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Potravináři letos dostali dvakrát víc peněz na svůj

rozvoj. U Evropské komise to vyjednalo Ministerstvo

zemědělství

Tisková zpráva – Potravinářské firmy si
letos rozdělily 396 milionů korun z
programu Podpora zpracování
zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského
průmyslu. Peníze jdou z národních
zdrojů. Navýšení letošního rozpočtu z
obvyklých 200 milionů na 396 milionů
korun vyjednali u Evropské komise
zástupci Ministerstva zemědělství. 

Program pomáhá potravinářským firmám
zvyšovat kvalitu výrobků a posílit jejich
postavení na trhu. Konkrétně letos si díky
němu pořídily například balicí a plnicí linky,
vybavení skladů a stroje na krájení bloků
sýrů. 

„Dříve jsme firmám mohli z národních
zdrojů na jejich investici přidat maximálně
čtvrtinu peněz, pro letošek se nám podařilo
u Evropské komise vyjednat zvýšení, a proto
jsme mohli firmám letos přidat na realizaci
jejich projektů přibližně třetinu. Program
tak podněcuje společnosti, aby samy
investovaly do svého rozvoje, a tím i
zlepšovaly kvalitu svých výrobků. Například
letos doplnily naši podporu vlastními
prostředky, a celkem tak do
potravinářského průmyslu vložily více než

800 milionů korun,“ řekl ministr
zemědělství Marian Jurečka. 

Program letos podpořil 41 projektů
částkami od půl milionu až po téměř dvacet
milionů korun. Primárně je určen pro velké
potravinářské firmy, které zaměstnávají 250
až 750 lidí. Podle předpokladů bude tento
program pokračovat i v příštím roce, termín
pro podání žádostí bude pravděpodobně do
konce března 2017. 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

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.



vydání 1/2017      strana 6

Síť sociálních služeb potřebuje i venkov

Písek - Plán rozvoje sociálních služeb
pro příští rok nejen pro město Písek, ale
také pro všechny obce, které jsou v jeho
rozšířené působnosti, schválilo
zastupitelstvo na zasedání v závěru
září. 

Akční plán se orientuje na čtyři cílové
skupiny, a to seniory, zdravotně postižené,
osoby v krizi a na rodiny. Všichni
poskytovatelé registrovaných sociálních i
doprovodných služeb měli příležitost
aktualizovat data a dát své připomínky k
celému dokumentu," připomněla starostka
Eva Vanžurová. 

Nedostatečný přehled o počtu potenciálních
klientů 

Určitou slabinou při plnění komunitních
plánů, které Písek dlouhodobě zpracovává,
je rozšiřování pečovatelské služby na
venkov. Hlavním důvodem je zatím
nedostatečný přehled o počtu potenciálních
klientů, jejich potřeb a ekonomických
možností. 

Ne nevýznamnou roli tady hraje podpora ze
strany jednotlivých obcí. V poslední době se
ale daří řešit především bydlení seniorů. O
sociální a zdravotnické služby se starají
většinou písecké neziskové organizace. 

„V obci máme seniorský dům s pětadvaceti
malometrážními byty, kde v současné době
bydlí šestadvacet místních občanů," uvedl
starosta Záhoří Petr Kápl a pokračoval: „V
naprosté většině případů jsou schopni se o
sebe postarat, přesto mají k dispozici
pracovnici, která jim například nakoupí."
Speciální služby zde poskytují pečovatelky
ze Seniorského domu a Diakonie Blanka
Písek. 

V Dobevi seniorský dům nemají, ale pokud
obyvatelé obce a připojených osad sociální

služby potřebují, řeší se s organizacemi v
Písku. „Nejčastěji naši občané využívají
služeb Diakonie Blanka a Seniorského
domu, případně obdobného zařízení ve
Strakonicích," vysvětlila Jaroslava
Strnadová, starostka obce Dobev 
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MMR i na příští rok připravilo vzdělávací program pro

veřejné zakázky

28.12.2016: Ministerstvo pro místní
rozvoj zavedlo vzdělávací program pro
veřejné zakázky. Cílem je výrazné
posílení odbornosti uživatelů v oblasti
veřejných zakázek, a to nejen v
souvislosti s nově přijatou právní
úpravou, zákona o zadávání veřejných
zakázek. 

Vzdělávací program je koncipován jako
vícestupňový vzdělávací systém, který se
zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má
pomoci i těm zadavatelům, kteří se
zadáváním mají velmi malou zkušenost.
Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou
ve většině případů koncipovány jako
půldenní semináře, zaměřující se vždy na
konkrétní část ZZVZ. 

Po vyhlášení dalších termínů školení, mohou
zájemci zasílat své žádosti na e-mail:
akademienzzvz@mmr.cz. 

Do žádosti prosím uveďte:
- jméno a příjmení
- název instituce
- datum konání semináře
- čas konání semináře
- název semináře 

PŘILOŽENÉ SOUBORY: 

Vzdělávacíprogram:[http://mmr.cz/getmedi
a/b7b5dedd-d1e1-4ba2-84be-8b915d58a2b4
/Vzdelavaci-program-
OPVZK_final.pdf?ext=.pdf 

] 
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NZÚ bilancuje: 21 tisíc zájemců, proplaceno 1,2

miliardy korun na stavby, uživatelsky vylepšený

systém a do nového roku eko-novinky

Nová zelená úsporám významně
podporuje domácnosti i českou
ekonomiku. Za tři roky fungování
programu podali zájemci přes 21 tisíc
žádostí o dotaci. Vyplaceno jim bylo už
přes 1,2 miliardy korun. Jen za rok 2016
hlásí NZÚ 8 046 zájemců o dotaci v
celkové výši téměř 1,9 miliardy korun. K
zájmu o dotace přispěly i loňské úpravy
programu, podpora fotovoltaických
systémů a především kontinuální
možnost požádat o dotaci kdykoliv do
roku 2021. Nová zelená úsporám
potvrzuje, že jde o jeden z
nejefektivnějších národních programů. 

„Upravili jsme NZÚ pro větší komfort
žadatelů. Každý si tak může naplánovat
čerpání peněz z programu podle svých
potřeb a finančních možností a dotovaná
opatření realizovat i na etapy. Po čerpání
jedné dotace si klidně může zažádat o
další,“ popisuje výhody kontinuální výzvy
ministr životního prostředí Richard Brabec.
A dodává: „Poté, co jsme loni v říjnu otevřeli
průběžnou výzvu v NZÚ pro rodinné domy,
pokračujeme letos průběžnou výzvou i pro
pražské bytovky.“ 

V programu již byly otevřeny tři výzvy pro
majitele rodinných domů a tři pro majitele
či stavitele bytových domů s tím, že příjem
žádostí ve třetí výzvě pro bytové domy
začne v lednu 2017. Celkem bylo v
programu přijato více než 21 tisíc žádostí s
požadovanou podporou téměř 4,9 miliardy
korun, jak ukazuje tabulka níže. Z těchto
žádostí bylo více než 18 tisíc schváleno.
Dotace byla vyplacena více než 9 tisícům
projektů a to v celkové výši přes 1,2
miliardy korun. 

Hity NZÚ: zateplení, výměna zdroje
tepla a instalace solárů. Největší zájem
hlásí MSK, Středočeský a Jihomoravský
kraj 

V oblasti rodinných domů je největší zájem
o dotace na zateplení, a to jak v počtu
podaných žádostí, tak co se výše
požadované dotace týče. V těsném závěsu
následují žádosti o výměnu zdroje tepla a
instalaci solárních systémů. Již tradičně
nejvíce žádostí pochází z
Moravskoslezského, Středočeského a
Jihomoravského kraje. Průběžný příjem
žádostí i jejich rychlá administrace přispěly
ke zrychlení vyplácení podpory. Jen v
letošním roce byla proplacena dotace u více
než 5 850 projektů ve výši přesahující jednu
miliardu korun. Celkem bylo v programu 9
tisícům žadatelům vyplaceno více než 1,2
miliardy korun.
'''
2017 podpoří pasivní a nulové stavby,
zelené střechy a teplo z odpadních vod''' 

Již 9. ledna 2017 startuje příjem žádostí o
dotaci na výstavbu nízkoenergetických
bytových domů. „Touto podporou chceme
motivovat stavebníky k výstavbě
energeticky úsporných bytových domů,
kterých je v České republice zatím stále
málo,“ komentuje ministr Brabec. 

Vstřícným krokem vůči žadatelům je i
rozšíření nabídky dosud podporovaných
opatření o výstavbu zelených střech a
využívání tepla z odpadních vod. „Výstavbu
zelených střech a využívání tepla z
odpadních vod nově podporujeme současně
se zateplením jak u stávajících rodinných
domů, tak u nových rodinných a bytových
domů s velmi nízkou energetickou

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.



vydání 1/2017      strana 9

náročností," vysvětluje ředitel Státního
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. 

Úprava podmínek se dotkne i podpory
solárních systémů, které nově umožňují
dotovat využití fotovoltaických střešních
krytin nebo fasádních systémů tam, kde
není optimální volit standardní FV panely. 

I v roce 2017 bude SFŽP ČR pořádat ve
spolupráci s úřady místních samospráv
semináře pro žadatele či zájemce o dotaci z
programu. Odborníci z Fondu budou k
dispozici i na výstavách a veletrzích po celé
republice. Kromě těch větších, jakým je
např. únorový For Pasiv, lze jmenovat
stavební výstavu Stavíme, bydlíme nebo
výstavu Stavitel v Lysé nad Labem. Bližší
informace o pořádaných seminářích a
účastech na veletrzích naleznete na
webových stránkách programu. 

Program Nová zelená úsporám je
nejefektivnějším programem v České
republice zaměřeným na úspory energie v
budovách pro bydlení. Úspory v konečné
spotřebě energie u rodinných domů vykazují
861 TJ na poskytnutou 1 miliardu korun z
programu Nová zelená úsporám. Program je
financován z výnosů z emisních povolenek, s
nimiž ČR obchoduje na evropském trhu. O
výnosy z prodeje se rovným dílem dělí
program Nová zelená úsporám a
Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Kontakt pro média: 

Dominika Pospíšilová
tiskové oddělení MŽP
Tel.: +420 602 656 403
E-mail: dominika.pospisilova@mzp.cz
Lucie Früblingová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Mobil: +420 733 142 625
Tel.: +420 267 994 150 
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Obce a ÚP ČR více spolupracují na snižování

nezaměstnanosti

Uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou
dlouhodobě nalézt zaměstnání, budou
obce při nástupu na veřejně prospěšné
práce (VPP) moci od ledna 2017 lépe
ohodnotit. 

Měsíční výše příspěvku ÚP ČR v rámci
tohoto nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti (APZ) od nového roku vzroste
na 15 tis. Kč. V případě Asistentů prevence
kriminality a Koordinátorů VPP pak na 16
tis. korun. Na základě společného
memoranda o spolupráci, které společně
podepsali generální ředitelka ÚP ČR
Kateřina Sadílková a předseda SMS ČR
Stanislav Polčák, se obě strany zároveň
zaměří na co nejrychlejší návrat dlouhodobě
nezaměstnaných na trh práce.
K novinkám v oblasti podpory
zaměstnanosti uvádí předseda Sdružení
místních samospráv ČR Stanislav Polčák
následující: „Obce s nezaměstnanými
dlouhodobě pracují, a to jak v oblasti
sociální, tak i v roli případných
zaměstnavatelů formou veřejně
prospěšných prací. V první polovině
letošního roku jsme proto začali intenzivně
jednat s generální ředitelkou Úřadu práce
ČR Kateřinou Sadílkovou s cílem posílit
standardy pravidel VPP a odstranit některé
překážky. Přivítali jsme, že Úřad dokázal
vyslyšet také žádosti o navýšení příspěvku
na mzdy těchto pracovníků o tisíc korun
měsíčně.“ Generální ředitelka ÚP ČR
Kateřina Sadílková vysvětluje, že se
navýšení může projevit i do už uzavřených
smluvních vztahů. „Pokud má zaměstnavatel
s ÚP ČR už uzavřenou smlouvu o poskytnutí
příspěvku v rámci veřejně prospěšných
prací, může požádat o uzavření dodatku. Na
jeho základě pak Úřad práce ČR částku
adekvátně zvýší.“
Institut veřejně prospěšných prací je určen
zejména pro dlouhodobě nezaměstnané

uchazeče o zaměstnání. Úřad práce ČR tato
místa vytváří ze zákona jako krátkodobé
pracovní příležitosti. Opakovaně může
podpořit stejného klienta pouze výjimečně,
např. v případě, že se jedná o osobu se
zdravotním postižením, uchazeče do 30
nebo naopak nad 50 let či rodiče, který
pečuje o dítě do 15 let nebo o uchazeče,
kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se
opakovaně prokáže, že nemůže najít
zaměstnání na volném trhu práce. „Veřejně
prospěšné práce patří mezi vlajkové lodě
APZ, jež pomáhají dlouhodobě
nezaměstnaným klientům v návratu na trh
práce. V tomto ohledu je pomoc obcí
zásadní a ÚP ČR je samozřejmě připraven s
nimi v tomto ohledu maximálně
spolupracovat,“ vyzdvihuje Kateřina
Sadílková.
„Provedli jsme interní šetření mezi starosty
a i zde je patrný posun k lepšímu.
Spolupráce a partnerství mezi obcemi a
Úřadem práce ČR má evidentně smysl i
konkrétní výsledky,“ hodnotí prosincové
postoje obcí k VPP předseda Stanislav
Polčák.
Veřejně prospěšné práce zaměstnavatelé
nejčastěji využívají při úklidu a údržbě
veřejných prostranství a zeleně, pomocných
pracích, opravách veřejného majetku, v
lesnictví, v charitě, sociálních službách, v
rámci dohledové služby, asistentů prevence
kriminality nebo k zajištění dalších veřejně
prospěšných činností. Obce a kraje je
mohou využít také při odstraňování
následků živelných pohrom nebo při jarních
údržbách. Od ledna do konce listopadu 2016
umístil ÚP ČR v rámci VPP celkem 21 954
lidí. 

Kontaktní údaje:
Stanislav Polčák, předseda SMS ČR, 603
163 016
Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR, 724 776
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797
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR,
724 209 037,
katerina.berankova@uradprace.cz 
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Jurečka: Zemědělcům v živočišné výrobě pomáháme z

krize, nad rámec běžných opatření dostali slíbené

miliardy

Tisková zpráva – Více než 3,6 miliardy
korun vyplatilo či v nejbližší době
vyplatí Ministerstvo zemědělství nad
rámec běžných opatření zemědělcům v
živočišné výrobě, kterou postihla krize v
důsledku mimořádně nízkých výkupních
cen mléka a vepřového masa. 

„Již v průběhu roku jsem slíbil, že uděláme
maximum pro to, aby nikdo z poctivě
hospodařících zemědělců nekončil letošní
rok v červených číslech. Proto jsme
připravili hned několik mimořádných
opatření, která měla zemědělcům v největší
krizi od roku 1990 pomoci. Jsem rád, že se
nám podařilo většinu peněz již vyplatit,“
řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Ještě v první polovině roku bylo vyplaceno
chovatelům dojnic a prasnic 604 milionů
korun formou mimořádné kompenzační
platby. Peníze si rozdělilo celkem 2 408
příjemců. V podzimním balíčku
mimořádných kompenzací, jehož výplata
probíhá v těchto dnech, si dalších 559
milionů korun rozdělí 2 130 žadatelů. 

Zemědělcům v živočišné výrobě výrazně
pomohly i peníze, které jim Ministerstvo

poskytlo jako kompenzaci za loňské
extrémní sucho. Celkem 3 381 chovatelů si
rozdělilo 1 046 milionů korun. 

Speciálně pro sektor mléka a vepřového
masa vznikly v letošním roce i dva nové
dotační tituly. V rámci programu 19,
určeném na zlepšení jakosti produkovaného
mléka (tzv. mléko Q CZ), dostalo 880
žadatelů celkem 333 milionů korun. Téměř
224 milionů si zase rozdělilo 1 334 žadatelů
v dotačním programu 20, připraveném na
zlepšení životních podmínek v chovu
hospodářských zvířat. 

Zpětně od 1. ledna 2016 budou moci
zemědělci žádat i o vratku části spotřební
daně za pohonné hmoty využité při
živočišné výrobě. Rozšíření tzv. zelené nafty
i do živočišné výroby by mělo zemědělcům
za letošní rok přinést odhadem až 900
milionů korun. Žádat budou moci v
závislosti na nabytí účinnosti novely zákona
o spotřebních daních, pravděpodobně od
1. března 2017. 

Podpory do živočišné výroby v roce 2016: 

Kompenzace chovatelům dojnic a prasnic
604 mil. Kč 

Kompenzace za sucho v roce 2015 1 046
mil. Kč 

Národní dotační program 19.A. 333 mil. Kč 

Národní dotační program 20.A. 224 mil. Kč 

Druhý balíček pro chovatele z EU 559 mil.
Kč 

Zelená nafta v živočišné výrobě 900 mil. Kč 
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Celkem 3 666 mil. Kč 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Oblastní galerie opět zaznamenala rekordní

návštěvnost

Uplynulý rok 2016 byl pro Oblastní
galerii Liberec opět rekordním, co do
návštěvnosti. Do galerie sídlící v
prostorách bývalých městských lázní, si
našlo v minulém roce cestu o takřka
1.500 návštěvníků více než v roce 2015.
Celkem dorazilo na některou z výstav
nebo pořádaných akcí 43.870
návštěvníků. Zřizovatelem galerie je
Liberecký kraj. 

„Zájem veřejnosti a zvyšující se návštěvnost
galerie dokazují, že pracovníci liberecké
Oblastní galerie připravují atraktivní
výstavy a doprovodný program. Také se
ukazuje, že zvýšená návštěvnost galerie v
prvním roce nebyla dána pouze jejím
přestěhováním do bývalých lázní, kdy šlo o
novinku. Je to výsledek systematické práce
pracovníků galerie,“ říká Květa Vinklátová,
radní pověřená řízením resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. 

Přitažlivost oblastní galerie dokazují i
statistiky. Zvýšil se počet měsíců, ve kterých
návštěvnost oproti roku 2015 vzrostla. „Z
hlediska návštěvnické atraktivity rozhodně
musím vyzdvihnout výstavu Jaroslava Róny
nebo výstavy zajímavé pro místní obyvatele.
Jmenovitě zejména Německočeská výstava
Liberec 1906 a v prosinci zahájená výstava
jabloneckého výtvarníka Jiřího Dostála,“
upřesnil Jan Randáček, ředitel Oblastní
galerie Liberec. 

Návštěvnost galerie se oproti předchozímu
období zvedla také během letních měsíců,
což svědčí o zájmu přespolních i
zahraničních zájemců. „Galerie se stává
cílem návštěvníků Liberce i širšího okolí a
turisté tak v letním období nahrazují
výpadek v návštěvnosti domácích příznivců,
kteří přes léto odjíždí na dovolenou,“
poznamenal Jan Randáček. Živo bylo v

lázních také přes vánoční svátky, kdy si do
galerie našlo cestu přes 1.100 návštěvníků. 

Vývoj návštěvnosti Oblastní galerie Liberec 

2012 – 10.937 návštěvníků
2013 – 18.260 návštěvníků
2014 – 42.079 návštěvníků (OGL začala
fungovat v bývalých lázních)
2015 – 42.410 návštěvníků
2016 – 43.870 návštěvníků 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215 
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Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro

venkov v druhé polovině roku 2016 v NUTS 2

Jihovýchod

Přiložený dokument obsahuje souhrn
aktivit Celostátní sítě pro venkov v
druhé polovině roku 2016. 

Workshop „Učíme se spolupracovat v
Kraji Vysočina“
Druhou polovinu roku 2016 odstartovala
dvoudenní vzdělávací akce, kterou pořádala
CSV ve spolupráci s Krajskou sítí MAS Kraje
Vysočina, a to ve dnech 9. - 10. srpna 2016
v Resortu Devět Skal. V průběhu dvou dnů
měli zájemci možnost prohloubit své
znalosti a sdílet zkušenosti v oblastech
LEADER v PRV a jeho administrace,
administrace v centrálním systému
strukturálních fondů a Portálu farmáře,
místní akční plány a animace školství, věcné
hodnocení SCLLD (Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje) a další.
Jednotlivá témata byla doplněna o praktické
příklady/ukázky. Účastníci se vzájemně
inspirovali nastavením vhodných podmínek
a procesů pro přípravu a implementaci
CLLD a také byly navrženy možné projekty
spolupráce mezi MAS v Kraji Vysočina. 

Propagační aktivity CSV a PRV
V měsících září a říjnu se CSV účastnila
celkově pěti regionálně významných akcí s
cílem prezentovat činnost CSV, propagovat
PRV a oslovit tak potencionální partnery
CSV, žadatele o dotace z PRV a také širokou
veřejnost. V rámci Havlíčkovských slavností
v Havlíčkově Borové proběhl den
otevřených dveří místního zemědělského
podniku Havlíčkova Borová zemědělská,
a.s., kde byl 2. září 2016 umístěn stánek
CSV. V průběhu dne byli návštěvníkům k
dispozici také průvodci po areálu, kteří
doplňovali prohlídku odborným výkladem.
Byly prezentovány realizované projekty PRV
přímo v praxi a demonstrován jejich přínos

pro podnik. XXV. ročník Mlékárenského dne
v Přibyslavi byl další úspěšnou akcí, na
které měla CSV společný stánek s Krajem
Vysočina dne 10. září 2016 umístěným ve
farní stodole. Celkově 23 vystavovatelů
prezentovalo svůj mlékárenský sortiment.
Prodejní výstava se konala při příležitosti
Přibyslavských slavností a Dne evropského
dědictví. 

Součástí stánku byla divácky atraktivní
ukázka stloukání másla. Vzácnou návštěvou
stánku byla paní ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Vlachová.
Dne 11. září 2016 se konal tradiční XXV.
Chovatelský den v Třebíči, a to v Jezdeckém
areálu Polanka. Bohatý program přilákal
velké množství diváků. Stánek Sítě nabídl
zájemcům informační materiály k PRV, CSV,
Národní síti MAS a další. Také byly
prezentovány úspěšné projekty PRV
realizované MAS. Dlouholetá tradice a
bohatý program chovatelského dne zajistili
vysoký počet nejen aktivních účastníků
(účinkujících, soutěžících), ale i diváků.
Celorepublikově významnou akcí byla XIII.
Národní výstava Dne českého strakatého
skotu, která proběhla dne 15. září 2016 na
hřišti Radešínské Svratky. Akce byla pod
záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
Běhounka a také ministra zemědělství
Mariana Jurečky. 

Výstava je největší open air show v ČR s
účastí více než 30- ti chovatelů z celé ČR s
více než 100 ks všech kategorií skotu. Na
místě byla také ukázková expozice
hospodářských zvířat, zemědělské techniky,
služeb a přítomny byly také významné
plemenářské, krmivářské a další
zemědělsky zaměřené firmy. Vzhledem k
velikosti akci navštívilo společný stánek Sítě
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a Kraje Vysočina velké množství zájemců,
kterým obsluha stánku předala připravené
propagační materiály, a bylo diskutováno
nad celou řadou zajímavých témat. 

Poslední z propagačních akcí byly 26.
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě,
taktéž s celorepublikovým významem a pod
záštitou ministra zemědělství Mariana
Jurečky. Dne 21. října 2016 vystavovalo v
Kulturním domě Ostrov 31 společností a
bylo představeno více než 130 odrůd
brambor. Součástí výstavy byl i odborný
seminář Brambory 2016, dále ochutnávky
brambor upravených na různé způsoby a
expozice nejdůležitějších škodlivých činitelů
letošního roku. Stánek Sítě a Kraje Vysočina
navštívili zástupci zemědělských podniků,
drobní farmáři a další zemědělsky zaměřené
firmy, kteří debatovali nejen o možnosti
čerpání dotací z PRV, udržitelnosti projektů
či administrativním procesu, ale také o
zemědělské produkci obecně a vyměňovali
si své zkušenosti. 

Semináře pořádané CSV
Významné místo v aktivitách CSV zaujaly
také semináře. Na základě poptávky od
partnerů pořádala Síť v druhém pololetí
roku celkově čtyři semináře. Před zahájením
třetího kola příjmu žádostí v rámci
Programu rozvoje venkova byly
zorganizovány dva informativní semináře, a
to dne 19. 9. 2016 v budově Krajského
úřadu Kraje Vysočina a následující den 20.
9. 2016 v zasedací místnosti SZIF v Brně.
Cílem bylo přispět k lepší orientaci žadatelů
při zpracování žádostí na čerpání finančních
prostředků z PRV, k menší chybovosti při
podávání žádostí a k širší informovanosti o
možnostech využití dotačních titulů PRV. 

Další seminář byl na téma „Inovace
pěstitelských technologií ovoce a zeleniny“
a uskutečnil se dne 9. 11. 2016 v
Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v
Lednici, která byla spoluorganizátorem
akce. Zazněly příspěvky z oblasti inovací

zelinářských technologií, novinek v oblasti
techniky pro zelinářství a ovocnářství či
inovativních pěstitelských systémů hrušní.
Největší ohlas vzbudila přednáška možnosti
využití bioaditiv při pěstování zeleniny.
Odpolední
živá diskuze nabídla sdílení a přenos
znalostí a osvědčených postupů v
technologii zpracování a uskladnění
zeleniny a ovoce. 

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří
země, o.p.s. organizovala Síť dne 15. 11.
2016 seminář „Pozemkové úpravy –
přípravy a realizace“ v seminárním sále
Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. V
programu zaznělo celkově sedm tematicky
zaměřených přednášek a seminář uzavřela
moderovaná diskuze s dotazy. Účastníci,
kterými byli zejména zástupci obcí, obdrželi
také brožuru Pozemkové úpravy „krok za
krokem“. Dle ohlasů byl obsah semináře,
přednášející i technické zabezpečení
hodnoceny velice pozitivně a přítomní si
odnesli cenné poznatky. 

Exkurze „Učíme se od sousedů“
Zpestřením aktivit byla třídenní exkurze po
Jihomoravském kraji ve dnech 2. - 4. 11.
2016, organizována ve spolupráci s Místní
akční skupinou Šipka, z.s. Exkurze umožnila
výměnu poznatků MAS Kraje Vysočina,
aktérů rozvoje venkova a dvou MAS z
Jihomoravského kraje – MAS Hustopečsko,
z.s. a MAS Znojemské vinařství, z.s., které
nabídly ukázku úspěšných zrealizovaných
projektů PRV na jejich území či v blízkém
okolí. Mezi navštívená místa patřila
např. obec Bohutice, Agrodružstvo
Miroslav, Vinařství Dobrovolný, město Velké
Pavlovice, obec Bořetice aj. V programu byl
také dostatek prostoru pro prezentace, bylo
představeno území jednotlivých MAS, jejich
činnost, strategie, příklady dobré/špatné
praxe a bylo diskutováno nad možnostmi
spolupráce či nad náměty na nové projekty. 

Workshop „ Brambory zdravá
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potravina“
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s
Krajem Vysočina a Výzkumným ústavem
bramborářským pořádala dne 16. 11. 2016
workshop v jídelně Obchodní akademie a
Hotelové školy v Havlíčkově Brodě. Akce
byla zaměřena na propagaci a užití brambor
jako zdravé potraviny v kuchyni jiným než
tradičním způsobem s cílem podpořit
spotřebu brambor místních producentů,
zkrátit cestu od zemědělce ke
spotřebitelům, podpořit poptávku čerstvých
potravin a současně ovlivnit zdravou výživu
ve školských i jiných stravovacích
zařízeních. V programu zazněly témata jako
např. o nezastupitelné roli brambor ve
zdravé výživě či o novinkách v sortimentu
konzumních ukázkových brambor. Blok
praktických ukázek a sdílených zkušeností
otevřel raut složený z bramborových
pokrmů s ukázkami jídel při
správném/nevhodném použití typu brambor.
V rámci moderované diskuze se předávaly
zkušenosti, proběhlo ukázkové síťování mezi
zemědělcem a školským zařízením, byly
předány kontakty a v závěru proběhlo
vyhodnocení nejchutnějších pokrmů. 

Setkání partnerů Sítě NUTS 2
Jihovýchod
Setkání se uskutečnilo dne 22. 11. 2016 v
Hotelu Černá Hora a hlavním cílem bylo
hledat možnosti vzájemného provázání
aktivit subjektů zapojených do rozvoje
venkovského prostoru a motivovat či
inspirovat k další spolupráci. Účastníky byli
především zástupci z místních akčních
skupin, samosprávy, Jihomoravského kraje,
Kraje Vysočina a další, kteří představili svoji
činnost a dále sami demonstrovali
spolupráci s CSV v rámci připravovaných
aktivit pro rok 2017. Jednotlivé příspěvky
byly živě diskutovány, navázaly se nové
kontakty a u některých aktivit si partneři
vzájemně přislíbili spolupráci. Akce byla
příjemnou tečkou za aktivitami Sítě roku
2016. Akce napomohla nejen k bližšímu
poznání partnerů navzájem, ale i k

přiblížení jednotlivých připravovaných akcí,
čímž přispěla ke zkvalitnění plánu Sítě pro
příští rok. 

Zpracovala: Ing. Sýsová Lucie, koordinátor
CSV NUTS 2 Jihovýchod 
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Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory

na snížení produkce mléka

(pro Oznámení plánu snížení produkce
podaná v 1. kole)
Žádosti o platbu mimořádné podpory na
snížení produkce mléka v rámci 1. kola
se přijímají na centrálním pracovišti
SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách
33, Praha 1, PSČ 110 00.
Žádosti je nutné doručit na Fond v
období od 3. 1. 2017 do 14. 2. 2017. 

Podání žádostí je možné následujícími
způsoby:
- Datovou schránkou
- Poštou
- Osobně na centrální pracoviště Fondu
- E-podatelnou s kvalifikovaným
elektronickým podpisem 

Žadatelem o platbu mimořádné podpory je
producent mléka, který:
- Podal Oznámení plánu snížení produkce
mléka;
- Obdržel Sdělení o schváleném množství
plánovaného snížení produkce mléka;
- Snížil svoji produkci mléka v redukčním
období oproti referenčnímu období
minimálně o 1 500 kg a maximálně o 50 %
celkového množství mléka dodaného
prvnímu kupujícímu v referenčním období a
maximálně do výše schváleného množství
plánovaného snížení produkce mléka
uvedené ve Sdělení; 

Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného
na trh činí 14 EUR. Přepočtový kurz je
stanoven ke dni 10. 9. 2016 ve výši 27,022
Kč/1 EUR, tj. 3,78 Kč na 1kg mléka. 

Formulář žádosti je k dispozici na webových
stránkách Fondu:
https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-
mleka 

Na případné dotazy vám odpoví infolinka

Fondu 222 871 871. 
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Výzva na zkvalitnění infrastruktury v oblasti

vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
dvě výzvy na podání žádosti o podporu v
rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Cílem výzev je
podpořit infrastrukturu základních
škol, středních a vyšších odborných škol
a Infrastrukturu pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání.
Celkem je v obou výzvách připraveno
3,7 mld. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Příjem žádostí je od
5. ledna 2017 

V 66. výzvě určené pro projekty, které
spadají pod ITI (Integrované teritoriální
investice), je připraveno více než 3 mld. Kč
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR) a mohou být realizovány na území
Pražské, Brněnské, Plzeňské metropolitní
oblasti, a v Ostravské, Olomoucké, Ústecko-
Chomutovské a Hradecko-Pardubické
aglomeraci. Na 67. výzvu pro projekty
zařazené do Integrovaných plánů rozvoje
území (IPRÚ), které mohou být realizovány
na území Českých Budějovic, Karlových
Varů, Liberce – Jablonce nad Nisou, Mladé
Boleslavi a Zlína, je vyhrazeno téměř 0,67
mld. Kč z EFRR. 

V aktivitě Infrastruktura základních škol a
Infrastruktura středních škol a vyšších
odborných škol budou podporovány stavby,
stavební úpravy a pořízení vybavení
odborných učeben za účelem zvýšení kvality
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění
na trhu práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory); rekonstrukce
a stavební úpravy stávající infrastruktury
při budování bezbariérovosti škol a zvýšení
kapacity škol ve vazbě na území se sociálně
vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný
nedostatek těchto kapacit. 

V aktivitě Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání lze
podpořit stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích
jazycích, práce s digitálními technologiemi,
přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
Všechny podporované aktivity a další
podmínky pro předložení žádosti o podporu
jsou podrobně uvedeny v textu výzev a
Specifických pravidlech pro žadatele a
příjemce. 

Příjemci podpory ve všech aktivitách mohou
být kraje, organizace zřizované nebo
zakládané kraji, obce, organizace zřizované
nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové
organizace, církve, církevní organizace,
organizační složky státu, příspěvkové
organizace organizačních složek státu, další
subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit a dále školy a školská
zařízení různých úrovní v závislosti na
podporovaných aktivitách. 

Zpracování žádosti o podporu v systému
MS2014+ je možné provádět po vyhlášení
výzvy nositele a zprostředkujícího subjektu
ITI (Pražská, Brněnská, Plzeňská
metropolitní oblast…), resp. výzvy nositele
IPRÚ (České Budějovice, Karlovy Vary,
Liberec – Jablonec nad Nisou…), ve kterých
mohou být uvedeny zpřesňující podmínky
pro realizaci projektů. Bližší informace o
termínech pro předkládání a realizaci
projektů budou uvedeny ve výzvě nositele a
zprostředkujícího subjektu ITI, resp.
nositele IPRÚ. 

Příjem žádostí: 5. 1. 2017 - 31. 10. 2022. 
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Kalendář akcí pro veřejnou správu

Přinášíme přehled některých akcí v roce
2017 

Odkazy k detailním informacím o akcích
zde: http://www.dvs.cz/akce.asp 

18. 1. 2017
NIMBY efekt – investoři, město, občané
Místo: Praha 6, Vítězné náměstí 6, hotel
DAP
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00–16.00
''2. ročník konference pro zástupce měst,
soukromých i privátních investorů a
občanských spolků
''
2. 2. 2017
Městské parky 2017
Místo: Praha 6, Technická 6, NTK
Pořadatel: Nadace Proměn
yČas: 9.00–15.30
''Jak je možné zohlednit udržitelnost už při
plánování obnovy veřejných prostranství?
Co všechno ovlivňuje kvalitu a funkčnost
městského prostoru? A jakou úlohu v tom
sehrává zapojení veřejnosti?
''
9. 2. 2017
Financování vodárenské infrastruktury
2017
Místo: Praha 6, Vítězné náměstí 4, hotel
DAP
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00
9. ročník konference opět přinese odpovědi
na otázky související s provozem a
financováním vodohospodářské
infrastruktury z oblasti nové legislativy
(např. novely zákona o zadávání VZ),
regulace, financování z OPŽP, změnách
provozních modelů či nově i smart
meteringu 

7. 3. 2017
Den malých obcí
Místo: Praha 18-Letňany, Beranových 667,

PVA Expo Praha
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis
Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s
významnými představiteli ústředních
orgánů státní správy pořádané pod záštitou
MMR ČR 

9. 3. 2017
Den malých obcí
Místo: Prostějov, Komenského 6,
Společenský dům
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis
Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s
významnými představiteli ústředních
orgánů státní správy pořádané pod záštitou
MMR ČR. 

30.–31. 3. 2017
Odpad zdrojem 2017
Místo: Humpolec, Hotel Fabrika
Pořadatel: Institut cirkulární ekonomiky
II. ročník odborné konference 

3.–4. 4. 2017
ISSS – Internet ve státní správě a
samosprávě 2017
Místo: Hradec Králové, kongresové centrum
Aldis
Pořadatel: Triada
Konference určená poslancům, hejtmanům,
starostům a informatikům ústředních
orgánů, krajských úřadů, měst a obcí.
Významné evropské setkání věnované
problematice budování informační
společnosti. 
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Komu přispěje výtěžek Tříkrálové sbírky?

V období 1.–15. ledna 2017 do Vašich
domovů už tradičně zavítají koledníci
Tříkrálové sbírky přinést šťastnou zvěst
a požehnání Vašim příbytkům. Do
kasiček, kterými je vybavena každá
skupinka koledníků, můžete i Vy přispět
libovolnou sumou, která pak poputuje
na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují. 

Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v
Rajhradě, která zahrnuje celkem 117 obcí
modřického a rosického děkanátu. Díky
Vašim každoročním příspěvkům se nám daří
udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se
rozvíjet.
V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
pomáháme nevyléčitelně nemocným a také
jejich rodinným příslušníkům. Kvalitní péči
se dostane i těm, kteří chtějí dožít své
poslední dny doma díky Mobilnímu hospici
sv. Jana. Do domácností jezdí i terénní
pečovatelské a ošetřovatelské služby, které
poskytují zdravotní ošetření a uspokojují
základní životní potřeby.
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
VATA poskytuje v Židlochovicích a okolí
zázemí mladým, kteří jsou ve svém okolí
ovlivňováni negativními jevy. Klienti
Chráněného bydlení sv. Luisy pro lidi s
demencí si pochvalují novou, na základě
jejich potřeb vybudovanou zahradu, která
byla pořízena právě z loňského výtěžku
Tříkrálové sbírky.
Při naší činnosti spolupracujeme s
dobrovolníky, provozujeme vzdělávací
centrum a sociálně-rehabilitační službu
Kavárna Slunečnice v budově hospice,
půjčujeme kompenzační pomůcky a přímo v
budově hospice zajišťujeme ubytování pro
rodinné příslušníky našich klientů.
Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je
potřeba. Každá domácnost, která se otevře
dobré věci a přispěje do pokladniček
koledníků, má velkou zásluhu při pomoci
potřebným.
Článek byl převzat z Ivančického zpravodaje

se souhlasem vydavatele. 
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Příjem žádostí o dotace na cestovní ruch prodloužen

Příjem žádostí o podporu v rámci
Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech byl
prodloužen. Žadatelé tak mohou své
projekty zasílat až do 16. ledna 2017,
místo původně stanoveného termínu 6.
ledna 2017. Celkem 300 milionů korun
v programu na podporu cestovního
ruchu má v České republice přispět na
zvýšeníkonkurenceschopnostidestinací
a zlepšit přínosy turismu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo
termín pro podání žádostí o dotace z nového
„Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech“, který se v
nadcházejících letech zaměří zejména na
podporu rozvoje základní a doprovodné
infrastruktury a nově na podporu
marketingových aktivit destinačních
společností. Pro první výzvu pro rok 2017 je
připraveno 300 milionů korun. Termín pro
podání žádostí je prodloužen do 16. ledna
2017 do 16 hodin. 

Cílem programu je navýšení potenciálu a
konkurenceschopnosti regionálních
destinací, usnadnění pohybu návštěvníků v
destinacích (např. realizace navigačních
systémů nejen pro hendikepované osoby,
podpora lepší vybavenosti turistických tras,
výstavba veřejných hygienických zařízení,
rozvoj udržitelného cestovního ruchu…) a v

neposlední řadě také podpora investičních
příležitostí, rozvoj malého a středního
podnikání a zaměstnanosti v regionech. 

Příjemci mohou být dle jednotlivých
dotačních titulů např. samosprávné celky
(vyjma statutárních měst a městských částí)
či jejich organizace, mikroregiony,
provozovatelé turistických infocenter,
oblastní destinační společnosti, nevládní
neziskové organizace provozující aktivity
cestovního ruchu, podnikatelé v cestovním
ruchu, apod. 

Více informací o programu naleznete zde:
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-
cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dota
ce/Narodni-program-podpory-cestovniho-
ruchu-v-regionech-(2016-2020) 
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Druhý rok Programu rozvoje venkova 2014-2020:

žadatelé jsou velmi úspěšní v čerpání a využívání

podpory na rozvoj podnikání a ochranu přírody

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství úspěšně zprostředkovává
zemědělcům, potravinářům, lesníkům a
obcím příspěvky z Programu rozvoje
venkova 2014-2020 (PRV). Už se jim
podařilo využít 17 % z celkového
objemu finančních prostředků. V PRV
2014-2020 je dohromady připraveno
zhruba 96 miliard korun. 

V druhém roce PRV 2014-2020 (program
začal až v roce 2015 kvůli prodlevě v
přípravě evropské legislativy) je aktuálně
vyčerpáno více než 17 % z celkového
objemu finančních prostředků a dalších 25
% je připraveno k vyplacení podle přijatých
žádostí. 

„Do dnešního dne jsme otevřeli již tři kola
příjmu v celkovém objemu téměř 16,9
miliardy korun. Ve třetím kole PRV, které
bylo otevřeno v říjnu letošního roku, získají
zemědělci více než 6,3 miliardy korun. V
tomto kole byli velmi úspěšní i malí
zemědělci s rozlohou polí do 150 hektarů.
Státní zemědělský intervenční fond totiž
doporučil přibližně 94 procent jejich
žádostí,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Úspěšná jsou i plošná environmentální
opatření. Například peníze určené na
agroenvironmentálně-klimatická opatření a
ekologické zemědělství jsou vyplaceny již z
téměř 30 %. 

Při porovnání s dalšími programy
spolufinancovanými z evropských fondů je
PRV co do vyplacených prostředků
nejúspěšnějším programem v České
republice. Český Program rozvoje venkova
si podle evropských statistik vede velmi
dobře i mezi evropskými programy v oblasti
rozvoje venkova – PRV ČR je osmé podle
objemu vyplacených peněz. 

Prostředky z PRV směřují zejména na
obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů
závislých na zemědělství, na investice v
podnicích ke zvýšení konkurenceschopnosti
všech druhů zemědělské činnosti.
Podporováno je zpracování a vývoj
zemědělských produktů i technologií,
předávání znalostí a inovací v zemědělství i
lesnictví a také vytváření nových pracovních
míst na venkově. 

Čerpání PRV 2014-2020 – uvedeny
pouze evropské prostředky k 30. 11.
2016 

Rozpočet PRV 2014-2020 (EUR)
2 169 260 075 (bez výkonnostní rezervy)
2 305 673 996 (vč. výkonnostní rezervy) 

Vyplacená částka (EUR)
378 716 670
'''
Míra čerpání PRV 2014-2020 (%)'''
17,5 % 

Celková alokace, včetně příspěvku ze
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státního rozpočtu, činí na období 2014-2020
3 547 190 763 EUR, tedy při orientačním
kurzu 27 CZK/EUR = 95,8 mld. Kč. 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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VÝZVA MPSV

V PROGRAMU ROZVOJ A OBNOVA
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 - 2020 

Cíle programu jsou následující: 

Cíl 1 - Zvyšování kapacit pobytových
zařízení sociálních služeb
Cíl 2 - Zkvalitnění stávajících pobytových
zařízení sociálních služeb vedoucí zejména k
naplnění materiálně technických standardů
sociálních služeb
Cíl 3 - Rozšíření zázemí poskytovatelů
terénních sociálních služeb v souvislosti s
navýšením kapacity terénních a
ambulantních sociálních služeb péče a
prevence
Cíl 4 - Podpora mobility
Cíl 5 - Pořízení automobilů pro
poskytovatele sociálních služeb
Cíl 6 - Pořízení prostředků asistivních a
asistenčních technologií pro poskytovatele
služeb sociální péče
Akce mohou být realizovány na celém území
České republiky. 

Okruh oprávněných žadatelů: výčet
oprávněných žadatelů je taxativní. 

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů 

Obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město
Praha a jeho městské části dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Obecně prospěšná společnost založená v
souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o

obecně prospěšných společnostech, ve
znění pozdějších předpisů před účinností
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů 

Církev a náboženská společnost
registrovaná dle zákona č. 3/2002 Sb., o
církvích a náboženských společnostech, ve
znění pozdějších předpisů a její účelová
zařízení evidovaná podle zákona o církvích a
náboženských společnostech 

Ústav založený dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Sociální družstvo založené dle zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve
znění pozdějších předpisů 

Spolek založený v souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob 

Obchodní společnost s ručením
omezením a akciová společnost dle
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Oprávněným žadatelem není 

Příspěvková organizace a organizační
složka zřízená nebo založená územně
samosprávným celkem
Organizační složka státu a státní
příspěvková organizace 

'''Poskytovatel sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče' 

D'alší informace jsou na stránkách MPSV. 
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V Kraji Vysočina sídlí přes 6 700 nestátních

neziskových organizací

Za rok a půl vzrostl počet nestátních
neziskových organizací (dále jen
„NNO“) sídlících v Kraji Vysočina o
bezmála 150. Zatímco v polovině roku
2015 Český statistický úřad evidoval
6590 NNO, ke konci minulého roku
podle statistiků sídlilo na Vysočině
6737 NNO. „Jedná se o organizace,
které mají sídlo v Kraji Vysočina, ale
měli bychom brát v potaz, že na
Vysočině působí také další organizace,
které mohou sídlit za hranicemi našeho
kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje
Vysočina pro oblast sociálních věcí a
nestátních neziskových organizací Pavel
Franěk s tím, že nejčastěji zastoupenou
právní formou je spolek, kterých na
Vysočině sídlí více než 3 800. 

Oblast neziskového sektoru prošla v
posledních letech legislativními změnami.
Nový občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.)
nahradil několik dřívějších zákonů, dle
kterých tyto organizace vyvíjely svoji
činnost, mj. i zákon 83/1990, díky kterému
se nově přejmenovala občanská sdružení a
organizační jednotky občanských sdružení
na tzv. spolky a pobočné spolky. Právě ty
měly do konce minulého roku povinnost
přizpůsobit své stanovy i další dokumenty
nové zákonné úpravě (§3041). „Pokud by

soud zjistil, že nezisková organizace svoje
dokumenty do souladu s novým zákonem
neuvedla, pak ji vyzve a dá ji dostatečnou
lhůtu pro splnění této povinnosti, až v
krajním případě by organizaci hrozilo její
zrušení,“ vysvětlil krajský náměstek Pavel
Franěk s tím, že povinnosti se týkají nejen
spolků, nadací, nadačních fondů,
společenství vlastníků jednotek, bytových
družstev, ale také odborových a
zaměstnavatelských organizací. 

Kraj Vysočina disponuje vlastní databází
NNO, kde je aktuálně podchyceno bezmála
1 500 subjektů (). Krajská databáze vznikla
v roce 2005 a je možné v ní vyhledávat
organizace podle oblasti působení nebo
podle místa sídla, zadat novou organizaci
nebo získat kontaktní údaje na oprávněné
osoby. 

DATABÁZE ZDE:[
http://www.partnerstvi-
vysocina.cz/index.php?akce=nnov] 
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Dotační titul vodohospodářské infrastruktury 2017

Členka Rady Plzeňského kraje pro
oblast životního prostředí a zemědělství
vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského
kraje daného usnesením č. 117/16 ze
dne 12. 12. 2016 Dotační program
variantní studie odkanalizování obcí
2017 s Dotačním titulem variantní
studie odkanalizování obcí 2017, jehož
pravidla jsou přílohou tohoto sdělení 

Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2017 do
31. 3. 2017. Postup podání žádosti a
pravidla podpory jsou specifikovány v
Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace. 

Cílem dotačního titulu je podpora výstavby
zejména nové vodohospodářské
infrastruktury sloužící veřejné potřebě
formou investiční účelové dotace v rámci
schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na
daný rok za účelem plnění schváleného
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Plzeňského kraje a Programu rozvoje
Plzeňského kraje – Specifického cíle 6.1 –
Zajistit ekonomicky efektivní a bezpečnou
vodohospodářskou infrastrukturu s cílem
zvýšit úroveň vybavenosti sídel, zlepšovat
kvalitu vod jako významné složky životního
prostředí, dosáhnout standardů EU v oblasti
čištění odpadních vod a zlepšovat kvalitu
zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Předpokládaný celkový objem finančních

prostředků určený pro tento dotační titul je
49 000 000 Kč. 

Kontaktní osoby: 

Ing. Martina Landová, e-mail:
martina.landova@plzensky-kraj.cz 

PŘÍLOHYZDE:http://www.plzensky-kraj.cz/
cs/clanek/dotacni-titul-vodohospodarske-
infrastruktury-2017-2 
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Nové rybníky, postupy i zákony. Ministerstvo

zemědělství pokročilo v opatřeních proti suchu

Tisková zpráva – Vláda včera schválila
komplexní materiál o tom, jaké kroky
podniká státní správa, aby zmírnila
následky sucha v příštích letech. Zprávu
jí společně předložil ministr
zemědělství Marian Jurečka a ministr
životního prostředí Richard Brabec.
Ministerstvo zemědělství loni spustilo
na ochranu před suchem nové dotační
programy, upravilo legislativu, některé
postupy a přijalo další opatření. 

Ministerstvo zemědělství dostalo od vlády
25 stěžejních úkolů, jak se bránit
dlouhodobému
a extrémnímu suchu a nedostatku vody, jak
zmírňovat jeho dopady a jak posílit funkci
krajiny zadržovat vodu. 

„Loni jsme například otevřeli nový dotační
program, ze kterého je možné financovat
výstavbu, rekonstrukci i odbahnění rybníků.
Do roku 2021 na to poskytneme více než
miliardu korun. Další program pomůže se
zlepšením technického stavu stávajících
rybníků a výstavbou nových rybníků v
obcích a ve správě státních podniků Povodí
a Lesů ČR. Na něj máme do konce roku
2021 připraveno více než jeden a půl
miliardy. Oba programy jsou zaměřené
přesně na to, co je potřeba, tedy na posílení

schopnosti krajiny zadržovat vodu. Mezi
žadateli je o ně velký zájem,“ řekl ministr
zemědělství Marian Jurečka. 

V roce 2016 proběhla revize aktuálního
stavu závlahových systémů v zemědělství.
Cílem bylo zjistit jejich stav a využívání. Byl
připraven dotační titul na podporu jejich
obnovy, rekonstrukce a rozvoj. Do roku
2022 na to MZe poskytne jednu miliardu
korun. Program spustí už letos. 

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem
meliorací a ochrany půdy připravuje MZe
webovou aplikaci – kalkulačku vláhové
bilance osevního postupu. Základní verzi
kalkulačky dostanou zemědělci v polovině
letošního roku. 

Novela zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu posílila ochranu půdy před
erozí, zvýhodnila realizaci opatření proti
suchu. Podpořila realizaci
vodohospodářských úprav, které povedou
ke zvýšení retence vody v krajině a umožní
přijímat účinná opatření vztahující se ke
změně klimatu. Zavedla výjimky z platby za
vynětí ze zemědělského půdního fondu,
pokud majitel pozemek využije např. pro
obnovu mokřadů nebo tůní. Úprava
vyhlášky poprvé stanovila preventivní limity
rizikových látek a prvků. V přípravě je také
Protierozní vyhláška. 

MZe chystá Fond těžko pojistitelných rizik,
díky kterému by mohli zemědělci
kompenzovat ztráty v případě, že jim úrodu
poničí sucho nebo naopak nadměrné
srážky. 

Ministerstvo zadalo odborným institucím
více než 10 výzkumných projektů, které se
týkají sucha. Je mezi nimi například výzkum,
jak efektivně a jaké plodiny pěstovat v
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oblastech častěji postihovaných suchem a
nedostatkem půdní vláhy. 

Úpravou legislativy získal Státní pozemkový
úřad možnost nakupovat pozemky, které
jsou strategicky důležité pro retenci vody v
krajině a provádění pozemkových úprav. 

Státní podniky Povodí prověřily manipulační
řády přehradních nádrží. Ve většině případů
byly vyhovující a schopné reagovat i na
extrémní sucho. Jen v několika případech je
nutná úprava ke zlepšení jejich
víceúčelových funkcí. 

Program Podpora prevence před povodněmi
III na léta 2014-2019 upřednostňuje
především opatření zaměřená na budování
rozlivových území podél vodních toků
(poldry a malé vodní nádrže s retenčními
prostory). Celkem je na program vyčleněno
4,65 miliardy korun. 

Byly provedeny kroky k navýšení kapacit
Letecké hasičské služby, kterou v
posledních čtyřech letech a v omezeném
rozsahu zajišťovala jen Policie ČR. Z peněz
MZe budou lesní požáry kromě policie
likvidovat i soukromí letečtí provozovatelé
vybraní v otevřeném výběrovém řízení.
Aktivace systému začne v první polovině
letošního roku. 

„Zmírnění následků sucha je záležitost,
která se týká nás všech. Proto na opatřeních
spolupracujeme s dalšími rezorty a
organizacemi. Jednotlivé kroky se musí
doplňovat. V následujících letech v nich
budeme pokračovat, a kromě standardních
postupů, které už děláme, budeme chystat
také novinky, které pomohou zmírnit
dopady extrémního počasí,“ řekl ministr
Jurečka. 

Českou republiku v posledních letech
opakovaně postihuje sucho. Podle
předpokladů budou náhlé výkyvy počasí v
budoucnu pokračovat. Česká republika leží

na rozhraní tří úmoří, téměř všechny vodní
zdroje pocházejí z atmosférických srážek a
všechna voda až na výjimky z našeho území
odtéká. Základem pro dobré hospodaření s
vodními zdroji je proto potřeba co nejvíce
vody zadržet na našem území. 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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V lednu se uskuteční další seminář pro žadatele do

programu Interreg

23. ledna 2017 se na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje bude konat
regionální seminář pro žadatele do
programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko. Seminář bude zaměřen na
rozvoj potenciálu přírodních a
kulturních zdrojů, vzdělání a kvalifikaci
či na spolupráci institucí a komunit. 

Místo konání: sál Jana Letzela
(zastupitelstva), Krajský úřad
Královéhradeckého kraje, Pivovarské
náměstí 1245, Hradec Králové 

Čas konání: 10:00 - 14:30 hodin 

Termín pro zaslání přihlášek: do 18. ledna
2017 (do 12 hodin) na e-mailovou adresu
rklima@kr-kralovehradecky.cz 

Více informací naleznete ZDE:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-
kraje/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-
pl/2014-2020/xxx-72301 

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.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-pl/2014-2020/xxx-72301
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-pl/2014-2020/xxx-72301
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/eu-spoluprace-cr-pl/2014-2020/xxx-72301


vydání 1/2017      strana 31

Nominujte nové Blanické rytíře

Vlašim. Do 13. března 2017 zasílejte
nominace na Blanické rytíře.
Nominovat můžete fyzické osoby, které
se významně zasloužily o ochranu a
rozvoj přírodního a kulturního dědictví
Podblanicka. Ocenění převezmou titul
Blanického rytíře 14. dubna 2017 ve
13.00 hodin v obřadním sále
vlašimského zámku. 

Nominována může být fyzická (nikoli tedy
právnická) osoba, která se významně
zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a
kulturního dědictví Podblanicka. A to za
mimořádný čin v uplynulém roce (popř.
dokončený v uplynulém roce) nebo za
celoživotní dílo (ve výjimečných případech
může být ocenění uděleno i in memoriam).
Nominaci může podat kdokoli, tedy
jednotlivý občan, obec či zájmový spolek
písemně na adresu: Podblanické
ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264,
258 01 Vlašim. Nominace musí obsahovat
titul, jméno a příjmení kandidáta, datum
jeho narození, odůvodnění nominace a jeho
kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je
třeba podat písemně s podpisem a
kontaktem na navrhující osobu nebo
organizaci.
Od počátku vyhlašování v roce 1999
obdrželo ocenění neziskových organizací již
padesát čtyři osobností, o kterých se více
podrobností dozvíte zde:
www.blanickyrytir.cz. 

Jiří Pavelka
Kontakt: jiri.pavelka@csop.cz, 608 084 126 
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ZÁJEM O NÁRODNÍ DOTACE MMR STOUPÁ.

ŽÁDOSTÍ JE STÁLE VÍCE

1.01.2017: Národní dotace Ministerstva
pro místní rozvoj se těší stále větší
oblibě. Sešlo se přes 2,7 tisíc žádostí s
požadavkem téměř 2,4 miliardy korun.
Největší zájem mají obce o podporu na
výstavbu a rekonstrukci dětských a
víceúčelových hřišť. Ministryni
Šlechtovou těší velký zájem o dotace. 

„Velký počet žádostí ukazuje to, že naše
podpora je v našich obcích nepostradatelná.
Nejedná se navíc o poslední součet žádostí,
stále máme otevřenou výzvu na podporu
cestovního ruchu a marketingových aktivit z
Národního programu na podporu cestovního
ruchu v regionech a také na odstraňování
bariér. Žadatelé by pak do konce dubna
měli dostat rozhodnutí o jejich úspěšnosti,“
uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v
polovině října minulého roku výzvy na
podávání žádostí o podporu z národních
dotací, a to konkrétně z programů na
podporu bydlení, rozvoj regionů,
revitalizace území (demolice
zdevastovaných bytových domů), územně
plánovacích činností obcí a na podporu
regionů po živelních pohromách. Příjmy
žádostí byly odstartovány vyhlášením výzev

17. 10. a 18. 10. a ukončeny byly k 30. 12.
2016. 

Největší zájem, a tedy největší počet žádostí
se sešlo v dotačním titulu na podporu
zapojení generací do komunitního života v
obci v rámci podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova, kdy Ministerstvo pro
místní rozvoj spočítalo celkem 907 žádostí.
Celkově se pak v podprogramu sešlo 2 142
žádostí s požadavkem dosahujícím téměř 1
miliardu korun (MMR má připraveno zhruba
polovinu, tedy 500 milionů korun). 

Celkem 326 žádostí se sešlo na podporu
bydlení s požadavkem téměř 1,22 miliardy
korun a jen na dotace na výstavbu
komunitního bydlení pro seniory přišlo přes
50 žádostí. Dále například na regenerace
sídlišť má ministerstvo převis žádostí 607%
objemu vyčleněných finančních prostředků.
Druhým rokem také mohli žadatelé zasílat
žádosti o podporu na demolice budov v
sociálně vyloučených lokalitách a
ministerstvo eviduje větší zájem, než
předešlý rok. Podobně je tomu u dotací na
pořízení územních plánů pro obce, kde se
sešlo rekordních 189 žádostí s požadavkem
zhruba 41 milionů korun. 

Ministryně Šlechtová upozornila, že žádostí
bude ještě více, neboť stále probíhá příjem
žádostí v Národním programu podpory
cestovního ruchu v regionech, který má
připraveno pro žadatele 300 milionů korun.
Příjem žádosti bude ukončen 16. ledna. Na
konci měsíce ledna skončí také příjem
žádostí o dotace z programu Bezbariérové
obce od roku 2017, kdy ministerstvo hodlá
pomoci městům a obcím v odstraňování
bariér při zajištění bezbariérového pohybu
po budovách městských a obecních úřadů a
v budovách s pečovatelskou službou a při
zajištění vstupu do těchto budov. 
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Krajská rada seniorů Olomouckého kraje otevře

Konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího

věku

Tématu lidského zdraví se budou od
února 2017 věnovat posluchači z řad
seniorů, kteří se přihlásí ke studiu v
rámci Virtuální Univerzity třetího věku.
Její Konzultační středisko vzniklo přímo
v budově Krajského úřadu
Olomouckého kraje. 

„Olomoucký kraj spolupracuje s krajskou
radou seniorů už několik let. Společně
seniorům pomáháme prodloužit jejich
aktivní život. Virtuální Univerzita třetího
věku je jednou z možností, jak se tito lidé
mohou dál rozvíjet a obohatit svoje bytí o
nové vědomosti i přátele,“ řekl Oto Košta,
hejtman Olomouckého kraje. 

Studenti z řad seniorů 50+ budou studovat
v šesti semestrech (tři roky), které zakončí
slavnostní promocí na partnerské
univerzitě. Letní semestr bude zahájen 2.
února v 15:15 hodin v Kongresovém sále
krajského úřadu. 

„Přednášky, kterých je celkem šest v
jednom semestru, budou probíhat v
dvoutýdenních intervalech. Systém výuky je
založen na multimediálních přednáškách
vysokoškolských lektorů, které se
prostřednictvím internetu aplikují do
výukových míst v rámci celé České
republiky, nezávisle na čase. Díky
moderních technologiím je tak možné
zpřístupnit seniorské vzdělávání širokému
okruhu zájemců ve věku 50+ a tím
poskytnout stejné příležitosti všem
seniorům bez rozdílu místa bydliště, či
zdravotně omezeným,“ sdělila předsedkyně
Krajské rady seniorů Olomouckého kraje
Milena Hesová. „Své znalosti si studenti
Virtuální Univerzity třetího věku kontrolují v
samostatně napsaném testu, po jeho

zpracování si správnost svých odpovědí
ihned ověřují opět po internetu. Pozitivem
Virtuální U3V je pro seniory vlastní pocit
sebeúcty a úspěšnosti při pravidelném
setkávání účastníků stejné generace ve
skupinové výuce, navíc je to ideální
příležitost pro většinu seniorů z měst i
venkova k aktivnímu využití volného času,“
doplnila Hesová. 

Projekt je pro Krajskou radu seniorů
olomouckého kraje neziskový. Školné ve
výši 400 korun za jeden semestr budou
studenti hradit přímo partnerské univerzitě
a je určeno na nutné výdaje spojené s
výukovým programem. 

Partnerskou univerzitou projektu je Česká
zemědělská univerzita v Praze, díky které
studuje ve 190 střediscích po celé České
republice téměř 2000 seniorů. Jedním z
center je i Konzultační středisko při
základní škole Doloplazy. 

Více informací získají zájemci o studium na
telefonním čísle 774 345 670. Přihlášky pak
mohou zasílat na e-mail:
milenahesova@seznam.cz nebo
zs.doloplazy@email.cz, případně do
schránky Krajské rady seniorů
Olomouckého kraje: Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc. 

Díky podpoře a vstřícnosti Olomouckého
kraje k seniorské populaci měli senioři už v
loňském roce možnost se gramaticky
vzdělávat v počítačových kurzech
organizovaných Krajskou radou seniorů, o
které byl velký zájem. 
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Přes 2 miliardy nových dotací z OPŽP. Na udržení

vody v krajině půjde víc než půl miliardy korun

Právě odstartoval příjem žádostí o
dotace v nových výzvách z Operačního
programu Životní prostředí. Tři výzvy
podpoří projekty zaměřené na péči a
ochranu přírody a krajiny. Jen na
zadržování vody v krajině půjde přes půl
miliardy korun. Žádosti do těchto výzev
je možné posílat na Agenturu ochrany
přírody a krajiny ČR do 31. července
letošního roku. Další výzva pak cílí na
zlepšení kvality ovzduší a zájemci o
dotaci mohou posílat žádosti o dotační
příspěvek na své projekty až do 20.
prosince 2017. 

500 milionů na udržení vody v krajině,
150 milionů na zprůchodnění říční sítě 

„Tak, jak jsme slíbili, s nejvyšší prioritou
připravujeme další kroky a projekty v boji
proti suchu. A to jak legislativně, tak
dotacemi do opatření, která naší krajině
pomohou vyrovnat se s negativními dopady
probíhající klimatické změny. Proto
podporujeme širokou škálu opatření jak z
OPŽP, tak národních programů: od
energetických úspor v rodinných i bytových
domech, přes přírodě blízká opatření na
zlepšení schopností naší krajiny zadržovat
lépe vodu až po zachytávání a opětovné
využívání srážkové vody pro domácnosti,

kde se chystáme otevřít program pro
občany v nejbližších měsících. Ve dvou
aktuálně otevřených výzvách z našeho
Operačního programu Životní prostředí
budeme konkrétně podporovat projekty,
které zlepší zejména průchodnost říční sítě
pro vodní živočichy a zlepší vodní režim
krajiny, vytváření a obnovu přírodě blízkých
koryt vodních toků ad.,“ říká ministr
Richard Brabec. 

„Chceme řešit problematiku vody v krajině
koncepčně. Žadatelé proto mohou žádat o
dotaci na celé spektrum nejrůznějších
aktivit – od obnovy přírodě blízkých koryt
řek a říčních ramen, přes odstraňování
bariér, které brání vodním živočichům v
migraci, po vytváření a obnovu tůní,
mokřadů a malých vodních děl. To vše
přispívá k tomu, aby naše krajina byla
různorodější a odolnější vůči klimatické
změně,“ vysvětluje František Pelc, ředitel
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Pro žadatele je příznivá zpráva, že mohou
získat podporu až do výše 100 %
způsobilých výdajů. Je to zejména s ohledem
na to, že se jedná o projekty s velkým
významem a přínosem právě pro boj s
negativními dopady změn klimatu. Žádosti u
nově vyhlášené 50. a 51. výzvy, mohou
zájemci o dotační podporu posílat od 9.
ledna do 31. července letošního roku. 

50. výzva cílí na zprůchodnění migračních
bariér pro vodní živočichy, které vyplývá z
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Na
tyto projekty je připraveno celkem 150
milionů korun. Částka ve výši půl miliardy
korun je připravena pro 51. výzvu, v rámci
které mohou žadatelé žádat o dotaci na
projekty vyplývající z plánů dílčích povodí.
Konkrétně na vytváření a obnovu přírodě
blízkých koryt vodních toků včetně
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odstranění dřívějších nevhodných úprav
(např. opevnění dna a břehů nebo
odstranění příčných překážek), obnovu
říčních ramen v nivě vodního toku, posílení
ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a
pramenišť (např. budování přehrážek v
uměle zbudovaných odvodňovacích
kanálech), podporu přirozených
korytotvorných procesů prostřednictvím
podpůrných opatření umožňujících proces
renaturace (pomístní zásahy do opevnění
břehů, odstranění opevnění včetně odvozu a
skládkovného apod.), migrační
zprůchodnění příčných překážek na vodních
tocích (odstranění umělých překážek,
tvorba rybích přechodů apod.), vytváření a
obnovu tůní, mokřadů a malých vodních
nádrží jako krajinných prvků s ekologicko-
stabilizační funkcí 1. 

Obě výzvy jsou určeny pro široký okruh
žadatelů, zejména pro obce, kraje,
organizační složky státu, nestátní neziskové
organizace, fyzické osoby podnikající a další
subjekty vyjma fyzických osob
nepodnikajících. Plánované záměry je
možné konzultovat na regionálních
pracovištích AOPK ČR 2. Pro své dotazy
mohou žadatelé též využít emailovou
schránku dotazy-PO4@nature.cz. 

200 milionů na systémy sledování,
hodnocení a předpověď vývoje kvality
ovzduší 

Zájemci o dotaci mohou nyní rovněž žádat o
příspěvek na projekty, které povedou ke
zlepšení kvality ovzduší v ČR. Vyhrazeno je
pro ně 200 milionů korun a žádosti můžou
podávat až do 20. prosince letošního roku. 

„Konkrétně touto dotací podpoříme
výstavbu a obnovu systémů sledování
kvality ovzduší a souvisejících
meteorologických aspektů v
celorepublikovém či regionálním měřítku
Jedná se například o výstavbu a obnovu
laboratoří, zabezpečení sběru vzorků a

přenosu dat, pořízení techniky pro
zpracování dat, jejich modelování a
simulaci, tvorbu databází Žádat o peníze je
možné i na pořízení a aktualizace systémů
určených pro hodnocení kvality ovzduší a
posouzení dopadů opatření ke zlepšení
kvality ovzduší,“ vysvětluje ředitel Státního
fondu životního prostředí Petr Valdman. 

Podporu je možné získat také na obnovu a
rozvoj systémů pro archivaci a zpracování
údajů o znečišťování ovzduší standardními
znečišťujícími látkami i skleníkovými plyny. 

1,15 mld. na zlepšení péče o národní parky,
CHKO a další chráněná území 

Tato výzva je určena např. pro národní
parky, Správu jeskyní ČR a jejím cílem je
zajistit financování prioritních opatření v
chráněných územích přispívajících k
zachování či zlepšení stavu předmětů
ochrany. Tomu odpovídají i podporované
aktivity, kterými jsou zajišťování péče o
národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a lokality soustavy Natura 2000.
Konkrétně je možné dotaci získat např. na
přípravu plánů nebo zásad péče či souhrnu
doporučených opatření pro vyhlašovaná
zvláště chráněná území, na péči o bezlesí,
lesní společenstva vedoucí ke zlepšení jejich
druhové skladby, dále na péči o dřeviny
mimo les, o vodní útvary, mokřadní biotopy
v chráněných územích. Finanční příspěvek
lze čerpat i na boj s invazními druhy nebo
také na budování povalových dřevěných
chodníků, lávek, schodů a na úpravu cest,
informačních panelů, naučných stezek ad. 

Dokumenty k výzvám zde:
http://www.mzp.cz/cz/news_170110_vyzvy_
OPZP_krajina_ovzdusi 

Poznámky: 

1 Výstavbu či obnovu malých vodních
nádrží, která vyplývá z plánů dílčích povodí,
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lze z 51. výzvy podpořit pouze jako součást
projektu na revitalizaci vodního toku.
Podmínkou je, že veškerá opatření v rámci
51. výzvy vyplývají z plánů dílčích povodí.
Výstavbu či obnovu malých vodních nádrží
bez revitalizace vodního toku lze podpořit v
rámci kolových výzev č. 55 nebo 59. 

2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je
dílčím zprostředkujícím subjektem pro PO
4, odpovídajícím za příjem a hodnocení
žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou
pak dále administrovány Státním fondem
životního prostředí ČR. Plánované záměry je
možné konzultovat na regionálních
pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou
zveřejněny na tom to odkazu. Pro své dotazy
mohou žadatelé též využít emailovou
schránku dotazy-PO4@nature.cz. 

Kontakty pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz 

Lucie Früblingová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Tel.: +420 733 142 625
E-mail: komunikace@sfzp.cz 
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Zvýšení autorských poplatků, kterým se opět zabývají

poslanci, považují samosprávy za nemravné

oslanci rozhodují o budoucnost
autorských poplatků, které by měly
platit nejen samosprávy a jejich
organizace. Zabývají se sněmovním
tiskem č. 724, novelizujícím autorský
zákon č. 121/2000 Sb. I když má být
jeho hlavním záměrem transpozice
evropské směrnice, pozměňovací návrhy
počítají s úpravou, která by v řádu až
čtyř stovek milionů korun ročně navíc
zatížila veřejné rozpočty. Mimo jiné se
navrhuje až čtyřnásobné zvýšit poplatky
za půjčování knih a zavést paušální
poplatky za kopírovací stroje ve
školách, archivech, knihovnách,
státních i samosprávných organizacích.
Příjmy z poplatků jdou přitom
kolektivním správcům autorských práv,
tedy zájmovým skupinám jako jsou OSA,
DILIA apod. 

Důvody ke zvýšení autorských poplatků
žádné nejsou. Evropská unie chce po České
republice, aby poplatky byly přiměřené. A
také to, aby se sjednotila pravidla k užívání
hudebních děl on-line, především u youtube
a spotify. 

"Nedá se rozumět tomu, proč některé
poslanecké iniciativy pod záminkou
transpozice evropské legislativy do

tuzemského práva navrhují zatížit veřejné
rozpočty," říká předseda Svazu měst a obcí
ČR a starosta Kyjova František Lukl a
dodává: "Ve výsledku by to vedlo k tomu, že
by tyto náklady museli zaplatit lidé -
instituce by půjčovné za knihy a částky za
kopírování z důvodů omezených rozpočtů
musely zvýšit, nebo je platit ze svého. Pak
by na to ale potřebovaly další peníze z
veřejných rozpočtů, tedy víc financí od
daňových poplatníků." 

Členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR
a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová
upozorňuje také na fakt, že projednávaný
sněmovní tisk chce zrušit výjimku z placení
autorských poplatků pro univerzitní a
vědecké knihovny. "Pokud by byly přijaty
některé pozměňovací návrhy, univerzitní a
vědecké knihovny by nově musely
kolektivnímu správci práv odvádět za
každou vypůjčenou knihu 2 koruny. Dnes
neplatí nic. Týkalo by se to například Státní
Národní technické knihovny, Národní
lékařské knihovny nebo Knihovny
Národního filmového archivu. V součtu by
šlo o desítky až stovky milionů korun z
veřejných rozpočtů ročně opět směrem k
vybraným skupinám. Přijde nám to
minimálně nerozumné, spíše však proti
dobrým mravům a jde to proti systému
veřejného vzdělávání, které je zdarma," říká
Květa Halanová. 

Podle návrhu se má rovněž zrušit možnost
uzavírat hromadné smlouvy v případě
využívání záznamů, které podléhají
autorským právům, ve školách, školských
zařízeních a vysokých školách. Pokud by se
tak stalo, znamenalo by to obrovský nárůst
administrativy. Ke každému jednomu využití
záznamu při výuce by se totiž musela
uzavřít samostatná smlouva. 
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Města a obce tak s výše uvedenými návrhy,
které vzešly z poslaneckých iniciativ,
nemohou souhlasit. 

V praxi to ale neznamená, že jsou proti
všem podnětům zákonodárců. To, co
samosprávy naopak podporují, je, aby na
kanálu youtube bylo konečně možné
využívat části děl nebo celá drobná díla z
důvodu parodie, karikatury nebo parafráze
či koláže. Pravidla kanálu youtube to
povolují a celosvětově je to běžné. Humor a
nadsázka jsou totiž zcela jistě nedílnou
součástí svobody projevu. A právě kvůli
novým médiím, které upřednostňuje
generace 14 - 40 let, vznikla evropská
směrnice 2014/26/EU, na níž má novela
tuzemského autorského zákona reagovat.
Jejím smyslem mimo jiné je srovnat práva
nejen autorů, která by byla chráněna
globálně, ale také uživatelů youtube a
spotify, kteří celosvětově (mimo ČR) mohou
pod pojmem „fair use“ užívat díla právě i
výše popsaným způsobem. 

Podrobnosti najdete v dopise vedení Svazu
měst a obcí ČR adresovaném poslancům,
který je dostupný zde, dříve vydanou
tiskovou zprávu k danému tématu pak na
tomto místě:
http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskov
e-zpravy/dalsi-verejne-penize-kolektivnim-sp
ravcum-autorskych-prav-samospravy-zasadn
e-nesouhlasi-a-apeluji-na-zakonodarce-aby-
to-nedopustili.aspx 
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Nově otevřené výzvy na podporu životního prostředí

V lednu odstartoval příjem žádostí o
dotace v nových výzvách z Operačního
programu Životní prostředí. Tři výzvy
podpoří projekty zaměřené na péči a
ochranu přírody a krajiny. Jen na
zadržování vody v krajině půjde přes půl
miliardy korun. Žádosti do těchto výzev
je možné posílat na Agenturu ochrany
přírody a krajiny ČR do 31. července
letošního roku. Další výzva pak cílí na
zlepšení kvality ovzduší a zájemci o
dotaci mohou posílat žádosti o dotační
příspěvek na své projekty až do 20.
prosince 2017. 

500 milionů na udržení vody v krajině, 150
milionů na zprůchodnění říční sítě 

Ve dvou aktuálně otevřených výzvách z
Operačního programu Životní prostředí se
podporují projekty, které zlepší zejména
průchodnost říční sítě pro vodní živočichy a
zlepší vodní režim krajiny, vytváření a
obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků
ad. 

O dotaci na problematiku vody v krajině
žadatelé mohou žádat na celé spektrum
nejrůznějších aktivit – od obnovy přírodě
blízkých koryt řek a říčních ramen, přes
odstraňování bariér, které brání vodním
živočichům v migraci, po vytváření a obnovu
tůní, mokřadů a malých vodních děl. 

Pro žadatele je příznivá zpráva, že mohou
získat podporu až do výše 100 %
způsobilých výdajů. Je to zejména s ohledem
na to, že se jedná o projekty s velkým
významem a přínosem právě pro boj s
negativními dopady změn klimatu. Žádosti u
nově vyhlášené 50. a 51. výzvy, mohou
zájemci o dotační podporu posílat od 9.
ledna do 31. července letošního roku. 

50. výzva cílí na zprůchodnění migračních
bariér pro vodní živočichy, které vyplývá z
Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR. Na
tyto projekty je připraveno celkem 150
milionů korun. Částka ve výši půl miliardy
korun je připravena pro 51. výzvu, v rámci
které mohou žadatelé žádat o dotaci na
projekty vyplývající z plánů dílčích povodí.
Konkrétně na vytváření a obnovu přírodě
blízkých koryt vodních toků včetně
odstranění dřívějších nevhodných úprav
(např. opevnění dna a břehů nebo
odstranění příčných překážek), obnovu
říčních ramen v nivě vodního toku, posílení
ekologicko-stabilizačních funkcí rašelinišť a
pramenišť (např. budování přehrážek v
uměle zbudovaných odvodňovacích
kanálech), podporu přirozených
korytotvorných procesů prostřednictvím
podpůrných opatření umožňujících proces
renaturace (pomístní zásahy do opevnění
břehů, odstranění opevnění včetně odvozu a
skládkovného apod.), migrační
zprůchodnění příčných překážek na vodních
tocích (odstranění umělých překážek,
tvorba rybích přechodů apod.), vytváření a
obnovu tůní, mokřadů a malých vodních
nádrží jako krajinných prvků s ekologicko-
stabilizační funkcí 1. 

Obě výzvy jsou určeny pro široký okruh
žadatelů, zejména pro obce, kraje,
organizační složky státu, nestátní neziskové
organizace, fyzické osoby podnikající a další
subjekty vyjma fyzických osob
nepodnikajících. Plánované záměry je
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možné konzultovat na regionálních
pracovištích AOPK ČR 2. Pro své dotazy
mohou žadatelé též využít emailovou
schránku dotazy-PO4@nature.cz. 

200 milionů na systémy sledování,
hodnocení a předpověď vývoje kvality
ovzduší 

Zájemci o dotaci mohou nyní rovněž žádat o
příspěvek na projekty, které povedou ke
zlepšení kvality ovzduší v ČR. Vyhrazeno je
pro ně 200 milionů korun a žádosti můžou
podávat až do 20. prosince letošního roku. 

Konkrétně touto dotací je možné podpořit
výstavbu a obnovu systémů sledování
kvality ovzduší a souvisejících
meteorologických aspektů v
celorepublikovém či regionálním měřítku
Jedná se například o výstavbu a obnovu
laboratoří, zabezpečení sběru vzorků a
přenosu dat, pořízení techniky pro
zpracování dat, jejich modelování a
simulaci, tvorbu databází Žádat o peníze je
možné i na pořízení a aktualizace systémů
určených pro hodnocení kvality ovzduší a
posouzení dopadů opatření ke zlepšení
kvality ovzduší. 

Podporu je možné získat také na obnovu a
rozvoj systémů pro archivaci a zpracování
údajů o znečišťování ovzduší standardními
znečišťujícími látkami i skleníkovými plyny. 

1,15 mld. na zlepšení péče o národní parky,
CHKO a další chráněná území 

Tato výzva je určena např. pro národní
parky, Správu jeskyní ČR a jejím cílem je
zajistit financování prioritních opatření v
chráněných územích přispívajících k
zachování či zlepšení stavu předmětů
ochrany. Tomu odpovídají i podporované
aktivity, kterými jsou zajišťování péče o
národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní
památky a lokality soustavy Natura 2000.

Konkrétně je možné dotaci získat např. na
přípravu plánů nebo zásad péče či souhrnu
doporučených opatření pro vyhlašovaná
zvláště chráněná území, na péči o bezlesí,
lesní společenstva vedoucí ke zlepšení jejich
druhové skladby, dále na péči o dřeviny
mimo les, o vodní útvary, mokřadní biotopy
v chráněných územích. Finanční příspěvek
lze čerpat i na boj s invazními druhy nebo
také na budování povalových dřevěných
chodníků, lávek, schodů a na úpravu cest,
informačních panelů, naučných stezek ad. 

Dokumenty k 50. výzvě:
http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva
Dokumenty k 51. výzvě:
http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva
Dokumenty k 78. výzvě:
http://www.opzp.cz/vyzvy/78-vyzva
Dokumenty k 79. výzvě:
http://www.opzp.cz/vyzvy/79-vyzva 

Poznámky: 

1 Výstavbu či obnovu malých vodních
nádrží, která vyplývá z plánů dílčích povodí,
lze z 51. výzvy podpořit pouze jako součást
projektu na revitalizaci vodního toku.
Podmínkou je, že veškerá opatření v rámci
51. výzvy vyplývají z plánů dílčích povodí.
Výstavbu či obnovu malých vodních nádrží
bez revitalizace vodního toku lze podpořit v
rámci kolových výzev č. 55 nebo 59. 

2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je
dílčím zprostředkujícím subjektem pro PO
4, odpovídajícím za příjem a hodnocení
žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou
pak dále administrovány Státním fondem
životního prostředí ČR. Plánované záměry je
možné konzultovat na regionálních
pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou
zveřejněny na stránkách http://www.dotace.
nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své
dotazy mohou žadatelé též využít emailovou
schránku dotazy-PO4@nature.cz. 
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UDÁLOSTI: AŽ 130 MILIONŮ KORUN LETOS MŮŽOU

DOSTAT OBCE NA DEMOLICI VYBYDLENÝCH A

CHÁTRAJÍCÍCH BUDOV

16.01.2017: Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách. Téma jedné z
reportáží České televize v pátečním
(13.1.) pořadu Události. 

Až 130 milionů korun letos můžou dostat
obce na demolici vybydlených a chátrajících
budov.
Jednou z podmínek je, že na svém území
mají sociálně vyloučenou lokalitu.
Obdobný dotační program připravilo
ministerstvo pro místní rozvoj i vloni a
zájem je velký.
Z ulice vypadá stavení v Neratovicích jako
rodinný dům v trochu horším stavu. Při
pohledu ze dvora už je ale vidět, jak se
objekt postavený koncem 19. století
rozpadá.
Uvnitř je vlhko, cítit tu je plíseň.
-Jsme v loňském roce nechali zpracovat
znalecký posudek, který posuzoval
technický stav té budovy, především statiku,
bylo zjištěno, že jsou poškozené i krovy, jak
vidíte i stropy a každopádně rekonstrukce
by se v tomto případě nevyplatila.
-Dům je prázdný víc než půl roku.
Chátrá ale mnohem déle.
Po původních obyvatelích tu zůstal rozbitý
nábytek a taky odpadky.
Ještě letos má jít budova se vším, co v ní je,

k zemi.
Cena: zhruba 740 tisíc _ přispět by mohl
stát. V to samé doufají i v Horním Prysku,
kde chtějí zbourat část bývalého areálu
školy v přírodě.
To ale vyjde mnohem dráž.
-Projekční cena celé demolice je zhruba 22
milionů korun, předpokládáme, že tu cenu v
rámci výběrového řízení stlačíme co možná
nejvíce dolů.
-Budovu město odkoupilo předloni.
Předtím několikrát změnila majitele a podle
starosty chátrala. Její původní účel tu stále
připomínají nápisy na zdech a nástěnkách.
Jako škola v přírodě budova naposledy
fungovala v závěru 90. let. Jezdily sem děti z
Teplicka, Ústecka.
Ubytováno jich tu mohlo být zhruba 200. O
dotace na demolici budov v letošním roce
požádalo 40 obcí a měst. Celkem chtějí 120
milionů korun. Na každý projekt můžou
získat až 80% dotaci - maximálně ale pět
milionů.
-Nelze podpořit naší dotací vlastnictví
soukromníků, to není možné, pouze
vlastnictví obce. A ještě 10 let po skončení
projektu obec tento objekt, pozemek nesmí
prodat. (ministryně Šlechtová)
-Jak s ním naloží je už na obci.
Podmínkou ale je, že v prostorách nesmí
vybudovat sociální bydlení.
Třeba Horním Prysku má vzniknout
turistické středisko a park.
V Neratovicích zase chtějí volné prostory
předat hasičům. 

Reportáž naleznete zde
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10971
81328-udalosti/217411000100113 
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Rok venkova 2017

Organizátor: Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR,
Platforma Roku venkova 2017: Asociace
malých a středních podniků a
živnostníků ČR, Asociace soukromého
zemědělství ČR,
řemeslné a zemědělsko-potravinářské
profesní spolky, zájmová sdružení
podporující aktivity na venkově
Hlavní cíl: Podpořit hlavní skupiny
podnikatelů v obcích do třech tisíc
obyvatel a motivovat je zakládat a
udržovat provozovny na venkově
Mise:Prostřednictvím podnikatelského
ruchu na venkově zabezpečit základy
jeho udržitelnosti a současně posílit
vyváženost a nezávislost tuzemské
ekonomiky 

Organizátor:
Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR 

Platforma Roku venkova 2017:
Asociace malých a středních podniků a
živnostníků ČR, Asociace soukromého
zemědělství ČR, řemeslné a zemědělsko-
potravinářské profesní spolky, zájmová
sdružení podporující aktivity na venkově 

Hlavní cíl:
Podpořit hlavní skupiny podnikatelů v
obcích do třech tisíc obyvatel a motivovat je
zakládat a udržovat provozovny na venkově 

Mise:
Prostřednictvím podnikatelského ruchu na
venkově zabezpečit základy jeho
udržitelnosti a současně posílit vyváženost a
nezávislost tuzemské ekonomiky 

Hlavní pilíře aktivit Roku venkova 2017:
 ... a teď česky: Podpora lokálních
producentů a pěstitelů
 Fandíme řemeslu: Podpora regionálních
řemeslníků

 Malý obchod a gastro: Podpora koloniálů,
výčepů, lokálních restaurací a penzionů
 Rodinná firma: Podpora rodinného
podnikání na venkově
 Svou cestou: Podpora začínajících
podnikatelů na venkově 

Plošné aktivity Roku venkova 2017
napříč projekty:
 Cílená legislativní podpora drobných
podnikatelů a malých zaměstnavatelů v
obcích do 3000 obyvatel a v ohrožených
obcích na bázi daňových a sociálních
benefitů
 Vytvoření záručních a úvěrových nástrojů
pro všechny typy podnikání na venkově ve
spolupráci PGRLF a ČMZRB
 Ve spolupráci s resorty a ČSÚ zpracování
analýzy podnikání na venkově
 Vytvoření cíleného průzkumu zaměřeného
na úroveň drobných podnikatelských služeb
v obcích
 Zajištění kampaní zviditelnění podnikatelů
na venkově na ČT (Toulky za podnikateli na
venkově) a v denících s celoplošným
dosahem 

www.rokvenkova.cz 

…. a teď česky
Projekt navazuje na Rok řemesel 2016, v
rámci kterého zahájila AMSP ČR aktivitu
„…a teď česky,“ která cíleně po dobu
jednoho roku podporovala lokální
producenty a pěstitele. Kampaň byla v roce
2016 zaměřena na spotřebitele. Rok 2017
bude zaměřen jak na podporu spotřebitelů,
tak profesních
spolků a zpracovatelů a bude lokalizován do
oblastí venkova. 

Cíl: Podpora lokálních producentů a
pěstitelů
Mise: Využívání regionálních potravin a
surovin pro jejich výrobu se musí stát
celospolečenským tématem. Využívání
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místních zdrojů by se mělo být přirozenou
sociální odpovědností spotřebitelů i
zpracovatelů. 

Partneři:
 Asociace soukromého zemědělství ČR
 Rybářské sdružení ČR
 Ovocnářská unie ČR
 Zelinářská unie ČR
 Český svaz zpracovatelů masa
 Svaz pekařů a cukrářů v ČR
 Český svaz pivovarů a sladoven
 Cech českých vinařů
 Asociace kuchařů a cukrářů ČR
 Asociace výrobců lahůdek 

Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:
 Podpora deseti regionálních akcí každého
profesního spolku (cíleně zaměřená výstava,
soutěž
apod., zahrnující propagaci lokálních
produktů s vazbou na koncového
spotřebitele nebo školy)
 Realizace odborného vzdělávacího kurzu
pro lokální producenty se zaměřením na
rozvoj trhu
a odbytu regionálních produktů a
biopotravin na lokálních trzích
 Vyhlášení a podpora nejvýznamnějšího
profesního počinu v každém profesním
spolku
s celospolečenským dopadem, v oblastech
potravinářských a zemědělských 

Hlavní partneři: Komerční banka, Citroën,
Mediatel 

www.atedcesky.cz 

Fandíme řemeslu!
Projekt navazuje jak na dlouhodobé aktivity
Fandíme řemeslu, tak na Rok řemesel 2016,
ve kterém AMSP ČR zahájila s profesními
spolky velkou legislativní a mediální aktivitu
pro podporu tuzemských cechů, řemeslníků
a tradičních profesí. V roce 2017 bude
aktivita zaměřena především na živnostníky
a malé řemeslné firmy aktivní na venkově. 

Cíl: Podpora živnostenského řemesla ne
venkově
Mise: Navázat na Rok řemesel 2016 a
vytvářet dlouhodobě prostředí 

Partneři:
 Cech čalouníků a dekoratérů
 Cech kamnářů ČR
 Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
 Cech obkladačů ČR
 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
 Sdružení České umění skla
 Společenstvo uměleckých kovářů a
zámečníků a kovářů-podkovářů Čech,
Moravy a Slezska (Kovářské společenstvo)
 Svaz květinářů a floristů ČR
 Společenstvo kominíků ČR
 Elektrotechnický svaz český
 Cech suché výstavby ČR
 Cech topenářů a instalatérů České
republiky
 Cech podlahářů ČR
 Svaz kameníků a kamenosochařů ČR 

Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:
 Vyhlášení nejvýznamnějšího profesního
počinu v každém profesním spolku
 Legislativní ukotvení mistrovské zkoušky
 Podpora cechů a jejich členů v oblasti
využívání moderních nástrojů a nových
technologií 

Hlavní partneři: Komerční banka, Citroën,
Mediatel 

'''www.fandimeremeslu.cz
www.mistriremesel.cz''' 

Malý obchod a gastro
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity
AMSP ČR v rámci podpory drobných
provozoven Malý
obchod a ASZ v rámci podpory obchodních
aktivit tuzemských farem. V roce 2017 bude
aktivita
směřována na provozovny v menších obcích
a rozšíří se o podporu turistického ruchu na
venkově.
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Cíl: Podpora drobných služeb, koloniálů,
restaurací a ubytovacích zařízení na
venkově
Mise: Zabezpečit základní obslužnost
venkova jak pro místní obyvatele, tak pro
podporu turistického
ruchu
Partneři:
 Nezávislé maloobchodní a restaurační
provozovny sdružených v projektech AMSP
ČR Malý
obchod a Malé gastro
 Farmy, provozující maloobchodní,
restaurační nebo ubytovací aktivity,
sdružené v Asociaci
soukromých zemědělců
Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:
 Vytvoření nového režimu podpory
agroturistiky
 Cílená podpora produktů z lokálních
farem
 Podpora propojení poštovních provozoven
(Pošta Partner) s malým koloniálem
Hlavní partneři: ČSOB, MasterCard,
Sodexo, Makro, Vodafone, Česká pošta 

Rodinná firma a farma
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity
AMSP ČR Rodinná firma v rámci podpory
rodinného
podnikání a Asociace soukromého
zemědělství ČR v rámci podpory rodinných
farem, jejichž cílem
v minulých letech bylo sdružování rodinných
podniků a farem, jejich vzdělávání,
vyhlašování soutěží o
nejlepší rodinnou firmu a farmu a vytváření
legislativní podpory tohoto segmentu firem.
V roce 2017
bude aktivita směřována na provozovny v
menších obcích a rozšíří se o podporu
turistického ruchu na
venkově.
Cíl: Podpora venkovských firem a farem
rodinného charakteru
Mise: Posilovat tuzemské rodinné podnikání
jako základ zdravé a odolné ekonomiky,
založené na

tradici a respektu k hodnotám vytvořených
minulými generacemi
Partneři:
 Rodinné firmy sdružené v projektu
Rodinná firma Asociace malých a středních
podniků a
živnostníků ČR (AMSP ČR)
 Rodinné farmy sdružené v Asociaci
soukromého zemědělství ČR (ASZ)
Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:
 Vytvoření definice a zanesení do
legislativy pojmu rodinná firma, rodinná
živnost a rodinná
farma s cílem jejich následné specifické
podpory
 V rámci soutěže AMSP ČR Rodinná firma
roku, vyhodnocení Rodinná firma roku na
venkově a
podpora vyhodnocení Rodinné farmy roku
(ASZ)
 Realizace sedmi diskusních setkání
rodinných firem se zaměřením na
problematiku rodinného
podnikání na venkově
Hlavní partneři: Equa Bank, Deloitte,
Amway, Leaseplan
www.rodinnafirma.net 

Svou cestou
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity
AMSP ČR Svou cestou a Podnikavá žena, v
rámci kterých
cíleně motivuje k zakládání nových firem a
živností a vytváří jim grantové, mentorské a
vzdělávací
zázemí. V roce 2017 se aktivity zaměří
specificky na začínající podnikatele a
podnikatelky na venkově.
Cíl: Podpora začínajících podnikatelů na
venkově
Mise: Vzbudit chuť mladých zapojit se do
lokálních podnikatelských aktivit a stát se
regionálním
zaměstnavatelem, ovlivňujícím rozvoj svého
nejbližšího okolí a udržujícím ruch na
venkově
Partneři:
- Začínající firmy, studenti a učni aktivní v
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platformě AMSP ČR Svou cestou
- Podnikatelky sdružené v platformě AMSP
ČR a Ženy s.r.o. Podnikavá žena
Dílčí cíle v rámci Roku venkova 2017:
1. Vyhlášení grantu Nastartujtese.cz pro
podnikatele z obcí do tří tisíc obyvatel
2. V rámci grantu AMSP ČR Podnikavá žena
roku vyhlášení nejlepších začínajících
podnikatelek
z obcí do tří tisíc obyvatel z každého kraje
3. Uskutečnění šesti regionálních akcí,
spočívající v uskutečnění setkání skupiny
začínajících
podnikatelů s místními, regionálními a
úspěšnými drobnými podnikateli
Hlavní partneři: Komerční banka, Google,
Raiffeisenbank
www.svou-cestou.c 
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Nejchutnější jablko roku? V obchodech neprodejný

Meteor

V klání o nejlepší jablko roku 2016
zvítězila po třech letech odrůda Meteor.
Degustaci jablek hostil Výzkumný ústav
ovocnářský Holovousy, ve kterém
vyšlechtili i vítězný Meteor. 

87 odborníků se sjelo na 48. ročník
degustace jablek do Hořic na Jičínsku, do
Výzkumného ústavu ovocnářského
Holovousy, aby vybrali nejlepší jablko z
uplynulé sezóny. 

Čtyřicet dva vzorků, jeden vítěz 

U čtyřiceti dvou vzorků odrůd jablek se
zkoumalo šest rozhodujících parametrů: 

:: chuť,
:: vůně,
:: vzhled,
:: šťavnatost,
:: slupka,
:: konzistence dužiny. 

Vítězně z klání vyšla odrůda Meteor,
vyšlechtěná v Holovousích. Loni vítězil
zatím pracovně pojmenovaný kříženec HL
1308 vzniklý právě z Meteoru a odrůdy
Rubinola, Meteor se umístil na třetím
místě. 

Meteor byl do registru odrůd zapsán teprve
v roce 2007 a jako nejchutnější jablko se
umístil už potřetí. Má jasně purpurově
červené plody větší velikosti, kulovitý a
pravidelný tvar. Chuť odrůdy je příjemně
sladce navinulá, mírně aromatická. Plody se
velmi dobře skladují až do pozdního jara i v
podmínkách běžného chlazeného skladu. Ve
výsadbách se Meteor zatím objevuje
minimálně. 

Mladé odrůdy je těžké prosadit do
velkovýsadeb 

Podle ovocnářů je dlouhá cesta k tomu, aby
se Meteor dostal do velkovýsadeb, tím do
supermarketů a odtud na váš stůl. Je k tomu
potřeba čas a také peníze na propagaci.
„Například prosazení Jonagoldu trvalo přes
dvacet let,“ uvedl ovocnář František
Paprštein z holovouského ústavu. Snad se
vítězného Meteoru dočkáme v obchodech
dřív, zatím jej můžete ochutnat při prodeji
ovoce, které pořádá holovouský ústav. 
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Sociální podnikání má být pro obce příležitostí, ne

přítěží

Sociální podnik může být ideální
příležitostí, jak dát pracovní příležitost
sociálně znevýhodněným občanům.
Stále však chybí klíčový zákon. V jaké
fázi se nyní nalézáme a jaké jsou pozice
SMS ČR? 

Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s
úřadem ministra pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu mají hlavní podíl na
přípravě věcného záměru zákona o
sociálním podnikání. Tento dokument měl
za úkol zejména definovat pojem sociálního
podniku a podmínky pro získání označení
sociálního podniku. SMS ČR se v procesu
jeho přípravy několikrát aktivně zapojilo do
tvorby jeho finální podoby tak, aby co
nejvíce odrážel specifickou roli obcí.
Sociální podnikání je definováno jako
podnikatelská činnost zaměřená jak na
dosahování zisku, tak na společenský
prospěch, což se projevuje požadavkem na
další využití 50 procent zisku na další rozvoj
sociálního podniku, a/nebo za účelem
společensky prospěšné činnosti. Na získání
statutu sociálního podniku bude mít žadatel
právní nárok, pokud splní zákonem
stanovené podmínky. Zákon však nepřináší
novou právní formu podnikání. Tento statut
by tedy mohla získat právnická osoba
zákonem stanovených forem a také
podnikající fyzická osoba.
Zmíněná ministerstva v daném věcném
návrhu zákona předkládají dvě možné
varianty, které se liší ve výši majetkové
účasti právnické osoby veřejného práva v
sociálním podniku, resp. integračním
sociálním podniku. První varianta danou
výši nikterak neomezuje, dle druhé varianty
si může podnik s účastí právnické osoby
veřejného právo zažádat o status sociálního
podniku pouze pokud majetková účast této
osoby, a/nebo její podíl na hlasovacích
právech na valné hromadě podniku

nepřesahuje 50%.
Sdružení místních samospráv ČR podporuje
variantu, která umožňuje získat status
sociálního podniku, resp. integračního
sociálního podniku také právnickým osobám
s neomezenou majetkovou účastí obce. V
legislativní připomínce vytvořené Pracovní
skupinou pro sociální záležitosti obcí
připojené k věcnému návrhu zákona toto
své stanovisko sdělilo předkládajícím
ministerstvům. Hlavním důvodem, proč
SMS ČR podporuje tuto variantu je, že ve
většině menších obcí není dostatek aktérů,
kteří by byli schopni nebo ochotni zapojit se
do vybudování sociálního podniku a
samosprávy tak bývají jediným hybatelem
zapojeným do rozvoje sociálního podnikaní v
dané oblasti/regionu.
Sdružení místních samospráv ČR se zároveň
nevyslovuje proti účasti a podílu ostatních
subjektů na vzniku sociálních podniků, ba
naopak, podporujeme jakékoliv funkční
formy vedoucí k rozvoji tohoto veřejně
prospěšného fenoménu. Ovšem zcela
odmítáme omezování majetkové účasti
právnických osob veřejného práva, tedy
obcí, na těchto podnicích. Nemělo by se
jednat o povinnost, pouze o možnost. Pokud
toto pravidlo bude povinné, mohlo by dojít k
velkému omezení rozvoje v společensky
prospěšných oblastech a snížení kvality
života pro obyvatele daných samospráv,
například z řad sociálně znevýhodněných
obyvatel venkova.
Věcný návrh zákona byl ještě před koncem
loňského roku předložen k projednání
Legislativní radě vlády, která jednání o něm
přerušila, aby mohlo dojít k zapracování
připomínek od jednotlivých připomínkových
míst. Také se vyčkává na reakci nového
ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu. Sdružení místních samospráv
ČR situaci bedlivě sleduje, aby mohlo
reagovat a prosazovat zájmy našich
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samospráv. 
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Podivuhodný svět planktonu do konce února ve

Vodním domě

Hulice. Tuto sobotu 21. ledna bude ve
Vodním domě zahájena výstava
mikrofotografií Podivuhodný svět
planktonu. Vernisáže se zúčastní i autor
fotografií, hydrobiolog Petr Znachor,
který používá mikroskop a fotoaparát k
odhalování tajemství mikrosvěta
ukrytého v kapce vody. 

RNDr. Petr Znachor Ph.D. pracuje v
Hydrobiologickém ústavu Akademie věd ČR
v Českých Budějovicích, kde se věnuje
zejména ekologii řas a fytoplanktonu jezer a
nádrží a problematice vodních květů, které
jsou citelným důsledkem jinak neviditelných
obyvatel vody. V sobotu se můžete těšit na
jeho přednášku a komentovanou prohlídku
vystavených fotografií včetně zajímavostí o
tom, co na nich vidíme a jak byly pořízeny.
Akce začne ve 14 hodin. 

Vodní dům je pro návštěvníky otevřen i v
zimě, a to denně kromě pondělka od 9 do 16
hodin. Výstavu Podivuhodný svět planktonu
si zde můžete prohlédnout až do konce
února, vstupné na výstavu je dobrovolné. 

Kontakt pro další informace:
Mgr. Tereza Ptáčková
tereza.ptackova@csop.cz
Tel. 775 068 884 
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Ministr zemědělství: I v letošním roce podpoříme

obnovu a údržbu drobných venkovských památek

Tisková zpráva – Ministerstvo
zemědělství i v letošním roce spustí
dotační program zaměřený na údržbu a
obnovu venkovských staveb a památek.
Mezi žadatele rozdělí celkem 500
milionů korun. Nově budou moci žádat
také o peníze na opravy polních cest. 

"je určená například na opravy kapliček,
hasičských zbrojnic, historických
zemědělských strojů či budování
odpočinkových míst v krajině. Proti
loňskému roku navíc bude možné žádat i o
peníze na opravy polních cest, na které je z
celkové částky vyčleněno 200 milionů
korun,“ řekl ministr zemědělství Marian
Jurečka. 

Cílem programu je zachování kulturních a
historicky významných prvků venkova, a tím
i zachování charakteristického rázu vesnic.
Opravené památky či odpočinková místa v
krajině také zvýší turistickou atraktivitu
venkova. 

Program je rozdělen do pěti podprogramů,
ve všech případech je maximální výše
podpory 70 % nákladů na výstavbu nebo
rekonstrukci. Žádosti bude možné podávat
od 6. do 24. února, nebo do doby, kdy
součet finančních požadavků žadatelů

dosáhne daného limitu v jednotlivých
podprogramech. 

Stavby musí být dokončeny do 30. 9. 2018.
Právě prodloužení doby možné realizace je
jednou z nejzásadnějších změn, žadatelé tak
budou mít na veškeré práce dostatek času. 

MZe má program schválený na
následujících šest let, žádosti bude přijímat
každoročně. 

Program na údržbu a obnovu kulturních a
venkovských prvků spustilo MZe poprvé v
loňském roce. Mezi 866 úspěšných žadatelů
rozdělilo přibližně 250 milionů korun. 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Města a obce: Odmítáme zákon o rozpočtové

odpovědnosti. Je protiústavní a může ochromit

fungování samospráv

Zásah do ústavních práv měst a obcí a
trest za špatné hospodaření státu. Tak
samosprávy vnímají zákon o rozpočtové
odpovědnosti, který v úterý schválila
Poslanecká sněmovna. Přehlasovala tak
Senát, právní předpis nyní půjde k
podpisu prezidentovi republiky. Právě
na něj se chce Svaz měst a obcí ČR
obrátit se žádostí, aby danou normu
vetoval. Omezuje totiž právo obcí volně
nakládat s majetkem a je v rozporu s
Evropskou chartou místních samospráv.
Nahlas se mluví také o ústavní stížnosti
a nezbytné novele. 

„Zákon tak, jak ho přijali poslanci, je
protiústavní. Zasahuje totiž do práva obcí
nakládat s majetkem, které garantuje
Ústava. V podstatě trestá obce za špatné
hospodaření státu. Zjednodušeně řečeno
říká, že při zadluženosti vyšší než 60 %
průměru svých příjmů za poslední čtyři
roky, města a obce přijdou o 5 % ze
sdílených daní. Povinnosti státu či státních
organizací přitom norma nijak nestanovuje,
i když je zřejmé, že samosprávy v globálu
hospodaří lépe než stát,“ vysvětluje
předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta
Kyjova František Lukl a dodává: „Takové
opatření, které není ve světě obvyklé, by v

praxi obcím znesnadnilo vzít si půjčku
například na výstavbu bytů či kanalizace a
ohrozilo by čerpání evropských dotací, kde
je často nutné předfinancování z vlastních
rozpočtů.“ 

Zákon o rozpočtové odpovědnosti lze
považovat také za nepříliš systémový -
zadluženost nad 60 % průměrných příjmů za
poslední čtyři kalendářní roky v roce 2015
podle Ministerstva financí vykázalo zhruba
7 % tuzemských samospráv. 

Právní předpis při vlastním projednávání v
horní i dolní komoře parlamentu budil silné
emoce. Někteří senátoři zvažují, že proti
němu podají ústavní stížnost. A i když je to
zákon čerstvě schválený, rovnou se mluví o
jeho novele z dílny vládní koalice, která by
měla na připomínky měst a obcí reagovat. 

„Takový postup se zdá být přinejmenším
nešťastný. Přes jasné a podložené
argumenty samospráv zákonodárci schválili
legislativu v podobě, která nemůže fungovat
a prakticky může paralyzovat život a
investice ve městech a obcích,“ říká
místopředseda Svazu měst a obcí ČR a
starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a
dodává: „Na připomínky měst a obcí se
nehledělo, a tak se vše bude muset
napravovat v novém legislativním procesu,
který bude opět zdlouhavý a náročný.“ 

V Evropské chartě místních samospráv (v
článku 9, odst. 1) stojí: „Místní společenství
mají v rámci hospodářské politiky státu
právo na přiměřené vlastní finanční zdroje,
se kterými mohou v rámci svých pravomocí
volně nakládat.“ To však přijatý zákon o
rozpočtové odpovědnosti nerespektuje.
Chybí také hodnocení dopadů takové
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regulace. A v Rakousku a Německu taková
právní úprava vůbec neexistuje. 
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PRVNÍCH 1000 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V IROP

19.01.2017: Tisíc schválených projektů
za osmnáct měsíců. Ministerstvo pro
místní rozvoj zdvojnásobilo rychlost
oproti předchozímu programovému
období. Za jeden a půl roku od
vyhlášení první výzvy z Integrovaného
regionální operačního programu (IROP)
kladně vyhodnotilo už 1 004 žádostí o
podporu za více než 16 miliard korun. 

„Díky našemu operačnímu programu se
můžeme těšit na stovky kilometrů
rekonstruovaných silnic, nově pořízených
vozidel pro veřejnou dopravu či například
tisíce podpořených bytových jednotek se
sníženou spotřebou energie. Další stovky
projektů se týkají například podpory
vzdělávání a lze jím vyřešit i problém s
nedostatkem míst ve školkách. Představuje
tak nástroj pro řešení některých problémů a
pomáhá zvyšovat kvalitu života v naší zemi.
Jsem ráda za tempo, jaké je nyní nastoleno,
a uděláme maximum, abychom smysluplně
vyčerpali veškeré finance,“ uvedla
ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová. 

IROP je s alokací z fondů Evropské unie 126
mld. korun největším operačním programem
v ČR a má na kontě již 67 vyhlášených
výzev. V současné době jsou ukončené výzvy
například na sociální bydlení (zaměřené na
pořízení bytů, bytových domů, nebytových

prostor a jejich adaptace pro potřeby
sociálního bydlení a pořízení nezbytného
základního vybavení), nebo na technické
vybavení složek Integrovaného záchranného
systému. Tato výzva musela být předčasně
ukončena z důvodu vyčerpání všech
alokovaných prostředků. Mezi úspěšné
žadatele patří například Hasičský záchranný
sbor ČR, jednotky požární ochrany obcí a v
případě obcí se jedná o velké množství
projektů na pořízení cisternových
automobilových stříkaček, případně
dopravních automobilů pro evakuace.
Úspěšný byl také Zlínský kraj, který podal
svůj projekt jako jediný z krajů na začátku
výzvy a uspěl s žádostí o pořízení techniky
pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje
v hodnotě více než 50 mil. Kč. 

IROP se zaměřuje také na další důležitou
oblast, kterou je zlepšení stavu silnic II. a
III. třídy. Podporovány jsou projekty
rekonstrukcí silnic, mostů, křižovatek,
kruhových objezdů, průtahů nebo instalace
bezpečnostních prvků, které zlepší
bezpečnost silniční dopravy a přispějí k
lepší mobilitě obyvatel v regionech.
Příkladem může být již zrealizovaný projekt
Královéhradeckého kraje, který získal dotaci
z Evropských fondů 21,5 mil. Kč na jednu z
nejzatíženějších silnic II. třídy v
Královéhradeckém kraji a zároveň silnici s
budoucím přímým napojením na plánovanou
dálnici D11. Taktéž modernizace
přestupního terminálu v Kolíně je velký a
velmi potřebný projekt přestavby stávajícího
nevyhovujícího autobusového nádraží před
železniční stanicí v Kolíně, na který město
získalo podporu více než 42 mil. Kč. 

„Úspěšných projektů je celá řada. V
letošním roce dojde nejen k podstatnému
nárůstu vyhlašovaných výzev pro
aglomerace krajských měst v tzv.
integrovaných nástrojích a vyhlašování
výzev místních akčních skupin, ale hlavně
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ke zvýšení počtů projektů, které vstoupí do
fáze realizace a proplácení žádostí o platbu.
Do poloviny letošního roku bychom chtěli
schválit projekty za více než 30 miliard
korun,“ dodává náměstek pro řízení sekce
evropských programů Zdeněk Semorád. 

Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček, DiS.
tel: +420 224 861 445
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz 
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Obnova kulturních památek Olomoucký kraj

Dotační titul č. 1 „OBNOVA
KULTURNÍCH PAMÁTEK“ je určen na
podporu záchrany, obnovy, zachování a
využití kulturních památek na území
Olomouckého kraje (jak movitých, tak
nemovitých), to je objektů, které jsou
zapsány v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. 

Obnova kulturních památek
Datum ukončení: 30.01.2017 

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj 

KDY PODAT ŽÁDOST?
Žádost je možné podat od 20. do 30. ledna
2017. 

KDO MŮŽE BÝT ŽADATELEM O DOTACI?
Dotace z programu jsou poskytovány
vlastníkům nebo nájemcům kulturních
památek. 

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?
Cílem dotačního titulu je záchrana a oprava
objektů památkové a historické hodnoty
nacházejících se ve špatném technickém
stavu, zachování kulturněhistorického
charakteru a výpovědní hodnoty kulturních
památek, zvýšení prezentace památkového
fondu v krajském i celostátním měřítku,
soulad způsobu využití památky s
charakterem jejích kulturněhistorických
hodnot. 

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Minimální výše dotace je 200.000 Kč, v
případě restaurátorských prací může
minimální výše dotace činit 50.000 Kč.
Maximální výše dotace může dosáhnout až
500.000 Kč. 

POZNÁMKA
Podrobnější informace a další dokumenty
naleznete ZDE:

https://www.kr-olomoucky.cz/obnova-kultur
nich-pamatek-prijem-
zadosti-20-1-30-1-cl-3733.html 
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MŽP podpoří tzv. integrované územní investice a

komunitně vedený místní rozvoj. Dá na ně 1,4

miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo spolu se Státním fondem
životního prostředí ČR a Agenturou
ochrany a krajiny ČR sedm nových výzev
z OPŽP. V nich podpoří projekty
Integrovaných územních investic a
Komunitně vedeného místního rozvoje 2,
tedy projekty strategického významu, které
přispějí k rozvoji daného regionu či města.
Ve výzvách, které podpoří např.
vodohospodářské projekty nebo odstranění
ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2.
ledna 2019. U výzev zaměřených na
ochranu přírody a krajiny pak 2. ledna
2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich
dobrovolných svazků, měst, příspěvkových
organizací a dalších subjektů [3 si mezi
sebou rozdělí celkem přes 1,4 miliardy
korun. 

„Evropská unie v současném programovém
období klade důraz na větší efekt a
propojenost investic, které získají podporu z
fondů EU. Právě k tomuto účelu vznikly
nové integrované nástroje, které zajistí vyšší
účinnost dotací z evropských fondů. Tyto
nové nástroje umožňují žadatelům čerpat
peníze na projekty z různých
podporovaných oblastí jednoho operačního
programu nebo z více operačních programů

najednou. To otevírá prostor ke
komplexnímu řešení problémů v daném
území. Na tuto sdruženou podporu mohou
dosáhnout konkrétní projekty strategického
významu. Jedná se např. o sérii
protipovodňových opatření vymezených ve
strategiích metropolitních oblastí Brna či
Prahy, dobudování kanalizace v okrajových
částech některých měst či sanaci
ekologických zátěží a revitalizaci tzv.
brownfieldů apod.,“ vysvětluje ministr
Richard Brabec. 

V sedmi nově otevřených výzvách z
Operačního programu Životní prostředí
MŽP cílí na projekty Integrovaných
územních investic (ITI) či na projekty
Komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD). Ty mají přispět k co nejvyššímu
efektu využití unijních finančních
prostředků. Dotaci mohou získat projekty,
které primárně vycházejí z potřeb regionu
žadatele a jsou v souladu s cíli Evropských
strukturálních a investičních fondů. Jedná
se vedle posilování vodohospodářské
infrastruktury a ochrany proti povodním,
včetně budování varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů, také
o odstraňování starých ekologických zátěží
nebo o rozvoj péče o chráněná území apod. 

Pro programové období 2014–2020 má
Česká republika možnost využít celkem tři
typy integrovaných nástrojů. Integrované
nástroje se realizují na základě
zpracovaných a schválených integrovaných
strategií 4 zaměřených na řešení
konkrétních problémů a potenciálu daného
regionu či jiného územního celku a jejich
cílem je koncentrovat podporu do
vybraného území dle aktuálních potřeb
zjištěných podrobnou analýzou. 
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Čtyři z aktuálně otevřených výzev tedy míří
na investice do vodního hospodářství, na
projekty zlepšující nakládání s odpadními
vodami, na zajištění pitné vody,
protipovodňová opatření i povodňovou
ochranu intravilánu. 

„Celkem je pro žadatele v těchto čtyřech
výzvách k dispozici přes 720 milionů korun.
Podpoříme projekty na území
Královéhradecka, Pardubicka, Plzeňska a na
území Prahy a Brna,“ prozrazuje ředitel
Státního fondu životního prostředí ČR Petr
Valdman a dodává, že další výzvy se
zaměřují na podporu průzkumných prací,
dodatečných průzkumů, analýz rizik a
sanace vážně kontaminovaných lokalit. „Zde
si úspěšní žadatelé mezi sebou rozdělí
celkem 200 milionů korun, přičemž výzva je
určena pro oblasti Ústecka a Chomutovska,
které do svých strategií ITI promítly právě
řešení starých ekologických zátěží či
revitalizace brownfieldů,“ upřesňuje ředitel
Valdman. 

Dotaci mohou rovněž získat projekty
komunitně vedeného místního rozvoje, které
posílí biologickou rozmanitost a přirozené
funkce krajiny. Konkrétně jde např. o
prevenci a boj s invazními druhy bolševníku
velkolepého a křídlatky nebo o vytváření,
regeneraci či posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur - výsadby na nelesní půdě.
Tato výzva je určena pro území v působnosti
příslušné místní akční skupiny (MAS) a
zároveň zvláště chráněná území ČR. Na tyto
projekty je vyhrazeno celkem 486 milionů
korun. 

Poznámky: 

1 Integrované nástroje 

Pro projekty integrovaných nástrojů platí
stejné podmínky jako pro individuální
projekty v OPŽP (způsobilost výdajů, územní
zaměření, typy příjemců atd.). Projekty
integrovaných nástrojů musí být zároveň v

souladu s integrovanou strategií ITI nebo
strategií CLLD, které schválí MŽP. 

Integrované územní investice (ITI) se týkají
především městských oblastí (vycházejí z
Dohody o partnerství) a představují nový
nástroj EU pro programové období
2014–2020. Umožňují slučovat finanční
zdroje z několika prioritních os jednoho či
více programů na realizaci integrovaných
projektů strategické povahy. Město či kraj
jsou jako nositel strategie ITI zodpovědné za
její zpracování a naplňování. Integrovaná
strategie vychází ze specifických potřeb
území a směřuje k naplňování cílů a
závazných ukazatelů operačních programů
ESI fondů, z nichž je financována. Na SFŽP
žadatelé předkládají projekty, k nimž získali
souhlas k realizaci daného města či kraje. 

2 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je
místní rozvoj vedený místními akčními
skupinami (MAS), který se uskutečňuje na
základě integrovaných a víceodvětvových
strategií místního rozvoje zaměřených na
dotyčnou oblast. Rozvoj vychází z místních
potřeb a potenciálu a zahrnuje inovativní
prvky v místních souvislostech, vytváření
sítí a případnou spolupráci Místních akčních
skupin. Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje stejně jako ITI zahrnují
financování z různých programů. Místní
akční skupiny provádějí výběr konkrétních
projektů, které budou financovány z OPŽP. 

3 Přesný výčet žadatelů, kteří mohou o
dotace požádat, je uveden v textech
jednotlivých výzev a zároveň v Pravidlech
pro žadatele a příjemce podpory. 

4 Strategii ITI mají zpracovanou tyto
územní celky: Brněnská metropolitní oblast,
Hradecko-pardubická aglomerace,
Olomoucká aglomerace, Ostravská
aglomerace, Plzeňská metropolitní oblast,
Pražská metropolitní oblast, Ústecko-
chomutovská aglomerace. 
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Co se na města a obce chystá v oblasti legislativy? Co

se samosprávám nelíbí a proč? Témata II. právní

konference v Brně

Sporné zákony z pohledu samospráv:
sociální bydlení, rozpočtová
odpovědnost, registr smluv 

Starostky a starostové z celé republiky ve
čtvrtek 19. ledna 2017 zaplnili hlavní sál
pavilonu E brněnského výstaviště. Do
jihomoravské metropole se sjeli v souvislosti
s dvoudenní II. právní konferencí Svazu
měst a obcí ČR. Zajímali se o aktuální
legislativu, platné zákony, ale také o právní
předpisy, které zákonodárci v současné
době chystají či je samosprávy potřebují
změnit. Podrobnosti se představitelé měst a
obcí dozvěděli od expertů na právo z
ministerstev, soudů, univerzit i advokátních
kanceláří. 

„Z poslední doby je v souvislosti s městy a
obcemi třeba zmínit zákon o sociálním
bydlení a zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Zatímco u prvního předpisu Ministerstvo
práce a sociálních věcí vyslyšelo připomínky
samospráv a vstup do systému sociálního
bydlení by měl být dobrovolný, druhá norma
je - eufemisticky řečeno - na pováženou,“
říká předseda Svazu měst a obcí ČR a
starosta Kyjova František Lukl a dodává:
„Mrzí nás, že i když na Celostátní finanční
konferenci premiér i vicepremiér slyšeli

věcné i konkrétní připomínky k zákonu o
rozpočtové odpovědnosti, poslanci ho přes
jasný nesouhlas Senátu sto čtyřmi hlasy
schválili. Nechceme to tak nechat být,
obrátíme se na prezidenta republiky.
Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.“ 

Podobnou cestu v loňském roce musel Svaz
měst a obcí ČR zvolit v souvislosti se
školským zákonem. Ten na základě dopisu
Svazu prezident Miloš Zeman vetoval. Vedlo
to k zesílení debaty s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a
ve výsledku také k nezbytné úpravě
právního předpisu. A to na základě věcných
argumentů samospráv, kterým MŠMT po
prezidentském vetu začalo více naslouchat. 

První den se na Právní konferenci probrala
například koncepční novela zákoníku práce.
Tento právní předpis vždy patří k ostře
sledovaným tématům. Podle něj by
zaměstnavatelé měli nově povinně vést
evidenci pracovní doby i u lidí, kteří pro ně
vykonávají činnost na dohodu o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Novela tak
sleduje trend přibližovat dohody k
pracovnímu poměru. Počítá také s tím, že se
změní pravidla pro dovolenou a doručování
písemností zaměstnancům. 

Mluvilo se také o registru smluv. Zákon má
nabýt plné účinnosti letos 1. července.
Právní předpis vyvolává řadu nejasností,
například to, co je vlastně smlouva. Vlastní
realizace předpisu znamená obrovský
nárůst byrokracie a prodloužení všech
termínů v procesu uzavírání smluv. Ve
smlouvách se musí začerňovat data, která
podléhají ochraně osobních údajů a
obchodnímu tajemství, pak se musí zveřejnit
v registru, čímž smlouvy nabývají účinnost a
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teprve poté, jde-li například o nemovitost, ji
lze nechat zapsat v Katastru nemovitostí. 

Na akci se rovněž probrala novela zákona o
obcích, nové přestupkové právo, obecní
policie, zákon o úřednících, shromažďovací
právo či zvířata v obci. 

Právní konferencí reaguje Svaz měst a obcí
ČR na podněty starostek a starostů, kterým
se nelíbí neustále se měnící právní předpisy.
V Brně se koná proto, že jde o přirozené
centrum práva v České republice. Druhého
ročníku pod záštitou Ministerstva
spravedlnosti v rámci veletrhů GO a
REGIONTOUR se účastní na 200 lidí. Dnes
ráno na akci vystupuje ministr pro lidská
práva, legislativu a rovné příležitosti Jan
Chvojka. 
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Reakce MŽP na závěry NKÚ: Ministerstvo naprosto

odmítá, že by dotace do ochrany přírody a krajiny

nepřinesly výrazné zlepšení

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal
kontrolní závěr z akce, která
prověřovala poskytování, čerpání a užití
peněžních prostředků určených na
ochranu a péči o přírodu a krajinu z
rezortu MŽP v letech 2013 až 2015. V
tomto období bylo z Operačního
programu životní prostředí 2007-2013
(EU prostředky), prioritní osy 6 –
zlepšování stavu přírody a krajiny,
rozděleno přes 8 miliard korun.
Program a jeho cíle a hodnocení byly
nastaveny už v letech 2006 a 2007. V
rámci národních programů (PPK a
PPOFK), které jsou cíleny na udržení
stavu těch nejcennějších částí přírody,
pak bylo na ochranu přírody a krajiny
rozděleno dalších cca 500 milionů
korun. MŽP odmítá závěr NKÚ, že by
vynaložené prostředky do ochrany
přírody a krajiny nepřinesly výrazné
zlepšení. 

K závěrům NKÚ je nutné především
zdůraznit, že cíle a hodnocení OPŽP
2007-2013, ze kterého byla v letech
2013-2015 financována podstatná část
projektů ochrany přírody v České republice,
byly nastaveny už v letech 2006 a 2007, a to
na základě zkušeností z předchozích období

a tehdejších analýz. Cíle OPŽP 2007 – 2013
byly navíc nastaveny v souladu s tehdy
platnou „Metodikou pro přípravu
programových dokumentů pro období 2007
– 2013 pro operační programy“. Cíle a
indikátory programu (programové i
konkrétnější projektové) následně schválila
přímo Evropská komise a Monitorovací
výbor OPŽP (složený z poslanců, zástupců
průmyslu i ekologických organizací,
odborníků na problematiku ŽP ad). Samo
NKÚ pak ve svých závěrech upozorňuje, že
parametry nastavené v současném OPŽP
2014-2020, který připravilo nové vedení
MŽP a Státního fondu životního prostředí
ČR, jsou dle NKÚ nastaveny lépe. 

MŽP odmítá závěr NKÚ, že by vynaložené
prostředky do ochrany přírody a krajiny
nepřinesly výrazné zlepšení 

Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu své
závěry o účinnosti dotačních prostředků
totiž opírají o data o úbytku orné půdy nebo
o kvalitě vodních toků. To jsou složky
životního prostředí, které samy o sobě
nevypovídají o stavu ochrany přírody a
krajiny. Navíc do těchto oblastí dotační
prostředky na ochranu přírody a krajiny z
programů MŽP vůbec nesměřují! Kontroloři
tak svoje „účetní postupy“ aplikují na
ochranu biodiverzity, aniž by rozlišili co je
ochrana přírody a co není. 

Že se stav přírody a krajiny postupně
zlepšuje, prokazatelně dokládá např. větší
množství vyhlášených zvláště chráněných
území, na jejichž péči právě MŽP poskytuje
dotace z programu OPŽP. Jen v roce 2015
bylo přehlášeno nebo nově vyhlášeno 38
maloplošných zvláště chráněných území s
výměrou 2 213 ha, z toho 34 přírodních
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památek, 3 přírodní rezervace, 3 národní
přírodní památky, v lednu 2016 vznikla naše
dosud poslední nová chráněná krajinná
oblast - CHKO Brdy. Dalším indikátorem o
účinnosti dotací, respektive o zlepšení stavu
naší přírody a krajiny je návrat velkých
šelem do ČR, který můžeme sledovat právě
v posledních několika letech. Díky OPŽP
vznikly na území ČR tisíce nových vodních
útvarů, které nejen zadržují vodu v krajině,
ale jsou zároveň stanovištěm pro mnoho
vzácných živočichů a mají dávno prokázaný
pozitivní efekt na stav přírody. Dotace ze
zmíněných programů směřují i do péče o
konkrétní druhy rostlin a živočichů,
likvidace invazních druhů rostlin a živočichů
atd. Kromě toho OPŽP podporuje v rámci
ochrany přírody a krajiny např. i vznik
návštěvnických středisek, tzv. domů přírody
nebo výstavbu a obnovu naučných stezek.
Návštěvnická infrastruktura kultivuje vztah
společnosti k ochraně přírody a v
neposlední řadě její ochotu ochranu přírody
podporovat. Jednoduše platí, že bez podpory
veřejnosti nelze přírodu účinně chránit.
Právě ze všech výše uvedených důvodů je
třeba kategoricky závěry NKÚ odmítnout. 

Obecně je také s ohledem na požadavek
NKÚ na nastavení cílových hodnot, kterých
má být poskytnutou podporou dosaženo
nutné konstatovat, že výsledný stav přírody
a krajiny je negativně ovlivňován řadou
faktorů (zpravidla rozvoj průmyslu, dopravy,
změny využití území apod.). Při
implementaci programů MŽP nelze veškeré
tyto vlivy eliminovat, ani vyhodnotit míru
jejich vlivu na dosahování programových
cílů v oblasti ochrany přírody a krajiny. Z
celkového stavu přírody a krajiny proto
nelze dovozovat, zda ukazatele programů
byly správně nastaveny a zda byl program
úspěšný. Zároveň nejde většina investic v
oblasti ochrany přírody prakticky měřit
dopadem v době ukončení konkrétního
projektu nebo několik měsíců poté. Určitě je
možné změřit okamžité úspory energie po
zateplení domu, nebo snížení množství emisí

látek unikajících do vody, pokud se postaví
účinnější ČOV. Například v případě rybích
přechodů je exaktní (číselné) vyhodnocení
pozitivních dopadů (počet ryb migrujících
rybím přechodem) prakticky nemožné.
Stejně tak je například neproveditelné,
stanovovat předem, kolik zraněných zvířat
musí ošetřit záchranné stanice, které jsou
podporovány z národního programu PPK,
aby bylo možné jejich činnost označit za
efektivní a účelnou.
Kontakty pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz 

Doplňující informace o programech MŽP 

PPK a POPFK 

Program péče o krajinu (PPK) je zaměřený
na projekty menšího rozsahu. Patří sem
například podpora záchranných stanic,
která má i etický a výchovný rozměr, který
nelze kvantifikovat dle požadavků NKÚ.
Patří sem kosení luk, péče o památné
stromy nebo např. přirozené péče o lesy dle
plánů péče chráněných území, které ale
mají jednoznačně význam pro ochranu a
péči o naší biodiverzitu. Jsou to však drobná
konkrétní opatření, která k cílům ochrany
přispívají, ale nezajistí například zastavení
fragmentace krajiny nebo úbytek orné půdy.
Program obnovy přirozených funkcí krajiny
(POPFK) je program obdobného charakteru,
je však určený zejména pro rezortní
organizace MŽP (AOPK ČR a správy
národních parků). V PPK i POPFK jsou
finanční prostředky poskytovány na základě
rozhodnutí, vydávaných na podkladě
vyhodnocených projektů. Součástí podkladů
pro konečné uvolnění finančních prostředků
je protokol o převzetí opatření
realizovaného v rozsahu schváleného
projektu a případných podmínek
stanovených rozhodnutím. Riziko
netransparentního postupu v případě
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výběru dodavatelů je eliminováno
prostřednictvím Nákladů obvyklých
opatření, které vypracovala AOPK ČR a
které slouží k posuzování žádostí a projektů
v dotačních programech a určují normativní
maximální hranici ceny jednotlivých úkonů,
které jsou hrazeny z prostředků dotace.
Náklady obvyklých opatření tak zajišťují, že
předmětem dotace nebude opatření s
přemrštěnými náklady. 

OPŽP 2007-2013 

Všechny projekty podpořené z OPŽP
2007–2013 měly pozitivní vliv na životní
prostředí. Jak je uvedeno na str. 10
kontrolního závěru NKÚ, tři ze čtyř hlavních
indikátorů byly splněny již v roce 2010. Do
konce programového období pak došlo k
výraznému navýšení hodnot všech
sledovaných indikátorů. Jak je uvedeno na
str. 10 kontrolního závěru, díky OPŽP
2007–2013 bylo revitalizováno např. více
než 200 km2 území. Dále bylo např.
založeno nebo obnoveno 2 724 krajinných
prvků či prvků ÚSES o celkové ploše 20 335
ha, vytvořeno bylo 123 evropsky
významných lokalit, kde byla ukončena
první etapa implementace soustavy Natura
2000 a 515 evropsky významných lokalit
bylo vyhlášeno nebo připraveno k vyhlášení
jako zvláště chráněné území (ZCHÚ) či
chránění na základě sjednané smlouvy o
chráněném území atd. Do konce
programového období se revitalizace
dočkalo 238 km vodních toků, bylo
vytvořeno 30 studií zabývajících se návrhem
podélných revitalizací toků a niv v lokalitách
negativně ovlivněných lidskou činností. Dále
se zvýšil objem akumulačního prostoru
vodních nádrží nebo poldrů o 24 899 071
m3, což zvyšuje ochranu před povodněmi. 
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PROJEKT ASOCIACE KRAJŮ ČR KRAJE PRO

BEZPEČNÝ INTERNET

Stejně jako v roce 2015, tak i v roce
2016, se kraj Hlavní město Praha
zapojil do projektu Asociace krajů ČR
nazvaného „Kraje pro bezpečný
internet“. Partnery projektu jsou
Microsoft Česká republika, Národní
agentura pro informační a komunikační
technologie, s.p., Česká pojišťovna, a.s.,
a Ministerstvo vnitra České republiky. 

Cílem projektu Kraje pro bezpečný internet
je zvýšit informovanost o možných rizicích
internetu a jak se jim vyvarovat. Formou e-
learningových kurzů, kvízů a soutěží pro
žáky a studenty všech věkových kategorií
projekt napomáhá k zajištění prevence
rizikového chování v kybernetickém
prostředí a nenásilnou formou připravuje
žáky na správné reakce na nebezpečné
situace na internetu spojené např. s
kyberšikanou na sociálních sítích. 

V období od 2. května do 31. října 2016 se
konal soutěžní kvíz, jehož hlavní výherci byli
ocenění v úterý 17. ledna 2017 v Rezidenci
primátorky hl. m. Prahy při slavnostním
vyhlášení výsledků. 

Při této příležitosti radní hl. m. Prahy pro
bezpečnost a prevenci kriminality ocenil
aktivitu pražských žáků a studentů, kteří
byli v loňském ročníku úspěšnější než v
předchozím. V Praze se soutěže zúčastnilo
55 základních a středních škol. 

„Děti a dospívající jsou těmi, jichž se
bezpečnost na internetu týká nejvíce, a to
zcela zásadním způsobem. Řada z nich
využívá informační technologie intenzivněji i
častěji, než jejich rodiče či někteří dospělí.
To jim ovšem ještě nezaručuje dostatek
zkušeností, které jsou důležité, aby internet
mohli využívat podle svých představ a
nedopouštěli se na něm, mírně řečeno,

průšvihů, které by už nemohli vrátit zpět.
Myslím, že ze své pozice radního pro
bezpečnost a prevenci kriminality, i na
základě svých zkušeností u policie, dokáži
posoudit úsilí i výsledky soutěžících. Takže z
toho, že jsem jim za účast v tomto projektu
mohl předávat ceny, mám opravdu dobrý
pocit,“ řekl radní Hadrava. 

V průběhu soutěže byl každý měsíc ze
správných odpovědí vylosován jeden
účastník za všechny kraje, který získal
mobilní telefon. Na závěr projektu byli
vylosováni v každém kraji tři výherci, kteří
obdrželi hlavní ceny. 

Ty do soutěže věnovala společnost Microsoft
a výhercům je předal manažer firmy Václav
Koudele se slovy: „Microsoft se podílí také
na projektech, které jsou společensky
prospěšné a pomáhají v různých oblastech.
Našim společným cílem v rámci projektu
Kraje pro bezpečný internet bylo připravit
uživatele z řad žáků a studentů, ale i rodičů
a seniorů na možná rizika související s
využíváním internetu. Jenom tak budou
schopni díky informačním a komunikačním
technologiím dokázat víc.“ 
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Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova LEDEN 2017

Obsah tohoto čísla:
Aktuálně :: Z činnosti SPOV :: Z činnosti
N S MAS :: Aktuálně o venkovu :: Akce v
regionech :: Dotační programy
Vydává NS MAS 

Aktuálně / Téma str. 2–5
• Zvýší se podíl měst a obcí na DPH? Na
Ministerstvu financí zaznělo, že RUD je věc
ko - aliční dohody. Do sněmovny však
zamířilo několik návrhů • Společné
prohlášení organizací hájících zájmy
samospráv ČR ke změně rozpočtové - ho
určení daní (RUD). 

Z činnosti SPOV str. 6–9
• Střídání v čele Spolku: dlouholetého
předsedu a starostu Eduarda Kavalu
nahradila exsenátorka Veronika Vrecionová
• Nový projekt Spolku z OPZ: Podpora
obnovy venkova pomocí zavedení
strategické - ho řízení • Saďte s námi
stromy! Projekt MAS Jihomoravského kraje
„Milion ovocných stromů pro krajinu“ 

Z činnosti N S MAS str. 10–15
• MAS pomáhají zkvalitnit život na venkově.
Díky novým strategiím budou rozvíjet
venkov s třikrát větší částkou než dosud •
Celkový stav administrace hodnocení
strategií CLLD • Výroční konference
ENPARD a setkání se zástupci LAG Kazbegi
v Gruzii • Stav zpracování MAP 

Aktuálně o venkovu str. 16–19
• Průzkum SMS: Zavedení EET provází
výrazný zánik provozoven. Obce vyzývají
vládu k řešení • Utahování šroubů. Startuje
EET, udavačský zákon i náhubek pro média
• Glosa: Jakvyhubit venkov s pomocí EET •
SMS k návrhu nového zákona o odpadech:
Počkat na právě chystané evropské
směrnice • Mezi mateřskými školami nesmí
vzniknout propast • Zájem o Centra
společných služeb obcí roste 

Akce v regionech str. 20–23
• Soutěž Komunální politik roku 2016:
Hlavní cenu získala starostka Kouřimi
Zuzana Čiháková • Knihovna jinak –
rozhovor s úřadující vítěznou knihovnou •
Titul Zemědělec roku letos putoval ke třem
vítězům • Vyhlášen 19. ročník Zlatého erbu
• Přihlašte proměnu ve vaší obci do dalšího
ročníku výstavy! 

Dotační programy str. 24–26
• Zájem o národní dotace MMR stoupá.
Žádostí je stále více • MZe i v roce 2017
podpoří obnovu a údržbu drobných
venkovských památek • IROP vyhlásil výzvy
v objemu 71 % alokace programu • MŽP
podpoří ITI a CLLD za 1,4 miliardy korun 

KE STAŽENÍ ZDE:
http://nsmascr.cz/content/uploads/2017/01/
Zpravodaj-venkova-1-2017.pdf 
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Otevře surovinová politika dveře pro těžbu uranu u

Brzkova?

Společná tisková zpráva spolků
Naše budoucnost bez uranu a Calla –
Sdružení pro záchranu prostředí
Vyjádření k návrhu je možné podávat do
11. února 

Lidé se mohou veřejně vyjadřovat (proces
SEA) k návrhu nové surovinové politiky
České republiky, kterou připravilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu. V ní
hodlá podstatným způsobem proměnit
polistopadový kurz v postupném utlumování
problematické těžby uranu a otevřít tak
dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první
řadě toho u Brzkova Protože jsou důležitá
vyjádření lidí, spolků, obcí či institucí, které
s touto snahou ministerstva nesouhlasí,
připravili jsme internetový formulář na
zasílání vyjádření Ministerstvu životního
prostředí 2. Termín skončí 11. února 2017.
Ještě před tím - 6. února proběhne na
Ministerstvu průmyslu a obchodu veřejné
projednání koncepce [3. 

Formulář zde
http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality
/vyjadreni-se-ke-koncepci-surovinova-politik
a-ceske-republiky-v-oblasti-nerostnych-
surovin-a-jejich-zdroju.html 

Spolky Naše budoucnost bez uranu a Calla –
Sdružení pro záchranu prostředí nesouhlasí,
aby surovinová politika umožňovala stavbu
nových uranových dolů v České republice v
minulosti již dosti postižené uranovým
průmyslem. Problémem jsou budoucí citelné
dopady do života obyvatel obcí okolo nového
uranového dolu, které již v případě Brzkova
zkušenosti s těžbou mají. Záměr přináší
rizika v oblasti ztráty a znečištění
podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu,
poškození krajinného rázu či podstatného
navýšení těžké nákladní dopravy. 

Přestože Ministerstvo životního prostředí
požádalo zpracovatele hodnocení, aby
vyhodnotil i variantu bez těžby uranu a aby
byly „posouzeny vlivy možné nové těžby
ložisek uranu Brzkov – Horní Věžnice na
životní prostředí a veřejné zdraví a to
včetně posouzení synergických a
kumulativních vlivů“, nic takového se
nestalo. Zpracovatel požadavky ignoroval s
odůvodněním, že: „se zahájením těžby v
návrhovém období surovinové politiky se
neuvažuje z důvodů ekonomické
nevýhodnosti těžby a nepřipravenosti nové
lokality. V návrhovém období dojde pouze k
prověření reálnosti těžby uranu na nové
lokalitě.“ Ve skutečnosti podle usnesení
vlády z r. 2014 probíhají přípravné kroky
směřující k budoucí těžbě a v lednu 2018
má dojít k rozhodnutí vlády o formě
financování výstavby dolu. Tedy v
návrhovém období Surovinové politiky,
která je zpracována na období 15 let.
Edvard Sequens z Cally řekl: „Přestože by
dnes byla těžba uranu ekonomicky
prodělečná, nemusí tomu tak být v
budoucnu a nová surovinová politika by tak
těžařům umetala cestu. Zachování
špinavého uranového průmyslu má mít
podle autorů surovinové politiky přednost
před čistým životním prostředím a zdravím
lidí.“
Lucie Drahošová Stránská za spolek Naše
budoucnost bez uranu řekla: „Dáme-li na
misky vah - několik let provozu našich
jaderných reaktorů a po několik desítek let
trvající obnovu krajiny, znečištěné podzemní
vody, kontaminovanou půdu, a náročnou
sanaci po těžbě, tak my, jako obyvatelé,
žijící v blízkosti plánovaného dolu víme, co
zvolit. Věříme, že nová surovinová politika
uranové těžbě nebude nakloněna, a ta tak
zůstane jen vzpomínkou na minulost.“ 

Další informace mohou poskytnout:
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Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-
mail: edvard.sequens@calla.cz
Lucie Drahošová Stránská, Naše
budoucnost bez uranu, tel.: 728 375 619, e-
mail: lucik.stranska@seznam.cz 

Poznámky:
1 Návrh „Surovinová politika České
republiky v oblasti nerostných surovin a
jejich zdrojů“, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, prosinec 2015
2 Vzorové vyjádření k hodnocení
„Surovinová politika České republiky v
oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“:
http://www.nechcemeuloziste.cz/cs/aktuality
/vyjadreni-se-ke-koncepci-surovinova-politik
a-ceske-republiky-v-oblasti-nerostnych-
surovin-a-jejich-zdroju.html
3 Informace k procesu SEA na koncepci
“Surovinová politika České republiky v
oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“
včetně samotného hodnocení zde: http://por
tal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP244K 
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Ministr Jurečka: Mým cílem je zdravá krajina a zem

Tisková zpráva – Zelená nafta i pro
živočišnou výrobu, investice do
potravinářství, program na obnovu
Krušných hor, podpora výstavby malých
vodních nádrží, program na údržbu
kulturního dědictví venkova, úspory v
administrativě i informačních
technologiích – to jsou jen některé
aktivity, které se za loňský rok podařilo
Ministerstvu zemědělství dotáhnout do
úspěšného konce. 

Podpora živočišné výroby 

Podařilo se prosadit zavedení tzv. zelené
nafty (tj. vratka spotřební daně za pohonné
hmoty, které zemědělci využili při
hospodaření v živočišné výrobě). Další
podpora do živočišné výroby šla
prostřednictvím kompenzací za sucho v roce
2015, které poničilo i krmné plodiny.
Příspěvek mohli zemědělci v loňském roce
nově získat i na produkci vysoce jakostního
mléka a zavedení lepších podmínek v
chovech hospodářských zvířat. Chovatelé
prasnic a dojnic získali také mimořádné
kompenzace na pomoc v krizi, způsobené
dlouhodobě nízkými výkupními cenami,
které negativně ovlivňují celý tento
zemědělský sektor. Celkem živočišná výroba
získala navíc přibližně 3,6 miliardy korun
nad rámec obvyklých prostředků. 

Potravinářství 

Novelizace zákona o potravinách přinesla
jasná pravidla, kdy výrobce smí označit
potravinu logem „Česká potravina“, českou
vlajkou a dalšími odkazy a texty
odkazujícími na český původ výrobku.
Norma umožnila prodejnám darovat
potraviny, které nesplňují některé
legislativní požadavky, ale jsou bezpečné a
zdravotně nezávadné, charitativním
organizacím (pro prodejny s plochou nad
400 metrů čtverečních zavedla darování
jako povinné) MZe otevřelo nový program
na pomoc potravinovým bankám a dalším
humanitárním organizacím. V dotačním
programu na podporu investic do
technologií se podařilo s Evropskou komisí
dojednat zvýšení podpory z 25 % až na 50
%. Celkem tak potravináři získali z
národních zdrojů 396 milionů korun. 

Ochrana půdy a lesy 

Byl optimalizován Monitoring eroze za
účelem důraznější ochrany půdy. Je i nadále
vyvíjen interaktivní nástroj Limity využití
půdy pro analýzu dostupnosti ploch
zařazených do nižších tříd ochrany a již
přináší konkrétní výsledky v ochraně
nejbonitnějších půd. Víceletý projekt
Digitalizace komplexního průzkumu půd je
unikátní, a to doslova ve světovém měřítku,
a jeho realizace započatá v roce 2016
úspěšně pokračuje. Protierozní kalkulačka
byla výrazně doplněna o nové funkce, např.
modul bilance organické hmoty. 

MZe ve spolupráci s MŽP vypracovalo
program revitalizace Krušných hor, který
určil hlavní cíle obnovy lesních porostů a
harmonogram prací. Cílem je například
snížit imisní zátěže v půdách, zlepšit vodní
režim a zlepšit skladbu tamních lesů. Vloni
šlo na obnovu Krušných hor 61 milionů
korun. Pokračovaly komplexní pozemkové
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úpravy, které pomáhají zabránit degradaci
půdy a zadržet vodu v krajině. Nejčastěji se
při nich budují polní cesty a
vodohospodářská a protierozní opatření. 

Voda a sucho 

Podařilo se sestavit soubor 12 dotačních
programů na omezení následků sucha.
Programy s výhledem do roku 2033 již
schválila vláda. Mezi soubor vzájemně se
doplňujících opatření patří například
podpora výsadby melioračních a
zpevňujících dřevin, rozvoje závlahových
zařízení, vodovodů a kanalizací nebo
odstraňování sedimentů z nádrží. Konkrétně
na obnovu a rozvoje závlah šlo v roce 2016
přibližně 133 milionů, na výstavbu malých
nádrží a opravy toků 127 milionů korun.
Loni MZe otevřelo nový dotační program, ze
kterého je možné financovat výstavbu,
rekonstrukci i odbahnění rybníků. Do roku
2021 na to MZe poskytne více než miliardu
korun. Další program pomůže se zlepšením
technického stavu stávajících rybníků a
výstavbou nových rybníků v obcích a ve
správě státních podniků Povodí a Lesů ČR.
Na něj má MZe do konce roku 2021
připraveno více než 1,5 miliardy. Oba
programy jsou zaměřené na posílení
schopnosti krajiny zadržovat vodu. 

MZe zahájilo III. etapu Prevence před
povodněmi, ve které se plánuje 118 akcí s
celkovými náklady 2,7 miliardy korun. 

Ministerstvo vyplatilo na zmírnění škod
způsobených suchem na zemědělských
plodinách a školkách v roce 2015 přibližně
1,2 miliardy korun. 

Společná zemědělská politika EU 

V právě uzavřeném Programu rozvoje
venkova 2007-2013 (PRV) získali čeští
zemědělci, potravináři, lesníci a malé obce
zhruba 100 miliard korun a využili ho z
téměř 100 procent. V porovnání s ostatními

resorty se MZe dařilo čerpat podpory z
Evropských fondů bez problémů a v největší
míře přidělených prostředků. 

Pokud jde o programové období PRV
2014-2020, v rámci přímých plateb je
každoročně úspěšně čerpáno přibližně 23
miliard korun. Tyto finanční prostředky
směřují např. na podporu šetrnějšího
hospodaření s půdou, zlepšení biologické
rozmanitosti či podporu citlivých sektorů
rostlinné a živočišné výroby. 

Pro období do roku 2020 se v rámci PRV
povedla vyjednat řada podpůrných titulů
cílených na zemědělce, lesníky i
potravináře. V roce 2016 se Ministerstvu
úspěšně podařilo navýšit rozpočet PRV o
zhruba 13 miliard Kč (z 83 mld. na 96 mld.
Kč). Aktuálně je proplaceno více než 19 %
celkové alokace. Při porovnání s dalšími
programy spolufinancovanými z evropských
fondů je PRV co do vyplacených prostředků
nejúspěšnějším programem v České
republice. 

Věda, výzkum a vzdělávání 

Byl schválen Program aplikovaného
výzkumu Ministerstva zemědělství na
období 2017-2025 ZEMĚ. V příštích letech
se tak na podporu zemědělského výzkumu
rozdělí 3,6 miliardy korun, z toho 3,5
miliardy ze státního rozpočtu. 

Úspory a peníze 

Díky centrálnímu zadávání vydalo MZe na
telefonního operátora o dvě třetiny méně
než v předchozích letech. Úspory za energii
dosáhly v letech 2014-2017 přibližně 138
milionů korun. Na dodávkách informačních
technologií se v letech 2014-2016 uspořilo
652 milionů korun. Za nákup aut se uspořilo
170 milionů korun. MZe začalo mnohem
více využívat vlastní zaměstnance k
administraci zakázek (ročně jich je zhruba
300), tím ročně uspořilo desítky milionů
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korun. Lesy ČR a Budějovický Budvar
odvedly v letech 2014-2016 do státního
rozpočtu 21,6 miliardy korun. Díky
vyhraným soudním sporům stát ušetřil 1,5
miliardy korun. 

Legislativa 

V letech 2014-2016 bylo přijalo 7 zákonů,
46 nařízení vlády a 50 vyhlášek, které
připravilo MZe. Hlavními úkoly v letech
2016-2017 je dokončení legislativního
procesu u zákona o vinohradnictví a
vinařství, veterinárního zákona,
plemenářského zákona, zákona o hnojivech,
zákona o obchodu s reprodukčním
materiálnem lesních dřevin, zákona o oběhu
osiva a sadby, zákona o rostlinolékařské
péči a zákona o myslivosti. 

Proexportní aktivity 

K zemědělským diplomatům v Číně, Rusku,
Saúdské Arábii a Srbsku nově přibydou i
zástupci v Japonsku, Libanonu a USA. Jejich
úkolem je pomáhat českým zemědělským a
potravinářským producentům a
obchodníkům hledat exportní příležitosti.
Další příležitostí, jak prosazovat české firmy
v zahraničí, jsou veletrhy, kde se mohou
zúčastnit oficiálních expozic MZe. Loni se
Ministerstvo zemědělství zúčastnilo 7
výstav, pro velký zájem českých firem je
letos v plánu 11 veletrhů. 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Potravinářský úterek

ÚZEI ve spolupráci s Českou
potravinářskou společností z. s. Praha
pořádá přednášku o současné situaci na
světovém, evropském a českém trhu s
mlékem. 

Přednášející Ing. Jiří Kopáček, CSc.,
předseda představenstva Českomoravského
svazu mlékárenského, se bude věnovat
nejen současné situaci a seznámení s
informacemi, které byly prezentovány na
Světovém mlékárenském summitu IDF v
Rotterdamu, ale nastíní také prognózy
vývoje evropských mléčných trhů pro příští
období.
Přednáška se uskuteční 31. 1. 2017 od
14:30 hod.
Místo konání a bližší informace lze nalézt
zde:
http://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory
/potravinarsky_uterek_170131.pdf 
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Publikace Národní dotační zdroje pomůže městům a

obcím s čerpáním peněz ze státního rozpočtu ČR

Kde a jak mohou samosprávy čerpat
finanční prostředky z tuzemských
programů v gesci ministerstev a dalších
organizací? Na tyto a další otázky
odpovídá nová publikace Svazu měst a
obcí ČR a Ministerstva pro místní
rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační
zdroje - Příležitosti a možnosti pro
města a obce" a formou souhrnných
informací a přehledných tabulek
čtenáře provádí dotačními příležitostmi
a možnostmi pro města a obce.
160stránková brožura je k dispozici
zdarma, a to v tištěné i v elektronické
podobě na webových stránkách
www.mmr.cz a www.smocr.cz. 

Publikace "Národní dotační zdroje -
Příležitosti a možnosti pro města a obce" má
za cíl shrnout národní dotační možnosti pro
samosprávy do jednoho svazku. Všechna
ministerstva zřizují celkem více než 300
dotačních titulů. Nejvíc (62) jich je v gesci
Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstva zemědělství (58) a
Ministerstva kultury (50). Publikace
popisuje 89 dotačních titulů, které obce
nejčastěji využívají a dalších 110 titulů,
které jsou pro samosprávy a jejich
příspěvkové organizace zajímavé. Nejvíc
národních dotačních titulů pro obce

vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí
(24) a Ministerstvo pro místní rozvoj (15).
Dále jsou to Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra. 

„Velmi oceňuji tuto publikaci, ve které lze
najít přehledně a srozumitelně přehled
dotačních programů nejen našeho resortu,
ale i ostatních ministerstev a dalších
organizací,“ říká ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová a dodává: „Chceme
tak potencionálním žadatelům vyjít vstříc.
Pevně věřím, že budou spokojeni a umožní
jim to realizovat a financovat své projekty,
které by naplnily smysl národních dotací,
tedy zlepšovat kvalitu života lidí v našich
regionech.“ 

Podmínky udělení národních dotací se ve
srovnání s Evropskými strukturálními a
investičními fondy (ESIF) liší. Různé je i
metodické prostředí, protože je v gesci
různých ministerstev a dalších úřadů.
Odlišné tak jsou i termíny pro příjem žádosti
a pro jejich ukončení. Do budoucna by tak z
pohledu samospráv bylo velmi vhodné
uvažovat o zpřehlednění celého systému
národních dotací. 

"Samosprávy patří k hlavním příjemcům
dotací, které poskytují jednotlivá
ministerstva. Téměř třetina všech národních
dotačních titulů je určena pro obce jako
příjemce, v téměř 70 % všech titulů mohou
žádat subjekty mezi které obce patří, včetně
jimi zakládaných a zřizovaných organizací,"
říká předseda Svazu měst a obcí ČR a
starosta Kyjova František Lukl a dodává:
"Jsem rád, že z národních dotačních titulů je
zřejmý zájem ministerstev naslouchat
podnětům měst a obcí. Že témata
vypisovaných programů nejsou rozhodnutím
svrchu a škrábnutím pera od úřednického
stolu centrálních orgánů, ale snahou o
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respektování skutečných potřeb územních
samosprávných celků a jejich občanů. Pokud
by se sladila i metodika národních dotačních
titulů, byl by to krok správným směrem." 

Publikace "Národní dotační zdroje -
Příležitosti a možnosti pro města a obce"
byla zpracována v rámci projektu "Podpora
aktivního zapojení obcí a měst do
rozhodovacích procesů EU a účinná
obhajoba zájmů samospráv ČR na
mezinárodní úrovni". Projekt byl pořízen za
přispění prostředků státního rozpočtu ČR z
programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

Dokument ke stažení zde:
http://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=6
2365 
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Asociace krajů chce posílit služby, které poskytuje

regionům a jejich občanům

27. 01. 2017
Rada Asociace krajů České republiky na
prvním zasedání po prosincové volbě
nového předsednictva projednala
činnosti na následující dva roky. Shoda
panuje v tom, že toto sdružení musí
reagovat na aktuální problémy veřejné
správy, zohledňovat resortní rozdělení
státu, být profesionální a apolitické. 

„Služby našim členům, tedy lidem, proto
chceme ještě více posílit – například
organizací vzdělávacích akcí pro krajské
zastupitele nebo tím, že každý z hejtmanů
bude mít na starosti jednu konkrétní oblast
činnosti,“ řekla předsedkyně asociace krajů
České republiky a hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Vildumetzová. 

„Jednání v Čeladné bylo velmi konstruktivní.
Padla řada otázek, které se týkaly zásadních
oblastí fungování jednotlivých krajů. Nikdo
z nás samozřejmě neočekával, že budou tato
témata vyřešena na místě, ale je třeba se
jimi dál intenzivně zabývat,“ sdělil Oto
Košta, hejtman Olomouckého kraje. 

Diskutovalo se například o ukončování
operačních programů, čerpání finančních
prostředků z Integrovaného regionálního
operačního programu, komunikaci či

nadcházejícím jednání s vládou, které je
naplánováno na 20. únor 2017. 

„Na toto setkání připraví členové asociace
konkrétní materiály k projednání. V mém
případě půjde o problematiku letecké
záchranné služby a chybějících mzdových
prostředků pro zdravotnický personál v
některých krajských zařízeních,“ doplnil
hejtman Košta. 

Jednání s vládou by se mělo týkat i navýšení
platů řidičů veřejné autobusové dopravy či
financování silnic II. a III. třídy. Proto se
prvního jednání Rady Asociace krajů v
Čeladné zúčastnil také ministr dopravy Dan
Ťok. 

Stejná témata chce Asociace krajů probrat
22. února 2017 také s představiteli Svazu
měst a obcí ČR. Nová Rada Asociace krajů
České republiky představí své priority i
prezidentovi České republiky Miloši
Zemanovi – a to už 14. února 2017. 
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Zástupci Okresní hospodářské komory Most

představili svoje plány na aktuální rok

Dne 27. ledna se hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček a radní
Ladislav Drlý setkal s předsedou
Okresní hospodářské komory Most
Rudolfem Jungem a jejími zástupci. 

Zástupci OHK Most, kterou čekají v říjnu
volby, potvrdili své stabilní hospodaření a
společně se zástupci kraje zhodnotili
předcházející rok a představili perspektivu
do roku následujícího a také jak probíhají
přípravy na důležité blížící se akce. Hned na
únor má OHK Most připravenou Burzu
práce, kde se představí významní
zaměstnavatelé kraje. V březnu se uskuteční
Česko-saská dopravní konference, která by
se měla zabývat problematikou dopravní
obslužnosti příhraničních regionů,
kvalifikací odborníků v dopravě a
problematikou získávání jejich řidičských
oprávnění. Právě tato konference má
přinést další podněty na zkvalitnění dopravy
v česko-saském pohraničí. Dále zazněla také
témata problematiky učňovského školství,
které je důležitou složkou ve vývoji každého
regionu. 
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Soutěž MPO: Přeměna odpadů na zdroje

Stále je možné přihlásit se do 1. ročníku
celostátní soutěže "Přeměna odpadů na
zdroje". Jejím cílem je oslovit a
zaujmout tématem využívání
druhotných surovin a přeměnou 

První ročník celostátní soutěže "Přeměna
odpadů na zdroje" vyhlásilo Ministerstvo
průmyslu a obchodu (MPO) s cílem oslovit a
zaujmout tématem využívání druhotných
surovin a přeměnou odpadů na nově
využitelné zdroje co nejširší odbornou i
občanskou veřejnost. K vyhlášení soutěže
byly hned dva významné podněty. Jednak
plnění úkolu stanoveného v Akčním plánu
na podporu zvyšování soběstačnosti České
republiky v surovinových zdrojích substitucí
primárních zdrojů druhotnými surovinami
("Akční plán"), kterým se stanovují
konkrétní úkoly pro naplnění cílů a opatření
uvedených v Politice druhotných surovin
České republiky. Jedním z těchto cílů je
navrhnout systém efektivní osvěty
podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti
získávání zpracování a využívání druhotných
surovin/druhotných zdrojů. Dalším
podnětem je příprava na přechod k
Oběhovému hospodářství, které si klade za
cíl co nejdéle udržet suroviny ve výrobním
cyklu a minimalizovat vznik odpadů.
Významnou součástí Oběhového
hospodářství jsou právě druhotné suroviny. 

Vzhledem k potřebě zajistit co
nejefektivnější osvětu je struktura soutěže
členěna do 5 kategorií tak, aby oslovila a
zaujala co nejširší spektrum subjektů od
podnikatelů v různých oblastech, organizací
veřejné správy (zejména obcí a měst) až po
vzdělávací zařízení všech stupňů včetně
organizací pro volnočasové aktivity: 

1 Kategorie — Výrobní podniky 

2 Kategorie — Stavební podniky 

3 Kategorie — Veřejná správa (obce, města
a další) 

4 A Kategorie — Studenti vysokých škol 

4 B Kategorie — Kolektivy SŠ, SOU, ZŠ a
zařízení pro volnočasové aktivity 

Výstupem soutěže bude prezentace
výsledků činnosti: 

firem působících v České republice v oblasti
získávání, zpracování a využívání
druhotných surovin (v průmyslové výrobě i
stavebnictví),
obcí, měst a dalších organizací veřejné
správy v oblasti využívání druhotných
surovin, zejména při zadávání a realizaci
veřejných zakázek,
vzdělávacích zařízení od základních škol až
po vysoké školy včetně institucí
volnočasových aktivit formou projektů a
kreativního ztvárnění využívání a
prospěšnosti druhotných surovin.
Vyhlášení celostátní soutěže "Přeměna
odpadů na zdroje" a ocenění nejlepších
projektů a soutěžních děl považuje
Ministerstvo průmyslu a obchodu za jeden z
nejúčinnějších způsobů osvěty odborné a
občanské veřejnosti včetně mladé generace.
Zároveň tím jednoznačně prezentuje svůj
postoj národního leadera v prosazování
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zvyšování materiálové i energetické
účinnosti a efektivního nakládání se zdroji. 

Vítězové v jednotlivých kategoriích budou
pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže a ocenění vítězů proběhne za účasti
pana ministra Jana Mládka. 

Partnery MPO při zajištění soutěže jsou
Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svaz
průmyslu druhotných surovin ČR. 

Sponzorskými partnery soutěže jsou Unie
zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz
průmyslu druhotných surovin ČR, Svaz měst
a obcí ČR, EKO—KOM a.s., SUEZ Využití
zdrojů a.s., Burzovní nadace, odborným
partnerem soutěže je Česká asociace
oběhového hospodářství. 

Aktuální informace k vyhlášení soutěže: 

Od 12. července 2016 je aktivní
elektronická adresa:
druhotnasurovina.soutez@mpo.cz, na
kterou mohou zájemci o tuto soutěž posílat
své případné dotazy. Přihlášky soutěžních
projektů a prací budou přijímány v termínu
od 12. září 2016 do 31. ledna 2017, a to
formou elektronického podání. Registrační
formuláře a přihlášky do jednotlivých
kategorií naleznete v přílohách ke stažení,
další případné podrobnosti budou včas
zveřejněny na webových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Veškeré formuláře a další dokumenty
zasílejte ve formě příloh na uvedený email
soutěže. 

V případě potřeby zaslání většího objemu
dat (nad 15 MB), zašlete žádost na
emailovou adresu
druhotnasurovina.soutez@mpo.cz. Budou
Vám zaslány přístupové údaje pro možnost
zaslání většího objemu dat. 
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Ministr Brabec: Nové obchvaty v Ústeckém a

Středočeském kraji uleví obcím. Prioritní výstavba D6

získala EIA

Již sedm z devíti prioritních dopravních
staveb má závazné stanovisko EIA. Jak
slíbil ministr Brabec loni v červnu, MŽP
ve lhůtě dvou měsíců od převzetí
kompletních podkladů od Ředitelství
silnic a dálnic ČR a Správy železniční
dopravní cesty vydává závazná
stanoviska k prioritním dopravním
stavbám. Na těch se dohodla vláda s
Evropskou komisí v průběhu roku 2016
1. 9 prioritních staveb z dohodnutého
seznamu tak nemusí opakovaně projít
procesem posuzování vlivů na životní
prostředí, přestože jim bylo stanovisko
EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle
předvstupního zákona o EIA z roku
1992. Na cestě k vydání stavebního
povolení je ode dneška i stavba dálnice
D6 – konkrétně obchvat obce Lubence -
Stavba D6 Lubenec – obchvat, I. etapa, a
dvě na sebe navazující stavby - obchvat
obcí Řevničov, Krušovice - Stavba D6
Řevničov, obchvat a Stavba D6 Nové
Strašecí – Řevničov. 

MŽP vydalo další, v pořadí 7. závazné
stanovisko k vlivům prioritních dopravních
záměrů na životní prostředí, které mají
mimořádný význam pro Českou republiku a
jsou na seznamu tzv. prioritních staveb (více

nahttp://mzp.cz/cz/news_250816_vlada_nari
zeni_EIA). Ministr Brabec tak plní slib svého
rezortu, že stanoviska k jednotlivým 9
stavbám budou vydávána ve lhůtě dvou
měsíců po obdržení kompletních podkladů
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, resp.
Správy železniční dopravní cesty. Na cestě k
vydání stavebního povolení je tak dnes i
stavba dálnice D6 – obchvaty obcí Řevničov,
Lubenec a Krušovice. 

„Od včerejška je vydaných aktuálně 7
stanovisek. Na zbývajících velmi intenzivně
pracujeme. Poslední dvě stanoviska vydáme
postupně v nejbližších dvou týdnech. Nadále
platí, že závazná stanoviska jsou vydávána
ve slíbené dvouměsíční lhůtě od dodání
kompletních podkladů,“ komentuje ministr
Richard Brabec. Stále platí „Klíčové
obchvaty přinesou výraznou úlevu od velké
části tranzitní silniční dopravy, která je v
současné době vedena přímo přes uvedené
obce. Stavba přispěje ke snížení dnešní
hustoty provozu v obcích, dojde ke snížení
hluku a emisí a zároveň se zvýší i
bezpečnost silničního provozu,“ dodává
ministr Brabec. 

Podmínkou pro vydání aktualizovaného
stanoviska na základě dohody s Evropskou
komisí, tentokrát závazného (oproti dřívější
legislativě), bylo řádné zhodnocení vlivů
stavby tak, jak je nyní vyprojektována v
dokumentaci pro stavební povolení (DSP) na
životní prostředí a veřejné zdraví (vliv hluku
a imisí na obyvatelstvo, vliv na povrchové a
podzemní vody atd.). Vydané závazné
stanovisko EIA obsahuje 40 závazných
podmínek, které přispějí k dalšímu snížení
vlivů budoucího úseku dálnice na životní
prostředí a veřejné zdraví. Stanovena byla
opatření v oblasti hlukové zátěže - díky nim
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vznikne na 3 kilometry protihlukových stěn,
vlivu záměru na vody (důsledný monitoring)
nebo na živočichy, floru a faunu. Všechny
podmínky jsou nově závazné, a je tak
zaručeno, že dojde bez výjimek k jejich
realizaci. 

Evropská komise čekala přes 10 let na
uvedení české legislativy v oblasti EIA do
souladu s evropským právem. To se
současné vládě podařilo v roce 2015. Ani
Evropská komise a ani české soudy však již
neuznávají stanoviska EIA u projektů, které
získaly stanoviska EIA podle zákona starého
více než 20 let. Proto je nutné u takových
záměrů proces EIA zopakovat, a to zejména
s ohledem na posouzení vlivů záměrů na
životní prostředí a veřejné zdraví podle
platné evropské směrnice. U 9 prioritních
projektů však česká vláda v Evropské komisi
dojednala výjimku. Jde o stavby, které jsou
součástí transevropské sítě, bylo jim do
března roku 2015 vydáno územní
rozhodnutí, disponují souhlasným
stanoviskem EIA právě podle zákona z roku
1992 a jsou přímo stanovené nařízením
vlády. 
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ASOCIACE KRAJŮ CHCE POSÍLIT SLUŽBY, KTERÉ

POSKYTUJE REGIONŮM, TEDY LIDEM

Čeladná, 25. ledna 2017 Rada Asociace
krajů ČR na prvním zasedání po
prosincové volbě nového předsednictva
projednala činnosti na následující dva
roky. Shoda panuje v tom, že Asociace
krajů ČR musí reagovat na aktuální
problémy veřejné správy, zohledňovat
resortní rozdělení státu (ministerstev i
poslaneckých a senátních výborů), být
profesionální a apolitická. 

„Služby našim členům, tedy lidem, proto
chceme ještě více posílit - například
organizací vzdělávacích akcí pro krajské
zastupitele nebo tím, že každý z hejtmanů
bude mít na starosti jednu konkrétní oblast
činnosti,“ říká předsedkyně Asociace krajů
ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana
Vildumetzová. 

„Jsem rád, že vás na první Radě v novém
složení Asociace mohu přivítat zde v
Moravskoslezském kraji. Kde je aktuálně dle
všeho lepší situace se smogem než v jiných
městech,“ říká hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a dodává: „Příznačné tak
je, že jsme dnes mimo jiné nominovali
vedení odborné komise pro chytré regiony,
jejíž součástí je i oblast životního
prostředí.“ 

Na jednání Rady Asociace krajů ČR se tak
mimo jiné probralo složení odborných
komisí. Fungují jako poradní orgány Rady, v
čele je vždy hejtman jako předseda komise,
který má na starosti jednu konkrétní oblast.
Komisí je následujících čtrnáct: 

grémium ředitelů krajských úřadů - Jana
Vildumetzová, předsedkyně a hejtmanka
Karlovarského kraje
pro bezpečnost - Bohumil Šimek, hejtman
Jihomoravského kraje
pro cestovní ruch - Jiří Štěpán, hejtman

Královéhradeckého kraje
pro dopravu - Martin Půta, hejtman
Libereckého kraje
financování a majetek krajů - Jiří Čunek,
místopředseda Rady AKČR a hejtman
Zlínského kraje
pro IT ve veřejné správě - Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina
pro kulturu a sport - Jiří Zimola,
místopředseda a hejtman Jihočeského kraje
pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov
- Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
pro sociální věci - Oldřich Bubeníček,
místopředseda a hejtman Ústeckého kraje
pro chytré regiony (včetně životního
prostředí a energetiky) - Adriana Krnáčová,
primátorka hlavního města Praha
pro školství - Ivo Vondrák, hejtman
Moravskoslezského kraje
pro veřejnou správu a legislativu - Martin
Netolický, hejtman Pardubického kraje
pro zahraniční spolupráci - Jaroslava
Pokorná Jermanová, místopředsedkyně a
hejtmanka Středočeského kraje
pro zdravotnictví - Oto Košta, hejtman
Olomouckého kraje 

Debatovalo se také o ukončování operačních
programů, čerpání finančních prostředků z
Integrovaného regionálního operačního
programu, komunikaci či nadcházejícím
jednání s vládou plánovaném na 20. února
2017. Mělo by se týkat i navýšení platů
řidičů veřejné autobusové dopravy či
financování komunikací II. a III. tříd. Proto
se prvního jednání Rady zúčastnil ministr
dopravy Dan Ťok. Podrobnosti k
plánovanému jednání se všemi ministry
najdete v dříve vydané tiskové zprávě zde.
Stejné téma chce Asociace krajů probrat 22.
února 2017 také s představiteli Svazu měst
a obcí ČR. Kromě toho se koná celá řada
jednání s dopravci i dopravními odbory v
jednotlivých krajích. Tak, aby se nařízení
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vlády, ke kterému kabinet bohužel příliš
neřešil finanční krytí, ani povinnost
respektovat platné smlouvy s dříve
vysoutěženými dopravci, mohla realizovat.
Nová Rada Asociace krajů představí své
priority také prezidentovi České republiky
Miloši Zemanovi, a to 14. února 2017. A
rovněž se hledají termíny jednání s dalšími
ústavními činiteli. 

Kontakt: Štěpánka Filipová, mediální
zastoupení, Asociace krajů ČR, mobil: 724
302 802, e-mail: filipova@asociacekraju.cz 
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Klasa se bude udělovat podle nových pravidel, získat

značku bude administrativně jednodušší

Tisková zpráva – Od 1. února se změní
metodika pro udělování značky kvality
Klasa. Zjednodušení administrativy
pomůže především malým výrobcům,
odpadne například povinnost dokládat
certifikát systému managementu jakosti
a prodlouží se doby platnosti
laboratorních protokolů. 

„Přehlednější a výrazně jednodušší
metodika pomůže především malým
výrobcům, pro které bylo doposud obtížné
značku Klasa získat. Přitom jim může
výrazně pomoci v propagaci, jde o
nejznámější značku kvalitních potravin v
České republice,“ řekl ministr zemědělství
Marian Jurečka. 

Od 1. února, kdy začne platit nová metodika
pro udělování Klasy, už nebudou výrobci
muset dokládat certifikát systému
managementu jakosti (prokazující kvalitu
firemních procesů, poskytovaných služeb i
nabízených výrobků) nebo bezpečnosti
potravin. Benevolentnější budou i pravidla
pro předkládané laboratorní protokoly z
akreditovaných laboratoří. 

„Zatímco doposud nesměly být protokoly
starší 3 měsíců a u masných výrobků
dokonce 1,5 měsíce, nově se tato doba

prodlužuje až na 4 měsíce. Sníží se i celková
administrativa, místo současných čtyř
formulářů postačí nově žadatelům vyplnit
jen dva,“ uvedl ministr Jurečka. 

Nová metodika je přehlednější, obsahuje
vysvětlivky a také upřesňuje pojem
výjimečné kvalitativní charakteristiky
výrobku. Pro držitele české cechovní normy
pak nabízí zjednodušenou žádost. 

Klasa patří k nejznámějším českým
značkám, je mezi TOP 10 značkami, které
nejvíce zaujaly zákazníky. Výzkum
společnosti GfK v obchodním řetězci Tesco
zjistil, že 86 procent zákazníků značku Klasa
zná, je pro ně zárukou kvality a mají k ní
důvěru, což dokazuje i rostoucí trend
nákupu výrobků proti předchozímu roku.
Zatímco v roce 2015 si koupilo výrobek
Klasa 26 procent zákazníků, v loňském roce
to bylo už o 10 procent víc. 

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes
rovněž vylosoval deset výherců velké
spotřebitelské soutěže „Střihněte si naše
výhry!“. Tu pořádal Státní zemědělský
intervenční fond od 26. září 2016 do 1.
ledna 2017. Lidé za tu dobu poslali 102 tisíc
herních karet s téměř 3 miliony log kvality.
Nejvíce lidé vystřihovali logo Klasa (2
miliony log), druhou příčku obsadila značka
Český výrobek – garantováno
Potravinářskou komorou (580 tisíc) a třetí v
pořadí bylo Chráněné zeměpisné označení
(187 tisíc). V anketě o nejoblíbenější
výrobek se značkou Klasa zvítězilo
Jihočeské máslo, Lipánek, oba výrobky
společnosti Madeta a.s., a Strážnické
brambůrky od Petra Hobži. 

Soutěž „Střihněte si naše výhry!“ byla
součástí vzdělávací kampaně Akademie
kvality, jejímž cílem je zvýšit povědomí
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českých spotřebitelů o kvalitě výrobků. U
potravin označených známkami kvality
Klasa, Regionální potravina, Český výrobek,
BIO a Chráněné označení stačilo vystřihovat
loga a lepit je na herní karty. 

Soutěžící mohli vyhrát například jízdní kola,
kuchyňské roboty, poukazy na nákup
elektrospotřebičů nebo prodloužený víkend
na farmě. Výhru pro nejrychlejší v podobě
kuchyňského náčiní a magnetek s
Klasáčkem získalo prvních 70 tisíc
soutěžících. Každý týden po dobu konání
soutěže se také losoval jeden účastník, který
si mohl vybrat kuchyňské spotřebiče v
hodnotě 5 tisíc korun. Za nejvíce odeslaných
platných herních karet získalo 10
nejpilnějších účastníků ceny za celkem 150
tisíc korun. 

Přílohy ke stažení zde (v dolní části):
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis
/tiskove-zpravy/x2017_klasa-se-bude-
udelovat-podle-novych.html 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Upřesnění podmínek pro poskytování dotace na

projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období

2014 až 2020

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují
podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova ČR
na období 2014-2020 operace 4.1.1
Investice do zemědělských podniků, pro
3. kolo příjmu žádostí 

Dne 26. 1. 2017 schválil ministr zemědělství
Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel,
kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace na projekty Programu
rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020
(dále jen „Pravidla“), pro operaci 4.1.1
Investice do zemědělských podniků, pro 3.
kolo příjmu žádostí. 

Konkrétně byla upravena příloha č. 1
Specifických podmínek Pravidel
(Preferenční kritéria), kde došlo k upřesnění
obecného preferenčního kritéria č. 14 pro
záměry c) – l) „Žadatel je členem organizace
producentů, registrované Státním
zemědělským intervenčním fondem.
Kritérium musí být naplňováno od data
podpisu Dohody o poskytnutí dotace
minimálně po dobu vázanosti projektu na
účel.“ 

S ohledem na fakt, že v praxi je běžným

jevem nejen vznik organizací producentů,
ale také jejich zánik, mohla by nastat
situace, že žadatel, který si v žádosti o
dotaci požádal o preferenční body za to, že
je členem organizace producentů, nebude
schopen svůj závazek splnit, ačkoliv se tak
nestalo jeho vlastním zaviněním. Pro tyto
případy tedy byla do uvedeného
preferenčního kritéria doplněna toleranční
lhůta v délce 60 dní za dobu 12 po sobě
jdoucích kalendářních
měsíců, po kterou žadatel nemusí být
členem organizace producentů. 

Tím bude žadatelům umožněno vstoupit do
jiné organizace producentů bez jakýchkoliv
sankcí plynoucích z přechodného neplnění
podmínek kritéria.
Aktuální znění Specifických podmínek
Pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí pro
operaci 4.1.1 Investice do zemědělských
podniků je k dispozici v elektronické podobě
na stránkách a 
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OPPIK Výzva II. programu podpory Obnovitelné

zdroje energie

Cílem programu je podpora výroby a
distribuce energie pocházející z
obnovitelných zdrojů. Podporovány
budou zařízení s největší efektivitou a
bez negativního vlivu na elektrizační
soustavu. 

Příjem žádostí:
Příjem žádostí bude od 15. 2. 2017 do 15. 7.
2017. 

Příjemci podpory:
Podnikatelský subjekt, malé, střední i velké
podniky, kteří se hodlají soustředit/již
soustředí na oblast výroby energie z OZE. 

Typy podporovaných aktivit:
>> Vyvedení tepla ze stávajících výroben
elektřiny – bioplynových stanic využívající
bioplyn v bioplynové stanici k výrobě
elektřiny a tepla pomocí tepelných
rozvodných zařízení do místa spotřeby;
vyvedení bioplynu ze stávajících
bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do
vzdálené kogenerační jednotky využívající
bioplyn ze stávající bioplynové stanice za
účelem využití užitečného tepla dodaného
do rozvodného tepelného zařízení soustavy
zásobování tepelnou energií.
>> Výstavba a rekonstrukce zdrojů
kombinované výroby elektřiny a tepla z
biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení
tepla do výměníkové stanice včetně.
>> Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z
biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení
tepla do výměníkové stanice včetně.
>> Výstavba a rekonstrukce a modernizace
malých vodních elektráren (do 10 MWe
instalovaného výkonu). 

Forma a výše podpory:
Dotace je poskytována do maximální výše
40 až 80 % způsobilých výdajů, dle typu
žadatele a opatření.

Dotace na projekt je poskytována minimálně
ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100
mil. Kč. 

Specifika a omezení:
Projekt musí být realizován na území ČR
mimo hlavního města Prahy.
Rozhodující pro posouzení místní
přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce,
nýbrž skutečné místo realizace projektu =
realizace výdajů, tedy skutečné místo
dopadu realizovaného projektu z hlediska
jeho přínosů do příslušného regionu. 

Zdroj/dotační info/:
http://www.dotacni.info/oppik-vyzva-i-progr
amu-podpory-obnovitelne-zdroje-energie/?ut
m_source=newsletter-dn&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=ss-01-2017 
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Další příležitost získat značku

Do konce měsíce února mohou zájemci
podávat žádosti o udělení regionální
značky. Pokud jejich výrobky či
poskytované stravovací nebo ubytovací
služby splní požadované podmínky,
připojí svůj produkt k jednotné
propagaci pod značkou KRAJ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální
produkt. 

O značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
regionální produkt® mohou požádat velké i
malé firmy, živnostníci a dokonce i fyzické
osoby nepodnikající z území v hranici
působnosti MAS Blaník a Posázaví.
Podrobné podmínky udělování značky
včetně přihlášek jsou ke stažení na
www.csop.cz a www.regionalni-
znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru 

Za uplynulé roky získalo značku již 29
produktů a 4 služby. Najdeme mezi nimi
med, koláče, uzeniny, mléčné výrobky,
keramiku, patchwork, domácí marmeládu,
literaturu i zahradnický substrát.
Certifikované služby nabízí i rodinná
cukrárna, 3 penziony a pivovarská
restaurace. 

Regionální značení výrobků nebo služeb je
určeno zejména turistům, kterým dovoluje
objevovat region a užívat si jeho atmosféru
novým netradičním způsobem, a místním

obyvatelům, kteří mohou nákupem
značených výrobků podporovat své místní
výrobce. Výrobci získají díky značce různé
výhody, zejména jednotnou propagaci své
produkce, nové kontakty a možnost nových
forem spolupráce. 

Značku může získat výrobek nebo služba jak
tradiční, tak i nová, jestliže splní daná
kritéria a certifikační komise rozhodne o
jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení
značky patří vedle jejich kvality a šetrnosti k
přírodě především jejich původ a vazba na
region. Výrobek či služba musí pocházet z
území místních akčních skupin Blaník a
Posázaví, což je zhruba mezi Jílovým u
Prahy a Želivkou a Stříbrnou Skalicí a
Miličínem. 

Značku uděluje Český svaz ochránců
přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací
regionálních značek, o.s. a Posázavím o.p.s.
O udělení značky rozhoduje komise složená
z místních výrobců, poskytovatelů služeb a
zástupců organizací, které se věnují
rozvojovým aktivitám v regionu. 

Zájemci o značku KRAJ BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ regionální produkt® se mohou
obracet na koordinátora, tedy na Český svaz
ochránců přírody Vlašim na e-mailové
adrese kbr@csop.cz a telefonním čísle 739
320 698.
Ing. Jana Dufalová 
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Otevřená výběrová řízení ČSOP Ochrana biodiverzity a

Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje
tradiční otevřená výběrová řízení
Ochrana biodiverzity a Podpora vzniku
a rozvoje pozemkových spolků. Bližší
informace a povinné formuláře níže. 

•Vyhlášení otevřeného výběrového
řízení Ochrana biodiverzity 2017 +
závazný formulář přihlášky projektu: 

I. ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Do výběrového řízení se mohou přihlásit:
- řádně registrované organizační složky
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP)
- spolky (ve smyslu § 214 a násl., respektive
§ 3045 občanského zákoníku)
Z výběrového řízení jsou vyloučeny
organizace s dluhem vůči vyhlašovateli. 

II. TÉMATA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
V tomto výběrovém řízení je možné žádat o
podporu projektů, které budou realizovány v
rámci jednotlivých vyhlášených činností.
Podporovány budou projekty zaměřené na
tyto činnosti: 

1. Mapování výskytu určitého druhu a
skupin druhů, zejména kriticky a silně
ohrožených (dle aktuálních červených
seznamů)
- Náplní projektů je mapování ochranářsky

významných druhů a skupin druhů.
- Prioritní aktivity: cílené mapování výskytu
silně nebo kriticky ohrožených druhů *),
ohrožených druhů *) vázaných na lidská
sídla, ohrožených druhů*) saproxylofágního
hmyzu, ohrožených druhů*) obojživelníků a
plazů, nebo čejky chocholaté a chocholouše
obecného; mapování zaměřené na ověření
dříve nalezených krajových odrůd ovocných
dřevin; mapování prováděná na pozemcích s
právem hospodařit LČR (doloženo
souhlasem příslušné lesní správy, lesního
závodu, správy toků či krajského
ředitelství).
- Systematické mapování netopýrů
- Bodově zvýhodněny budou pouze projekty,
které budou mapovat druhy či skupiny
druhů, které na lokalitě nebyly nikdy
mapované, nebo byly mapovány před více
než pěti lety (netýká se mapování krajových
odrůd ovocných dřevin). Opakované
mapování může být bodově zvýhodněno
pouze v případě, kdy na lokalitě mezitím
došlo k nějakému zásadnímu zásahu, či
zásadní změně. Tato skutečnost musí být v
projektu výslovně uvedena.
- V projektu musí být uvedena metodika
mapování, která bude popisovat období, ve
kterém se bude mapovat, popis způsobu
mapování a seznam mapovatelů (jmenovitě
kdo bude mapování provádět se stručnou
charakteristikou jeho odborných
zkušeností).
- V projektu bude přehledně vymezeno
zákresem případně i slovně mapované
území a uvedena jeho rozloha
- V případě mapování invazních druhů musí
závěrečná zpráva obsahovat návrh na jejich
likvidaci.
- V případě mapování doupných stromů
musí závěrečná zpráva obsahovat návrh
opatření na jejich ochranu (při dodržení
pravidel ochrany lesa, bezpečnosti a
ochrany zdraví a životů a ochrany majetku).
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- Veškerá data získaná v rámci realizace
projektu budou zanesena do Nálezové
databáze ochrany přírody (NDOP).
- V případě pozemků s právem hospodaření
LČR budou veškerá data získaná v rámci
realizace projektu předána rovněž příslušné
organizační jednotce LČR (lesní správě,
lesnímu závodu, správě toků či krajskému
ředitelství), jež vydala souhlas k realizaci.
- V případě podání projektu zaměřeného na
mapování krajových odrůd ovocných dřevin
je realizátor povinen absolvovat školení na
toto téma, které se uskuteční dne 21. 3.
2017 v Domě ochránců přírody v Praze.
- Povinné přílohy:
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněnými druhy tam, kde ji charakter
mapování vyžaduje,
- platná výjimka z režimu zvláště
chráněného území tam, kde ji charakter a
místo mapování vyžaduje,
- bude-li projekt realizován na pozemcích s
právem hospodařit LČR, musí být doložen
souhlas příslušné lesní správy, lesního
závodu, správy toků či krajského ředitelství.
- Maximální výše požadovaného příspěvku
na jeden projekt může být 20 000,- Kč. 

2. Monitoring/podrobné mapování určité
lokality
- Náplní projektů je získání podkladů k
plánovanému managementu či aktivitám
vedoucím k ochraně lokality, zhodnocení
prováděného managementu apod.
- Prioritní aktivity: projekty realizované
akreditovanými pozemkovými spolky na
lokalitách, k nimž mají právní vztah (v
projektu musí být výslovně uvedeno,
pozemky musí být zapsány v databázi
pozemkových spolků); projekty realizované
na lokalitách, kde vinou nezmapování
lokality hrozí při změně využití její nevratný
zánik (v projektu výslovně uvedeno a
odůvodněno); projekty realizované na
pozemcích s právem hospodařit LČR
(doloženo souhlasem příslušné lesní správy,
lesního závodu, správy toků či krajského
ředitelství).

- V projektu musí být jasně vymezená
lokalita, na níž má projekt probíhat (mapový
zákres, rozloha, případně i slovní popis),
záměr realizátora (k čemu budou získané
podklady sloužit), případně vztah
realizátora k lokalitě, stanoveny druhy či
skupiny druhů, které budou mapovány,
metodika, která bude pro mapování
jednotlivých druhů (skupin druhů) použita a
jmenovitě kdo bude mapování jednotlivých
druhů (skupin druhů) provádět se stručnou
charakteristikou jeho odborných zkušeností.
- Opakované podání projektu na tutéž
lokalitu a tytéž skupiny druhů v periodě
kratší než doporučuje Metodika
monitoringu lokalit (http://www.csop.cz/doc
s/up/ps-metodika_monitoringu.pdf) je
přípustné pouze v případě, že v mezidobí
došlo k managementovým zásahům
obnovního charakteru.
- Všechna mapování na jedné lokalitě by
měla být součástí jednoho projektu, naopak
aktivity na různých lokalitách by měly být
rozděleny do samostatných projektů. Pokud
jde o mapování téže skupiny druhů z téhož
důvodu na více lokalitách, lze tyto lokality
sloučit do jednoho projektu.
- Veškerá data získaná v rámci realizace
projektu budou zanesena do Nálezové
databáze ochrany přírody (NDOP).
- V případě pozemků s právem hospodaření
LČR budou veškerá data získaná v rámci
realizace projektu předána rovněž příslušné
organizační jednotce LČR (lesní správě,
lesnímu závodu, správě toků či krajskému
ředitelství), jež vydala souhlas k realizaci. 

- Povinné přílohy:
- seznam, odborné zkušenosti mapovatelů
společně s popisem jejich zkušeností (není
třeba, jsou-li členy žadatelské organizace)
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněnými druhy tam, kde ji charakter
mapování vyžaduje (vystavená na příslušné
mapovatele),
- platná výjimka z režimu zvláště
chráněného území tam, kde ji charakter a
místo mapování vyžaduje (vystavená na
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příslušné mapovatele),
- bude-li projekt realizován na pozemcích s
právem hospodařit LČR, musí být doložen
souhlas příslušné lesní správy, lesního
závodu, správy toků či krajského ředitelství.
- Maximální výše požadovaného příspěvku
na jeden projekt může být 25 000,- Kč. 

3. Praktická opatření k zachování / obnově
biotopů jednotlivých druhů či skupin
- Náplní projektů jsou zejména jednorázové
(obnovní) zásahy na lokalitách (výsadby,
tůně); drobné managementové zásahy na
lokalitách (kosení, narušování drnu); úpravy
objektů.
- Prioritní aktivity: péče o lokality výskytu
ohrožených, silně ohrožených a kriticky
ohrožených druhů,*) k nimž má žadatel
právní vztah na minimálně 5 let od
předložení projektu; péče o mokřady a
prameniště evidované v databázi Naše
mokřady (www.nasemokrady.cz); opatření k
eradikaci nebo omezení populací invazních
druhů rostlin (v rámci ucelených jednotek
zaručujících efektivitu opatření, tj. pokud
nehrozí znovuzanesení druhu z vyšší části);
projekty realizované na pozemcích s právem
hospodařit LČR (doloženo souhlasem
příslušné lesní správy, lesního závodu,
správy toků či krajského ředitelství);
projekty realizované akreditovanými
pozemkovými spolky na lokalitách, k nimž
mají právní vztah (v projektu musí být
výslovně uvedeno, pozemky musí být
zapsány v databázi pozemkových spolků).
- Projekt musí být podložen předchozím
průzkumem lokality; z projektu musí být
zřejmé, jaká je cílová skupina (druhy)
navržených opatření, měl by však brát v
úvahu i vliv na další organismy na lokalitě;
ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
mohou být předmětem podpory pouze
opatření, která jsou v souladu se
schváleným plánem péče; pozemek
(pozemky, na nichž má být projekt
realizován, musí být v projekt přesně
charakterizovány katastrálním územím,
parcelními čísly (v lesích též názvem lesního

hospodářského celku a jednotkami
prostorového rozdělení lesa), kvantifikací
rozsahu činností a zákresem v mapě. V
případě, že by opatření negativně ovlivnilo
druhy kategorie C1-C3/CR-VU červených
seznamů a reliktní druhy, lze je realizovat
pouze na základě souhlasného vyjádření
příslušného regionálního pracoviště AOPK
ČR.
- Závěrečná zpráva musí mimo jiné
obsahovat fotodokumentaci lokality před a
po provedeném zásahu.
- V případě pozemků s právem hospodaření
LČR bude kopie závěrečné zprávy předána
rovněž příslušné organizační jednotce LČR
(lesní správě, lesnímu závodu, správě toků
či krajskému ředitelství), jež vydala souhlas
k realizaci.
- Povinné přílohy:
- souhlas vlastníka (vlastníků) pozemku s
realizací projektu, případně doklad o
vlastnictví pozemku žadatelem či kopie
nájemní či jiné obdobné smlouvy,
umožňující realizaci daného projektu, v
případě pozemků a stavebních objektů s
právem hospodařit LČR souhlas příslušné
lesní správy, lesního závodu, správy toků či
krajského ředitelství,
- platné výjimky v případě zásahu do
biotopu zvláště chráněného druhu či zásahu
ve zvláště chráněném území,
- projekty realizované v ZCHÚ, nevyžadující
výjimku, musí být doloženy kopií platného
plánu péče či vyjádřením orgánu ochrany
přírody, že jsou v souladu s platným plánem
péče,
- v případě, že charakter projektu vyžaduje
stavebního povolení či jiné obdobné
vyjádření a toto není součástí podaného
projektu, musí být v případě podpory
projektu dodáno před podpisem smlouvy.
- Maximální výše požadovaného příspěvku
na jeden projekt může být 30 000,- Kč.
4. Praktická opatření vedoucí k podpoře
jednotlivých druhů či skupin živočichů
- Náplní projektů jsou zejména transfery
obojživelníků přes migrační bariéry; aktivity
směřující k podpoře hnízdních možností
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ptáků (vyvěšování a čištění budek, budování
a opravy hnízdních podložek, nor) a k
zajištění, respektive ochraně kolonií
netopýrů. V projektech musí být co
nepřesněji kvantifikován rozsah prací a
jejich územní vymezení.
- Prioritní aktivity: ochrana a vytváření
rozmnožovacích míst a úkrytů pro kriticky a
silně ohrožené druhy Červených seznamů,
aktivity směřující k podpoře hnízdních
možností ptáků (vyvěšování a čištění budek
všech typů, budování a opravy hnízdních
podložek a nor), aktivity směřující k
zajištění, respektive ochraně kolonií
netopýrů (instalace budek a jiných
hnízdních úkrytů), ochrana obojživelníků při
migraci, projekty realizované na pozemcích
s právem hospodařit LČR (doloženo
souhlasem příslušné lesní správy, lesního
závodu, správy toků či krajského
ředitelství).
- Předmětem podpory nejsou aktivity
zaměřené na reintrodukce nebo repatriace
rostlin a živočichů a další činnosti vyžadující
přímou manipulaci s jedinci zvláště
chráněných druhů (s výjimkou opatření
realizovaných v souladu se záchrannými
programy přijatými v souladu s § 52 zákona
č.114/1992 Sb. a v souladu se schválenými
plány péče o zvláště chráněná území a s
výjimkou lokálních transferů obojživelníků
přes migrační bariéry při dodržení zásad z
hlediska jejich welfare a rizika šíření
chorob).
- Projekt na transfer obojživelníků musí
obsahovat: popis výchozího stavu (kolik bylo
přejížděno, kde atd.), vzorové fotografie
provedení zábran (uložení odchytových
nádob + zábrana), popis odchytových
nádob, přehled odchycených a přenesených
druhů a účinnosti transferů v uplynulých
letech (byl-li již transfer prováděn), zákresy
úseků transferů v mapách (ideálně
turistická mapa a letecký snímek).
- Závěrečná zpráva musí mimo jiné
obsahovat přesné popisy míst, kde byl
projekt realizován (včetně zákresu v mapě);
v případě transferu obojživelníků počty

jednotlivých druhů transferovaných
obojživelníků a období, ve kterém transfery
probíhaly.
- V případě pozemků s právem hospodaření
LČR bude kopie závěrečné zprávy předána
rovněž příslušné organizační jednotce LČR
(lesní správě, lesnímu závodu, správě toků
či krajskému ředitelství), jež vydala souhlas
k realizaci.
- Povinné přílohy:
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněným druhem či k zásahu do jeho
biotopu tam, kde to charakter projektu
vyžaduje,
- v případě vyvěšování nových ptačích či
netopýřích budek, budování nových
hnízdních podložek či hnízdních nor, stejně
jako při uzavírání vstupů do podzemních
prostor či při jakýchkoli zásazích do
konstrukcí budov musí být doložen souhlas
vlastníka pozemku (resp. stavby), na němž
(níž) má být projekt realizován či kopie
nájemní (výpůjční) smlouvy realizaci
projektu umožňující,
- v případě, že charakter projektu vyžaduje
stavebního povolení či jiné obdobné
vyjádření a toto není součástí podaného
projektu, musí být v případě podpory
projektu dodáno před podpisem smlouvy,
- bude-li projekt realizován na pozemcích s
právem hospodařit LČR, musí být doložen
souhlas příslušné lesní správy, lesního
závodu, správy toků či krajského ředitelství.
- Maximální výše požadovaného příspěvku
na jeden projekt může být 30 000 Kč. 

5. Příprava sadbového materiálu, výsadby a
péče o ohrožené druhy dřevin, včetně
krajových odrůd ovocných dřevin, tvorba
regionálních lučních směsí
- Náplní projektů je příprava sadbového
materiálu ohrožených druhů dřevin (včetně
druhů zvláště chráněných) a krajových
odrůd ovocných dřevin, jejich školkování,
výsadby do krajiny; péče o genofondové
sady; tvorba regionálních lučních směsí.
- Prioritní aktivity: projekty realizované na
pozemcích s právem hospodařit LČR
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(doloženo souhlasem příslušné lesní správy,
lesního závodu, správy toků či krajského
ředitelství); projekty realizované
akreditovanými pozemkovými spolky na
lokalitách, k nimž mají právní vztah (v
projektu musí být výslovně uvedeno),
projekty zaměřené na péči o genofondové
plochy a další výsadby krajových odrůd
ovocných dřevin, u kterých je spolehlivě
doložena přítomnost odrůd prioritního,
specializovaného, místního nebo
průzkumného sortimentu.
- V rámci výběrového řízení nebudou
podporovány komerční aktivity (získávání
sadbového či osevního materiálu a
školkování za účelem následného prodeje).
- V případě pozemků s právem hospodaření
LČR bude kopie závěrečné zprávy předána
rovněž příslušné organizační jednotce LČR
(lesní správě, lesnímu závodu, správě toků
či krajskému ředitelství), jež vydala souhlas
k realizaci.
- V případě podání projektu zaměřeného na
péči o genofondové plochy krajových odrůd
ovocných dřevin je realizátor povinen
absolvovat školení na toto téma, které se
uskuteční dne 21. 3. 2017 v Domě ochránců
přírody v Praze.
- Povinné přílohy a součásti projektu:
- platná výjimka k manipulaci se zvláště
chráněným druhem či k zásahu do jeho
biotopu v případech, že to charakter
projektu vyžaduje,
- souhlas vlastníka pozemku, na němž má
být projekt realizován, či kopie nájemní
(výpůjční) smlouvy realizaci projektu
umožňující v případech, kde to charakter
projektu vyžaduje,
- v případě získávání sadbového (osevního)
materiálu a školkování musí projekt
obsahovat i reálnou představu následného
využití tohoto materiálu,
- v případě výsadeb či výsevů musí projekt
obsahovat přesnou specifikaci dotčených
pozemků (katastrální území, parcelní číslo,
zákres v mapě, v lese též název LHC a
seznam jednotek prostorového rozdělení
lesa) a doklad o zajištění takového pozemku

na minimálně deset let (doklad o právním
vztahu žadatele k pozemku či čestné
prohlášení majitele),
- u projektů realizovaných na pozemcích
LČR nahrazuje souhlas vlastníka potvrzení
projektu příslušnou lesní správou, lesním
závodem, správou toků či krajským
ředitelstvím.
- Maximální výše požadovaného příspěvku
na jeden projekt může být 30 000 Kč. 

6. Seznamování veřejnosti s druhovou
rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a
podpory
- Náplní projektů jsou exkurze na lokalitách,
např. terénní pozorování pro veřejnost, jako
jsou akce typu Setkání s přírodou
(www.setkanisprirodou.cz ) a akce „v
místnosti“ (např. přednášky, výstavy); do
této činnosti lze zahrnout též pro veřejnost
otevřená oborová setkání a celostátní
semináře.
- Prioritní aktivity: celostátní semináře,
oborová setkání na minimálně krajské
úrovni, exkurze akreditovaných
pozemkových spolků na lokality v jejich
správě (v projektu musí být výslovně
uvedeno).
- V projektu musí být přesně
charakterizován typ akce, její náplň, cílová
skupina, doba trvání a předpokládaný
termín.
- V případě schválení musí být termín akce
nahlášen zadavateli minimálně 1 měsíc
předem (není-li přesně uveden již v
projektu).
- Maximální výše požadovaného příspěvku
na jeden projekt může být 15 000 Kč. 

7. Neadresná propagace ochrany druhu,
skupiny druhů či biotopu pomocí
informování široké veřejnosti o ohrožení a o
možnostech aktivní ochrany
- Náplní projektů je výroba tiskovin, filmů,
webových stránek, trvalých terénních
informačních panelů apod.
- Prioritní aktivity: metodické publikace,
tvorba nových webových stránek, výukové
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materiály
- V projektu musí být jasně specifikována
cílová skupina, obsah (pokud možno
kompletní text), technické provedení
(materiál, formát, barevnost…), účel a
předpokládaný dopad výstupů na veřejnost;
v případě tiskovin či filmů jejich náklad a
následná distribuce; v případě informační
tabule její umístění; v případě webových
stránek jejich struktura a technické
parametry.
- V případě schválení projektu bude
realizátor povinen zaslat výstup před jeho
finálním vytištěním (výrobou, umístěním na
web) zadavateli, který zajistí jeho
odsouhlasení se zástupci donátorů (dle
platných smluv); zadavatel má právo veta,
které však nemůže uplatnit na obsahové či
grafické prvky, jež byly zjevné již ze
schváleného projektu.
- V případě schválení projektu bude
realizátor povinen prezentovat na všech
výstupech z projektů podporu v rámci
programu ČSOP Ochrana biodiverzity a jeho
partnerů; v případě brožur nad 20 stran
vyhradit dvě stránky prezentaci ČSOP a
jeho partnerů.
- V případě vydání tiskovin se realizátor
zaváže odevzdat určité množství nákladu
(dle charakteru tiskovin 20 - 400 ks,
maximálně však 20% nákladu) pro potřeby
propagace programu.
- V případě tvorby webových stránek se
realizátor zaváže k minimálně 5ti leté
udržitelnosti existence, obsahu a
aktualizace stránek.
- Povinné přílohy a součásti projektu:
- v případě informačních panelů větších než
0,6 m2, nebo panelů umisťovaných v
ochranných pásmech pozemních
komunikací, je nutné doložit stavební
povolení či jiné obdobné vyjádření (pokud
není součástí podaného projektu, musí být v
případě podpory projektu dodáno před
podpisem smlouvy)
- při instalaci informačních panelů či jiných
zásahů do terénu je nutné doložit souhlas
vlastníka (vlastníků) pozemku s realizací

projektu, případně doklad o vlastnictví
pozemku žadatelem či kopie nájemní či jiné
obdobné smlouvy, umožňující realizaci
daného projektu, v případě pozemků a
stavebních objektů s právem hospodařit
LČR souhlas příslušné lesní správy, lesního
závodu či správy toků,
Maximální výše požadovaného příspěvku na
jeden projekt může být 50 000 Kč.*) je-li v
textu řeč o kategoriích ohrožený, silně
ohrožený či kriticky ohrožený, je tím
myšlena jak kategorizace dle vyhlášky
395/1992 Sb., tak kategorizace dle aktuálně
platných červených seznamů
Nelze podat projekt, zahrnující více různých
činností (např. zároveň na mapování a
management)!
III. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ
- Nelze podat projekt, zahrnující více
různých činností dle kapitoly II (např.
zároveň na mapování a management)!
- V případě odůvodněného podezření, že byl
žadatelem jeden projekt účelově rozdělen
na více samostatných projektů s cílem
vyhnout se maximální částce podpory má
vyhlašovatel právo tyto projekty sloučit do
jednoho.
- Realizátor může přihlásit do tohoto
programu maximálně 7 projektů.
- Informace týkající se závazných metodik
jsou k dispozici na www.biomonitoring.cz, v
ostatních případech na
http://biodiverzita.csop.cz, příp. v Kanceláři
ÚVR ČSOP.
- S realizátorem podpořených projektů bude
uzavřena smlouva o dílo. Záloha (50 %
prostředků) bude realizátorovi poskytnuta
na základě zálohové faktury po podepsání
smlouvy, zbývající část prostředků bude
proplacena na základě faktury po předložení
a schválení závěrečné zprávy projektu.
- V případě podpoření projektu se jeho
realizátor smluvně zaváže dodržet všechny
výstupy z projektu, nebude-li zadavatelem
výslovně podpořena pouze část projektu.
- Realizátor plně ručí za dodržení všech
zákonných náležitostí během realizace
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projektu.
- Jako součást závěrečné zprávy bude
vyžadováno minimálně 5 kvalitních
fotografií z realizace projektu (netýká se
projektů na vydávání tiskovin či realizaci
webových stránek).
- Do realizace projektu lze zahrnout náklady
vynaložené od počátku roku 2017.
- Projekt musí být realizován tak, aby
závěrečná zpráva včetně vyjádření
odborného garanta mohla být doručena do
Kanceláře ÚVR ČSOP do 26. listopadu 2017.
Je-li výstupem projektu vydání tiskoviny,
dodá realizátor stanovený počet tiskovin dle
uzavřené smlouvy do konce října 2017.
- V případě podpory projektu zaměřeného
na mapování dříve ověřených krajových
odrůd ovocných dřevin, je povinen
realizátor předat výsledky mapování v
požadovaném formátu dle metodiky
odbornému garantovi nejpozději do 10. října
2017.
- V případě podpory projektu zaměřeného
na péči o genofondové plochy krajových
odrůd ovocných dřevin, je povinen
realizátor předat výsledky inventarizace v
požadovaném formátu dle metodiky
odbornému garantovi nejpozději do 10.
listopadu 2017.
- Při opožděném dodání závěrečné zprávy či
některé její povinné součásti je ČSOP
oprávněn fakturovat penále za prvních pět
pracovních dní zpoždění po 0,5% a za každý
další pracovní den zpoždění 1% z celkové
přidělené částky. Opožděné dodání
závěrečné zprávy či některé její povinné
součásti, stejně jako dodatečné odstoupení
od projektu, bude zohledněno při dalších
výběrových řízeních ČSOP.
- Podané projekty posuzuje z pověření ÚVR
ČSOP Komise ochrany přírody (KOP) ve
spolupráci s odbornými garanty a AOPK ČR.
Na posuzování se podílejí též zástupci
donátorů – MŽP a LČR. 

IV. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU
1) Přihláška projektu
- na závazném formuláři, který je přílohou

tohoto výběrového řízení (ke stažení též na
www.csop.cz).
2) Vlastní projekt
- závazná osnova:
- současný stav řešené problematiky
- charakteristika dosavadní činnosti v
okruhu řešené problematiky
- stručný popis projektu, včetně použité
metodiky, předpokládaného časového
harmonogramu, materiálního a
personálního zabezpečení
- jasně a stručně formulované cíle projektu
- předpokládané výstupy z projektu
- seznam příloh (!)
- povinné součásti projektu specifické pro
jednotlivé činnosti viz kapitola II.
3) Rozpočet
- na závazném formuláři, který je přílohou
tohoto výběrového řízení (ke stažení též na
www.csop.cz)
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní
dotace, granty…), musí být tato skutečnost
vždy uvedena.
4) Povinné přílohy projektu
- viz podrobně u jednotlivých činností –
kapitola II.
- v případech, kdy je k projektům dokládána
výjimka ze zákona 114/1992 Sb. (případně
průkaz ČSO či ČESON), jejímž držitelem je
jiná osoba než osoba zodpovědná za
realizaci projektu či statutární zástupce
podávající organizace, je nutno doložit
písemný souhlas držitele této výjimky či
průkazu s jeho účastí na projektu. Tato
osoba musí realizovat všechny činnosti v
projektu, ke kterým je příslušná výjimka
potřebná!
- akreditované pozemkové spolky nemusí
dokládat vztah k pozemku či souhlas
vlastníka, jestliže příslušné doklady dodaly
již v rámci programu pozemkových spolků –
tento fakt je však nutné v projektu výslovně
uvést! 

Subjekty mimo ČSOP, akreditované
pozemkové spolky a členy Národní sítě
záchranných stanic jsou povinné dále
přiložit:
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- kopie stanov či zřizovací listiny; doklad, z
kterého plyne, kdo je statutárním
zástupcem organizace; kopie smlouvy o
vedení běžného účtu či výpisu z běžného
účtu žadatele (pokud má organizace běžný
účet); doklady, které jsou zveřejněny ve
sbírce listin veřejného rejstříku, lze nahradit
odkazem na tuto sbírku listin
V případě podání více projektů stačí tyto
přílohy 1x. 

V. ZPŮSOB PODÁNÍ
Projekty je možné podávat
a) v digitální podobě - na mailovou adresu
projektybio@csop.cz (tato adresa slouží
výhradně k podávání projektů!). Přihláška,
rozpočet, vlastní projekt i veškeré přílohy
zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve
vlastním textu mailu! Soubory lze zasílat ve
formátech. doc, .rtf, .pdf,…xls nebo .ods.
Soubory týkající se jednoho projektu
posílejte vždy v jedné zásilce.
b) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně
poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR
ČSOP – Dům ochránců přírody, Michelská 5,
140 00 Praha 4.
Uzávěrka podávání projektů je 3. dubna
2017. Pozor! Nejde o termín odeslání
projektů, nýbrž o termín jejich doručení!
Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do
16.00 hod. – v případě, že chcete projekt
doručit osobně po této hodině, je nutné se
individuálně domluvit s koordinátorem
programu či některým jiným zaměstnancem
Kanceláře. Projekty v digitální podobě lze
zasílat až do 24. hodiny.
Projekty doručené po tomto termínu
nebudou do výběrového řízení zařazeny!
Doporučujeme podat projekt s předstihem a
využít možnosti konzultací. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prostředky
na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové
řízení bez náhrady zrušit v případě, že
nebude Ministerstvem životního prostředí
pro rok 2017 vypsáno dotační výběrové

řízení na tzv. koordinační projekty v
ochraně přírody, případně že nebude v
rámci tohoto výběrového řízení podpořen
projekt Ochrana biodiverzity v roce 2017,
podaný vyhlašovatelem.
- Výsledky výběrového řízení budou
zveřejněny na internetových stránkách
www.csop.cz .
Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP
(Martin Třešňák) - tel. 222 516 115, 222
511 494, e-mail: biodiverzita@csop.cz 

>> PŘIHLÁŠKA, PŘÍLOHY zde:
http://www.csop.cz/docs/up/bio-vr2017.doc 
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Blaničtí rytíři plánovali novinky v cestovním ruchu

Ve Vlašimi se dne 3. 2. sešli partneři
národního geoparku Kraj blanických
rytířů, aby společně vyhodnotili loňskou
turistickou sezónu a připravili se na
letošní. 

K úspěchům loňského roku patří např.
rozšíření distribuční sítě turistických
tiskovin. Ze stojanů nejrychleji mizely
Rytířské noviny, Tipy na výlety a naučné
stezky. Kromě vydávání tiskovin Kraj
blanických rytířů podporoval akce pro
podporu návštěvnosti regionu, jako je např.
Zimní běh na Blaník, Blanický cyklorytíř,
Ratměřická hasičská fontána a mnoho
dalších. Nejen turisté, ale zejména místní
obyvatelé kvitují společný elektronický
kalendář akcí, kde najdete vše od
sportovních přes vzdělávací po čistě
turistické akce.
"Myšlenka vytvořit turistickou destinaci
Kraji blanických rytířů vzešla už v roce 2004
z hlav místních lidí, kteří chtěli přivést do
kraje kolem Blaníku nové návštěvníky a
podpořit zdejší region. Tak vznikla
dlouholetá spolupráce mezi místními
obcemi a neziskovými organizacemi. Od té
doby se už hodně změnilo, Kraj blanických
rytířů se rozšířil o Voticko a Zručsko. V roce
2014 se dokonce stal národním geoparkem.
Turistická nabídka se v posledních letech
rozrostla o několik nových expozic,
návštěvnických středisek, stezek a jiných
příležitostí. Pořád ale zůstáváme příjemnou
destinací v tradiční středočeské krajině
ideální pro pohodovou rodinnou dovolenou
nebo prodloužený víkend," řekla Kateřina
Červenková z Českého svazu ochránců
přírody, který program koordinuje.
Jaké novinky chystá Kraj Blanických rytířů
pro letošní sezónu? Chystá se nová
turistická hra se zapojením rozhleden,
pokračovat budou tradiční akce, kde můžete
potkat maskota Blanického rytíře. K nim
přibydou dva pochody, které se nultými
ročníky ověřily v minulém roce. Vylepšení

čeká i naučnou stezku na Blaníku.
Vše o geoparku Kraj blanických rytířů, jeho
turistických cílech a aktivitách můžete najít
na www.blanik.net.
Kateřina Červenková 
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VÍCE NEŽ ČTYŘIKRÁT VĚTŠÍ ZÁJEM O PODPORU

SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V OBLASTECH SE

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝMI LOKALITAMI

03.02.2017: Ministerstvo pro místní
rozvoj ukončilo příjem žádostí ve
výzvách Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) na
podporu projektů zaměřených na
vybudování, rozšíření a vybavení
sociálních podniků. Byl zaznamenán
více než čtyřnásobně větší zájem o
projekty z území obcí s rozšířenou
působností se sociálně vyloučenými
lokalitami, než představuje alokovaná
částka. 

„Těší nás velký zájem o tyto výzvy a ukazuje
se, že podpora v této oblasti je skutečně
potřebná a žádaná. Díky tomuto velkému
zájmu budou s největší pravděpodobností
finanční prostředky našeho programu na
aktivity v oblasti sociálního podnikání v
rámci individuálních výzev zcela vyčerpány.
Nyní začne pečlivý proces hodnocení všech
došlých projektových žádostí, z nichž budou
financovány jen ty nejkvalitnější. Ráda bych
upozornila na možnost financování aktivit v
oblasti sociálního podnikání v tzv.
integrovaných výzvách, které byly vyhlášeny
v lednu 2017 a jejichž alokace přesahuje 1
miliardu korun z Evropského fondu pro
regionální rozvoj,“ říká ministryně Karla
Šlechtová. 

Ve výzvě č. 43 „Sociální podnikání II.“ bylo
předloženo 52 projektů ve finančním
objemu téměř 185 mil. Kč. Objem
předložených žádostí, které začneme
hodnotit, přesáhl alokaci výzvy o 133 mil.
Kč, jedná se tedy o více než tři a půl
násobný převis alokace výzvy. Ve výzvě č.
44 „Sociální podnikání pro sociálně
vyloučené lokality II.“ bylo předloženo 214
projektů ve finančním objemu téměř 742
mil. Kč, jedná se tedy o více než čtyř
násobný převis alokace výzvy. Objem
žádostí tak přesáhl alokaci výzvy o 562 mil.
Kč. Vzhledem k velkému množství projektů
je očekáván o něco delší proces hodnocení,
než jak je tomu u výzev se standardním
zájmem o podporu. 

Aktivity „Sociální podnikání“ a „Sociální
podnikání pro sociálně vyloučené lokality“
jsou zaměřeny na podporu založení nového
sociálního podniku či rozšíření stávajícího
podniku, který doposud nebyl sociálním
podnikem. Dále je možné v již existujícím
sociálním podniku podpořit rozšíření
nabízených produktů a služeb, rozšíření
kapacity sociálního podniku, zavedení
nových technologií či zefektivnění
podnikových procesů. 

Jak bylo uvedeno výše, další alokace pro
podporu sociálního podnikání je vyčleněna v
integrovaných výzvách pro ITI (integrované
územní investice), IPRÚ (integrované plány
rozvoje území) a CLLD (komunitně vedený
místní rozvoj). Informace o těchto výzvách
je k dispozici na webových stránkách IROP
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
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Nemocnice Přerov slavnostně otevřela nový pavilon

magnetické rezonance

Pacienti z Přerova a okolí už nemusí
dojíždět na vyšetření na magnetické
rezonanci do Olomouce či Prostějova.
Nemocnice Přerov, která je členem
skupiny AGEL, slavnostně otevřela zcela
nové pracoviště magnetické rezonance,
které vzniklo v novém samostatně
stojícím pavilonu. Díky tomuto novému
pracovišti dojde ke značnému zkrácení
čekacích dob na vyšetření na mnoha
dalších místech v kraji, což ocení
především samotní pacienti. 

Nová magnetická rezonance v přerovské
nemocnici podstatně zvýší možnosti, rozsah,
kvalitu i komfort realizovaných vyšetření. 

„Sloužit bude pro řadu odborností, mimo
jiné i pro potřeby ortopedického nebo
neurologického oddělení,“ řekla
předsedkyně představenstva
Středomoravské nemocniční Marie
Marsová. 

Nový pavilon magnetické rezonance je
napojen na koridor směřující do
přebudovaného pavilonu radiodiagnostiky,
který byl otevřen v lednu 2016. Náklady na
pořízení moderního diagnostického přístroje
a stavební úpravy dosáhly 42 miliónů korun,
přičemž budova byla pořízena z investičních

prostředků Olomouckého kraje a přístrojové
vybavení v hodnotě 20,5 miliónu korun z
investičních prostředků společnosti
Středomoravská nemocniční. 

„Nově instalované přístrojové vybavení
přispěje ke komfortu pacientů z řad
obyvatel regionu. Těší mě skutečnost, že se
provozování nemocnic Olomouckého kraje
prostřednictvím privátní společnosti, které
funguje zhruba deset let, i přes původní
pochybnosti osvědčilo. Slouží tak za vzor
ostatním krajům, které se při správě svých
zdravotnických zařízení potýkají s
problémy," uvedl Dalibor Horák, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví. 

Magnetická rezonance je velmi moderní
vyšetření, které nepracuje na principu
rentgenových paprsků, ale využívá velmi
silného magnetického pole. Jedná se o
bezpečné vyšetření, které dokáže snímkovat
strukturu orgánů do nejmenších detailů. 

„V současné době patří mezi nejsložitější a
nejdražší způsoby vyšetření. Hlavní výhodou
metody vůči ostatním zobrazovacím
metodám v radiodiagnostice je vyšší
schopnost rozlišení jednotlivých složek
měkkých tkání, bez možného škodlivého
ionizujícího záření. Předpokládáme, že
ročně by vyšetřením pomocí magnetické
rezonance mohlo projít zhruba 3 tisíce
pacientů,“ sdělila primářka
radiodiagnostického oddělení Nemocnice
Přerov Romana Tarnoczy s tím, že vyšetření
na magnetické rezonanci je podobné jako na
CT. To však nenahrazuje, ale spíše
doplňuje. 

Pro svůj diagnostický přínos se vyšetření
pomocí magnetické rezonance stalo zcela
běžnou metodou, která by neměla chybět ve
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spektru vyšetřovacích metod. Díky
magnetické rezonanci se dnes zefektivnila
diagnostika v řadě medicínských oborů -
neurologii, ortopedii, pediatrii,
traumatologii, onkologii a dalších oborech. 

„Použitím magnetické rezonance se zlepšuje
časná diagnostika především nádorových
onemocnění, onemocnění páteře, kloubů,
mozku, cév atd.,“ doplnila primářka
Tarnoczy. 

Nové pracoviště magnetické rezonance je v
přerovské nemocnici součástí
radiodiagnostického oddělení, na kterém
provedou zdravotníci každoročně na 37 tisíc
rentgenovýchdiagnostickýchvyšetřenínebo
téměř 11 tisíc sonografických vyšetření. 
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Obce se opět stanou organizátory veřejné služby. Jak

na to?

SMS ČR sklízí první plody nedávno
uzavřeného memoranda o spolupráci s
Úřadem práce ČR. Zaváděnou novinkou
je pro obce veřejná služba, o níž jsme
jednali 24. ledna. Nyní přinášíme
podrobnosti. 

Od 1. února 2017 je účinná novela zákona o
hmotné nouzi, která vrací „do hry“ veřejnou
službu. Ta by měla osoby pobírající dávky v
hmotné nouzi motivovat k aktivitě. Aktivita
bude spočívat v přijetí pracovního poměru
na obci prostřednictvím veřejně
prospěšných prací, zapojením se do aktivit
organizovaných úřady práce – rekvalifikace,
kurzy apod. a pak také do institutu veřejné
služby.
Základní mantinely veřejné služby jsou
nastaveny takto:
Při 20 odpracovaných hodinách měsíčně pro
obec v rámci veřejné služby získá osoba
finanční pomoc ve výši životního minima
(nejnižší finanční pomoc od státu je tzv.
existenční minimum),
při 30 odpracovaných hodinách měsíčně
získá osoba dalších 605 Kč navíc,
na výkon veřejné služby se budou uzavírat
obdobné Dohody jako u veřejně
prospěšných pracích,
žádosti budou zveřejněny na portálu Úřadu
práce,
obec bude muset mít pojištění odpovědnosti
za tyto osoby, ale měla by tam být možnost
refundace těchto nákladů,
Úřad práce bude poskytovat jednotný
příspěvek na osobní ochranné pomůcky, a to
pro dělnické profese ve výši 1 000 Kč a pro
ostatní ve výši 500 Kč,
v rámci veřejné služby je možné získat
koordinátora veřejné služby zaměstnaného
prostřednictvím veřejně prospěšných prací,
dávka na dojíždění pro veřejnou službu je
možná, avšak jen zcela výjimečně,
dohoda o veřejné službě bude uzavírána na

2 roky a z veřejné služby lze přejít do
režimu veřejně prospěšných prací,
příspěvek na veřejně prospěšné práce se od
1. 1. 2017 zvyšuje pro podporované skupiny
na částku 15 000 Kč. 

Mgr. Radek Brázda,
předseda PS SMS ČR pro sociální záležitosti
obcí 
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Obnova památek 2017 střechy historických budov

6. 2. 2017 Propamatky.info: Jedna z
exkurzí zavede účastníky konference
také do Obecního domu na náměstí
republiky. Jedna z exkurzí zavede
účastníky konference také do Obecního
domu na náměstí republiky. | Foto:
Stepkonicek - Wikimedia Commons |
Licence: CC-BY-SA 3.0 PRAHA | Ve
dnech 14.–15. března se uskuteční 17.
ročník konference Obnova památek,
tentokrát na téma střech historických
budov. Přednášky si účastníci setkání
vyslechnou 14. března na Masarykově
koleji, exkurze mohou absolvovat
následující den. 

Konference je pořádána ve spolupráci s
Národním památkovým ústavem, Fakultou
architektury ČVUT v Praze a Českým
národním komitétem ICOMOS. Přihlášky je
možné zasílat do 3. března nebo do naplnění
kapacity sálu. Pouze při platbě do 17. února
získají zájemci odbornou publikaci k tématu
konference zdarma. 

Program přednášek:
Zahájení | Ing. Petr Dolejš, STUDIO AXIS
Úvodní vystoupení | Ing. arch. Naděžda
Goryczková, Národní památkový ústav,
generální ředitelka
Zásady péče o historické střechy | Prof. Ing.
arch. akad. arch. Václav Girsa, Fakulta
architektury ČVUT v Praze, prezident
Českého národního komitétu ICOMOS
Historické střechy a jejich krytiny,
prozatímní opravy střech | Ing. Alfréd
Schubert, autor řady metodických publikací
Národního památkového ústavu
Detaily historických střech | Ing. arch. Miloš
Solař, Ph.D., Národní památkový ústav
Příklady úspěšných i neúspěšných realizací |
Pavel Jerie, Národní památkový ústav,
vedoucí oddělení garantů národních
kulturních památek
Břidlice jako střešní krytina | Richard
Mlýnek, soudní znalec

Příklady historické střešní krytiny z
Pražského hradu | Ing. arch. Petr Chotěbor,
CSc., Kancelář prezidenta republiky, Odbor
památkové péče
Klempířské prvky historických střech | Ivan
Houska, pasířství
Znojemsko – střechy – pohled zvenku na
historické pálené krytiny některých
památkově chráněných objektů | Ing.
Miroslav Fuchs, autorizovaný inženýr
specializující se na opravu památek
Památková korekce střešního pláště hradu
Grabštejn | Ing. arch. Miloslav Hanzl,
autorizovaný architekt specializující se na
opravu památek
Střechy a jejich krytiny ve sbírkách
Národního technického muzea | Mgr. Jakub
Chaloupka, Národní technické muzeum v
Praze, kurátor sbírky stavitelství 

Program exkurzí:
Účastníci konference se ve středu 15.
března mohou těšit na dvě exkurze.
Průvodce Pavel Jerie z Národního
památkového ústavu nejprve v 10 hodin
zavede zájemce na prohlídku krovů i
reprezentačních prostor Obecního domu.
Účastníci si užijí i výhledy z teras Obecního
domu na okolní střechy. Odpolední exkurze
ve 13 hodin si bude všímat pražských střech
od Lorety k Pražskému hradu. Z kapacitních
důvodů se lze zúčastnit pouze jedné
exkurze. Délka exkurzí bude přibližně 1–1,5
hodiny. 

Více informací o programu, přihlášku a
ceník naleznete na stránkách pořadatele,
kterým je společnost STUDIO AXIS. Další
informace o pořadateli jsou k dispozici na
portálu v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním
partnerem konference je portál
PROPAMÁTKY. 
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Ministerstvo zemědělství spustí dotační program pro

demonstrační farmy, zájemci již mohou posílat

projekty

Tisková zpráva – Celkem 30 milionů
korun plánuje Ministerstvo zemědělství
vyplatit v následujících třech letech
farmám, které budou ostatním
zemědělcům sloužit jako ukázkové.
Každá z vybraných demonstračních
farem bude moci žádat až o milion
korun ročně. Peníze poslouží například
na individuální a skupinové konzultace
či pořádání dnů otevřených dveří. 

Demonstrační farmy budou ostatním
zemědělcům poskytovat poradenství a
názorné ukázky ucelených postupů
udržitelných způsobů hospodaření. V
letošním roce se projekt zaměří především
na péči o půdu. 

Zájemci, kteří se chtějí do programu zapojit,
musí nejpozději do 26. února odevzdat
projekt s plánem činnosti na následující tři
roky. Odborná komise, tvořená zástupci
Ministerstva zemědělství, univerzit,
výzkumných ústavů a nevládních
neziskových organizací, pak vybere farmy,
které budou moci požádat o finanční
podporu. 

Podporovány budou především subjekty,

které jsou ve svém oboru nositeli nových
poznatků a inovací, jejichž osevní postupy i
technologie odpovídají standardům dobrého
zemědělského a environmentálního stavu
(DZES) a jsou v souladu s národní
legislativou. 

Letos se projekt zaměří na ochranu půdy,
demonstrační farmy budou prezentovat
především postupy a technologie snižující
degradaci půdy, zejména vodní a větrnou
erozi, nadměrné utužování půdy nebo
úbytek organické hmoty v půdě. Vybrané
farmy budou poskytovat individuální či
skupinové konzultace nebo pořádat dny
otevřených dveří. 

Maximální roční výše podpory je 1 mil. Kč
na žadatele, tj. demonstrační farmu. Pro rok
2017 je alokovaných 5 mil. Kč, na rok 2018
je plánovaných 10 mil. Kč a 15 mil. Kč na
rok 2019. 

Podrobný postup k podávání projektů
Demonstračních farem včetně stanovení
podmínek je uveden ve Výzvě, která je
zveřejněná na stránkách MZe: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narod
ni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/
vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1.html
 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Nová pravidla v zařízeních školního stravování

Pracovní skupina SMS ČR pro školství,
sport a kulturu v závěru letošního ledna
uplatnila sérii připomínek k
požadavkům na školní stravování. Jejich
obsah napoví, co mohou v blízké
budoucnosti očekávat školní jídelny… 

Na základě pravidelného legislativního
monitoringu legislativních návrhů
uplatnilo SMS ČR 20. ledna připomínky
k návrhu novely vyhlášky MŠMT č.
107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších předpisů. Novela
plánuje zavést následující změny: 

1. Návrh vyhlášky rozšiřuje okruh osob
oprávněných k posuzování a schvalování
receptur pro dietní stravování. 

V současné době výběr potravin, receptur,
sestavení jídelního lístku a způsob přípravy
jídel vydávaných v rámci dietního stravování
provádí nutriční terapeut. Školy se dnes
nezřídka potýkají s vysokou cenou za
kontroly receptur. Novela rozšiřuje okruh
osob, které mohou tuto činnost provádět o
lékaře se specializovanou způsobilostí a
lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v
oborech dětského lékařství, endokrinologie,
gastroenterologie, diabetologie aj. 

Toto opatření vítáme. Trvale upozorňujeme
na náklady, které povinnost schválení
dietních receptur formou konzultace s
vybranými specialisty přináší. Řada
vedoucích jídelen tyto kontroly a náklady
považuje za zcela umělé, a nic nepřinášející.
Na školy je tak kladen další výdaj, který jsou
povinny nést. 

2. Novela omezuje vybírání záloh na stravné
maximálně na jeden měsíc dopředu. Tímto
opatřením mají školská stravovací zařízení
zlepšit dostupnost školní stravovací služby
strávníkům ze sociálně slabších rodin. 

SMS ČR se k tomuto bodu sice staví
principiálně kladně, ovšem nejsme
přesvědčeni, že toto opatření dosáhne
vytyčeného cíle, tj. povede ke zlepšení
dostupnosti stravování strávníků ze sociálně
slabších rodin. 

V návaznosti na uveřejnění
připomínkovaného znění novely provedlo
SMS ČR průzkum mezi svými členy –
obcemi z různých krajů ČR. Z výsledků
našeho šetření vyplývá, že školská zařízení
pro tuto skupinu strávníků žádné bariéry
dostupnosti stravování nevytvářejí; naopak
často stravování nejprve poskytnou, a
teprve poté upozorní na případnou dlužnou
částku a úhradu vymáhají. Zastáváme proto
názor, že vhodnějším opatřením, které by
přineslo reálné výsledky, by bylo posílení
sociální práce v této skupině strávníků a
jejich rodičů a nalezení mechanizmu cílené
podpory ze strany státu. 

SMS ČR usiluje o to, aby se školy mohly
věnovat především vzdělávání a nebyly na
ně přenášeny problémy spojené s realizací
sociální politiky, které škola, nebo její
zřizovatel nemohou řešit. 

3. S účinností od 1. ledna 2018 návrh
vyhlášky počítá s minimálním počtem
pracovních míst v zařízeních školního
stravování. Hlavním důvodem, které MŠMT
vede k této úpravě, jsou značné rozdíly v
personálním obsazení zařízení školního
stravování mezi kraji. 

Pracovní skupina SMS ČR pro školství a
sport potvrzuje, že současný stav počtu
nepedagogických pracovníků v zařízeních
školního stravování je nižší, než standard,
který je nyní nastavován. Důvod existujících
rozdílů mezi jednotlivými kraji však
spatřujeme v celkově nízké finanční alokaci
pro tuto část regionálního školství, nikoliv v
záměrně vytvářených mezi-krajových
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rozdílech. 

Jako vhodnější a systematičtější nástroj k
personální stabilizaci oboru školního vidíme
v navýšení finančních prostředků pro
nepedagogické pracovníky. Jsme
přesvědčeni, že námi navržené řešení by
vedení škol dalo možnost reagovat na
personální potřeby pružněji a adekvátněji
konkrétní situaci. 

Šetření provedené v řadách našich členů
ukázalo, že v případě realizace navržené
úpravy dojde k nutnosti navýšit personální
kapacity na úrovni školního stravování ZŠ a
MŠ o cca 10%. Upozorňujeme, že
predikovaný dopad 50 mil. Kč na veřejné
rozpočty rovněž nemusí být konečným.
Částku 50 mil. Kč považujeme za rozpočtově
významnou, zejména pokud by dané
navýšení nesly ze svých zdrojů školy nebo
jejich zřizovatelé. Bylo by vhodné, aby tyto
výdaje byly kryty navýšením normativů. 

Vypořádání připomínek proběhne zřejmě až
v březnu letošního roku. S návrhem se naše
sdružení ztotožňuje pouze za předpokladu,
že dojde k navýšení vyvolaných mzdových
prostředků ze strany MŠMT. 

Oldřich Vávra, předseda PS SMS ČR pro
školství, sport a kulturu 

(redakce Nela Brožková) 
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Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam

organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené

potraviny

Tisková zpráva – Obchodníci, kteří
chtějí vyřazené, avšak bezpečné
potraviny darovat na charitativní účely,
mají nově k dispozici seznam
oprávněných příjemců těchto potravin.
Na seznamu je nyní 56 neziskových
organizací z celé republiky, další se
mohou přihlásit. 

„Snažíme se dlouhodobě snižovat plýtvání
potravinami. Díky novele zákona o
potravinách mohou výrobci a prodejci
charitám věnovat potraviny, které mají
například deformované obaly nebo špatnou
velikost písma na obale, ale pro konzumaci
jsou stále bezpečné,“ řekl ministr
zemědělství Marian Jurečka. 

Seznam organizací, kterým mohou
obchodníci potraviny darovat, zveřejnilo
Ministerstvo zemědělství. Mimo
potravinových bank jsou to především
oblastní charity, ale například i jeden
hospic. Další neziskové organizace, které
chtějí potraviny přerozdělovat potřebným,
se mohou přihlásit (viz. Příloha). 

Omezit plýtvání potravinami se MZe snaží
již několik let. V loňském roce poprvé

spustilo dotační program na podporu
činnosti potravinových bank a dalších
charitativních organizací. Celkem 30
milionů korun bylo určených na
rekonstrukci a výstavbu skladů, jejich
provoz nebo na mzdy zaměstnanců. Letos
plánuje MZe na tyto účely stejnou částku. 

Seznam oprávněných příjemců darovaných
potravin je uveden v příloze tiskové zprávy. 

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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PODPORA OBNOVY VENKOVA

Projekt předpokládá, že tento výběr
bude proveden experty ve spolupráci se
Spolkem pro obnovu venkova ČR (dále
jen „SPOV ČR“) a schválen jeho
předsednictvem. 

VÝBĚR OBCÍ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU 

Podle projektu má být výběr obcí
zapojených do projektu proveden tak, aby:
• pokryl více krajů;
• zahrnul obce různých velikostí (do 500
obyvatel, 500-1000 obyvatel, nad 1000
obyvatel);
• zahrnul obce v různých fázích
dosavadního plánování (bez koncepce,
inovace koncepce, nové zpracování);
• zohlednil obce mající odloučené místní
části;
• zohlednil území s památkovou ochranou;
• preferoval obce, které prokážou ochotu a
zájem zařadit do svých strategií opatření k
realizaci místní rodinné politiky;
• preferoval obce, které prokážou ochotu a
zájem k místnímu řešení problematiky
sociálního vyloučení. 

Projekt předpokládá, že tento výběr bude
proveden experty ve spolupráci se Spolkem
pro obnovu venkova ČR (dále jen „SPOV
ČR“) a schválen jeho předsednictvem. 

Výzva k podávání žádostí o zařazení do

projektu byla zveřejněna na webu SPOV ČR
(www.spov.org) 30. listopadu 2016 a ve
Zpravodaji venkova 10/2016 SPOV ČR a
Národní sítě místních akčních skupin ČR s
termínem podání žádostí do 6. ledna 2017. 

Celkem bylo podáno 34 žádostí obcí o
zapojení do projektu. 

Návrh výběru obcí připravil řešitelský tým
podle výše uvedených podmínek ve dvou
kolech:
• v prvním kole 20. ledna 2017 předběžně
vybral 20 obcí a 3 náhradníky, které požádal
o další relevantní informace;
• v druhém kole po jejich doplnění navrhl na
schůzi SPOV ČR 7. února 2017 konečný
výběr 20 obcí a specifické zapojení města
Žlutice, na jehož území se nachází městská
památková zóna a sociálně vyloučená
lokalita, do projektu. Město již samo
zahájilo práce na svém strategickém
dokumentu, má však zájem o metodickou a
odbornou podporu řešitelského týmu
projektu. Řešitelský tým má sám zájem o
využití zkušeností z přípravy tohoto
dokumentu města Žlutice pro další výstupy
projektu. 

K výběru obcí zapojených do projektu
přijalo předsednictvo SPOV ČR 7. února
2017 toto usnesení: 

Předsednictvo SPOV ČR
s c h v a l u j e
a) specifické zapojení města Žlutice do
projektu „Podpora obnovy venkova pomocí
strategického řízení“ (dále jen „projekt“);
b) výběr obcí, se kterými uzavře SPOV ČR
dohodu o spolupráci na projektu s
ujednáním o finančním podílu obce: 

Kraj Okres Název obce Statut
Jihomoravský Znojmo Bohutice obec
Jihomoravský Vyškov Topolany obec
Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou
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Čermná nad Orlicí obec
Liberecký Jablonec nad Nisou Koberovy
obec
Moravskoslezský Nový Jičín Albrechtičky
obec
Moravskoslezský Opava Darkovice obec
Moravskoslezský Opava Větřkovice obec
Olomoucký Přerov Bělotín obec
Olomoucký Přerov Tučín obec
Olomoucký Přerov Veselíčko obec
Pardubický Pardubice Horní Ředice obec
Plzeňský Plzeň-sever Nečtiny obec
Plzeňský Rokycany Zvíkovec obec
Středočeský Nymburk Dymokury obec
Středočeský Kladno Vraný městys
Ústecký Teplice Měrunice obec
Vysočina Havlíčkův Brod Havlíčkova Borová
městys
Vysočina Žďár nad Sázavou Radňoves obec
Zlínský Vsetín Lačnov obec
Zlínský Uherské Hradiště Tupesy obec

Za řešitelský tým:
Ing. arch. Jan Florian
projektový manažer 
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Termín příjmu žádostí o stanice integrovaného

záchranného systému v IROP bude zkrácen

09.02.2017: Ministerstvo pro místní
rozvoj vydalo aktualizaci výzvy
Integrovaného regionálního operačního
programu, která se týká podpory na
stanice integrovaného záchranného
systému (IZS). Příjem žádostí bude
zkrácen o 10 měsíců. Důvodem je počet
žádostí o podporu, který již nyní
převyšuje alokaci celé výzvy. 

Průběžná výzva č. 36 Stanice IZS byla
vyhlášena 10. 6. 2016 s plánovaným
termínem ukončení dne 31. 12. 2017,
nicméně Řídicí orgán IROP rozhodl o jejím
zkrácení, neboť došlo k převisu
předložených žádostí nad alokací výzvy, pro
kterou bylo z evropských fondů vyčleněno
1,78 mld. Kč. Výzva k předkládání
projektových žádostí tak bude ukončena k 8.
3. 2017. 

K 6. 2. 2017 bylo do výzvy č. 36 předloženo
83 žádostí o podporu s kumulativní částkou
1,89 mld. Kč z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, čímž byla alokace výzvy
překročena o 6 %. Řídicí orgán IROP v
případě zájmu o tuto výzvu doporučuje,
vzhledem k průběžnému hodnocení
zaregistrovaných projektů, podat případnou
žádost o podporu v co nejkratší možné době.
Potvrzuje se tak pravidlo, že se s

předložením žádosti o podporu nevyplácí
čekat na poslední chvíli.
V rámci dosud předložených žádostí o
podporu ŘO IROP eviduje 8 projektů
směřujících k podpoře Hasičského
záchranného sboru ČR, 5 projektů krajské
zdravotnické záchranné služby, 1 projekt
Policie ČR a 69 projektů jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí. 

Více informací o výzvě naleznete na
stránkáchIROP:https://www.strukturalni-fo
ndy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-
c-36-Stanice-IZS 

Kontakty pro média:
Veronika Vároši
Ředitelka odboru komunikace MMR
E-mail: veronika.varosi@mmr.cz 
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Ukliďme Pošembeří Ukliďme Česko

Region Pošembeří o.p.s. vyhlašuje již
sedmý ročník akce „Ukliďme
Pošembeří“, která se uskuteční ve
dnech 17. 3. - 10. 4. 2017 a akce je
součástí do kampaně „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“. 

O co jde? Akce je ryze dobrovolnická a je
zaměřena na úklid veřejných prostranství v
našem regionu Pošembeří (http://www.pose
mberi.cz/modules/mapy/poi.php?lang=cs&w
eb=posemberi_&active=125).Úklidprobíhá
ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody v rámci celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek v našem okolí.
Do této akce se každoročně zapojují obce,
školy, školky, neziskové organizace, řada
spolků, firem a jednotlivců. V loňském roce
se do akce zapojilo 76 organizací!
Jen pro zajímavost. Pokud spočítáme
ekonomickou hodnotu realizované akce, tak
se dostaneme na bezmála 500.000 Kč.
• Průměrná doba úklidu trvala cca 3 hodiny.
• V roce 2016 se úklidu zúčastnilo 2796
osob, z toho 2000 dětí do 15 let.
• Zhodnocení práce osob nad 15 let (796
osob) při započtení mediánu hrubé mzdy
144,96 Kč z roku 2016 tudíž vychází na cca
346.164 Kč.
• Uložení 145 tun nalezeného odpadu
vychází na 123.250 Kč.
• Likvidace 280 ks pohozených pneumatik
na 14.000 Kč.
Orientační hodnota dobrovolnické akce se
tak pohybuje okolo 483.414,48 Kč. A to už je
zajímavé číslo.
Význam organizace této dobrovolnické akce
podtrhuje již potřetí získané ocenění pro
Region Pošembeří o.p.s od Nadačního fondu
Veolia, generálního partnera akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ za rok 2016. 

Připojte se k nám i v roce 2017 a změňte
své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se na

www.posemberi.cz – Další aktivity –
Ukliďme Pošembeří 2017 nebo Facebook.
Následně napište na email:
mannova@posemberi.cz nebo volejte na
telefonní číslo: 727 946 341. Zde se dozvíte,
zda ve Vašem okolí existuje skupina, ke
které se můžete připojit nebo můžete udělat
skupinu vlastní. Můžete také navrhnout
lokalitu, která potřebuje vyčistit od
odpadků. Prospějete tím dobré věci. 

V současnosti patří úklid Pošembeří k
nejvýznamnějším akcím svého druhu v
České republice a nemohl by fungovat bez
našich partnerů z předchozích ročníků:
Český svaz ochránců přírody, firmy ACÚ –
Auto Centrum Úvaly s.r.o., Alufix Bohemia
s.r.o., Technické služby města Český Brod,
město Český Brod, EKO-KOM a.s., obec
Radim, Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje (cestmistrovství Český
Brod, Mochov a Říčany), KARMA Český
Brod a.s., Železářství, domácí potřeby –
Martin Hlávka. Doufáme, že nám i nadále
zachováte svou podporu. Moc si toho
vážíme a děkujeme!
Stále nám chybí pytle, rukavice, drobné
odměny pro děti, bezpečnostní vesty,
občerstvení aj. A tak HLEDÁME DALŠÍ
PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY!
Můžete se zapojit formou věcných darů,
služeb a finanční podpory akce zaslané na
účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 7. ročníku proběhne v
květnu 2017 a o všem vás budeme
informovat v průběhu dubna 2017 na našich
webových stránkách, atd.
Pro letošní ročník „Ukliďme Pošembeří“
vyhlašujeme 3 nové soutěže v kategorii:
nalezená kuriozita, foto nebo video z akce a
pro kolektivy ZŠ a MŠ nápadité foto nebo
video z akce.
BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME. POJĎTE S
NÁMI DO TOHO! 
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Bezpečnostní rada kraje řešila na svém prvním

zasedání také ptačí chřipku

Žijeme v bezpečném kraji. Vyplývá to z
úterního a zároveň prvního letošního
zasedání Bezpečnostní rady Jihočeského
kraje, která projednávala zajištění
bezpečnosti a připravenost kraje na
řešení mimořádných událostí a
krizových situací. Složky integrovaného
záchranného systému (IZS) jsou díky
pravidelným cvičením velmi dobře
připraveny 

Policie zkonstatovala, že loňský rok bylo
spácháno méně trestných činů a zároveň se
zvýšila jejich objasněnost. Dopravní nehody
si vyžádaly menší počet obětí a klesá také
počet těžce zraněných osob. Bezpečnostní
rada projednala aktuální situaci ptačí
chřipky v ČR a Jihočeském kraji. Hejtman
Jihočeského kraje Jiří Zimola upozornil na
mimořádné pracovní nasazení zaměstnanců
krajské veterinární správy, policie a hasičů
při likvidaci nákazy ptačí chřipkou. „Všem
složkám IZS, které pomáhají zajišťovat
bezpečnost našich obyvatel, patří veliký
dík," uzavřel Zimola. Pokud nebude nic
mimořádného, další zasedání Bezpečnostní
rady JčK je plánováno na měsíc červen. 
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Zemědělští výzkumníci mají šanci vyhrát cenu.

Ministerstvo zemědělství právě spustilo dvě veřejné

soutěže

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo
soutěž pro mladé vědecké pracovníky do
35 let a také soutěž o nejlepší
realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v
roce 2017. Od dneška se mohou
přihlásit na stránkách MZe a České
akademie zemědělských věd. 

O cenu se mohou ucházet autoři výzkumu
finančně podporovaného Ministerstvem
zemědělství, který je zaměřený například na
hledání metod k odhalování falšování
potravin, inovaci technologických postupů,
složení potravin a kontrolu kvality s
ohledem na zdravou výživu. Vědci mohou
rovněž podat přihlášku s výsledkem
výzkumu, který se zabývá biologickým a
produkčním potenciálem zemědělských
plodin a hospodářských zvířat, technologií
chovu, využitím zemědělských komodit pro
nepotravinářské účely nebo optimálním
hospodařením s vodními a půdními zdroji a
zlepšením ochrany zemědělského
a lesního půdního fondu. 

Výzkumníci se mohou do soutěže přihlásit s
původní vědeckou prací publikovanou
v odborném časopise, patentem nebo jiným
výsledkem chráněným podle zvláštních
právních předpisů (např. nová odrůda nebo

plemeno), softwarem, prototypem,
technologií nebo certifikovanou metodikou. 

Ocenění se autorům prací uděluje v každé
soutěži ve formě finanční odměny ve výši: 

1. cena – 70 000,- Kč 

2. cena – 50 000,- Kč 

3. cena – 30 000,- Kč 

Návrhy na ocenění bude možné podávat do
24. 3. 2017. Výsledky vyhlásí ministr
zemědělství tradičně na veletrhu Země
živitelka v Českých Budějovicích.
Podrobnosti k soutěži najdete na stránkách
Ministerstva zemědělství: 

[http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-
a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-
zemedelstvi-za-nejlepsi-2.html
]
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-
a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/cena-ministra-
zemedelstvi-pro-mlade-3.html 
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Jak správně značit potraviny?

Přijďte na bezplatný seminář s
Regionální potravinou. Podrobnosti v
přiložené pozvánce. 

Závazné přihlášky na akci zasílejte na email:
svobodova@foodnet.cz s uvedením jména,
příjmení a společnosti, společně s vybraným
termínem a místem konání. 

(maximální kapacita míst je omezena) 

SEMINÁŘ JE ZCELA BEZPLATNÝ 

Informace o soutěži Regionální potravina
naleznete na www.regionalnipotravina.cz
¨
PROGRAM:
http://eagri.cz/public/web/file/520347/pozva
nka_seminare_RP_2017.pdf 
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MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty

na boj se suchem či smogem

Začíná příjem žádostí v Národním
programu Životní prostředí na tzv.
ekoinovace. Chytré nápady – projektové
náměty, které pomohou například lépe
čelit suchu, povodním, smogu či
neefektivnímu využívání odpadů, bude
Státní fond životního prostředí ČR
přijímat do konce června letošního
roku. O dotace se mohou hlásit obce,
kraje, ale také vysoké školy či veřejné
výzkumné instituce ad. Připraveno je
pro ně celkem 100 milionů korun. 

„Naše nová výzva cílí na rozvoj konceptu
chytrých obcí a měst, s nímž jsme začali v
loňském roce a jehož cílem bylo povzbudit
obce k přípravě chytrých a inovativních
projektů v oblasti nakládání se srážkovými a
odpadními vodami. Letos se chceme
posunout ještě o krok dál a otevřít dveře
inovacím, které budou znamenat přínos i
pro další oblasti životního prostředí.
Hledáme inovativní, průkopnické projekty,
které využívají jiné než tradiční technologie.
Chceme, aby pilotní projekty, které ve výzvě
uspějí a jejichž přínos bude ověřen, byly
následně přenášeny do běžné praxe.
Konkrétně by se měly zaměřit na řešení
současných naléhavých výzev spojených
např. se suchem, povodněmi, klimatickou
změnou, smogem, odpady apod. Zaměření

výzvy je opravdu široké a jsem velmi
zvědav, s jakými inovativními nápady
žadatelé přijdou,“ prozrazuje náměstek pro
fondy EU a dobrovolné nástroje Jan Kříž. 

„Projektové náměty s návrhem nových
postupů a technologií se mohou věnovat
například hospodaření s vodou, sběru a
nakládání s odpady, zlepšení ovzduší,
využívání obnovitelných zdrojů energie nebo
optimalizaci dopravy,“ dodává náměstek
Kříž. 

Podporu získají pouze projekty, které
využívají techniku či metodu, jež není běžně
používána na území České republiky a která
nabízí potenciální přínos v oblasti životního
prostředí. 

Úspěšní žadatelé mohou na své chytré
projekty získat dotaci až 75 % z celkových
způsobilých výdajů, maximálně až 50
milionů korun. Výzva je dvoukolová.
Projektové náměty mohou zájemci posílat
na Státní fond životního prostředí ČR od 13.
února do 30. června 2017. 

„Žadatelé nejprve předloží své projektové
návrhy, které posoudí odborná expertní
komise jmenovaná ze zástupců Ministerstva
životního prostředí, Státního fondu
životního prostředí ČR a z řad nezávislé
odborné veřejnosti. Komise z přihlášených
záměrů vybere projekty, které doporučí k
podpoře. Fond následně písemně vyzve
úspěšné předkladatele k podání žádosti o
dotaci,“ upřesňuje Petr Valdman. 

Výzva je určená pro obce, kraje a městské
části hlavního města Prahy, organizační
složky státu a státní příspěvkové
organizace, svazky obcí, ale i příspěvkové
organizace územních samosprávných celků,
obecně prospěšné společnosti založené
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městem nebo krajem ad. 1. 

Dokumenty k výzvě č. 2/2017. 

Poznámky: 

1 Projekty mohou podávat dále spolky a
pobočné spolky založené obcí či krajem,
veřejné výzkumné instituce, vysoké školy,
akciové společnosti vlastněné z více než 50
% obcí či krajem a společnosti s ručením
omezeným vlastněné z více než 50 % obcí či
krajem. 

Kontakty pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz 

Lucie Früblingová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Tel.: +420 733 142 625
E-mail: komunikace@sfzp.cz 
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Obce ze SMS ČR rokují s kraji o rozvoji venkova

SMS ČR navazuje kontakty s novým
vedením krajů s cílem posílit postavení
venkova. Jednání probíhají i na půdě
Středočeského kraje. Témat je řada: od
financování až po dostupnost zdravotní
péče. 

Sdružení místních samospráv
Středočeského kraje vedené Petrem
Haladou zahájilo s novým krajským vedením
seminářů, které jsou zacíleny na starosty
obcí. Již krátce po volbách do krajských
zastupitelstev proběhl 1. prosince seminář
zástupců SMS ČR s novou hejtmankou a
členy rady Středočeského kraje, které se
zúčastnilo 110 starostek a starostů. Paní
hejtmanka přislíbila mj. otevřenou
komunikaci s úřadem a další schůzku v
lednu 2017.
Již od počátku prosince pak pod taktovkou
krajského předsedy Petra Halady započala
jednání s jednotlivými radními. Jako první v
pořadí proběhla schůzka zástupců SMS ČR
s radním Martinem Kupkou. Byla dohodnuta
spolupráce v oblasti zdravotnictví, o které
vás budeme dále informovat. Členské obce
byly vyzvány, aby zaslaly své připomínky k
tématu zdravotnictví ve Středočeském kraji.
6. prosince pokračovalo jednání s radním
Ivo Šancem, který přislíbil spolupráci v
oblasti životního prostředí, stejně jako účast
na seminářích a zastoupení starostů v
komisích životního prostředí. 15. prosince
se pak uskutečnilo jednání s radním Janem
Skopečkem, na kterém byla projednána
problematika regionálního školství, podpora
investic do školství ve Středočeském kraji a
podpora sportu a volnočasových aktivit. Na
schůzce 13. ledna 2017 proběhlo setkání s
náměstkem hejtmanky financí Gabrielem
Kovácsem. Diskutovaná témata byla
zejména integrovaná doprava, dopravní
obslužnost pro středočeské školy (podpora
od kraje), zachování pošt, kontinuální
spolupráce kraje a čerpání evropských
dotací pro malé obce apod.

Série aktivit dále pokračovala 10. ledna
schůzkou s radní Jaroslavou Němcovou, kde
SMS ČR projednávalo možnosti podpory
organizací pracujících na venkově v sociální
oblasti. Dále se hovořilo síti krajských
organizací sociálních služeb, o možné
podpoře budování domů pro seniory v
obcích. V neposlední řadě se 10. ledna také
uskutečnila schůzka s náměstkem Vítem
Rakušanem, kterého jsme požádali o
podporu rozvoje cestovního ruchu ve
Středočeském kraji. Diskuse se rovněž vedla
v otázkách možností podpory IZS. Maraton
jednání pokračoval 13. ledna radním
Martinem Macháčkem, dlouholetým
ondřejovským starostou, na téma krajských
investic, výběrových řízení a rozvojových
fondů. 17. ledna proběhlo setkání s radním
pro kulturu Danielem Markem, kde byla
dohodnuta spolupráce v oblasti kultury.
Diskutovaná témata byla zejména navýšení
fondu kultury pro možnost zvýšeného počtu
žadatelů dotací, podpora živé kultury a
spolků apod. Jednání 18. ledna s radním
Věslavem Michalíkem se týkalo tématu
„fondy Středočeského kraje“ a podpora obcí
v okrajových oblastech Středočeského kraje.
Na závěr jmenujme jednání proběhnuvší 24.
ledna se zástupci Spolku pro obnovu
venkova s vedoucím kanceláře hejtmanky
Středočeského kraje Ing. Šubertem, kde se
diskutovalo zejména o soutěži Vesnice roku,
vytvoření pracovní skupiny hejtmanky pro
venkov Středočeského kraje, možné
pravidelné schůzky starostů s vedením
kraje, zlepšení metodické kontroly kraje
(např. v oblasti auditu) a mnohé další.
Jak je patrné z předchozího podrobného
výčtu, středočeský venkov může potkat řada
změn. Obce nyní mají velkou příležitost, jak
více participovat na jejich utváření. SMS ČR
Středočeského kraje se bude i nadále snažit
hájit zájmy středočeských obcí a tlumočit
reálné problémy spolu s návrhy, jak je
efektivně řešit.
Petr Halada, předseda SMS ČR
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Středočeského kraje, starosta Kamýku nad
Vltavou 
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Budoucí podoba Společné zemědělské politiky

Evropská komise zahajuje veřejnou
konzultaci o budoucnosti Společné
zemědělské politiky - Modernizace a
zjednodušení Společné zemědělské
politiky (SZP), jedné z dlouholetých
politik Evropské unie, umožní lépe
reagovat na dnešní sociální, politické,
environmentální a hospodářské výzvy. 

Evropská komise dne 2. 2. 2017 zahájila
první etapu modernizace a zjednodušování
Společné zemědělské politiky (SZP)
otevřením tříměsíční veřejné konzultace.
Příspěvky, které Komise obdrží, napomohou
práci Komise při stanovení priorit budoucí
zemědělské politiky.
Modernizovaná a zjednodušená Společná
zemědělská politika by měla řešit klíčové
výzvy, kterým zemědělství a venkovské
oblasti čelí a současně přispívat k
politickým prioritám Komise (zejména
pracovní místa a růst), k udržitelnému
rozvoji, rozpočtu zaměřeném na výsledky,
zjednodušení a subsidiaritu. 

Veřejná konzultace bude probíhat po dobu
12 týdnů a poskytne zemědělcům, občanům,
organizacím a jakýmkoli dalším
zúčastněným stranám možnost, aby vyjádřili
svůj názor o budoucnosti SZP. Výstupy z
konzultace budou využity Komisí k
vypracování Sdělení, které bude předloženo
do konce roku 2017 a zahrne závěry o
současné výkonnosti SZP. 

Návrh dotazníku zveřejněného na webu DG
AGRI obsahuje 34 otázek rozdělených do 4
tematických okruhů: 

1.zemědělství, venkovské oblasti a dnešní
SZP; 

2.cíle a správa; 

3.zemědělství, venkovské oblasti a budoucí
SZP; 

4.modernizace a zjednodušení. 

Výsledky veřejné konzultace budou
zveřejněny on-line a předloženy komisařem
Hoganem na konferenci v Bruselu v
červenci 2017. 

9. února 2017 se očekává prezentace
hlavních scénářů budoucí SZP návrhů na
prezidiu Copa - Cogeca. Podoby scénářů se
liší – od zachování stávajících podmínek až
po radikálnější přepracování zaměřující se
na podporu drobných podnikatelů, šetrnost
k životnímu prostředí a zohlednění
tradičních potravinářských výrobků. Další
předkládaný návrh pracuje s úplnou
liberalizací, zrušením podpor v rámci SZP a
se zavedením „globálních integrovaných
trhů s potravinami“. Nejpravděpodobnějšími
scénáři se jeví návrhy 3 a 4 - návrh 3 se
zabývá přechodem od plošných plateb
směrem k rozvoji venkova a řízení rizik a
návrh 4 řeší plošné platby coby
zjednodušený způsob dosažení
ekonomických a ekologických benefitů. 

Rozhodujícím faktorem pro veškeré možné
změny je objem rozpočtu EU (po roce 2020).
Do konce tohoto roku by měl být zveřejněn
Komisí Víceletý finanční rámec, přičemž je
možné, že díky rozpočtové nejistotě
související s rozhodnutím UK vystoupit z
EU, bude pokrývat „pouze“ příštích 5 let
(nikoli 7 let). 

Ministerstvo zemědělství v této souvislosti
oslovuje nevládní organizace, výzkumné
instituce, školy a další subjekty s informací
o přípravě SZP na národní úrovni a vybízí k
aktivní účasti ve veřejné diskusi, aby se již v
samotném zárodku diskusí zvýšily naše
šance prosadit zájmy českého zemědělského
a potravinářského sektoru do samotných
návrhů právních předpisů EU. 
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Semináře před 4. kolem příjmu žádostí

Před 4. kolem příjmu žádostí na
projektová opatření PRV, které
proběhne v dubnu, budou
Ministerstvem zemědělství a Státním
zemědělským intervenčním fondem
organizovány semináře pro veřejnost. 

Ministerstvo zemědělství připravuje 3
semináře pro veřejnost k podmínkám pro
podání Žádostí o dotaci na projektová
opatření Programu rozvoje venkova v rámci
4. kola příjmu žádostí. Semináře proběhnou
v následujících termínech:
◾9. března 2017 – Hradec Králové
◾10. března 2017 – Plzeň
◾14. března 2017 – Brno 

Na tyto semináře budou v druhé polovině
března navazovat regionální akce
organizované Státním zemědělským
intervenčním fondem, Celostátní sítí pro
venkov. 

Více informací naleznete v pozvánce. 

Rezervace místa na seminář
prostřednictvím registračního formuláře na
webových stránkách www.ekomonitor.cz. 

Po uskutečnění seminářů zde budou uloženy
prezentace ke stažení. 

Informace o 4. kole příjmu žádostí včetně

Pravidel pro žadatele naleznete na
internetových stránkách Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/prv v sekci
„Aktuality“ a Státního zemědělského
intervenčního fondu www.szif.cz v sekci
„Program rozvoje venkova 2014–2020“. 
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