
kolo příjmu žádostí, a to od 6. 2. do 12. 2.
2013 v rámci 18. kola příjmu PRV. Poslední
den příjmu žádostí, tj. úterý 12. 2. 2013
musí být konečná verze Žádosti o dotaci,
kterou žadatel odeslal prostřednictvím
Portálu farmáře, doručena osobně nebo
prostřednictvím pošty nebo datovou
schránkou na CP SZIF do 16:30 hodin. 

Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a
podpisu ministra zemědělství a účinnosti
nabývají po schválení změn Programového
dokumentu ze strany Evropské komise.
Alokace pro toto opatření představuje 28,4
mil. Kč (částka přepočítána kurzem
EUR/CZK = 25,3). Konečná výše
závazkovaných prostředků bude upravena o
aktuální kurzový přepočet. Úplné znění
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace pro místní partnerství v
rámci Programu rozvoje venkova ČR pro
období 2007 – 2013, je k dispozici v
elektronické podobě na internetové adrese
Ministerstva zemědělství www.eagri.cz
(subportál Dotace - Program rozvoje
venkova - Osa III - Získávání dovedností,
animace a provádění) a rovněž na stránkách
Státního zemědělského intervenčního fondu
www.szif.cz v sekci Program rozvoje
venkova. 
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Oranžovou stuhu 2012 získala obec Rudka z

Jihomoravského kraje

V Senátu Parlamentu ČR v Praze byly
24.9. vyhlášeny výsledky soutěže
Oranžová stuha 2012 v rámci Vesnice
roku. Ocenění Oranžová stuha ČR 2012
získala obec Rudka ležící na úpatí
Českomoravské vrchoviny. Na druhém
místě skončila obec Petrovice ze
Středočeského kraje, třetí je obec
Sovětice z Královéhradeckého kraje. 

Ocenění Oranžová stuha uděluje
Ministerstvo již po šesté. Letošního ročníku
se zúčastnilo 278 obcí. Soutěží se na dvou
úrovních, nejprve na krajské, poté na
celostátní. Třináct obcí, které uspěly v
krajských kolech a dostaly se do
celostátního, získalo šek do výše 600 tisíc
korun. V letošním roce jde o město
Abertamy (Karlovarský kraj) a obce Bolešiny
(Plzeňský kraj), Bořice (Pardubický kraj),
Kučeř (Jihočeský kraj)Mnetěš (Ústecký
kraj), Otice (Moravskoslezský kraj),
Petrovice (Středočeský kraj), Pitín (Zlínský
kraj), Rozsochatec (kraj Vysočina), Rudka
(Jihomoravský kraj), Skalka (Olomoucký
kraj), Sovětice (Královehradecký kraj),
Všelibice (Liberecký kraj). Ocenění převzali
zástupci obcí. Celorepublikový vítěz, obec
Rudka, obdržel šek do výše 800 tisíc korun,
převzala ho starostka Marie Jirglová. 

S vítěznou obcí spolupracují Zemědělská
společnost Devět křížů, a. s. a soukromá
farma Blažek, které v průběhu posuzování
celostátního kola navštívila hodnotitelská
komise. Kromě toho, že zaměstnávají místní
obyvatele, pomáhají rovněž při údržbě cest
a veřejného prostranství a zapojují se do
společenského dění. S obcí spolupracují
také drobní zemědělci. Je zde řada spolků,
včetně včelařů a myslivců. Obec si
zachovává venkovský ráz, dodržuje tradice a
má pestrý společenský život. 

Na druhém místě skončila obec Petrovice ze
Středočeského kraje, která spolupracuje se
Zemědělským družstvem Krásná Hora a.s.
Obec také umožnila rybáři Jakubu
Vágnerovi začít budovat unikátní rybářský
revír, který bude sloužit ke sportovnímu
rybolovu a podpoří i cestovní ruch. Obec
Sovětice z Královéhradeckého kraje zaujala
třetí místo. Byla oceněna spolupráce s
místními zemědělskými subjekty, zejména
se Zemědělskou akciovou společností
Mžany. 

Slavnostní akce proběhla společně s
vyhlašováním vítěze Zelené stuhy roku
2012. První místo a poukaz na dotaci v
hodnotě 700 tisíc korun získala obec Dolní
Břežany ze Středočeského kraje. Druhé
místo a poukaz na 400 tisíc korun připadlo
obci Machová ze Zlínského kraje a trofej
spolu s poukazem na 400 tisíc korun za třetí
místo získala obec Kestřany z Jihočeského
kraje. 
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Plánovaná reforma veřejné správy ohrožuje fungování

menších měst a obcí

Účastníci semináře "Veřejná správa -
součást života měst a obcí" který svolal
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí Senátu
Parlamentu ČR považují současný návrh
"Koncepce dokončení reformy veřejné
správy" za nepřipravený a ohrožující
fungování veřejné správy zejména na
menších městech a obcích. 

Negativní stanovisko k plošnému rušení
stavebních úřadů na semináři shodně
vyjádřili ve svých vystoupeních předseda
SMO ČR Ing. Jan Jiránek, předseda SMS ČR
Ing. Josef Bartoněk a Ing. arch. Jan Florian,
člen předsednictva Spolku pro obnovu
venkova ČR. 

Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí uspořádal 11.9. v
sídle Senátu seminář na téma „Veřejná
správa - součást života měst a obcí“.
Seminář reagoval zejména na záměr
plošného zrušení matričních a stavebních
úřadů a koncentraci této agendy do
takzvaných malých okresů. 

Koncepce, která byla předložena vládě,
obsahuje řadu nevypořádaných závažných
připomínek a k těmto bodům se znovu
vyjádřili pozvaní zástupci ministerstev i

představitelé obcí, měst a krajů. „Současný
návrh Koncepce dokončení reformy veřejné
správy je nepřipravený a ohrožuje fungování
veřejné správy zvláště v malých městech a
obcích,“ zdůraznil místopředseda senátního
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Karel Šebek. 

Závěry, na nichž se shodli účastníci
semináře: 

Účastníci semináře: 

Upozorňují na „Programové prohlášení
vlády“ zejména kapitolu „Veřejná správa a
eGovernment“ a konstatují, že navržená
„Koncepce dokončení reformy veřejné
správy“ je v rozporu s obsahem tohoto
programového prohlášení. 

Upozorňují na nutnost změny stanovení
výše příspěvku na výkon státní správy ve
smyslu zohlednění velikosti území, počtu
obyvatel a zejména výkonu. 

Považují reformu ústřední státní správy za
nedílnou součást reformy veřejné správy. 

Považují současný návrh „Koncepce
dokončení reformy veřejné správy“ za
nepřipravený a ohrožující fungování veřejné
správy zejména na menších městech a
obcích. 

Navrhují aby novému zpracování koncepce
dokončení reformy veřejné správy včetně
reformy ústřední státní správy předcházelo
ve shodě s programovým prohlášením vlády
vypracování koncepce optimálního
uspořádání veřejné správy, jako odborného
rámce pro dokončení reformy veřejné
správy. 

Navrhují odložit přepracování a následné
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projednání dokončení reformy veřejné
správy až do doby po širším projednání
koncepce optimálního uspořádání veřejné
správy. 

Žádají senátní Výbor pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí, aby se
závěry semináře zabýval. 

Související materiály:
K dispozici jsou je Koncepce dokončení
reformy veřejné správy, předložena vládě
ČR v červnu 2012, dosud nebyla
projednána.
Analýza aktuálního stavu veřejné správy
vzata na vědomí vládou ČR v usnesení č.
924 z 14.12.2011
Video z tiskové konference po ukončení
semináře 
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Další výzva k dotacím pro rybáře na vzdělávání a

výzkum

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 14.
kolo příjmu žádostí o dotace v
Operačním programu Rybářství (OP
Rybářství). Celkem žadatelé dostanou
25 milionů korun. Příspěvky jsou
určené na podporu vzdělávání a
výzkumu. 

Zájemci o dotaci můžou získat příspěvek na
další vzdělávání pracovníků v odvětví
rybářství, na spolupráci mezi vědeckými
ústavy, odbornými školami a rybářskými
podniky nebo na zahraniční spolupráci.
Dotace jsou určené i na testování
inovačních technologiích, které pomůžou v
praxi zlepšit výrobní podmínky. Celkem je
pro 14. kolo příjmu žádostí o dotaci v OP
Rybářství připraveno 25 miliónů korun. 

Všechna opatření, na něž budou ve 14. kole
přijímány žádosti, jsou zaměřena na
podporu projektů, které mohou přispět k
posílení konkurenceschopnosti rybářského
odvětví. 

Novinkou 14. kola je změna pravidel pro
poskytování dotací. Zásadní je, že žádost
mohou zájemci podávat pouze elektronicky.
Úplné znění nových pravidel je na
internetových stránkách Ministerstva
zemědělství (rubrika Dotace, podrubrika

Operační program Rybářství) a rovněž na
stránkách Státního zemědělského
intervenčního fondu v sekci Operační
program Rybářství. 

Příjem žádostí začíná 2. října 2012. Zájemci
budou moci posílat elektronicky podepsané
žádosti přes Portál farmáře na příslušný
regionální odbor Státního zemědělského
intervenčního fondu do 15. října 2012. 
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Konference: Jaká je budoucnost starých nádraží?

Pátý ročník mezioborové konference
PROPAMÁTKY se bude věnovat obnově
a využívání historických nádražních
budov. 

Prostor pro novou výstavbu, kulturní
památka, prostor pro novou výstavbu,
kulturní památka... Kvůli dohadům o jeho
dalším osudu se pražské nákladové nádraží
Žižkov stalo asi nejznámějším historickým
nádražním areálem v České republice.
Zajímavé příběhy nádražních budov se ale
najdou i za hranicemi hlavního města. Ve
středočeských Ujkovicích vznikl v budově
bývalého nádraží minipivovar, v Hevlíně na
jihozápadní Moravě se díky prohlášení
nádraží kulturní památkou pravděpodobně
podaří zachránit celý jeden úsek železniční
trati. 

“Otázky obnovy a využívání historických
nádražních budov jsou součástí širší debaty
o budoucnosti industriálních staveb a jako
takové jsou velmi aktuální pro pracovníky
památkové péče, architekty a architekty,
neziskové organizace pečující o památky a
další. Proto jsme se rozhodli nádražím
věnovat pátý ročník konference
PROPAMÁTKY, která tradičně poskytuje
prostor mezioborové diskuzi o obnově a péči
o různé typy památek,” říká Aleš Kozák,
ředitel Institutu pro památky a kulturu,
o.p.s., který konferenci pořádá. 

Konference se uskuteční 13. listopadu 2012
v budově hlavního nádraží v Praze. Na
programu jsou příspěvky o využití
nádražních budov na zaniklých i fungujících
tratích, příklady úspěšných rekonstrukcí a
konverzí nádražních budov v objekty s jinou
funkcí a další zajímavosti. Zájemci a
zájemkyně o konferenci se mohou
registrovat již nyní na internetových
stránkách www.konference.propamatky.cz 
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Aktuální návrh Dohody o partnerství pro roky 2014 až

2020 - Vymezení programů pro efektivní čerpání

fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
předložilo 27.9. do připomínkového
řízení materiál „Podklad pro přípravu
Dohody o partnerství pro programové
období 2014–2020 - Vymezení programů
a další postup při přípravě České
republiky pro efektivní čerpání fondů
Společného strategického rámce (SSR).
“ 

Dokumenty ke stažení:
Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
pro programové období 2014 až 2020 (verze
říjen 2012) (formát pdf, vel. 1144 kB)
Vymezení programů a další postup při
přípravě České republiky pro efektivní
čerpání fondů Společného strategického
rámce (říjen 2012)
Strategické zaměření tematických okruhů
(formát pdf, vel. 148 kB) Příloha k
materiálu 

Citujeme z předkládací zprávy dokumentu. 

Předkládaný dokument obsahuje východiska
a zkušenosti z minulého programového
období 2004 – 2006 a současného období
2007 – 2013. Na základě těchto zkušeností
definuje čtyři základní principy budoucího

programového období 2014 - 2020: princip
strategického zaměření a propojování,
princip podpory fungujícího trhu, princip
podpory kvalitních projektů a princip
snadnější přípravy a realizace projektů. Tyto
principy by se měly promítnout do celého
budoucího systému implementace politiky
soudržnosti v ČR, což přispěje k zajištění
účinného a efektivního využívání všech
fondů SSR. 

Dne 28. března 2012 proběhlo jednání
Meziresortní koordinační skupiny (MKS),
kde MMR představilo návrh operačních
programů vycházející z rozpracovaných
národních rozvojových priorit, zkušeností ze
stávajícího období 2007 – 2013 a z
podmínek návrhů nařízení EU. Na jednání
MKS byly k návrhu MMR vzneseny
alternativní návrhy operačních programů
(ze strany ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, ministerstva životního
prostředí a Úřadu vlády), které byly
následně MMR do materiálu zapracovány. 

V návaznosti na schválený odklad materiálu
z dubna do června 2012, byl materiál
„Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
pro programové období 2014-2020 -
Vymezení programů a další postup při
přípravě České republiky pro efektivní
čerpání fondů SSR“ dne 6. 6. 2012
předložen vládě pro informaci. Vláda k
němu nepřijala žádný závěr. V období od
června do září 2012 probíhaly debaty na
politické úrovni týkající se alternativních
návrhů struktury programů v souladu s
požadavkem předsedy vlády zpracovat
kompromisní návrh programů. V
současnosti je materiál předkládán vládě na
základě debat vedených na vládní úrovni,
jejichž závěry jsou pro MMR závazné. 
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Podklad je připraven jako výchozí dokument
pro Dohodu o partnerství. Dohoda bude
obsahovat nejen operační programy cíle
Investice pro růst a zaměstnanost, ale i cíle
Evropská územní spolupráce
(pravděpodobně 7 OP) a programy
spolufinancované EZFRV (Program rozvoje
venkova) a ENRF (OP Rybářství). 

Jedná se o vymezení operačních
programů pro Evropský fond
regionálního rozvoje, Fond soudržnosti
a Evropský sociální fond:
- Operační program „Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost“ řízený
ministerstvem průmyslu a obchodu;
- Operační program „Výzkum, vývoj a
vzdělávání“ řízený ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy;
- Operační program „Zaměstnanost“ řízený
ministerstvem práce a sociálních věcí;
- Operační program „Doprava“ řízený
ministerstvem dopravy;
- Operační program „Životní prostřední“
řízený ministerstvem životního prostředí;
- „Integrovaný regionální operační
program“ řízený ministerstvem pro místní
rozvoj;
- Operační program „Praha - pól růstu ČR“
řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
- Operační program „Technická pomoc“
řízený ministerstvem pro místní rozvoj. 

V rámci vymezení operačních programů
pro Evropský fond regionálního rozvoje
realizovaných v rámci cíle „Evropská
územní spolupráce“ se vládě předkládá:
- Operační program přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Polskou
republikou řízený ministerstvem pro místní
rozvoj;
- Operační program přeshraniční spolupráce
mezi Slovenskou republikou a Českou
republikou koordinovaný na území České
republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
- Operační program přeshraniční spolupráce
mezi Rakouskou republikou a Českou
republikou koordinovaný na území České

republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
- Operační program přeshraniční spolupráce
mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou
republikou koordinovaný na území České
republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
- Operační program přeshraniční spolupráce
mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou koordinovaný na území České
republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
- Operační program nadnárodní spolupráce
Central Europe koordinovaný na území
České republiky ministerstvem pro místní
rozvoj;
- Operační programy meziregionální
spolupráce koordinované na území České
republiky ministerstvem pro místní rozvoj, 

Pro intervence Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
je navržen Program rozvoje venkova
2014-2020 a pro Evropský námořní a
rybářský fond - Operační program
Rybářství 2014–2020 v gesci
ministerstva zemědělství. 

Materiál neobsahuje prioritní osy programů
ani samotné návrhy struktury programů.
Programy budou rozpracovány řídícími
orgány v souladu s metodickými dokumenty
MMR, které primárně vychází z nařízení EU
a českých právních předpisů, a na kterých
MMR paralelně s přípravou tohoto
materiálu pracuje. Metodický dokument pro
přípravu operačních programů bude řídícím
orgánům a dalším subjektům poskytnut
neprodleně po schválení předloženého
návrhu OP. 

Předkladatel v této souvislosti upozorňuje
na významná rizika vyplývající z oddalování
rozhodnutí o struktuře programů. Česká
republika musí dodržovat platné podmínky
EU a harmonogram EU, který je vázán
počátkem roku 2014 jako zahájením
budoucího programového období
2014–2020. Pokud se bude nadále odsouvat
rozhodnutí o struktuře programů, dojde ke
značnému zpoždění přípravy budoucího
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programového období. V takovém případě
by se ČR ocitla v pozici opožděného
vyjednávání s Evropskou komisí. Důsledkem
by pak bylo, že programy budou spuštěny s
velkým zpožděním, což by pravděpodobně
mělo také zásadní vliv na výši budoucího
čerpání z EU fondů. 

Navazující proces přípravy se bude do
značné míry odvíjet od vývoje jednání na
úrovni EU (např. pokračující vyjednávání o
návrzích nových nařízení a o víceletém
finančním rámci). Po projednání a schválení
návrhu vymezení budoucích programů pro
programové období 2014–2020 vládou bude
souběžně probíhat příprava vlastních
návrhů programů a příprava Dohody o
partnerství. Návrhy všech programů spolu s
návrhem Dohody o partnerství budou vládě
předloženy do konce března 2013. V roce
2013 by mělo následovat dopracování
návrhů programů a Dohody o partnerství ve
vazbě na vyjednávání s Evropskou komisí. 
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Zapojte se do aktualizace strategie rozvoje Posázaví

Jak se bude ubírat další rozvoj
Posázaví? Vsadí obce na stavbu nových
hřišť, knihoven či spolkových domů,
pustí se do oprav náměstí nebo cest?
Vzniknou v regionu nové naučné stezky
nebo aleje? Rozhodnout o tom můžete i
vy. Stačí, když se zapojíte do
aktualizace strategie rozvoje regionu v
letech 2014 až 2020, kterou připravuje
společnost Posázaví o.p.s. 

Od října do prosince bude pořádat veřejná
setkání, jejichž tématy budou důležité
oblasti života regionu, například životní
prostředí, dopravní obslužnost, cestovní a
turistický ruch, školství, památky, kulturní a
sportovní aktivity. 

Aktualizaci strategie odstartovalo na
začátku roku dotazníkové šetření. Kdokoliv
mohl napsat na lístek svůj názor, námět či
přání a vhodit ho do anketních krabic na
veřejně přístupných místech v regionu.
Druhou možností bylo elektronické
hlasování. Do ankety se zapojilo 67 ze 109
obcí Posázaví a sešlo se v ní přes 3 500
přání obyvatel, podnikatelů, spolků,
neziskových organizací nebo sdružení. Podle
jednotlivých témat byla seřazena do 30
oblastí. Ke každé z nich nyní proběhnou
veřejné diskuse. Zúčastnit se jich může
každý. Přijďte si pohovořit o tom, co vás
trápí, jak by se mohl zkvalitnit život ve vaší

obci nebo mikroregionu. Přiveďte své
kamarády a známé, kterým rozvoj místa,
kde žijí, není lhostejný. Kde a kdy se
sejdeme, zjistíte na leader.posazavi.com v
rubrice Strategie rozvoje regionu. 

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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Alternativou péče o předškoláky by mohly být dětské

skupiny

Nové formy péče o předškolní děti byly
tématem setkání zástupců škol, obcí,
měst a rodičů s poslankyní Helenou
Langšádlovou, které se uskutečnilo na
konci září v Sázavě. 

Helena Langšádlová spolupracovala s
ministerstvem práce a sociálních věcí na
návrhu zákona o dětských skupinách, který
mimo jiné počítá s tím, že by zřizovatelem
předškolních zařízení mohly být vedle obcí
také fyzické nebo právnické osoby.
„Obecně je potřeba hledat alternativní
druhy péče o předškolní děti. Česká
republika je sice zemí s nejdelší rodičovskou
dovolenou a já jsem zastáncem toho, aby
děti odcházely do kolektivních zařízení až
po třetím roce života, jsou ale rodiče, kteří z
důvodů ekonomických nebo profesních se
do práce musí vrátit dříve,“ zdůvodnila
Helena Langšádlová. 

Zákon podle ní například umožní založit
malou skupinu v rodině, třeba pro šest
dětí. „Budou tam zmírněny někdy
byrokraticky náročné podmínky, i když
samozřejmě nemůžeme ustupovat od kvality
péče. Budou tam proto kvalifikační
předpoklady pro organizátory dětské
skupiny, měli by to být lidé, kteří mají buď
pedagogické vzdělání nebo vzdělání v

sociální oblasti, zdravotníci nebo budou
muset projít zvláštní přípravou,“ vysvětlila
Helena Langšádlová. Pomůže to podle ní
třeba malým obcím, v nichž by se
nevyplatilo otevírat školku. „Demografický
vývoj nasvědčuje tomu, že vlna, která teď
prochází mateřskou školou a nastupuje do
prvních tříd základní školy, během několika
let skončí a potom se opravdu městům a
obcím nevyplatí investovat do nových staveb
za desítky milionů korun. Lepší je podpořit
dětskou skupinu nebo hledat další
alternativy,“ dodala Helena Langšádlová. 

Dětská skupina je podle ní zároveň vhodnou
formou péče o děti, které se necítí dobře ve
velkém kolektivu. Potřebám skupiny se bude
moci přizpůsobit i režim zařízení, které
bude moci fungovat třeba i o víkendu.
Zákon počítá také se vzájemnou
rodičovskou výpomocí, tedy malými
dětskými skupinami, v nichž si jedna
maminka vezme na hlídání ke svému i
několik cizích dětí. 

Vznik dětských skupin bude podle Heleny
Langšádlové spojen s daňovými výhodami
pro rodiče, kteří budou do těchto zařízení
dávat své děti. „Měly by tam být
odečitatelné náklady od daňového základu a
mělo by to být zvýhodněno například i pro
firmy, které zřídí takovou skupinu na
pracovišti,“ dodala. Zákon se připravuje asi
dva roky, legislativní rada vlády ho dvakrát
odmítla. Letos v létě ale vláda věcný záměr
zákona schválila a v současnosti se
dopracovává. „V prvním čtvrtletí 2013 by
měl být projednán na vládě, pak v
poslanecké sněmovně. Účinnosti by měl
nabýt od příštího školního roku,“ řekla
Helena Langšádlová. 

Nedostatek míst v mateřské škole pociťují i
v Sázavě. Částečně to vyřešili tím, že pro
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potřeby předškolního zařízení využívají
dopoledne prostory družiny v základní
škole. Nový zákon by ale uvítal i zdejší
největší zaměstnavatel, společnost
Kavalierglass, a.s. „V tuto chvíli nás tíží
situace, že maminky nemají možnost dát
děti do školek, a mnohdy se nám proto ženy,
které umí sklářské profese, nevracejí do
práce, protože nemají hlídání. Pokud by
zákon prošel, věřím, že by nám to hodně
pomohlo. Vytvoření firemní školky by
umožnilo zaměstnat maminky a pohlídat jim
děti přímo ve firmě,“ řekla personalistka
Ladislava Bečanová. 
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Objíždějí kamiony zpoplatněné dálnice přes vaši obec?

Ještě čtyři roky to vydržíte, vzkazuje občanům

ministerstvo dopravy.

Na pokrok v řešení neúnosné situace v
oblasti mýtného si máme počkat až do
roku 2017. To vyplývá z nového návrhu
Dopravní politiky ČR pro období
2014-2020, který připravilo
Ministerstvo dopravy. Dokument bude
nyní procházet posouzením dopadů na
životní prostředí. 

Návrh obsahuje cíle „postupně zavádět
výkonové zpoplatnění na silnicích I. třídy, a
případně i na vybraných silnicích ve správě
krajů, případně obcí“ a „legislativně
regulovat využívání silnic nižších tříd pro
nákladní dopravu s cílem udržet těžkou
nákladní dopravu v co nejvyšší míře na
dálnicích a rychlostních silnicích.“ Termín:
od 1. 1. 2017. 

Nejméně do té doby tak má pokračovat
objíždění zpoplatněných dálnic a
rychlostních silnic kamiony po historických
trasách skrz města a vesnice, které přináší
škody na zdraví, bezpečnosti i stavu
vozovek. Dopravní federace eviduje na 150
obcí a měst napříč územím ČR, které
výrazně trpí průjezdnou nákladní dopravou.
Jejich přehled je dostupný zde v mapovém
podkladu. 

Dopravní federace dále upozorňuje, že
doposud byla zpoplatněna pouhá 2 %
dálniční a silniční sítě – a pouze 17 % z
původního záměru tehdejší vlády zpoplatnit
od začátku roku 2009 (!) i všechny silnice
první třídy. Požaduje, aby povinné
posouzení vlivů nové Dopravní politiky na
životní prostředí vyhodnotilo negativní
dopady plynoucí z navrhovaného odložení
problému na další „pětiletku“. 

Experti odhadují, že placené úseky objíždí
asi 10 % nákladních vozidel v daném směru.
Zvláště silný impuls k objíždění existuje u
provozovatelů vozidel splňujících pouze
horší emisní třídy, protože za ně na
zpoplatněných úsecích platí výrazně vyšší
kilometrický poplatek. Využívání objízdných
tras se jasně odráží ve zvýšené úrovni emisí
a hluku v sídlech. 

Dokumenty ke stažení:
Návrh dokumentu pod názvem Dopravní
politika ČR pro období 2014 – 2020 s
výhledem do roku 2050 bude nyní
předmětem strategického posouzení dopadů
na životní prostředí.
Dopravní studie Nastavení mýtného z
hlediska objíždění, DUFEK Jiří, MOTRAN
Research a Dopravní federace, leden 2012. 
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Závery z rokovania VII. Fóra Vidieckeho parlamentu

2012 v Mošovciach

Už po sedmé se potkali zástupci
iniciativní lidí se zájmem o optimální
rozvoj venkova na Slovensku s důrazem
na rozumné využívání evropských
finančních dotací. Fórum Vidieckého
parlamentu se uskutečnilo 22. - 23. září
2012 v Mošovciach (okres Turčianské
Teplice). Přinášíme závěry konference. 

Pracovná skupina: Cestovný ruch
– agroturistika - prínos alebo
prekážka?
Uvedomujúc si ekonomické a
spoločenské prínosy vidieckeho CR a
agroturistiky pre národné hospodárstvo
Slovenska a pre rozvoj vidieka, ktoré sa
vyskytujú najmä v oblastiach:
a) Tvorba nových pracovných miest na
vidieku
b) Zachovanie krajinotvorby.
c) Zvyšovanie príjmov miestnych
regionálnych samospráv
d) Zviditeľnenie regiónov Slovenska pre
domácich a zahraničných návštevníkov
e) Vytváranie pozitívneho vzťahu k vlastnej
krajine 

Požadujeme pre ďalšiu podporu
vidieckeho cestovného ruchu a
agroturistiky prijať príslušným orgánmi

a organizáciami opatrenia:
1. Zjednodušiť a sprehľadniť legislatívu
týkajúcu sa podnikania v cestovnom ruchu,
najmä zákon o podpore cestovného ruchu,
hygienické a iné predpisy týkajúce sa
predaja vlastných výrobkov a predaja z
dvora
2. Zlepšiť propagáciu Slovenska a ich
regiónov na európskom trhu cestovného
ruchu, s cieľom zviditeľniť jednotlivé regióny
Slovenska, pritiahnuť väčší počet
zahraničnýchnávštevníkov,podporiťdomáci
cestovný ruch ( rekreačne poukážky)
3. Cielenou finančnou podporou podnikania
v CR a agroturistike, ako pri rozdeľovaní EU
fondov. Zohľadniť jeho prínos pre rozvoj
vidieka, ako aj špecifiká podnikania v tejto
oblasti.
4. Vytvoriť organizačné a materiálne a
ostatné predpoklady pre poradenstvo a
ďalšie vzdelávanie subjektov pôsobiacich vo
vidieckom CR, agroturistike a permakultúre
5. V záujme zvyšovania kvality
poskytovaných služieb a tým zvýšenie
konkurencieschopnosti vidieckeho
cestovného ruchu na domácom a
zahraničných trhoch
6. Pri výstavbe a rekonštrukciách zariadení
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
rešpektovať a aplikovať regionálne a
miestne prvky tradičnej ľudovej kultúry,
architektúry, charakteristického vzhľadu
krajiny vidieckeho sídla 

Pracovná skupina:
Poľnohospodárstvo – vidiek ?
Vysoká nezamestnanosť, zlý demografický
vývoj, odliv mladých do miest, nezáujem
mladých o poľnohospodárskej činnosť a
tradície/korene. Nedostupnosť pôdy pre
nových/začínajúcich a mladých farmárov,
vysoké vstupné náklady. 
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Návrhy riešení: Zosúladenie legislatívy
a odstránenie medzier (zákon o vidieku,
nové zadefinovanie vidieka v SR ,farma,
farmár/ka, predajné činnosti, DPH)
zníženie, zjednodušenie administratívy
1. Zmena v legislatíve ohľadne zásobovania
slovenskými potravinami v sociálnych
zariadeniach (školy, nemocnice, atď.)
2. Zmena legislatívy ohľadne vzdelania a
praxe starostu vrátane od toho odvíjajúceho
sa platu, podporovanie aktívnych starostov,
viesť evidenciu a prehľad o chovaných
zvieratách na území obce
3. Zmena legislatívy v podiele slovenských
výrobkov na pultoch hypermarketov a
zahraničných reťazcov
4. Podpora pre návrat živočíšnej výroby na
vidiek
5. Rozlišovať úrovne výroby: pre vlastnú
spotrebu – odbremenenie administratívy
(evidencia zvierat, aplikácia plemenárskeho
zákona, ) predaj z dvora a veľkovýroba –
odstupňovanie legislatívy
6. Poľnohospodárske zariadenia (prívesné
alebo vozidlá), aby neboli viazané na
pridelenie ŠPZ a technického osvedčenia –
dopravný zákon 252/2006
7. Prepojenie škôl s praxou – odborná prax,
poľnohospodárske škôlky pre dorast
8. Zabezpečiť účasť zástupcu neštátneho
sektora ako strategického partnera vlády
SR v Rade solidarity a rozvoja
10. V oblasti lesného hospodárstva neštátny
lesnícky sektor vysoko oceňuje postoj Vlády
SR, ktorá tento sektor vníma ako svojho
strategického partnera pri zvyšovaní
zamestnanosti v najchudobnejších lesnatých
regiónoch Slovenska 

Pracovná skupina: Rodová
rovnosť naša (ne) známa

1. Zvýšiť informovanosť občanov o
diskriminácií.
2. Zviditeľnenie príkladov dobrej praxe z
radov vidieckych žien a zviditeľnenie politík

podporujúcich rodovú rovnosť
3. Zníženie účinkov diskriminácie formou
aktívnej pomoci bezplatnou poradenskou
činnosťou.
4. Zaviesť vzdelávanie v oblasti rovnosti
príležitostí zamestnancov v pretváraní
štátnej a verejnej správy 

Pracovná skupina Program
obnovy rodiny – základná bunka
štátu v ohrození. Etika ľudských
vzťahov.

1. Zainteresovať štát, aby vytvoril systém
podpory rodiny, tak aby fungujúca rodina
bola prioritou politiky štátu, tento systém
opatrení preniesť na lokálnu úroveň
2. Podpora rodiny je v programovom
vyhlásení vlády
3. Vytvoriť systém vzdelávania učiteľov ako
postupovať s problémovou rodinou. zaviesť
na školách etiku do vzťahov naučiť deti
empatii prosociálnemu správaniu zaviesť
výuku etiky ako povinný predmet vytvoriť na
miestnej úrovni ( okres) rodinné centrá, v
ktorých poskytneme poradenstvo ako
zvládať výchovné problémy s deťmi posilniť
vzťah RODIČ A DIEŤA
4. Prostredníctvom médií pozitívne
ovplyvňovať verejnosť k uvedomeniu si, že
rodina je základný ekonomický nástroj
prosperity štátu 
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Zaměstnavatelé ze Šumperska a Jeseníka mohou

získat dotaci na zaměstnání absolventů

Bez mála 2 miliony korun získají
zaměstnavatelé ze Šumperska a
Jesenicka začátkem příštího roku na
zaměstnávání absolventů, kteří nemají
práci nebo nemohou získat zaměstnání
odpovídající jejich kvalifikaci. Dotace
bude uvolněna z projektu Nová
perspektiva absolventů na Šumpersku a
Jesenicku financovaného z Evropského
sociálního fondu. 

Základní podmínkou pro získání příspěvku
ve výši 16 tis. Kč na 9 měsíců je vyplnění
jednoduchého dotazníku a nabídka
perspektivního zaměstnání na území
Olomouckého kraje pro mladé lidi ve věku
do 25 let. Zaměstnavatelé si budou zájemce
o zaměstnání vybírat ze skupiny absolventů,
kterou sestaví realizátor projektu ve
spolupráci s Úřadem práce. Spolupracující
zaměstnavatelé si však mohou do skupiny
zapojit vlastními silami vytipovaného
uchazeče, kterého po absolvování povinných
rekvalifikací zaměstnají. Předností
spolupráce je, že absolventi budou mít z
projektu zaplaceny školení a rekvalifikace,
které jim pomůžou se u zaměstnavatele
rychle na nové pozici zapracovat. 

Projekt realizovaný šumperským Centrem
pro komunitní práci běží již od dubna

letošního roku. Za tu dobu byla navázána
spolupráce se 17 zaměstnavateli a podařilo
se vytvořit 11 nových pracovních míst. 
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Zálezlice na Mělnicku budou do roka chráněny před

povodněmi

Obec Zálezlice, která utrpěla před
deseti lety velké škody při tehdejší
povodni, ochrání od příštího října 1,5
km dlouhá a 4 metrů vysoká zemní
hráz. Míra protipovodňové ochrany
odpovídá úrovni povodně ze srpna 2002.
Vybudování protipovodňových opatření
si vyžádá přibližně 47 milionů Kč. 

Protipovodňová ochrana Zálezlic se
realizuje v rámci Programu Ministerstva
zemědělství Podpora prevence před
povodněmi II. Protipovodňovou ochranu
Zálezlic zajistí liniová zemní hráz celkové
délky 1 537 metrů a maximální výšky 4
metry. Protipovodňový val tvoří dvě ramena,
která jsou vůči sobě v pravém úhlu.
Stavebně technické řešení bylo zvoleno s
ohledem na technické řešení hráze,
geologickou stavbu území, dotčení zeleně a
inženýrských sítí a zapojení objektů stavby
do území. 

„V Zálezlicích vznikne zemní hráz, která
zásadně zvýší současnou míru ochrany obce
z pětileté vody na úroveň povodně ze srpna
2002. To znamená, že obec bude chráněna
až před stoletou vodou,“ okomentoval
parametry stavby Marián Šebesta, ředitel
Povodí Labe, státní podnik. 

Pro snížení průsaku do chráněného území je
v nejexponovanější části navržen předložený
těsnící koberec. Součástí protipovodňových
opatření jsou i křížení dotčených vodotečí a
komunikací. Křížení komunikací je řešeno
nájezdy a sjezdy a jedním průjezdem pro
zemědělskou techniku šířky 5 metrů,
opatřený mobilním hrazením. 

Následky katastrofální povodně v roce
2002 

Zálezlice, které leží mezi Vltavou a Labem
nad jejich soutokem v rovinatém území s
malým spádem, byly katastrofálně postiženy
při povodni v srpnu 2002. Tehdy bylo zcela
zaplaveno 60 rodinných domků. Bez vody
nebo jen s mírnou škodou zůstalo pouze 28
obytných objektů. Velká voda zničila
rozvody elektřiny, veřejné osvětlení, místní
komunikace a obecní rozhlas. Byla
poškozena i kanalizace, čistička, vodovod,
fotbalový stadion, kostel, provozovny
místních podnikatelů a další objekty.
Povodňové škody v Zálezlicích se vyšplhaly
na zhruba 150 milionů Kč. 
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První sezóna Podblanických farmářských trhů

Podblanické farmářské trhy mají svou
první sezónu téměř za sebou. V pátek
26.10. od 10 do 16 hod. proběhne
poslední letošní trh na Žižkově náměstí
ve Vlašimi. Tentokrát se prodeje mohou
zúčastnit také občané se svými
zahrádkářskými přebytky. Cílem trhu je
zejména podpořit regionální
producenty. Jak se tento cíl daří plnit? 

Farmářské trhy ve Vlašimi
Trh ve Vlašimi má zatím krátkou historii.
Farmářské trhy pořádají společně Český
svaz ochránců přírody Vlašim a město
Vlašim jednou měsíčně od dubna 2012.
„Jedním z cílů naší organizace je podpora
ekologicky a sociálně zodpovědného
spotřebitelství. K tomu patří na prvním
místě využívání místních produktů. To byl
důvod, proč jsme se pustili do pořádání
farmářských trhů,“ sdělila Kateřina
Červenková z Českého svazu ochránců
přírody Vlašim. 

„Chtěli jsme přilákat na trh výhradně
domácí regionální produkci, což se zatím
daří málo. Trh je sice pestrý a nakoupíte zde
zajímavé produkty, ale většinou od
obchodníků ze sousedních krajů či okresů,“
hodnotí první sezónu trhů manažerka Lenka
Želivská. Výzva tedy směřuje všem, kdo se
chtějí se svými výrobky prezentovat.
Protože prodej na trhu není jen o tržbě

daného dne, ale o možnosti dát o sobě
vědět, získat nové zákazníky, posílit značku
svých výrobků. Je také o výměně zkušeností
z pěstování či výroby s jinými prodejci.
Prostory Žižkova náměstí ve Vlašimi jsou
pro trhy jako stvořené, je to krásné náměstí
s výhledem na zámek, parkování v průběhu
trhu je zdarma a po nákupu na trhu si
můžete dát oběd či kávu v místní restauraci
či cukrárně. Aktuální informace o
Podblanických farmářských trzích najdete
na webových stránkách
www.podblanicketrhy.cz. 
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Kandidáti na hejtmany požadují konec objíždění

zpoplatněných úseků

Dopravní federace se zeptala stovky
lídrů krajských kandidátek napříč kraji
a politickými stranami, zda vůbec, kdy a
jak chtějí řešit problém objíždění
nákladních vozidel po nezpoplatněných
krajských silnicích. Odpověď je jasná:
čekat na řešení ještě dlouhá léta je pro
ně nepřijatelné. 

Všech čtyřicet jedna potenciálních
hejtmanů, kteří odpověděli na dotazy,
požaduje bezodkladné řešení problematiky
objíždění zpoplatněných úseků. Pokud by
jejich strana či politické uskupení ve
volbách zvítězilo, budou se aktivně
zasazovat o její řešení především s využitím
zákonodárné moci kraje.
Otázka údržby a rozvoje dopravní
infrastruktury je jednou z významných
oblastí krajské politiky. Od zavedení
mýtného pro nákladní dopravu v roce 2007
se zvýšilo zatížení silnic ve správě krajů
těžkou nákladní dopravou, jejíž část objíždí
zpoplatněné úseky. Stát k možnostem řešení
navzdory přání řady krajů přistupuje
liknavě. Také nový návrh dopravní politiky
pro období 2014-2020 s výhledem do roku
2050 počítá s tím, že k postupnému
zavádění výkonového zpoplatnění na
silnicích I. třídy, a případně i na vybraných
silnicích ve správě krajů, případně obcí,

dojde až od roku 2017. Přehled odpovědí
seřazených dle krajů je k dispozici zde. 

Dopravní federace dále upozorňuje, že
doposud byla zpoplatněna pouhá 2 %
dálniční a silniční sítě – a pouze 17 % z
původního záměru tehdejší vlády zpoplatnit
od začátku roku 2009 (!) i všechny silnice
první třídy. Experti odhadují, že placené
úseky objíždí asi 10 % nákladních vozidel v
daném směru. Zvláště silný impuls k
objíždění existuje u provozovatelů vozidel
splňujících pouze horší emisní třídy, protože
za ně na zpoplatněných úsecích platí
výrazně vyšší kilometrický poplatek.
Využívání objízdných tras se jasně odráží ve
zvýšené úrovni emisí a hluku v sídlech. 

Dominika Švárová z Dopravní federace k
tomu uvádí: „Kandidáti na hejtmany dali
jednoznačně najevo, že liknavost státu při
řešení problému nežádoucí kamionové
dopravy na silnicích nižších tříd je pro ně
neúnosná a hodlají působit na vládu a
parlament, aby udělaly něco pro lidi: čím
dříve bude mýtné pro těžkou nákladní
dopravu rozšířeno na vybrané silnice II. a
III. tříd, tím dříve v obcích poklesnou hluk,
emise a vibrace, sníží se riziko nehod a
naopak zvýší bezpečnost pro chodce,
cyklisty i řadové motoristy.“ 
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Budoucí hejtmani chtějí konkurenci na železnici

Svaz cestujících ve veřejné dopravě
oslovil ve všech krajích dohromady 109
lídrů politických stran, kteří v krajských
volbách kandidují na krajského
hejtmana a položil jim pět otázek.
Dosud na naše otázky odpovědělo 72
kandidátů, z nichž 53 voličům slibuje,
že podpoří vstup konkurence v
regionální železniční dopravě. 

„Drtivá většina kandidátů na hejtmana chce
vypsat tendry a na železnici postupně
vpustit konkurenci, avšak teprve voliči
rozhodnou, zda se v regionální železniční
dopravě skutečně dočkáme konkurence.
Neboť většina kandidátů ČSSD, kteří mají
šanci být zvoleni do vedení krajů, považují
dlouhodobé smlouvy s ČD za závazné a
nechtějí od nich ustoupit,“ říká prezident
Svazu cestujících ve veřejné dopravě
Miroslav Vyka. 

Ani kandidáti ČSSD však nejsou jednotní.
Někteří se odvolávají na desetileté smlouvy,
které kraje uzavřely s Českými drahami v
roce 2009. Jiný postup zvolil například
jihočeský hejtman Jiří Zimola, který záměr
vyhlásit nabídkové řízení oznámil EU již v
lednu 2012. V současné době má již
připraveny zadávací podmínky pro soubor
tří šumavských tratí, kde by měl vybraný
dopravce zahájit provoz v prosinci 2014. 

V Jihomoravském kraji je tradičně velké
téma modernizace železničního uzlu Brno.
Názory jednotlivých kandidátů na umístění
brněnského nádraží se různí. Stavbu nového
nádraží v odsunuté poloze preferují ČSSD a
ODS, pro zachování nádraží v centru jsou
SPO Zemanovci a Strana zelených. Ostatní
strany se vyjadřují neurčitě. „Například Věcí
veřejné budou rozhodovat o poloze nádraží
až na základě průzkumu mezi cestujícími, i
když městské referendum již dávno
prokázalo, že veřejnost upřednostňuje
modernizaci nádraží v centru města,“
komentuje vyjádření lídra Věcí veřejných
pro Jihomoravský kraj Miloslav Zítka, člen
prezídia Svazu cestujících ve veřejné
dopravě. 

Naopak stavba vysokorychlostní železnice
Praha – Brno je tématem, které všechny
kandidátky na jižní Moravě spojuje. Všech
šest lídrů, kteří odpověděli na naše dotazy,
se shodlo, že nová rychlá železnice do Prahy
je potřeba. Prosazování tohoto záměru ale
nebude jednoduché. Zatímco občanští
demokraté v Jihomoravském kraji stavbu
vysokorychlostní železnice podporují, jejich
straničtí kolegové na Vysočině jsou proti. 

Názory kandidátů na vybraná regionální
témata týkající se například zavádění či
rozšiřování integrovaných dopravních
systémů nebo obnovení pravidelného
provozu na konkrétních regionálních tratí se
v jednotlivých krajích liší napříč politickým
spektrem. 

„Většina kandidátů přikládá veřejné
dopravě v regionech velký význam. Pokud
budou předvolební sliby skutečně
realizovány, může se většina cestujících
těšit na lepší fungování veřejné dopravy. V
opačném případě dostanou za 4 roky ve
volbách důvěru jiní,“ uzavírá Vyka. Veškeré
odpovědi kandidátů najdete zde. 

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

http://www.svazcestujicich.cz/tiskove-zpravy/290/vetsina-budoucich-hejtmanu-chce-konkurenci-na-zeleznici/
http://www.svazcestujicich.cz/tiskove-zpravy/290/vetsina-budoucich-hejtmanu-chce-konkurenci-na-zeleznici/


vydání 8/2012      strana 23

HODNOCENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2012

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i
letos hodnocení činnosti místních
akčních skupin podpořených v rámci
Programu rozvoje venkova na období
2007 - 2013. 

Hodnocení probíhalo od 30. července do 9.
srpna formou veřejných prezentací v budově
Ministerstva zemědělství. Místní akční
skupiny byly dle počtu získaných bodů
rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90
% místních akčních skupin se umístilo ve
skupině A a B. 

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i
letos hodnocení činnosti místních akčních
skupin podpořených v rámci Programu
rozvoje venkova na období 2007 - 2013.
Hodnocení probíhalo od 30. července do 9.
srpna formou veřejných prezentací v budově
Ministerstva zemědělství. Místní akční
skupiny byly dle počtu získaných bodů
rozřazeny do skupin A, B, C a D. Téměř 90
% místních akčních skupin se umístilo ve
skupině A a B. 

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci
Ministerstva zemědělství a Státního
zemědělského intervenčního fondu. Jako
podklad pro hodnocení sloužil Hodnotitelské
komisi dotazník vyplněný místními akčními
skupinami. Hodnoceno bylo období od
července 2011 do června 2012. V dotazníku

bylo u každé otázky jasně uvedeno, kolik
bodů může MAS za odpověď získat.
Maximální počet bodů byl stanoven na 150. 

Činnost místních akčních skupin byla
hodnocena v šesti oblastech:
Základní parametry a strategické
dokumenty MAS
Personální zajištění činnosti MAS
Administrace výzev a výběr projektů v rámci
SPL
Integrace a rozvoj MAS
Monitoring a evaluace MAS
Propagace MAS
Každá MAS měla vyhrazeno 30 minut na
předložení potřebných podkladů, kterými
Hodnotitelské komisi dokládala tvrzení
uvedená v dotazníku, případně zodpovídala
konkrétní dotazy jednotlivých členů
Hodnotitelské komise. 

Hodnocení MAS v roce 2012 proběhlo
převážně úspěšně, zejména díky přípravě
většiny místních akčních skupin. Některé
zasílaly kompletní dokumentaci ještě před
samotným hodnocením, případně uváděly
konkrétní internetové odkazy, což velmi
ulehčilo práci hodnotitelské komisi. 

Výsledky hodnocení MAS (PDF, 306 KB) 
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MAS Partnerství Moštěnka je první v hodnocení MAS

2012

MAS - Partnerství Moštěnka získala
letos nejvíce bodů v hodnocení MAS a
byla označena jako nejlepší mezi
místními akčními skupinami (MAS) v
České republice. Na dalších místech ji
následují MAS Moravský kras, MAS
Horní Pomoraví a Region Haná, které se
také nacházejí nebo mají část svého
území v Olomouckém kraji. 

„Výsledku hodnocení si velmi vážíme a
vnímáme ho jako ocenění všech, kdo se na
rozvoji regionu prostřednictvím MAS
podílejí. To, že jsme se již potřetí umístili
mezi nejlepšími, je odrazem toho, že region
a jeho obyvatelé jsou aktivní a vzájemně
spolupracují,“ uvedl Tomáš Šulák. 

Svou činnost začala MAS – Partnerství
Moštěnka na jižním Přerovsku v roce 2005.
Díky jejímu působení a spolupráci s
partnery z veřejné, neziskové a
podnikatelské sféry se do venkovského
regionu dnes již 52 obcí na Moštěnsku,
Holešovsku a části Zlínska podařilo přivést
desítky milionů korun z Programu rozvoje
venkova. Ty pomohly upravit veřejná
prostranství, opravit místní památky,
rekonstruovat školy, sportovní zařízení nebo
hasičské zbrojnice a vybudovat informační
centrum, naučnou stezku či hipotrasy.

„Celkem jsme v letech 2009 – 2012
podpořili 73 projektů za 39 milionů korun,
další budou následovat koncem tohoto roku
a v roce 2013. Poté nastoupí nové
programovací období Evropské unie
2014-2020, ve kterém by činnost MAS měla
pokračovat,“ řekl předseda MAS –
Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák. 

Hodnocení probíhalo na přelomu července a
srpna formou veřejných prezentací v budově
Ministerstva zemědělství. Komise složená ze
zástupců ministerstva zemědělství a
Státního zemědělského intervenčního fondu
se zaměřila na šest oblastí – základní
parametry a strategické dokumenty MAS,
personální zajištění, administraci výzev a
výběr projektů v rámci Strategického plánu
Leader, integraci a rozvoj, monitoring,
evaluaci a propagaci MAS. Místní akční
skupiny byly dle počtu získaných bodů
rozřazeny do skupin A, B, C a D, přičemž
téměř 90% místních akčních skupin se
umístilo v nejlepších skupinách A a B.
Potvrdil se tak trend zvyšující se kvality
leaderovských regionů a jejich regionálních
kanceláří v tříleté řadě hodnocení. 
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