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Vesnicí roku 2016 je Obec Kašava, kterou vede starosta Josef Jarcovják. Jde už o páté vítězství vesnice ze Zlínského kraje.
Zdroj foto: DENÍK/Jana Zavadilová

) Aktuálně
Vesnicí roku 2016 je
Kašava ze Zlínska. Cenu
mají i Prysk a Kozojídky
Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacá-

tém ročníku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního 
kola vyhlásila v Luhačovicích ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová. Na druhém místě skončila obec Prysk z Li-
bereckého kraje a třetí místo získala obec Kozojídky z Jiho-
moravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo obrovské-
mu zájmu veřejnosti. V letošním roce se do soutěže přihlá-
silo celkem 251 obcí. Cenu veřejnosti získala obec Velké 
Hoštice z Moravskoslezského kraje, koláčovou cenu Sebra-
nice z Pardubického kraje. 

Více informací na str. 9

) RozhovoR
Máme zásobník námětů,
říká Dušan Lederer, předseda
moravskoslezského SPOV 
Členy našeho Spolku jsou nejen obce třetiny kraje, ale 

také 13 fyzických a pět právnických osob. Jsme v kontaktu 
s náměstkem hejtmana pro rozvoj kraje. Scházíme se čtyři-
krát do roka a vzájemně se informujeme o činnosti a mož-
nosti rozvoje kraje. Naším velkým přáním je, aby se spolu-
práce nadále rozvíjela a celý kraj získal v budoucím období 
větší díl ze státního rozpočtu, než má nyní, zvláště po zruše-
ní ROP a nespravedlivém rozdělení DPH.Krajský spolek rov-
něž sehrává důležitou roli v soutěži Vesnice roku.

Více informací na str. 14

) témA
Venkovský parlament
plánoval podzimní konferenci
Venkov 2016 v Litoměřicích
Venkovský parlament zástupců Spolku pro obnovu ven-

kova, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Čes-
ké biskupské konference, Národní sítě MAS a dalších ven-
kovských organizací se konal na půdě SMO, v pražském Kon-
gresovém centru. Představitelé plánovali zejména Národní 
konferenci Venkov 2016, která se na podzim uskuteční v Li-
toměřicích. Plánovaný manifest i témata konference budou 
rozděleny do tří oblastí: Svoboda – duchovní oblast, Rov-
nost – právo a politika, Partnerství – ekonomická a environ-
mentální oblast.

Více informací na str. 12
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Samosprávám i České poště záleží na tom, aby poštovní služby 
byly dostupné v celém území. Proto se – na základě podnětů měst 
a obcí – od letošního září upraví motivační a sankční systém, který 
souvisí s Poštou Partner. Podstatou tohoto projektu je změna pobo-
ček České pošty na franšízy. Díky dohodě představitelů měst a obcí 
s vedením České pošty se rovněž zjednoduší smluvní dokumenty, 
které s projektem souvisí.

„S novými partnery jsme připraveni okamžitě uzavírat smlouvy 
v nové podobě a současně dle nových pravidel změnit smluvní vzta-
hy uzavřené dříve,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán. 

Pokud se stávající provozovna České pošty mění na Poštu Part-
ner, poskytuje jí Česká pošta potřebné služby, systém i metodiku. 
Díky dohodě se samosprávami budou moci provozovatelé Pošty 
Partner nově v rámci poštovních služeb prodávat dálniční známky. 
Také lze podávat daňové složenky pro daň z nemovitosti nebo pro-
dávat tisk, losy, nabízet dobíjení mobilů apod. 

„Spolupráci České pošty s městy a obcemi je třeba kontinuálně 
rozvíjet. Tak, aby se se zdravým rozumem nejen v kontextu s novým 
zákonem o poštovních službách vždy společně vydefinovalo, co je 
možné a co je třeba,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) 
František Lukl.

„V případě, že by se do budoucna objevily nějaké komplikace, 
sejdeme se a vše probereme. Tak, aby se předávaly informace věc-
ně a včas. Přístup vedení České pošty velmi oceňuji, jde o partner-
ský vztah,“ říká předseda Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) 
Stanislav Polčák.

„Spolek pro obnovu venkova vítá, že do nového znění smlouvy 
o provozování poštovních služeb byly zapracovány připomínky 
územních partnerů a jsou otevřeny dveře pro kontinuální diskuzi 
o transformaci pošt,“ říká místopředseda Spolku pro obnovu ven-
kova ČR (SPOV ČR) Stanislav Rampas.

Jednání s vedením České pošty se zúčastnili představitelé SMO, 
SMS a SPOV. Šlo o třetí pracovní setkání v tomto složení v letošním 
roce. Další se plánuje na podzim.

Česká pošta počítá s tím, že se 2 500 poboček ze stávajících 
3  200 převede na Poštu Partner. A to do roku 2025. Vychází tak 
z usnesení vlády z 22. dubna 2015. Ke konci loňského roku bylo cel-
kem 129 zasmluvněných Pošt Partner, původní plán pro rok 2015 
počítal se 60. Ten byl překonán o 12 uzavřených smluv. Na začátku 
letošního srpna existovalo celkem 189 Pošt Partner, z toho cca po-
lovinu provozují přímo obce.

Seznam je dostupný na webu České pošty na adrese:
www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy. 

SMO ČR 
Soubory ke stažení:

) TZ_zmeny_Posta_Partner_15_8_16 (176 kB)
) TZ_dohoda_samosprav_s_Ceskou_postou_10_5_16 (175 kB)
) TZ_bez_dohody_se_posta_menit_nema_3_5_16 (36 kB)

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/projekt-
-posta-partner-se-meni-na-zaklade-dohody-ceske-posty-s-orga-
nizacemi-hajicimi-mesta-a-obce.aspx

Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody
České pošty s organizacemi hájícími města a obce

Obsah (číslo 6–8/2016)

aktuálně str. 2–8
•	 Projekt Pošta Partner se mění na základě dohody České pošty s organizacemi hájící-

mi města a obce
•	 Národní konference Venkov 2016 – Litoměřice 20. – 21. Října
•	 Večer venkova na Zemi Živitelce nabídl i „ochutnávku“ regionů
•	 Ministerstvo zemědělství: NS MAS pomáhá sjednotit komunitně vedený rozvoj venkova
•	 Prezentace ze semináře SPOV „Podpora rozvoje venkova“ na Zemi živitelce 2016
•	 LeaderFEST Jeseníky 2016 v Karlově Studánce
•	 NS MAS se účastnila Agrokomplexu 2016 v Nitře
Téma str. 9–11
•	 Vesnicí roku 2016 je valašská Kašava. Obec ze Zlínského kraje vyhrála již popáté
•	 O prestižní titul Vesnice roku se letos ucházelo 251 obcí
Z činnosti sPOV str. 12–15
•	 Venkovský parlament plánoval podzimní konferenci Venkov 2016 v Litoměřicích
•	 SPOV: představení Sdružení historických sídel, Česká pošta, Vesnice roku
•	 Prezentace z veřejného slyšení v Senátu „Rodina dnes“
Tři otázky pro krajské předsedy sPOV str. 14
•	 Udělali	jsme	anketu	mezi	členy	a	vytvořili	zásobník	námětů	pro	další	schůze,	říká	Du-
šan	Lederer,	starosta	Větřkovic	a	předseda	moravskoslezského	SPOV

Z činnosti Ns Mas str. 16–23
•	 Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkov-

ské krajiny
•	 Výbor NS MAS hodnotil výstupy z Národní stálé konference a řešil administraci pro-

gramů a výzev
•	 Přehled aktivit NS MAS kvůli vleklému zpoždění hodnocení strategií CLLD
•	 Strategie rozvoje Národní sítě MAS ČR do roku 2030 – návrh
•	 Udržitelná doprava ve strategiích CLLD. V IROP je nachystáno přes 1,6 miliardy
•	 MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun
•	 Spuštění Portálu farmáře pro generování formuláře Fiche
•	 Studijní cesta členů gruzínské MAS Kazbegi do ČR
aktuálně o venkovu str. 24–27
•	 Nový projekt SMO: Centra společných služeb (CSS): Obce chtějí společně nejvíc řešit 

dotace
•	 Starostové budou proti zdražování OSA veřejně protestovat
•	 Rodinných oslav se změna ohledně nočního klidu netýká
akce v regionech str. 28–30
•	 Na Vyšehradě odstartoval 8. Ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn
•	 Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2015“
•	 Rovné příležitosti a zapojení žen v rozvoji moravského venkova

)

http://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/zakaznicke-vystupy
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Vážení přátelé českého, moravského a slezského venkova,
Vy všichni jste zváni do Ústeckého kraje, kde se uskuteční Národní konference VENKOV 2016.
Ústecký kraj je všeobecně znám ve svých neblahých důsledcích na životní prostředí jako energetická 

a chemická základna naší země s krajinou povrchových dolů a tepelných elektráren. Lze jej ale také cha-
rakterizovat jako kraj, který má celkem 354 sídel. Z nich pak ve 46 obcích, která mají statut města, žije při-
bližně 80 % obyvatelstva, a to na 20 % plochy kraje. Opačným poměrem lze pak charakterizovat venkov 
Ústeckého kraje.

V centru nejúrodnější části kraje zvaném Zahrada Čech, ve městě Litoměřice, v rámci 8. ročníku největší-
ho setkání partnerů venkova v ČR, budeme program plenárního zasedání i workshopů zaměřovat na člově-
ka, bez kterého by venkov se svými ostatními atributy venkovem nemohl být. Zástupci veřejných, neziskových 
i soukromých organizací celostátní, regionální i místní úrovně a jednotlivci se zájmem o rozvoj venkova bu-
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dou letos nově u kulatých stolů hledat pro náš venkov řešení nejdůležitějších témat 
vymezených manifestem Evropského venkovského parlamentu. Rovněž tak se mů-
žete těšit na exkurze ve čtyřech trasách, kdy se podíváte do oblastí Podřipska, Loun-
ska, Úštěcka a Lovosicka, popřípadě můžete využít i připravený náhradní program.

Mottem konference je Venkov v hlavě. Každý z nás si pamatuje – má „v hlavě“ několik stovek nebo i ti-
síc lidí, které zná z rodiny, ze školy, z práce nebo je jen tak prostě potkává ve své obci či městě a zná je jen 
podle obličeje nebo postavy. Jsou to jeho potenciální kamarádi, partneři, dodavatelé, řemeslníci a další 
přátelé. Ve velkém městě je mnohdy ani nedokáže najít, kdyby je potřeboval. Na venkově jsou tito lidé „z 
hlavy“ daleko blíž, lze je snadno a rychle najít a spolupracovat s nimi. Aby i ten nejmenší kout našeho ven-
kova našel identitu a stal se „Důstojným místem pro život.“

Přijeďte do Litoměřic v Ústeckém kraji 20. a 21. října 2016.

Program:

1. den konference – 20. 10. 2016
Od – do Bod programu, místo konání (sál), jméno 
8:00 – 9:00 Ubytování, registrace účastníků
8:00 – 9:00 Ranní coffee-break
9:00 – 9:30 Zahájení konference

Moderují: Luděk Jirman, ředitel Destinační agentury České středohoří, Jitka Nová, 
místopředsedkyně SPOV Ústeckého kraje

Eduard Kavala, předseda SPOV ČR 
Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice
Jan Baxant, biskup litoměřický
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

9:30 – 10:50 Plenární zasedání
• Politika rozvoje venkova/Program rozvoje venkova
Marian Jurečka, ministr zemědělství
Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství
• Rodinné farmy (úvodní referát k workshopu č. 1)
Josef Stehlík, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR
• Sociální zemědělství
Jiří Netík st., předseda pracovní komise sociálního zemědělství MZe, POMOC 
Týn nad Vltavou (Jihočeský kraj)
Eva Ortová, jednatelka sociální farmy Velenice (Ústecký kraj)

10:50 – 11:20 Dopolední coffee-break
11:20 – 12:30 Plenární zasedání

• Rodina základ státu a škola základ života (úvodní referát k workshopu č. 2) 
Petr Piťha
• Subsidiarita (úvodní referát k workshopu č. 3)
Radko Martínek, senátor
• Víceúrovňová správa (úvodní referát k workshopům č. 4 a 5)
Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra 

Národní konference Venkov 2016 – Litoměřice 20. – 21. října

12:30 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Workshop č. 1: Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech

Moderují: Josef Stehlík, předseda ASZ ČR; Jaroslav Šebek, předseda ASZ okresu Litoměřice

–  Vyhodnocení období 2007–2013 a možnosti období 2014–2020 
(změny po roce 2017)

Pavel Sekáč náměstek ministra zemědělství
Josef Tabery, ředitel odboru ŘO PRV
– Evropský kontext a legislativa v oblasti rodinného podnikání
Ondřej Krutílek, analytik evropské legislativy Centra demokracie a kultury
Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR
– Stav zemědělských půd v ČR a jejich ochrana v kontextu vlastnicko-
uživatelských vztahů
Jan Vopravil, vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy Výzkumného ústavu 
meliorací a ochrany půdy Praha-Zbraslav 
– Statistické zjišťování v oblasti rodinných podniků – současnost a potřeby 
– ČSÚ/EUROSTAT
Jiří Hrbek, ředitel zemědělského odboru Českého statistického úřadu
– Realita rodinných farem na venkově 
Terezie Daňková, farmářka a poradkyně předsedy vlády pro oblast zemědělství
– Diskuse

Workshop č. 2: Svoboda – duchovní oblast
Moderuje: Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

– Rodina – základ pospolitosti a úspěchů venkovské obce
Alena Knobová, starostka obce Liběšice (Ústecký kraj), členka předsednictva 
Komory obcí SMOČR
Marie Cimrová, starostka obce Chodouny (Ústecký kraj)
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14:00 – 15:30 – Etická výchova, prorodinné a umělecké vzdělávání a finanční gramotnost 
na základních školách
Václav Pícl, náměstek ministryně školství
Svatopluk Pohořelý, ředitel odboru předškolního, základního 
a základního uměleckého vzdělávání 
– Místní akční plán vzdělávání 
Markéta Pošíková, vedoucí pracovní skupiny Vzdělávání NS MAS ČR a ředitelka 
MAS Podlipansko 
– Řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit
Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice (Ústecký kraj) 
– Diskuse

Workshop č. 3: Právo a politika
Moderuje: Pavel Drahovzal, místopředseda SMOČR a předseda Komory obcí SMO ČR

– Uznání významu venkovských oblastí a malých měst
Klára Dostálová, náměstkyně MMR, David Koppitz, ředitel odboru reg. rozvoje
– Rozpočtové určení daní
Věra Kameníčková, analytička
Stanislav Polčák, poslanec EP a předseda SMS ČR
Eduard Kavala, předseda SPOV ČR
– Stabilita a zefektivnění přeneseného výkonu státní správy
Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí (Ústecký kraj)
Karel Kopecký, starosta obce Horní Podluží (Ústecký kraj)
– Spolupráce obce s rozšířenou působností a místní akční skupiny v rámci 
projektů MAS
Dagmar Novosadová, členka Předsednictva SMOČR, starostka obce Kunín, 
MAS Regionu Poodří
Veronika Šturalová, MAS České středohoří
– Diskuse

Workshop č. 4: Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb
Moderuje: Radim Sršeň, místopředseda SMS ČR

– Delokalizace, transformace a inovace lokální ekonomiky
Pavel Šaradín, Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci
Vladan Hruška, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem
– Regionální rozměr podpory zemědělství 
Josef Ryšavý, MAS Vladař
– Místní měny
Martin Zíka, MAS Český sever
– EKO banka – cesta ke zdravé ekonomice
Daniel Marko, IT manažer, Bratislava 
– Regionální značky
Kateřina Čadilová, národní koordinátorka Asociace regionálních značek
– Diskuse

14:00 – 15:30 Workshop č. 5: Životní prostředí a kulturní dědictví
Moderuje: Jiří Krist, místopředseda NS MAS ČR

– Energeticky soběstačné obce 
Petr Šmíd, starosta obce Hrušovany (Ústecký kraj)
–  Realizace komplexních pozemkových úprav/Zeleň pro klimatickou 

změnu
Martin Vrba, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Otakar Šašek, předseda Zemědělského družstva Klapý (Ústecký kraj)
– Bioodpady
Petr Liška, starosta obce Malé Žernoseky (Ústecký kraj)
–  Možnosti podpory regenerace památkových rezervací a památkových 

zón včetně využití CLLD
Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
Květa Vitvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
– Diskuse

15:30 – 16:00 Odpolední coffee-break
16:00 – 17:30 Workshopy 2. část – kulaté stoly podle vybraných témat Manifestu Evropského 

venkovského parlamentu 2015 v Schärdingu: 

Workshop č. 1: Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech
Moderují: Josef Stehlík, Jaroslav Šebek
– rodinné farmy (bod 10 manifestu Evropského venkovského parlamentu)
– spekulativní nákupy zemědělské půdy a příčiny negativních dopadů 
současného zemědělského hospodaření na kvalitu půdy
– modifikace Programu rozvoje venkova po roce 2017

Workshop č. 2: Svoboda – duchovní oblast
Moderuje: Jan Florian
– rodina a škola, místní akční plány vzdělávání (27)
– chudoba a vyloučení (14)
– mládež (12)

Workshop č. 3: Rovnost – právo a politika
Moderuje: Pavel Drahovzal
– uznání důležitosti venkovských oblastí a malých měst (7, 20)
– subsidiarita a rozpočtové určení daní (26)
– sítě občanské společnosti, partnerství mezi občany a vládou (24, 25)

Workshop č. 4: Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb
Moderuje: Radim Sršeň
– zvrácení spirály poklesu (11)
– regionální ekonomiky (18)
– základní venkovské služby a infrastruktura (16)
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16:00 – 17:30 Workshop č. 5: Životní prostředí a kulturní dědictví
Moderuje: Jiří Krist
– životní prostředí a klimatická změna (4)
– aplikace Komunitně vedeného místního rozvoje v památkových rezervacích 
a zónách venkovských obcí a měst (15) 
– kulturní dědictví (21)

17:30 – 19:00 Shrnutí výsledků ankety „12 problémů českého venkova“ 
(počet poptávaných problémů je možné upravit) v sále plenárního zasedání. 
Anketa bude využita pro přípravu závěrů konference a pro příští Evropský 
venkovský parlament. 

20:00 – 24:00 Společenský večer

2. den konference – 21. 10. 2016
7:00 – 9:00 Snídaně pro ubytované hosty
9:00 – 13:00 Exkurze ve 4 trasách (včetně drobného občerstvení): 

– Podřipsko – Vědomice (vítězná obec soutěže Vesnice roku), Vražkov, 
Mněteš (oranžová stuha v soutěži Vesnice roku), Židovice (pštrosí farma). 
– Lounsko – Slavětín (rodinná farma), Koštice (vítězná obec soutěže Vesnice 
roku, Klapý (protierozní opatření).
– Litoměřicko a Úštěcko – Ploskovice (oranžová stuha v soutěži Vesnice 
roku), Držovice (kozí farma), Kalvárie a Úštěk (obnova památek z Programu 
rozvoje venkova).
– Lovosicko – Malé Žernoseky (úspěšná obec soutěže Vesnice roku), LOPE 
(úspěšná zemědělská firma), Třebívlice (truhlářská dílna, vinařství, těžba 
Českého granátu)

13:00 – 14:00 Plenární zasedání
Shrnutí exkurzí
průvodci jednotlivých exkurzí
Politika rozvoje venkova – budoucnost
Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství / Josef Tabery, ředitel odboru ŘO PRV
Návrh závěrů konference
přednesou moderátoři konference
Schválení závěrů a ukončení konference 
Eduard Kavala, předseda SPOV ČR

14:00 -15:00 Oběd
Zdroj: SPOV – více informací: http://www.konferencevenkov.cz/

E-mail: konferencevenkov@kr-ustecky.cz

oRGAnIzAČnÍ vÝBoR
Václav Bešta, předseda Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje a starosta městyse Brozany nad Ohří.
Stanislav Rampas, výkonný tajemník Spolku pro obnovu venkova ČR a předseda Spolku pro obnovu ven-
kova Plzeňského kraje.
Jan Florian, 2. místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR.
Jana Červinková, odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje a manažerka NKV 2016.
Pavel Grund, odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje a IT NKV 2016.
Alena Vacková, předsedkyně správní rady MAS České středohoří a účetní NKV 2016.
Veronika Šturalová, manažer strategií Litoměřice a manažer – koordinátor pro MAS.
Lenka Procházková, 2. místopředseda Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje.
Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most a regionální koordinátorka.
Iva Svobodová, tajemnice Spolku pro obnovu venkova ČR.
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Fotografie z loňského ročníku Národní konference Venkov 2015

http://www.konferencevenkov.cz/
mailto:konferencevenkov@kr-ustecky.cz
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Nejen společenskou událostí, ale také „ochutnávkou“ regionů byl letošní tradiční Večer venkova na 
43. ročníku výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Pořádala ho Národní síť MAS ČR ve spolu-
práci s Celostátní sítí pro venkov, ministerstvem zemědělství a Spolkem pro obnovu venkova. Návštěv-
níkům nabídl krajové speciality z různých koutů republiky.

Daňčí guláš nebo rybí speciality na Večer venkova pomohlo zajistit Krajské sdružení NS MAS Jiho-
českého kraje. Jeho zástupkyně Milada Vopálková uvedla, že připravili komentované ochutnávky, bě-
hem nichž producenti představili své výrobky, které získaly některé z ocenění, nebo které byly nově 
uvedeny na trh. „Vstupní suroviny u všech jsou vždy místní,“ poznamenala. Jihočeši připravili také vý-
zdobu na Večer venkova, konkrétně dožínkové věnce, které vyrobili klienti chráněné dílny Chelčický 
domov sv. Linharta.

Uzené hovězí, Hynčickou klobásu, polosuchý salám Taurus nebo hovězí párky na Večer venkova do-
dala zemědělská společnost MARWIN, v.o.s., která hospodaří v oblasti Hanušovické vrchoviny a před-
hůří Jeseníků. Na přibližně 1 300 hektarech mimo dosah znečištění průmyslovými provozy chová ho-
vězí dobytek, ovce a koně, a to v souladu s jejich přirozenými potřebami. Firma je držitelem certifikátu 
EU – chov v BIO kvalitě a certifikát BIO má i její hovězí a jehněčí maso. „Chtěli jsme přiblížit lidem naši 
činnost, vybudovali jsme jatka a nabízíme hovězí bio vyzrálé maso. Každý zemědělec by měl ukázat, že 

jeho činnost není jen o tom, že bere dotace,“ řekl ředitel firmy František Winter. Problémem podle něj 
může být cena jejich produktů, která je ve srovnání s masem z konvenčních chovů vyšší, ale kvalitou 
ho výrazně předčí.

Podle tajemnice NS MAS Veroniky Foltýnové se Večer venkova už tradičně nesl ve znamení prezen-
tace regionální produkce. „Kromě centrálního rautu tam bylo sedm samostatných stánků, v nichž se 
představily místní akční skupiny, kraje, mikroregiony i regionální značky. Nabízely sýry, uzeniny, slané 
a sladké pečivo, čokoládové pralinky, máslové trubičky a jablečný mošt. K ochutnání bylo také cibu-
lové pivo, židovské cukroví nebo pražené oříšky,“ uvedla Foltýnová.

Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sek-
tor. V posledních letech nabývá na stále větším významu potravinářská výroba, která propojuje linii 
český výrobce – český zpracovatel – český distributor – český spotřebitel. Prezentace kvalitních čes-
kých potravin zůstává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci mají možnost ochutnat 
i zakoupit za zvýhodněné ceny potraviny s národní značkou kvality KLASA, potraviny vyrobené v čes-
kých regionech z českých surovin a oceněné v regionálních soutěžích jednotlivých krajů značkou kva-
lity „Regionální potravina“, „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“, „Chutná hez-
ky Jihočesky“ a značkou „Naše Bio“. JT

Večer venkova na Zemi Živitelce nabídl i „ochutnávku“ regionů
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Na fotografii ze zahájení Večera venkova jsou zleva: náměstek ministra zemědělství Jiří Šír, ředitel Výstaviště 
České Budějovice, a.s. Leoš Kutner a předseda NS MAS Václav Pošmurný. Foto: Archiv NS MAS

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/vecer-venkova-na-vystave-zeme-zivitelka-nabidl-i-ochutnavku-regionu/
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Národní síť Místních akčních skupin ČR (NS MAS) je podle ředi-
tele Odboru Řídící orgán PRV ministerstva zemědělství Josefa Ta-
beryho nezbytným a úspěšným konsolidátorem komunitně vede-
ného místního rozvoje v  České republice. V  současnosti působí 
v České republice 180 místních akčních skupin (MAS) snažících se 
koordinovat a sjednotit zájmy obyvatel regionů, které zastupují.

Podle Josefa Taberyho pomáhá NS MAS rozvoji venkova. „Lidi 
v  NS MAS jsou formováni jako dlouholetí odborníci. Pohybují se 
v terénu, ve vlastních MAS, tedy mají blízko k praxi, není to žádná 
formalita,“ řekl při setkání na 43. ročníku výstavy Země Živitelka 
v Českých Budějovicích. „Při konfrontaci s ostatními členskými ze-
měmi, nebo s těmi, které se připravují pro vstup do EU, jsme často 
dotazováni, jak to u nás funguje. A podobný orgán jako NS MAS, 
který by vše zastřešoval, a to zejména komunikaci vůči státní sprá-
vě, všude nebývá, obzvláště takto efektivní,“ dodal.

Josef Tabery uvedl, že v souvislosti s Programem rozvoje venko-
va (PRV) je na prvním místě oprávněně konfrontován především se 
zemědělskými nevládními organizacemi. Všechna „nadstavbová“ 
témata, týkající se života na venkově, mimo jiné možnosti a pracov-
ní příležitosti nebo rozvoj místních území, jsou ale v režii NS MAS. 
„NS MAS patří dlouhodobě mezi hlavní hráče, kteří jsou zváni na 
neformální jednání na ministerstvo zemědělství, jsou členy moni-
torovacího výboru, to znamená, že mají v Programu rozvoje venko-
va zásadní roli,“ konstatoval.

Díky PRV poputuje do českého zemědělství v programovém ob-
dobí 2014–2020 téměř 3,5 miliardy EUR (více než 96 miliard korun). 
Z toho bude 2,3 miliardy EUR (asi 62 miliard korun) z unijních zdro-

Ministerstvo zemědělství:
NS MAS pomáhá sjednotit komunitně vedený rozvoj venkova

Josef Tabery a Václav Pošmurný

jů a 1,2 miliardy EUR (asi 34 miliardy korun) z českého rozpočtu. 
Program bude mimo jiné podporovat diverzifikaci ekonomických 
aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní mís-
ta a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude také komunitně 
vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, kterou realizují 
MAS a která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 
daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní 
úrovni. Na hospodářský rozvoj a LEADER se předpokládá alokovat 
kolem 7,5 procenta z celkových finančních prostředků.

Josef Tabery připustil, že nové programové období se rozjíždí 
pomalu, úloha MAS v něm ale bude silnější než v předchozích le-
tech. Princip rozdělování dotací se totiž změní a bude třeba zkuše-
ných koordinátorů, kterými podle něj místní aktéři bezesporu jsou. 
„Uvidíme, jakou s novým ‚multifondovým‘ pojetím uděláme zkuše-
nost. Zatím se setkáváme s různými reakcemi MAS, třeba i s tou, že 
to mělo zůstat tak, jak to bylo, že se jen mělo do LEADERu dát víc 
peněz… Uvidíme, co nabídnou ostatní fondy… Nejen Evropská ko-
mise kvituje, že to, co si lidi budují sami ve vlastním území, je nej-
důležitější,“ uvedl Tabery.

Korunováním spolupráce venkovských aktérů je podle Josefa 
Taberyho právě letošní výstava Země Živitelka, která je největší tu-
zemskou přehlídkou zaměřenou na zemědělství a venkov. Po pěti 
letech se změnil koncept prezentace a v jednom pavilonu se tak ve-
dle sebe představuje ministerstvo zemědělství, včetně jeho odbor-
ných úseků, NS MAS, Celostátní síť pro venkov, Asociace regionál-
ních značek, výrobky oceněné národní značkou KLASA a Regionál-
ní potravina a další.

Spolek pro obnovu venkova uspořádal ve spolupráci s MMR na výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích seminář „Podpora rozvoje venkova ČR“. Obsahoval základní informace o dotacích po-
skytovaných MMR a MZe, o sociálním zemědělství, soutěži Vesnice roku 2016 a pozvánku na Národ-
ní konferenci venkov 2016. 
Podpora rozvoje venkova v ČR
David Kopitz, ředitel odboru regionální politiky MMR ČR
Podpora obcím z Integrovaného regionálního operačního programu
Anna Vilímová, obor řízení operačních programů MMR ČR

„NS MAS byla vždycky významným partnerem při organizaci vý-
stavy Země Živitelka, pomáhá jak organizačně se zajištěním týmu 
a stánku, tak i s doprovodným programem pro děti,“ uvedla Zuza-
na Dvořáková z Odboru Řídící orgán PRV. MAS podle ní letos nema-
jí samostatný pavilon, ale společný stánek. Expozice se však rozší-
řila o další partnery v oblasti venkova, například zemědělské ne-
vládní organizace, organizace, které zastřešují cestovní ruch nebo 
obce a kraje. Umožňuje to představit širší spektrum venkovských 
aktivit. JT

Fenomén soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
Miroslava Tichá, tajemnice soutěže, odbor regionální politiky MMR ČR 
Aktuality z Programu rozvoje venkova
Josef Tabery, ředitel odboru Řídícího orgánu PRV MZe ČR
Sociální zemědělství pro laskavý venkov
Jan Moudrý, pracovní komise sociálního zemědělství MZe ČR
Národní konference Venkov 2016, Zlatá cihla v soutěži Vesnice roku
Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR Zdroj: SPOV

Prezentace ze semináře SPOV „Podpora rozvoje venkova“ na Zemi živitelce 2016
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http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/ns-mas-pomaha-sjednotit-komunitne-vedeny-rozvoj-ceskeho-venkova/
http://www.spov.org/data/files/koppitz.pdf
http://www.spov.org/data/files/vilimova.pdf
http://www.spov.org/data/files/ticha.pdf
http://www.spov.org/data/files/tabery.pdf
http://www.spov.org/data/files/moudry.pdf
http://www.spov.org/data/files/florian.pdf
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Karlova Studánka se stala na dva dny 9. a 10. 
června místem pro setkání zástupců místních 
akčních skupin a dalších příznivců venkova, 
pracujících metodou LEADER. MAS z České re-
publiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vráti-
ly k podstatě metody LEADER.

Při slavnostním zahájení již sedmého mezi-
národního setkání LeaderFEST 2016 přítomné 
přivítal „otec“ myšlenky LeaderFESTu a místo-
předseda NS MAS Jiří Krist.

Po zahájení se již rozběhla naplánovaná vlna workshopů, disku-
zí a také individuálních setkání nad aktuálními tématy a problémy, 
které místní akční skupiny řešily v návaznosti na tvorbu svých stra-
tegií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 
2014–2020. Řešil se také rozvoj regionálního školství a místní akč-
ní plány vzdělávání (MAP), inovace na venkově, Strategie Česko 
2030 a zapojení MAS, lesnictví a chráněná území a mnoho dalších.

Celý čtvrtek se na lázeňské promenádě konal doprovodný kul-
turní program v podobě jarmarečních stánků nabízejících regionál-
ní a místní produkty a výrobky Regionálních značek Jeseníky, Opav-
ské Slezsko, Moravské Kravařsko, Beskydy, Górolsko Swoboda, Haná 
a Moravská brána. Návštěvníci měli možnost vidět ukázky venkov-
ské kultury evropských národů v podobě hudby, tance a divadla. 
Navíc si mohli sportovní nadšenci  vyzkoušet nové trendy sportov-
ního vyžití nordicwalking, elektrokola a koloběžky.

NS MAS se účastnila
Agrokomplexu 2016 v Nitře

Před koncem letních prázdnin se uskutečnil 43. ročník mezinárod-
ní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex 2016 v Nitře.

Největší zemědělská a potravinářská výstava na Slovensku se 
odehrála od 18. do 21. srpna. Vysoká návštěvnost, více jak 100 000 li-
dí, a všeobecná spokojenost více jak 500 vystavovatelů z celého Slo-
venska, a také  z České republiky, Maďarska, Polska, Srbska, Holand-
ska, Slovinska a Bulharska, potvrdila prestiž této výstavy.

Úspěch zaznamenala také expozice v pavilonu M1, kde se v cen-
trální části prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka SR společně 
s NS AMS zaštiťující Celostátní síť pro venkov a MZe ČR. Prezentace 
byla zaměřena na představení Programu rozvoje venkova, příkladů 
dobré praxe, činnosti MASe a jejich zapojení do rozvoje venkova 
prostřednictvím realizovaných projektů v rámci jejích strategií ne-
bo projektů spolupráce. Součástí  se stala i prezentace českých re-
gionálních potravin a produktů.

V úvodní den veletrhu navštívil expozici ministr zemědělství 
Marian Jurečka spolu s ministryní Podohospodárstva a rozvoje vi-
dieka Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou.

NS MAS zastupovala členka Výboru za Liberecký kraj Romana 
Zemanová a tajemnice Veronika Foltýnová. Prezentaci regionálních 
značek a informace o činnosti MAS si vzala za své společně s ostat-
ními, zástupkyně MAS Horní Pomoraví a koordinátorka značky Je-
seníky Originální produkt®, Hana Olejníková. NS MAS

LeaderFEST Jeseníky 2016 v Karlově Studánce
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V pátek se odehrála konference Zvýšení kvality strategického plá-
nování, kde zazněly aktuální informace ze strany ministerstva pro míst-
ní rozvoj a NS MAS k operačním programům, průběhu schvalování 
strategií CLLD a hlavní přednosti a nedostatky odevzdaných strategií.

Hlavními partnery akce byli Moravskoslezský kraj a Česká spoři-
telna. Dále byla akce finančně podpořena Celostátní sítí pro venkov 
z PRV, NS MAS a z rozpočtu MMR. NS MAS

Více informací – http://leaderfest.cz/cz/

http://nsmascr.cz/ostatni/2016/ns-mas-se-ucastnila-agrokomplexu-2016-v-nitre/
http://nsmascr.cz/ostatni/2016/ns-mas-se-ucastnila-agrokomplexu-2016-v-nitre/
http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2016/tiskova-zprava-leaderfest-2016/
http://leaderfest.cz/cz/
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Obec Kašava ze Zlínského kraje zvítězila ve dvaadvacátém roč-
níku soutěže Vesnice roku. Výsledky celostátního kola byly v sobo-
tu 17. září vyhlášeny v Luhačovicích. Za posledních deset let jde už 
o páté vítězství obce ze Zlínského kraje. Na druhém místě letos 
skončila obec Prysk z Libereckého kraje a třetí místo získala obec 
Kozojídky z Jihomoravského kraje. Prestižní klání se i letos těšilo 
velkému veřejnosti.

Vítěz byl vyhlášen při Mezinárodním dětském folklorním festi-
valu Písní a tancem v Luhačovicích na Zlínsku. Loni zvítězila Krásná 
na Chebsku, jejíž starosta Luboš Pokorný letos stanul v čele hodno-
tící komise. „Zaujal nás komplexní rozvoj Kašavy. Byl vidět spolko-
vý život i folklor a hlavně to, že lidé s tou obcí žijí,“ řekl Pokorný.

Vyhlašování se tentokrát kvůli nepříznivému počasí neodehrá-
lo na Lázeňském náměstí, ale v kulturním domě Elektra. Menší pro-
stor napomohl bouřlivé atmosféře, na které se podíleli lidé ze všech 
obcí finálové třináctky. Největší radost měli pochopitelně obyvate-
lé Kašavy.

„Je to moje rodná dědina. Snažíme se všechny stmelovat a vy-
tvářet krásné prostředí, aby se nám tam dobře žilo. Prostě to tam 
miluju,“ netajila dojetí Šárka Marcoňová. Vzhled Kašavy se podle ní 
v posledních letech změnil. „Je to díky našemu panu starostovi, kte-
rý investoval moc své energie do různých projektů a do všeho, co 
se vizáže dědiny týče,“ dodala.

Vesnicí roku 2016 je valašská Kašava.
Obec ze Zlínského kraje vyhrála již popáté

Kašava v posledních letech zvelebila střed obce, přestavěla bý-
valou mateřskou školu na obecní úřad a upravila prostor na návsi. 
Starostu Josefa Jarcovjáka úspěch v celostátním kole soutěže pře-
kvapil. „Nečekal jsem ani výhru v kraji. Hrozně moc děkuji vyhla-
šovatelům, komisi i mojim Kašavjanom,“ uvedl při přebírání ceny 
Jarcovják.

o BohAtÝ SpoleČenSkÝ žIvot 
Se StARAjÍ dvě deSÍtky Spolků

Při rozhovoru s  novináři opět ocenil aktivitu obyvatel obce. 
„Skvělí Kašavjané byli schopní se dát dohromady a dělat něco po-
řádného. My v Kašavě říkáme, že si nebudujeme bydlení, ale že si 
budujeme domov. Jsme také zvyklí, že si musíme pomoct hlavně 
sami. Nespoléháme na to, zda nám spadne něco z kraje, od státu 
nebo z Evropy,“ uvedl starosta.

Obec nedaleko krajského Zlína má nyní 910 obyvatel. Žije boha-
tým společenským životem, o který se starají dvě desítky spolků. 
Mezi nimi nechybějí folkloristé, dobrovolní hasiči, fotbalisté, diva-
delní spolek, myslivci či sdružení rodičů. Podle starosty jsou spolky 
navzájem provázané, a nemají tak problém se na něčem domluvit.

Obci podle Jarcovjáka chybí hlavně dopravní infrastruktura, na-
pojení na Slušovice a Hvozdnou. Chystá i několik oprav místních 
komunikací a také rekonstrukci hřbitova a fotbalového hřiště.

oceněnÍ od mInIStRyně

„Gratuluji obci Kašava, ale i všem zúčastněným, neboť jsou zář-
ným příkladem toho, že obec není jen o příkladných ulicích, ale je 
to živý organismus, kde mohou všichni společně zušlechťovat a vy-
tvářet místo, kde se bude všem dobře žít. Dvaadvacátý ročník opět 

ukázal, že se obce v České republice umí chytit příležitosti a jsem 
ráda, že ministerstvo pro místní rozvoj může opět jako hlavní part-
ner a jeden z vyhlašovatelů tuto prestižní akci podpořit třiceti až 
čtyřiceti miliony korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla 
Šlechtová a dodala: „Věřím, že letošní ročník bude motivací pro do-
sud nezúčastněné obce, a to nejen kvůli finančním možnostem. 
Vesnice roku totiž není módní přehlídkou nejkrásnějších domů, ulic 
a parků, ale hlavním cílem je stmelování života v obci a výměna 
vzájemných zkušeností v oblasti  rozvoje. A čísla ukazují, že zájem 
o Vesnici roku roste, z čehož mám velikou radost a moc si přeji, aby 
zájem i nadále stoupal. Už nyní se velice těším na další ročník. 
Opravdu, stojí za to!“

V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 251 obcí ze tři-
nácti krajů České republiky. Komisaři posuzovali účastníky dle nej-
různějších kritérií v několika oblastech. Obce, které získaly Zlatou 
stuhu, a tedy prvenství na úrovni krajů, postoupily do finále.

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90997&idc=4529791&ids=2047&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90789&idc=4529791&ids=601&idp=87293&url=http%3A%2F%2Fvextadomy.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91050&idc=4529791&ids=23&idp=86407&url=http%3A%2F%2Fkobold.vorwerk.cz%2Fcz%2Fnase-vyrobky%2Fkobold-vk150%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90908&idc=4529791&ids=10871&idp=87373&url=http%3A%2F%2Fwww.scalibor.cz%2F
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V rámci celostátního kola byla již podruhé udělena také „Vesni-
ce roku 2016 – Cena veřejnosti“. Tu získala obec Velké Hoštice z Mo-
ravskoslezského kraje. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče 
získala obec Sebranice z Pardubického kraje.

Cílem soutěže Vesnice roku je vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj do-
mov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského ži-
vota v obci. Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR 
v  roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 
vesnice. Od roku 1996 patří k vyhlašovatelům také ministerstvo pro 
místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. V roce 2007 se k nim připojilo 
i ministerstvo zemědělství.

TSu, zdroj: www.vesniceroku.cz, www.facebook.com/
vesniceroku.cz/, www.kasava.cz, Deník, ČTK

Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/titul-vesnice-roku-
-2016-ziskala-kasava-na-zlinsku-20160917.html, http://www.

kasava.cz/vesnice-roku-2016/

Do celostátního kola, které se konalo v době
od 29. 8. do 3. 9. 2016 postoupilo těchto 13 obcí:

Cehnice, Jihočeský kraj
Kozojídky, Jihomoravský kraj
Valy, Karlovarský kraj
Rudník, Královéhradecký kraj 
Prysk, Liberecký kraj 
Velké Hoštice, Moravskoslezský kraj 
Hněvotín, Olomoucký kraj 
Sebranice, Pardubický kraj 
Konstantinovy Lázně, Plzeňský kraj 
Úholičky, Středočeský kraj 
Nové Sedlo, Ústecký kraj 
Lípa, Kraj Vysočina
www.kasava.cz, Zlínský kraj
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http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91239&idc=4529791&ids=12870&idp=87643&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz%2F
http://www.vesniceroku.cz
http://www.facebook.com/vesniceroku.cz/
http://www.facebook.com/vesniceroku.cz/
http://www.kasava.cz
http://www.denik.cz/z_domova/titul-vesnice-roku-2016-ziskala-kasava-na-zlinsku-20160917.html
http://www.denik.cz/z_domova/titul-vesnice-roku-2016-ziskala-kasava-na-zlinsku-20160917.html
http://www.kasava.cz/vesnice-roku-2016/
http://www.kasava.cz/vesnice-roku-2016/
http://www.cehnice.cz/
http://www.kozojidky.cz/
http://www.obecvaly.cz/
http://www.rudnik.cz/
http://www.prysk.cz/
http://www.hostice.cz/
http://www.hnevotin.cz/
http://www.sebranice.cz/
http://www.konst-lazne.cz/
http://www.obec-uholicky.cz/
http://www.nove-sedlo.cz/
http://obeclipa.webnode.cz/
http://www.kasava.cz
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O prestižní titul Vesnice roku
se letos ucházelo 251 obcí

Celkem 251 obcí z celé České republiky se přihlásilo do letošní-
ho 22. ročníku soutěže Vesnice roku. Během května a června se 
uskutečnilo hodnocení krajských kol. Nejpočetnější zastoupení měl 
Královéhradecký kraj s 32 soutěžícími obcemi. V sousedním Pardu-
bickém kraji naopak soutěžilo nejméně obcí, a to 10. Nejmenší sou-
těžící obcí jsou Bujesily z Plzeňského kraje, které mají 60 obyvatel. 
Největší soutěžící obcí jsou Ratíškovice z Jihomoravského kraje, kde 
žije 4 040 obyvatel. Zdroj: MMR

Srovnání přihlášení obcí do soutěže
Vesnice roku dle jednotlivých krajů v letech 2014–2016:

Kraj 2014 2015 2016
Rozdíl 

2014/15
Rozdíl 

2015/16
Rozdíl 

2014/16
Královéhradecký 33 17 32 –16 +15 –1
Ústecký 31 22 30 –9 +8 –1
Plzeňský 16 25 30 +9 +5 +14
Jihočeský 42 24 21 –18 –3 –21
Olomoucký 26 11 20 –15 +9 –6
Vysočina 20 15 19 –5 +4 –1
Karlovarský 15 16 19 +1 +3 +4
Zlínský 14 15 17 +1 +2 +3
Liberecký 19 15 17 –4 +2 -2
Středočeský 36 20 13 –16 –7 –23
Jihomoravský 21 10 12 –11 +2 –9
Moravskoslezský 17 8 11 –9 +3 –6
Pardubický 16 12 10 –4 -2 –6
Celkem 306 210 251 –94 +41 –55

Seznam všech přihlášených obcí v roce 2016:
http://www.vesniceroku.cz/files/file/2016_VR/2016_VR_prihlase-
ne_obce_web.pdf

zlÍnSkÝ kRAj: kAšAvA
Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka či předsedy komise, sta-

rosty obce Kateřinice Vojtěcha Zubíčka, byli v sídle Zlínského kraje 
oznámeni vítězové krajského kola soutěže Vesnice roku 2016. Vítě-
zem krajského kola je Kašava.

„Hodnotitelskou komisi zaujalo harmonické snoubení krajinného 
rámce s kvalitními architektonicko-urbanistickými realizacemi v po-
sledních letech, které navazují na tradiční hodnoty této valašské ob-

ce. Současně jsme ocenili činnost všech složek tvořících společenství 
místních občanů, neboť právě takto ojedinělým způsobem rozvíjejí 
zdejší kulturní i společenský život,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda 
komise Vojtěch Zubíček, starosta obce Kateřinice (které v roce 2014 
vyhrály jak krajské, tak i celostátní kolo Vesnice roku).

Druhou příčku obsadila obec Hošťálková s modrou stuhou za 
společenský život. Třetí místo si vydobylo Jalubí s bílou stuhou za 
práci s mládeží. Dále byla přidělena oranžová stuha Rudimovu – za 
spolupráci obce a zemědělského subjektu – a zelená stuha za péči 
o zeleň a životní prostředí, kterou odborná komise určila obci Osíč-
ko. Cenu Naděje pro nový život si odnesli představitelé Ratiboře 
a Fulínovu cenu za květinovou výzdobu v obci získaly Skaštice.

„Nezávidím komisi, která má rok od roku náročnější úkol hod-
notit jednotlivé vesnice, protože jsou stále krásnější a je vidět, ko-

lik práce se opět v obcích Zlínského kraje udělalo. Není to jen o in-
vesticích, je to také o tom, jak obec žije. Chtěl bych proto vám, vá-
žené starostky a starostové, a vaším prostřednictvím i všem vašim 
občanům poděkovat za to, co pro své obce, a tím pádem i pro náš 
kraj, děláte,“ řekl hejtman Stanislav Mišák. ). Zlínský kraj na odmě-
nění vítězů krajského kola uvolní v letošním roce částku celkem 
1 205 000 korun.

Ve Zlínském kraji byly také vyhlášeny Osobnosti Programu ob-
novy venkova ve Zlínském kraji, kterými jsou letos dva muži: Libor 
Mikl (ředitel ZUŠ Morava) a Jiří Bláha (expedice Chřiby).

Texty: www krajských úřadů a oceněných obcí

lIBeReckÝ kRAj: pRySk
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 v Libereckém 

kraji je obec Prysk na Českolipsku. Hodnotitelská komise ocenila 
zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti 
vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí. Na 
výbornou ohodnotila fungování školy, spolků a využití turistického 
potenciálu obce.

Desetičlenná komise hodnotitelů zavítala během pěti červno-
vých dnů do všech přihlášených obcí. Jejich úkolem bylo připravit 
prezentaci maximálně na dvě hodiny. Porota hodnotila způsob 
prezentace obce, přičemž body mohli soutěžící nasbírat i například 
materiály, které obce předložily společně s přihláškou do soutěže. 
Nejlépe si vedl právě Prysk.

Obec Prysk za vítězství v krajském kole získá vedle zlaté stuhy 
a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši 
1.000.000 Kč.

jIhomoRAvSkÝ vÍtěz: kozojÍdky
Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku 2016 vybojovala obec z Ho-

donínska Kozojídky. Ve Vrbici na Břeclavsku byly 10. června 2016 
oznámeny výsledky. Starostovi vítězné obce Otakaru Březinovi po-
blahopřál náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

moRAvSkoSlezSkÝ kRAj: velké hoštIce
Velké Hoštice z  okresu Opava jsou Vesnicí Moravskoslezského 

kraje roku 2016. Obec Velké Hoštice hodnotící komisi zaujala přede-
vším dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce v duchu 
myšlenek Programu obnovy venkova, pestrou spolkovou činností, 
vztahem obyvatel ke své obci, péči o krajinu, úctou k tradicím, neu-
tuchajícími aktivitami občanů, vzornou péči o architektonické dě-
dictví obce a jedinečnou spolupráci s podnikatelskými subjekty. 
O získání titulu v kraji letos usilovalo 11 obcí. Krajská hodnotitelská 
komise navštívila obce od 17. do 20. května.

http://www.vesniceroku.cz/files/file/2016_VR/2016_VR_prihlasene_obce_web.pdf
http://www.vesniceroku.cz/files/file/2016_VR/2016_VR_prihlasene_obce_web.pdf
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Venkovský parlament zástupců Spolku pro obnovu venkova, 
Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, České biskupské 
konference, Národní sítě MAS a dalších venkovských organizací se 
konal 3. května na půdě SMO, v pražském Kongresovém centru. 
Představitelé plánovali zejména Národní konferenci Venkov 2016, 
která se na podzim uskuteční v Litoměřicích.

Podklady pro jednání připravil místopředseda Spolku Jan Flo-
rian. Sestavil je na základě závěrů z poslední schůze Spolku a zo-
pakoval, že záležitost manifestu byla rozdělena do tří oblastí, 
z nichž každá bude mít svého garanta v jedné z institucí. Na setká-
ní se jednalo o koordinaci jednotlivých témat, přednášejících a ter-
mínu konference.

Zástupci SPOV Ústeckého kraje uvedli, že letošní konference 
Venkov se bude konat v Litoměřicích. Konference se má zúčastnit 
kolem 300 účastníků a získala záštitu hejtmana Ústeckého kraje, 
starosty Litoměřic a biskupa z Litoměřic.

Jan Florian představil, jak budou vypadat jednotlivé tematické 
bloky, které se budou odvíjet od hlavní prezentace k danému téma-
tu. Bude následovat prezentace příkladu z praxe, diskuse a workshop 
k předneseným informacím. Z každého tematického bloku by měly 
vzejít závěry, jež poté budou součástí národní zprávy za Českou re-
publiku do Evropského venkovského parlamentu 2017.

témAtA – teze/pRotIteze

Mezi zúčastněnými proběhla diskuse k významu jednotlivých 
témat konference, k ústřední myšlence, a k tomu, kdo bude hlav-
ním iniciátorem a zpracovatelem závěrů. Předseda Spolku Eduard 
Kavala se svým místopředsedou Janem Florianem představili kon-
cept jednotlivých garantů pro tematické bloky – SPOV ČR, SMO ČR 

a spolupráce NS MAS ČR + SMS ČR. Garanti rozpracují teze/protite-
ze k přiřazeným blokům, které poté transformují do závěrů konfe-
rence. Martina Karkošková (MMR ČR) navrhla doplnit tematické 
bloky o téma zatraktivnění venkova pro občany – marketing, pro-
pagace venkova a přilákání investorů.

Řešila se také otázka, kdo bude účastníkem konference pro 
správné zacílení propagace a zároveň hodnotné výstupy z jednot-
livých workshopů. Přítomní se usnesli, že hlavními cílovými účast-
níky budou starostové a odborná i laická veřejnost.

Určení garanti za jednotlivé tematické bloky podrobněji rozpra-
cují uvedená témata, navrhnou teze/antiteze a osloví navrhované 
přednášející pro jednotlivé prezentace v rámci svých bloků. Šum

Venkovský parlament plánoval podzimní 
konferenci Venkov 2016 v Litoměřicích

Eduard Kavala, Jan Florian (SPOV) / Zuzana Guthová, Veroniky Foltýnová (NS MAS) / Pavel Sekáč (MZe), Jan Drahovzal (SMO) / Martina Karkošková (MMR)

Navržená témata:

Svoboda – duchovní oblast (moderuje SPOV)
Rodina, venkovské komunity, rodinné farmy, vzdělání, mládež, 
chudoba a vyloučení

Rovnost – právo a politika (moderuje SMO)
Subsidiarita, význam venkova, malá města, RUD, partnerství 
mezi občany a vládou, sítě občanské společnosti

Partnerství – ekonomická a environmentální oblast (mode-
ruje SMS/NS MAS)

Víceúrovňová správa, regionální ekonomiky, přístup „zdola-na-
horu“, základní venkovské služby a infrastruktura, životní pro-
středí a kulturní dědictví
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„Třetí diskuse se vedla o tom, že vedle malých měst se dotkne-
me také historických měst do 25 tisíc obyvatel. Rádi bychom měli 
i  ekonoma, který teoreticky zdůvodní, proč je místní ekonomika 
důležitá,“ sdělil například. Jan Florian se vyjádřil také k semináři 
o rodině, který byl v plánu 7. června.

ČeSká poštA A zpětnÝ chod

Předseda Kavala seznámil přítomné s informacemi z jednání, ke 
kterému došlo s představiteli České pošty. Podle jeho slov neprobí-
halo korektně. „Pošta v minulosti při jednání už dříve přislíbila, že 
bude možný tzv. zpětný chod. To přitom nyní možné není. Ve svém 
stanovisku navíc ČP uvádí jako partnera SPOV, se kterým ovšem vů-
bec nejednala,“ řekl.

Uskutečnit se proto má další jednání zástupců SPOV, SMS a SMO 
s představiteli České pošty, neboť všechny tři organizace hájící zá-
jmy venkova chtějí zachovat dostupné poštovní služby v  území. 
Chtějí, aby se vždy hledala dohoda a poštovní služby v území zů-
staly zachovány. šum

Květnová schůze Spolku pro obnovu venkova se konala po 
skončení setkání představitelů Venkovského parlamentu v Kongre-
sovém centru v Praze. Hovořilo se o památkách, konferenci Venkov 
2016, poštách i aktualitách ze soutěže Vesnice roku. 

SpolupRáce Se SdRuženÍm hIStoRIckÝch SÍdel

V úvodu promluvila Květa Vitva-
rová ze Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska (SHS). Ke 
sdružení se hlásí okolo 205 měst 
a městských částí, kterým jde hlav-
ně o regeneraci městských památkových zón za peníze z rozpočtů. 
Nastínila téma památek místního významu, které vypadlo při pro-
jednávání památkového zákona. „Chceme se zviditelnit iniciativou 
zespoda, spolupracovat i na přípravě státních rozpočtů, nelobovat 
jen do městských programů, ale i venkovských. Jde nám o zvyšo-
vání peněz do těchto programů, protože z Evropy lze podporovat 
jen národní kulturní památky. Stojíme o vzájemnou informovanost, 
rádi bychom se podíleli na vašich akcích,“ uvedla a vyjmenovala ně-
které, kterými se zabývají.

Eduard Kavala nabídku spolupráce uvítal a řekl, že bude rád, po-
kud se návrhy a nápady shromáždí a dojde k nesložité dohodě, kte-
rá se při vhodné příležitosti podepíše.

veSnIce Roku: přIhláSIlo Se o 40 oBcÍ vÍc

Tajemnice ministerstva pro místní rozvoj Miroslava Tichá infor-
movala, že do letošní soutěže Vesnice roku ČR se přihlásilo celkem 

251 obcí, což je více než vloni, kdy jich bylo 210. Nejvíce obcí má 
zájem v Královéhradeckém kraji. Krajské komise hodnotí jednotli-
vé soutěžící během května a června.

Eduard Kavala vyzval, aby se každé obci věnovala patřičná po-
zornost. „Musíme vysledovat, pokud soutěž v  některé obci vyzní 
špatně. Pro některé obce je to pak demotivační,“ upozornil.

venkovSkÝ pARlAment nA konfeRencI venkov 2016

Eduard Kavala s Janem Florianem seznámili přítomné s výsled-
ky jednání Venkovského parlamentu, který se zabýval zejména pří-
pravami na konferenci Venkov 2016. Kavala připomněl, že konfe-
rence nespasí všechna nosná témata. Jan Florian poté shrnul, že 
došlo ke shodě na zásadních krocích. „Zejména na tom, která orga-
nizace bude mít na starosti které ze tří hlavních témat,“ řekl. Chtěl, 
aby témata duchovní vyzněla jako nosná.

Květnová schůze Spolku: představení Sdružení 
historických sídel, Česká pošta, Vesnice roku

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 3)
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) Tři otázky pro krajské předsedy SPOV

V rubrice Tři otázky pro krajské předsedy SPOV vám postupně 
představujeme všechny krajské Spolky a jejich aktuální činnost. 
Prostřednictvím tří otázek je uvedou jejich krajští předsedové. 

Udělali jsme anketu mezi členy a vytvořili 
zásobník námětů pro další schůze, 
říká Dušan Lederer, starosta Větřkovic 
a předseda moravskoslezského SPOV 

Čím je krajský Spolek pro obno-
vu venkova přínosem pro venkov 
ve vašem kraji?

Členy našeho Spolku jsou nejen 
obce třetiny kraje, ale také 13 fyzic-
kých a pět právnických osob. Schází-
me se pravidelně na schůzích, kde 
projednáváme aktuální otázky, týka-
jící se zlepšení života na moravském 
a slezském venkově. Jsme v kontak-
tu s náměstkem hejtmana pro rozvoj 
kraje. Scházíme se čtyřikrát do roka 
a vzájemně se informujeme o činnosti a možnosti rozvoje kraje. 
Náměstek hejtmana i pracovnice odboru kraje informují o mož-
nostech podpory venkova a společně projednáváme problémy, 
které nás trápí. Je naším velkým přáním, aby se spolupráce nadá-
le rozvíjela a celý kraj získal v budoucím období větší díl ze státní-
ho rozpočtu, než jaký má nyní, zvláště po zrušení ROP a nespra-
vedlivém rozdělení DPH.

Krajský spolek rovněž sehrává důležitou roli v soutěži Vesnice ro-
ku. I když to není vidět na počtu zúčastněných obcí. Jsem ale hrdý 
na to, že obce, které se soutěže účastní, jsou velmi aktivní a jejich 
společenská kvalita má vysokou úroveň (jak konstatují členové 
hodnotící komise).

V minulém roce jsme uspořádali anketu mezi našimi členy a vy-
tvořili zásobník námětů pro další schůze. Mnohé se shodují s pro-
gramem schůzí republikového Spolku. Na ně zveme odborníky, kte-
ří se nás snaží seznámit s nejpalčivějšími problémy venkova a veřej-
né správy jako takové. Organizujeme také zájezdy, kde se setkáváme 
s úspěšnými obcemi a jejich programy nejen v ČR. Zástupci venko-
va jsou také členy regionální stálé konference a mají možnost ovliv-
nit svými připomínkami další rozvoj venkova.

Co by se případně ještě mohlo u vás ve venkovském regio-
nu změnit k lepšímu a jak by mohl napomoci právě váš Spolek?

Myslím, že by velmi pomohlo pravidelné setkávání starostů 
a jejich informovanost o všech novinkách. Nemyslím jen v záko-
nech. Jak jsem uvedl, zveme dle možností zástupce kraje, ale ta-
ké jiných orgánů. Naši starostové chtějí více vědět o novinkách ze 
sociální oblasti, zdravotnictví, o službách, které má zajišťovat stát. 
O všem, co se na ně „řítí“. Starostové by měli mít také více infor-
mací a pravomocí ke státní správě (např. informace o nezaměst-
naných spoluobčanech). Chceme také zlepšit komunikaci s naši-
mi poslanci, aby nás neznali jen před volbami. Naši občané doká-
ží mnohdy za minimum finančních prostředků skoro zázraky, ale 
bez pomoci to nejde donekonečna. I když život na venkově není 
zdaleka jen o financích, je třeba, aby se na venkov pohlíželo jako 
na součást naší země. 

 
Co aktuálně připravujete nebo na čem právě pracujete s va-

šimi krajskými kolegy?
Chceme se podílet na vzniku dotačních titulů pro rozvoj venko-

va na příští rok z rozpočtu kraje, připravujeme ve spolupráci s kraj-
skou sítí MAS informace pro čerpání finančních prostředků v příš-
tím období a budeme i nadále pokračovat v seminářích, které si na-
ši starostové vybrali v anketě. 

Připravila Marie Šuláková

Prvním vítězem hodnocení obcí
s rozšířenou působností
„Přívětivý úřad” je Liberec

7. června 2016 se uskutečnilo vyhodnocení a předání cen v prv-
ním ročníku iniciativy Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hod-
notit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady ob-
cí s rozšířenou působností (ORP). Ve Vzdělávacím středisku Institu-
tu pro veřejnou správu Praha v Benešově bylo předáno celkem 45 
ocenění. Vedle náměstkyně pro řízení sekce veřejné správy Jany Vil-
dumetzové předal předseda SPOV Eduard Kavala ocenění pro Olo-
moucký a Zlínský kraj a následně první tři republiková místa: 1. Li-
berec 2. Praha 18 a 3. Žďár nad Sázavou. Oceněným gratulujeme!

Z  č i n n o s t i  S P O V  Č R  1 4)

Starosta Větřkovic Dušan Lederer dostal od žáků a zaměstnanců ško-
ly dort jako poděkování za to, že sehnal téměř šest milionů korun na 
rekonstrukci školy. Autor: DENÍK / Veronika Schindlerová
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Spolek pořádal v Senátu veřejné slyšení 
k  5. výročí Programu obnovy rodiny

Veřejné slyšení, uspořádané 6. června 2016 výborem pro vzdě-
lávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ve spolupráci se Spolkem 
pro obnovu venkova ČR u příležitosti 5. výročí vzniku Programu ob-
novy rodiny zahájil a řídil senátor Jiří Čunek. V diskusi vystoupil ta-
ké místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík. Přednášející 
i diskutující se dotkli zejména nezastupitelné role rodiny a manžel-
ství ve společnosti, významu prorodinné a etické výchovy v základ-
ní škole i rodiny jako základu obecní pospolitosti a lokálního part-
nerství v ekonomické oblasti. 

http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-ro-
diny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx

Prezentace z veřejného slyšení v Senátu „Rodina dnes“:

Program obnovy rodiny a jeho podpora v krajských organizacích 
SPOV ČR
Ing. arch. Jan Florian, místopředseda SPOV ČR

Manželství z pohledu Desatera
Mgr. Tomáš Tyrlík, náměstek biskupa Slezské církve evangelické 
Augsburského vyznání

Etická výchova ve školách jako alternativa náboženství 
Mgr. Nina Nováková, poslankyně Parlamentu ČR,
členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Překážky trvalých vztahů 
Jan Zajíček, ředitel Centra pro rodinu Ostrava,
mediátor v řešení manželských sporů

Rodinné poradenství v širších souvislostech 
Mgr. Richard Pešat, vedoucího oddělení sociálně právní ochrany 
dětí odboru sociálních věcí, Městský úřad Nový Jičín

Rodina a sociální vyloučení
Ing. Zuzana Drhová, vedoucí oddělení výzkumu, projektů
a komunikace Agentury pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Zdroj: http://www.spov.org/obnova-rodiny/prezentace-z-verejne-
ho-slyseni-v-senatu--rodina-dnes-.aspx

23. září: Noc sokoloven
Po noci s Andersenem (knihovny), noci kostelů a noci památek 

se vloni poprvé uskutečnila Noc sokoloven. Předseda SPOV Eduard 
Kavala vyzval obce – členy SPOV ČR, aby se letos připojily. 

Kateřina Wágnerová ze vzdělavatelského odboru České obce 
sokolské k této celostátní akci uvádí: „Vloni jsme tuto akci dělali po-
prvé, letos ji opakujeme. Hlavními organizátory jsou sokolské jed-
noty, které se k této akci připojí. Jelikož existuje spoustu sokoloven, 
které již nejsou v majetku České obce sokolské a ani tam už nepů-
sobí žádná sokolská jednota, i tak se v nich konají kulturně-spole-
čenské a sportovní akce, napadlo nás, zda by se k této „noci“ ne-
chtěli přidat. Termín konání je pátek 23. září. Program, který si so-
kolovna v daný termín připraví, je čistě na tamějších organizátorech. 
My nabízíme zaevidování sokolovny do mapy zúčastněných soko-
loven a její prezentaci na webových stránkách k tomuto projektu, 
propagaci v médiích. V případě zájmu poskytneme i plakáty (je na 
nich logo Sokola). Cílem tohoto projektu je přilákat a obrátit pozor-
nost k sokolovnám, fenoménu, který v naší republice nemá obdo-
by. Stavěny byly od poloviny 19. století do 40. let století minulého 
a na jejich realizace se skládala celá vesnice, budovy projektovali 
významní architekti, mnohde se stala a stále je centrem dění. Dále 
prezentovat činnost, kterou lidé kolem sokolovny dělají.“

Předseda SPOV Eduard Kavala a starosta obce Bělotín ve svém 
dopise členům Spolku píše: „V řadě míst vstaly sokolovny z pope-
la, jinde je to na zamáčknutí slzy. Naše obec má sudetskou minu-
lost, a i když tady německý sportverein fungoval, žádný stánek ne-
vybudoval. Cvičení i divadla se odehrávaly v sále místního hostin-
ce (i dlouho po válce). Po válce do obce přišel sokol a učitel Alois 
Tylich (vězeň bloku smrti z Osvětimi) a ten nejen založil naši TJ So-
kol, ale nakonec na místě dřevěné boudy doslova ze země vydu-
pal důstojné sportovní zázemí, na němž pracovala většina míst-
ních. Tyto šatny naše obec nedávno přebudovala na důstojné 
sportovní zázemí a místo setkávání. Po prvotní poradě s předsed-
kyní našeho Sokola chceme 23. září společně se školou připome-
nout, jak se rodilo naše sportovní zázemí a  také lidi, kteří přes 
všechny překážky vybudovali náš stánek. Vyzývám Vás, zapřemýš-
lejte a vytáhněme na světlo dnes trochu opomíjenou stránku naší 
zajímavé historie.“ 

Více  na http://sokol.eu/obsah/3358/noc-sokoloven.

Kontakt: Kateřina Wágnerová, vzdělávací odbor ČOS,
archiv – knihovna – muzejní sbírky, tel. 257 007 269Eduard Kavala Petr Gazdík, Jiří Čunek, Jan Florian

http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.spov.org/zaznamy-z-jednani/program-obnovy-rodiny-spolku-pro-obnovu-venkova-cr.aspx
http://www.spov.org/data/files/florian.pdf
http://www.spov.org/data/files/florian.pdf
http://www.spov.org/data/files/tyrlik.pdf
http://www.spov.org/data/files/novakova.pdf
http://www.spov.org/data/files/zajicek.pdf
http://www.spov.org/data/files/pesat.pdf
http://www.spov.org/data/files/drhova.pdf
http://www.spov.org/obnova-rodiny/prezentace-z-verejneho-slyseni-v-senatu--rodina-dnes-.aspx
http://www.spov.org/obnova-rodiny/prezentace-z-verejneho-slyseni-v-senatu--rodina-dnes-.aspx
http://sokol.eu/obsah/3358/noc-sokoloven
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Ministr zemědělství a zástupci Lesů ČR, podniků Povodí, Státního pozemkového úřadu a Národní 
sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, ob-
novy a rozvoje venkovské krajiny.

„Podpisem jsme potvrdili, že máme zájem na vzájemné spolupráci při udržení a rozvoji kvality života 
na venkově, řešení udržení vody v krajině a péči o krajinu. Cílem partnerské spolupráce je také zabezpečit 
předávání informací o záměrech jednotlivých organizací již v předprojektové přípravě záměrů a hledat 
možnosti jejich úspěšné realizace,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Spolupráce se bude týkat:
•	 průchodnosti	krajiny,
•	 obnovy	a	zachování	krajiny	jako	místa	pro	život,
•	 	posílení	rekreačních	funkcí	krajiny	především	se	zaměřením	na	agroturistiku,	neproduktivní	funk-

ce lesa, využívání břehových pozemků,
•	 	rozvoje	přírodě	blízkých	protipovodňových	prvků	v krajině,
•	 	zvýšení	retence	vody	v	krajině	s cílem	zlepšení	jakosti	vody	z plošných	zemědělských	zdrojů	zne-

čištění a omezení dopadů sucha a povodní,
•	 	komplexních	pozemkových	úprav	jako	základu	řešení	krajinného	rázu	a	zabezpečení	mimopro-

dukčních funkcí krajiny.
Jednou ročně se sejdou všichni signatáři, aby zhodnotili naplňování Memoranda a představili spo-

lečně realizované projekty a jejich výstupy. MZe

Usnesení z jednání výboru
Olomouc, 10. května 2016

Výbor NS MAS schvaluje:
–  položkové členění rozpočtu na rok 2016
–  pověřuje předsedu a místopředsedy dohledem nad efektivním 

a hospodárným plněním položkového rozpočtu a usilováním 
o dodržení kladného hospodářského výsledku

–  nominaci pana Pavla Černého z MAS Mezilesí jako člena Moni-
torovacího výboru OP PIK a Olgy Ondráčkové z MAS Hlinecko ja-
ko náhradníka MV OP PIK

–  partnerství s organizací Člověk v tísni na projektu LAG Duscheti 
v Gruzii

–  přípravu záměru projektu Vzdělávání manažerů MAS a pověřu-
je tímto PS Vzdělávání ve spolupráci s tajemnicí NS MAS

–  realizaci projektu MMR pro NNO 2016 s názvem Zvýšení kvality 
strategického plánování ve venkovském prostoru

Dává za úkol: Členům Výboru
–  Vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak 

členské základně, odborné veřejnosti tak také laické veřejnosti.
–  Předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru náhrad-

níkům pro zastupování ve Výboru.
–  Informovat a zjistit u krajských MAS zájem pořádat VH NS MAS 

a konferenci projektu MMR na podzim 2016.
–  Vytvořit dopis pro MMR, který bude obsahovat problematiku 

MS 2014+ s příklady nefunkčnosti a chyb monitorovacího systé-
mu na základě konkrétních příkladů včetně printscrenů od čle-
nů Výboru.

–  Navrhnout organizátory, termíny a místa konání 13 krajských se-
minářů ke strategickému plánování.

–  Oslovit MAS, aby zkontrolovaly aktuálnost dat v databázi na we-
bu NS MAS.

–  Posbírat návrhy od zástupců KS na správnou podobu webu NS MAS.
–  Vytvořit analýzu webu NS MAS (návštěvnost, četnost a druhy pří-

spěvků, atd.) a průzkum webu partnerských organizací.

Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění
zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  1 6)

Výbor NS MAS hodnotil výstupy z Národní stálé konference a řešil administraci programů a výzev
–  Vytvořit grafický přehled, jaké podíly mají jednotlivé střediska 

na rozpočtu.
–  Doplnit do rozpočtu komentáře k jednotlivým položkám.
–  Zaslat přehledovou tabulku s výpočtem cellové částky nové vý-

še členských příspěvku do ELARD pro členské země a Českou re-
publiku. VF

Více: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/05/za-
pis_10052016_final.pdf

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/05/10_5_2016_usneseni.pdf

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/05/zapis_10052016_final.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/05/zapis_10052016_final.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/05/10_5_2016_usneseni.pdf
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Usnesení z jednání výboru
Praha, 14. června 2016

Výbor NS MAS schvaluje:
–  pověřuje MAS Královédvorsko pořádáním Valné hromady NS MAS 

a Závěrečné konference projektu Strategického plánování kona-
né dne 23. 11. 2016 ve Dvoře Králové nad Labem. 

–  pověřuje A. Lahodu zpravodajem pro úpravu webu. 
–  volí model financování ELARD, ve kterém jsou členské příspěvky 

složeny z národního poplatku 1500 eur + 25 eur za každou jed-
notlivou MAS. 

–  podání žádosti na projekt OPTP s celkovým rozpočtem 7 milio-
nů Kč. 

–  uzavření dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce 
v rámci projektu OPTP. 

–  souhlasí, že PS Vzdělávání připraví žádost na vzdělávání mana-
žerů MAS a s využitím částky do 30 tisíc Kč z rozpočtu PS Vzdě-
lávání. 

–  souhlasí s pověřením V. Pošmurného podpisem dodatku smlou-
vy projektu „Posílení komunitního a ekonomického rozvoje re-
gionu Kazbegi“ v Gruzii. 

–  zápis pobočného spolku Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubic-
kého kraje za organizaci Národní síť Místních akčních skupin 
České republiky, z.s. do spolkového rejstříku.

Dává za úkol: 
Členům Výboru 

–  Vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak 
členské základně, odborné veřejnosti tak také laické veřejnosti. 

–  Předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru náhrad-
níkům pro zastupování ve Výboru

–  Navrhnout organizátory, termíny a místa konání 13 krajských se-
minářů ke strategickému plánování.

–  Navrhnout program jednotlivých seminářů a navrhnout roz-
počty pro jednotlivé kraje dle počtu MAS v rámci projektu MMR 
s  názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkov-
ském prostoru. 

–  Přepracovat dle současného rozpočtu NS MAS strukturu rozpoč-
tu tak, aby závazky, pohledávky apod. se odvíjely v části způsob 
financování rozpočtu a ne v samotném rozpočtu. 

–  Zjistit cenovou nabídku na právní rozbor situace, kdy obec pře-
bírá odpovědnost 3. strany. 

–  Nastavit standardy pro pořádání akcí NS MAS.

Analytikovi 
–  Posbírat návrhy od zástupců KS na správnou podobu webu NS MAS
–  Rozeslat návrh na úpravu webu NS MAS společně s analýzou 

krajským zástupcům
–  Konzultovat se správcem webu NS MAS možnosti úprav webu
–  Kontaktovat p. Ryšavého (MAS Vladař) kvůli poskytnutí přístupu 

k databázi a analyzovat databázi k dalšímu využití

Tajemnici 
–  Vytvořit grafický přehled, jaké podíly mají jednotlivé střediska 

na rozpočtu 

Ostatním 
–  Zjistit, jestli rozpočet organizace musí dle zákona schvalovat Val-

ná hromada nebo stačí Výbor. Zodpovědný: PS Stanovy JL

Více: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/07/za-
pis_14062016_final.pdf

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/07/14_6_2016_usne-
seni.pdf

klady daného roku reflektovány. Celková výše cestovného pro 
jednotlivé Pracovní skupiny je uvedena v rozpočtu pro daný ka-
lendářní rok. Členové si nárokují refundaci za cestovné hromad-
nou dopravou dle tabulky Výpočet cestovného. Půjde o refun-
dace nákladů organizace, ze které je člen PS, ne o cestovní ná-
hrady člena, formou faktury směrem k NS MAS. Rozhodnutí 
podepisuje předseda pracovní skupiny

–  pověřuje předsedu NS MAS dojednáním přesné formulace Me-
moranda s Úřadem práce ČR a následným podpisem

–  vyzývá MAS, aby podávaly Žádosti do výzvy č. 6 Zlepšení řídi-
cích a administrativních schopností MAS co nejdříve. Nejlépe do 
konce července z důvodu, aby bylo prokazatelně jasné, že MAS 
finanční prostředky potřebují

–  podpis smlouvy s organizací SEAL k zajištění rozvoje a technic-
ké podpory www aplikace databáze MAS ČR a souvisejících slu-
žeb do konce roku 2016 za částku 7 986 Kč (vč. DPH)

–  MAS Jihozápad o.p.s. jako člena NS MAS ke dni 12. 6. 2016
–  nominaci Romany Zemanové do celostátní hodnotitelské komi-

se ocenění Oranžová stuha 2016
–  pozvat na další jednání Výboru 13. září v Praze Romana Hakena, 

což zajistí paní Dufková

Bere na vědomí:
–  žádost o prodloužení splatnosti členského příspěvku MAS Šu-

mavsko, z.s. za rok 2015

Dává za úkol:
Členům Výboru

–  Vymyslet správnou podobu webu NS MAS, která bude složit jak 
členské základně, odborné veřejnosti tak také laické veřejnosti 

–  Předat kanceláři NS MAS zplnomocnění od členů výboru ná-
hradníkům pro zastupování ve Výboru

–  Navrhnout organizátory, termíny a místa konání 13 krajských se-
minářů ke strategickému plánování 

–  Navrhnout program jednotlivých seminářů a navrhnout rozpo-
čty pro jednotlivé kraje dle počtu MAS v rámci projektu MMR 
s  názvem Zvýšení kvality strategického plánování ve venkov-
ském prostoru

–  Přepracovat dle současného rozpočtu NS MAS strukturu rozpoč-
tu tak, aby závazky, pohledávky apod. se odvíjely v části způsob 
financování rozpočtu a ne v samotném rozpočtu

–  Nastavit standardy pro pořádání akcí NS MAS
–  Projednat na úrovni CSV možnost vytvoření profesionálního we-

bu s pracovním názvem Venkov a možnosti jeho financování 
(tvorba, správa a personální zajištění) 
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Usnesení z jednání výboru
Olomouc, 12. července 2016

Výbor NS MAS schvaluje:
–  souhlasí se snížením rozsahu stran Zpravodaje venkova se za-

měřením na propagaci, spíše než podrobné zprávy, za stávající 
finanční spoluúčasti

–  doplnění části směrnic týkající se vyúčtování cestovních náhrad 
při pracovních cestách Pracovních skupin o to, že: Vyúčtování 
cestovních náhrad od členů PS bude probíhat jedenkrát ročně 
s tím, že poslední úhrada na základě vyúčtování se uskuteční do 
15. ledna následujícího kalendářního roku, poté už nebudou ná-

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/07/zapis_14062016_final.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/07/zapis_14062016_final.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/07/14_6_2016_usneseni.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/07/14_6_2016_usneseni.pdf
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–  Ověřit možnost použití části členského příspěvku na Public re-
lations (PR) MAS prostřednictvím webu NS MAS jako uznatelný 
výdaj MAS 

–  Projednat na úrovni krajů návrh Strategie rozvoje NS MAS do 
roku 2030 a poslat připomínky na email krist@masopavsko.cz 
a v kopii na v.foltynova@nsmascr.cz do 31. 10. 2016

–  Zpracovat přehled, co se událo v rámci problematiky hodnoce-
ní SCLLD a MAP, nedodržování termínů, posunutí realizace 
SCLLD atd. a stanovení kroků, které budou v těchto věcech dá-
le konány

–  Zjistit, jaké osoby se účastní monitorovacích Výborů EU
–  Zjistit podrobnější informace o členství a povinnostech NS MAS 

v PREPARE
–  Vyjednat s MMR možnosti alternativního financování MAS v kri-

zovém období, které vzniklo zpožděním hodnocení SCLLD
–  Projednat možnosti jakým způsobem by mohl fungovat „om-

budsman“, který by se zabýval obhajobou a řešením práv a po-
vinností MAS

Ostatním
Zjistit, jestli rozpočet organizace musí dle zákona schvalovat 

Valná hromada nebo stačí Výbor
Poslat koncem srpna před zářijovým jednáním Výboru návrh 

nových Stanov nebo dílčí úpravy dosavadních Stanov VF

Více: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/08/za-
pis_12072016_t.pdf

http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/08/12_7_2016_usne-
seni.pdf

Vzhledem k současnému velkému a vleklému zpoždění v procesu hodnocení Strategií CLLD a s tím souvisejícím financová-
ní režijních nákladů MAS, zveřejňujeme přehled hlavních aktivit, které se udály ze strany zástupců NS MAS se zainteresovaný-
mi ministerstvy.

CLLD v zemích EU. Přehledy o aplikaci nástroje Komunitně vedené-
ho místního rozvoje (CLLD) v jednotlivých fondech a souhrnný přehled 
CLLD v zemích EU.
CLLD in EAFRD 676 kB / CLLD in EMFF 779 kB / CLLD in ERDF 830 kB 
/ CLLD in EU 633 kB / CLLD_ESF 192 kB

Přehled aktivit NS MAS kvůli vleklému zpoždění
hodnocení strategií CLLD

březen 2015
NS MAS: Pošmurný, Florian / MMR – ŘO IROP: Mazal, Vilímová
Úvodní jednání s ředitelem odboru řízení operačních programů 

Ing. Rostislavem Mazalem a vedoucí oddělení metodiky Ing. Annou 
Vilímovou k nastavení podmínek IROP SC 4.2 pro financování režij-
ních nákladů MAS. Dohoda na zpětné způsobilosti provozních vý-
dajů od 1. 1. 2015 a mzdových výdajů od 1. 7. 2015.

NS MAS: Pošmurný, Florian a zástupci KS MAS
Účast na 2. jednání Národní stále konference. Představení aktu-

álních problémů MAS, zejm. problematika úpravy zakládajících do-
kumentů MAS dle požadavků NOZ a Standardizace MAS. Požada-
vek na upřesnění úkolů MAS v rámci administrace Strategií CLLD, 
vzorců pro rozdělení alokace, definice způsobilých výdajů na režij-
ní náklady MAS a zapojení zástupců MAS do tvorby prováděcích 
pravidel a metodik pro konečné příjemce s důrazem na využití zku-
šeností z předchozího období.

duben 2015
NS MAS: Florian, příležitostně také Pošmurný
Pravidelná účast na jednání Platformy CLLD zřízené MMR pro 

koordinaci implementace CLLD napříč operačními programy. Zpo-
čátku jednání 2x měsíčně, od září 2015 pak 1x měsíčně. Dosud pro-
běhlo celkem 20 setkání.

červenec–srpen 2015
NS MAS: Florian a další členové PS LEADER / MMR – ŘO IROP: 
Vilímová, Skálová
Technická jednání k nastavení specifických podmínek IROP SC 

4.2 k zjednodušení nastavení limitů způsobilých výdajů, nastavení 
udržitelnosti, možnost rozdělení na 2 projekty.

září–říjen 2015
NS MAS: Pošmurný
Testování a následné připomínkování funkcionalit systému 

ISKP14+ pro podávání Žádostí o podporu Strategií CLLD. Upozor-
nění MMR na pouze částečnou funkčnost sytému vč. konkrétních 
připomínek.

http://www.farnet.eu
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Croatia

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

European Regional Development Fund (ERDF)

European Social Fund (ESF)

Slovenia

Germany

Poland
Czech
Republic

Hungary

Austria

Slovakia

The Netherlands

Luxemburg

Belgium

Malta
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7

multifunding allowed

not excluded

not allowed

Multi-funded strategies across EuropeCLLD in �gures

BE,  EE, 
HR,  IE, 
LU,  MT, 
NL

AT,  BG,  CZ,  DE, 
DK,  ES,  FI,  FR, 
GR,  HU,  IT,  LT, 
LV,  PL, PT,  SE, 
SI,  SK,  UK

CY,  RO

Shares 
of CLLD 
budget 
per fund

Funded by the

1 0001 2006 900

 9 600 M€

Total CLLD budget per fund

Total CLLD across ESI funds

500+/-

+/-

1.2 %

0.6 %

6.9 %

11.7 %

EMFF   

ESF       

EAFRD ERDF

*

*Data collection, control/enforcement 
and IMP measures aside.

Source: Partnership Agreements and MS information.

(EU contribution Million €)
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listopad 2015
NS MAS: Pošmurný, Foltýnová
Setkání územní partnerů ve Velkých Losinách – diskuze o pro-

blematice MS2014+.

NS MAS: Pošmurný, Foltýnová / SZIF: Šebestyán, Adamcová
Jednání s ředitelem SZIF Ing. Martinem Šebestyánem a ředitel-

kou sekce projektových opatření PRV Ing. Kateřinou Adamcovou 
k aktuálnímu stavu Standardizace MAS.

NS MAS: Pošmurný, Florian a zástupci KS MAS
Účast na 3. jednání Národní stále konference. Upozornění na ri-

ziko průtahů při hodnocení Strategií CLLD na MMR-ORP, které na 
místě deklarovalo připravenost kapacit a snahu o dodržování pro-
cesních lhůt. Požadavek na vydání písemného potvrzení ze strany 
MMR o podání Strategie CLLD jako podklad pro jednání s bankou 
o úvěru na zajištění předfinancování režijních nákladů, který byl 
přislíben ze strany MMR-ORP.

prosinec 2015
NS MAS: Pošmurný, Florian / MMR: Dostálová, Semorád, Šváb
Jednání s ministryní pro místní rozvoj Ing. Karlou Šlechtovou, kte-

rou z důvodu důležitého jednání v Poslanecké sněmovně zastoupili 
1. náměstkyně Ing. Klára Dostálová, náměstek Mgr. Zdeněk Semorád 
a zástupce NOK Mgr. Petr Šváb. Zástupci MMR zdůraznili důležitost 
komunikace napřímo mezi MMR a NS MAS. Diskutovala se zejména 
problematika financování režijních nákladů MAS, problémy s fungo-
váním MS2014+ a prodlužování harmonogramů. Tzv. přípravná pod-
pora pro MAS dle Nařízení EU by byla podmíněna změnou progra-
mového dokumentu IROP, která by však byla dokončena pravděpo-
dobně až po schválení Strategií CLLD, kdy již by mělo být spuštěné 
financování z IROP 4.2. MMR potvrdilo příslib vydání písemného do-
kumentu o úspěšném absolvování hodnocení formálních náležitos-
tí a přijatelnosti pro žádosti o podporu jednotlivých Strategií CLLD.

KS MAS Jihočeského kraje / MMR: Dostálová, Semorád
Jednání k otevřenému dopisu iniciovanému MAS z Jihočeského 

kraje a vyjasnění některých informací z dopisu. MAS mají dle MMR 
komunikovat prostřednictvím NS MAS.

leden 2016
NS MAS: Pošmurný / MMR: Koppitz
Jednání s ředitelem odboru regionální politiky Ing. Davidem Kop-

pitzem – podány informace o nefunkčnosti MS2014+ v rámci admi-
nistrace Strategií CLLD.

únor 2016
NS MAS: Pošmurný / MMR: Koppitz
Požadavek na prodloužení výzvy na předkládání Strategií CLLD.

duben 2016
NS MAS: Pošmurný / MMR: Semorád
Jednání s náměstkem ministryně pro místní rozvoj Mgr. Zdeň-

kem Semorádem ke zpožďování procesu hodnocení Strategií 
CLLD, problémy s fungováním MS2014+ a jejich dopadu na imple-
mentaci IROP, financování režijních nákladů MAS z IROP 4.2 a plně-
ní indikátorů k 31. 10. 2018. Výsledkem byl mj. příslib účasti ředite-
le Koppitze na jednání Výboru NS MAS 12. 4. 2016.

NS MAS: Výbor / MMR: Koppitz
Účast ředitele odboru regionální politiky Ing. Davida Koppitze 

na jednání Výboru NS MAS. Rekapitulace počtu podaných Strategií 
CLLD, informace o přípravě 2. výzvy, která bude určena i pro ty 
MAS, které budou opravovat své strategie. Omluva za nedodržení 
termínů na hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti u prv-
ních cca 20 MAS spojená s problémy v MS2014+. Interní tým MMR 
byl navýšen a měl by zvládnout 7–10 Strategií CLLD denně. Celý 
proces hodnocení měl být završen ideálně v červnu. Srpen a září by 
se měl dotknout těch, kteří podávali SCLLD na poslední chvíli.

NS MAS: Pošmurný, Florian, Krist, Foltýnová
Účast na setkání územních partnerů v Benešově. Jednání s Aso-

ciací krajů, SMS ČR a SMO, ŘO IROP, kdy hlavním bodem byla pří-
prava na NSK, problematika MAP a MS2014+ a další aktivity part-
nerů. Shoda na společném postupu ve vztahu k těmto tématům.

NS MAS: Pošmurný, Florian, zástupci KS MAS, Foltýnová
Účast na 4. jednání Národní stále konference. Důrazné upozor-

nění na problémy fungování MS2014+ a administrace MAP. Upo-
zornění na dosud nevyřešený problém financování režijních nákla-
dů MAS, se kterým částečně vypomáhají některé kraje. Opakovaně 
bylo požadováno písemné potvrzení o podání Strategie CLLD. Dá-
le bylo upozorněno na nedodržování termínů hodnocení formál-
ních náležitostí a přijatelnosti Strategií CLLD. Součástí usnesení 
z jednání je mj. i požadavek na maximální možné urychlení proce-
su hodnocení Strategií CLLD a požadavek na zveřejnění přehledu 
podaných Strategií CLLD (č. NSK-9/2016) a požadavek zajištění 
komplexní funkčnosti MS2014+ k zajištění implementace nástroje 
CLLD (č. NSK-10/2016) a upřesnění postupu proškolení pracovníků 
MAS pro práci s tímto systémem (č. NSK-11/2016).

květen 2016
NS MAS: Florian, Zemanová / CRR: Miškovicová, Šústal
Jednání s ředitelkou sekce administrace programů CRR Ing. He-

lenou Miškovicovou a ředitelem odboru řízení administrace pro-
gramů Ing. Petrem Šústalem k nastavení vzájemné spolupráce. Na-
bídka možnosti podávání Žádosti o podporu v rámci IROP 4.2 i před 
ukončením hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti Strate-

gie CLLD, aby se urychlila administrace. Možnost konzultací („před-
kontroly“) režijních výdajů u MAS, které budou mít žádost v pořád-
ku a budou již jen čekat na schválení Strategie CLLD.

červen 2016
NS MAS: Pošmurný, Florian / MMR: Letáčková, Fischerová
Jednání s náměstkyní ministryně pro místní rozvoj JUDr. Olgou 

Letáčkovou a ředitelkou odboru správy monitorovacích systémů 
RNDr. Blankou Fischerovou k problémům s fungováním MS2014+ 
a proškolení pracovníků MAS pro práci se systémem CSSF14+. By-
la přislíbena větší aktivita ze strany MMR v oblasti proškolování.

NS MAS: Florian / MMR: Fischerová
V návaznosti na výše uvedené jednání byl na MMR odeslán pře-

hled problémů s MS2014+ vč. printscreenů.

NS MAS: Pošmurný / MMR: Semorád, Dostálová, Koppitz, 
Daňková
Jednání se zástupci MMR k aktuálnímu stavu procesu hodnoce-

ní Strategií CLLD. MMR-ORP nevydá žádná data ohledně stavu žá-
dostí, dokud MMR-OSMS nevydá potvrzení o nefunkčnosti zobra-
zování stavů administrace v ISKP14+. ŘO IROP nabízí poskytnutí 
připomínek k Programovému rámci IROP ihned, jakmile budou 
zpracovány (tj. před tzv. Velkou komisí) a zároveň požaduje infor-
maci, který článek procesu hodnocení Strategií CLLD jej zdržuje. ŘO 
IROP potvrdil dohodu s CRR o možnosti podávat žádosti do IROP 
SC 4.2 bez nutnosti čekání na ukončení hodnocení Strategie CLLD 
a současně možnost konzultovat dokladování režijních nákladů.

červenec 2016
NS MAS: Florian
Vzhledem k dosavadní nízké informovanosti MAS i veřejnosti 

o stavu hodnocení Strategií CLLD podal jako fyzická osoba postup-
ně dvě žádosti o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. na 
MMR, na které nebylo v souladu se zákonnou povinností reagová-
no. Návazně na to podal stížnost na nadřízený orgán – ministryni 
pro místní rozvoj ČR.

NS MAS: Foltýnová, Libosvár / MMR – ORP: Daňková
Od června 2016 jsou poskytovány ze strany MMR – ORP infor-

mace ke stavu administrace SCLLD, které jsou každý pátek obratem 
zveřejňovány na webu a facebooku NS MAS.

NS MAS: Pošmurný
Byl rozeslán dopis s prosbou o součinnost a podporu na všech 

úrovních ze strany územních partnerů a tlaku na zrychlení procesů 
hodnocení SCLLD. Na základě iniciativy zástupce Asociace krajů 
otevřel otázku zpoždění hodnocení SCLLD na jednání Vlády ČR.

Zpracovali: Pošmurný, Florian, Foltýnová
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 STRATEGICKÝ CÍL 1 – STABILIZACE 
 Opatření: 
1.  Využívat metodu Leader v strategických dokumentech s do-

padem na regionální rozvoj, včetně sektorových dokumentů 
a programů, od fáze metodické přípravy, přes tvorbu až po im-
plementaci

2.  Ukotvit metodu Leader v legislativě ČR i EU (především v re-
gionálním rozvoji, vzdělávání, podpoře podnikání, sociální 
oblasti, životním prostředí, kultuře, příhraničních vztazích) ja-
ko plnohodnotný a standardní přístup k rozvoji společnosti 
a území

3.  Zakomponovat metodu Leader do každodenní praxe demokra-
tické společnosti, od osnov vzdělávání na základních a střed-
ních školách přes techniky dobrého vládnutí ve veřejné správě 
až po metody řízení národního i regionálního hospodářství

 Indikátor: 
 A. Vznik Úřadu vlády pro venkov nebo Ministerstva venkova 

 STRATEGICKÝ CÍL 2 – KVALITA 
 Opatření: 
1.  Vytvořit, případně převzít systém hodnocení kvality, nejlépe 

dobrovolný a postavený na vzájemném srovnávání
2.  Sledování příkladů dobré praxe v kvalitě práce MAS v ČR i zahra-

ničí, prezentace úspěchů ve zvyšování kvality v Leaderu
 Indikátor: 
 B. Podíl MAS zapojených do systému hodnocení kvality

 STRATEGICKÝ CÍL 3 – VZDĚLÁVÁNÍ 
 Opatření: 
1.  Formální vzdělávání (akreditované kurzy, specializace či studij-

ní obor VŠ, odborné praxe) pro pracovníky a členy orgánů MAS 
či NS MAS

2.  Neformální vzdělávání (workshopy, kurzy, stáže, exkurze, …) 
pro pracovníky a členy orgánů MAS či NS MAS

3.  Vytvoření systému hodnocení – akreditace vzdělávání, tvorba 
individuálních vzdělávacích programů i projektů NS MAS 

 Indikátory: 
 C.  Podíl manažerů a členů orgánů MAS a NS MAS zapojených do 

vzdělávání
 D. Počet individuálních vzdělávacích plánů 

 STRATEGICKÝ CÍL 4 – PODPORA ROZVOJE MAS
 Opatření: 
1.  Poskytování právní, ekonomické, organizační a další podpory 

při rozvoji MAS 2. Podpora MAS při řešení problémů 3. Vytvořit 
a provozovat efektivní a otevřený systém sdílení informací k roz-
voji MAS, oboustranný, horizontální i vertikální, s různými cesta-
mi a úrovněmi včetně krajských 

 Indikátor: 
 E. Stabilizace počtu členů NS MAS nad 90% existujících MAS 

 STRATEGICKÝ CÍL 5 – PREZENTACE
 Opatření: 
1.  Učinit se před okolím srozumitelní, mít jasnou tvář – být LEADER 

nebo Lídr?
2.  Využívat účinné nástroje prezentace, pozitivní, moderní, efek-

tivní nástroje
3.  Mít jednotný styl – vizuální, komunikační, filosofický, mít společ-

nou tvář 
 Indikátor: 
 F.  Podíl veřejnosti (laické, odborné), která má povědomí, co je to 

Lídr (průzkumy, monitoring médií) 

 STRATEGICKÝ CÍL 6 – PARTNERSTVÍ, PRINCIPY, FILOSOFIE 
 Opatření:
1. Zajišťovat zázemí funkčního partnerství pro venkov
2.  Vytvořit či potvrdit ve spolupráci s partnery základy hodnoto-

vých principů a filosofie venkova podle motta „Dáváme venko-
vu smysl“

3.  Propojení filosofie venkova s praktickými aktivitami rozvoje ven-
kova ve funkčním systému

 Indikátor: 
 G.  Mít dlouhodobou a funkční filosofii, kodex, úmluvu pro ven-

kov (např.: chránit, pečovat, rozvíjet,… venkovské oblasti, te-
dy území s převládajícím venkovským charakterem)

Připomínky a doplnění k tomuto materiálu prosím zasílejte 
na krist@masopavsko.cz a v kopii na v.foltynova@nsmascr.cz 
do 31. 10. 2016.

Zdroj: http://nsmascr.cz/content/uploads/2016/08/2.-Strategie-
-rozvoje-NS-MAS-2030-NAVRH.pdf

První členské shromáždění
PREPARE

Neformální sdružení PREPARE – Partnership for Rural Europe – 
vzniklo v roce 1999 cílem pomoci přistupujícím zemím se zavádě-
ním programu na podporu rozvoje venkova. V současné době sdru-
žuje převážně národní síťové organizace pro rozvoj venkova z 15 ze-
mí EU. Svůj zájem ze zemí střední Evropy přesunulo postupně na 
země bývalé Jugoslávie, Balkánu až k zemím kolem Černého moře.

Po 16 letech existence PREPARE přistoupilo k formalizaci své exi-
stence a založilo sdružení se sídlem v Belgii. První členské shromáž-
dění se uskutečnilo 11. 6. v Bruselu. O členství oficiálně dosud za-
žádalo 12 národních organizací ze zemí EU. Českou republiku zde 
reprezentuje NS MAS ČR zastoupená RNDr. Z. Guthovou.

Druhé členské shromáždění proběhne 16. a 17. září v Albánii 
v rámci aktivit balkánského projektu ALTER (Active Local Territories 
for Economic development of Rural areas). Na tomto shromáždění 
bude specifikováno poslání organizace a její cíle a budou voleni 
členové povinných orgánů sdružení (rada/výbor, předseda …).

Kromě původního záměru víceméně rozšiřování myšlenky pro-
gramu LEADER do nově přistupujících zemí se PREPARE bude prav-
děpodobně více zaměřovat na vzdělávání venkovských lídrů, na 
prohlubování myšlenky Evropského venkovského parlamentu a pří-
pravu mezinárodních programů zaměřených na realizaci hlavních 
podnětů z Evropského Manifestu (ERP).

Z. Guthová, Brussel 10. – 12. 6. 2016

Prezentace z konference Zvýšení 
kvality strategického plánování

V rámci úvodní konference Zvýšení kvality strategického pláno-
vání, která proběhla v rámci akce LeaderFEST 2016 v Karlově Stu-
dánce, zazněly ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Národní 
sítě MAS aktuální informace k operačním programům, informace 
o průběhu schvalování strategií CLLD a hlavní přednosti a nedo-
statky odevzdaných SCLLD.

Prezentace z konference:
) Aktuální informace pro MAS – Jan Florian
) Postup průběhu schvalování strategií CLLD – Ing. Jan Libosvár
)  Zvýšení kvality strategického plánování + příloha – Ing. Jan Vo-

borník

Strategie rozvoje Národní sítě MAS ČR do roku 2030
návrh připravený Pracovní skupinou Vize při NS MAS ČR, červen 2016
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VÝZVY PRO MAS

MAS mohly podávat své strategie 
CLLD do druhé výzvy MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo druhou výzvu na před-
kládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD). Ten bude v souladu s Dohodou o partnerství využit 
v programovém období 2014–2020 ve venkovském území ČR po-
krytém místními akčními skupinami. 

Podmínkou pro podání žádosti bylo splnění standardů MAS de-
finovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin 
a  vydání patřičného osvědčení ze strany ministerstva zeměděl-
ství. Proces standardizace MAS již byl ukončen, probíhal v období 
od 24. listopadu 2014 do 31. ledna 2016.

Místní akční skupiny mohly žádat o podporu integrovaných 
strategií širšího zaměření, financovatelných z více programů Evrop-
ských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. Na 
základě schválených strategií bude možné čerpat podporu pro re-
alizaci tzv. integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu (řídicí orgán MMR), Operačního progra-
mu Zaměstnanost (řídicí orgán MPSV), Operačního programu Ži-
votní prostředí (řídicí orgán MŽP) a  Programu rozvoje venkova 
(řídicí orgán MZe).

V  rámci první výzvy SCLLD, která byla vyhlášena na  období 
1. 8. 2015 – 31. 3. 2016, podalo žádost o podporu 165 MAS z celko-
vého počtu 180 MAS, které získaly osvědčení o standardizaci MAS.

MMR
Více informací o výzvě zde.

Aktuální informace k hodnocení strategií CLLD 

V jakém stavu hodnocení se nachází konkrétní žádost o pod-
poru SCLLD, je možné zjistit ze soupisu stavů u každé strategie 
v monitorovacím systému MS2014+. Místní akční skupiny jsou 
na základě dotazu bez prodlení taktéž informovány pracovníky 
MMR. Zároveň jsou poskytovány dílčí konzultace k naplnění po-
žadavků na vypořádání připomínek obdržených z  obou fází 
hodnocení.

S udržením důrazu na kvalitu předkládaných strategií byla při-
jata řada kapacitních, metodických a technických opatření vedou-
cích ke zrychlení procesu hodnocení žádostí.

Hodnoceny jsou nyní všechny podané žádosti. Předpokládaný 
termín ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
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IROP – VÝZVA Č. 6 ZLEPŠENÍ ŘÍDICÍCH A ADMINISTRATIV-
NÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Číslo výzvy: 6.
Druh výzvy: průběžná
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Investiční priorita: 06.4.59 Provádění investic v rámci komu-
nitně vedených strategií místního rozvoje
Oprávnění žadatelé: Místní akční skupiny

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 9. 2015
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 29. září 2015 6. vý-
zvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionální-
ho operačního programu, specifického cíle 4.2 – Posílení komu-
nitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících 
a administrativních schopností MAS.
Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování 
partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrov-
ních aktivit obyvatel venkova.
Oprávněnými žadateli v  této výzvě jsou místní akční skupiny, 
které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou 
strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).
Alokace této výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj či-
ní 1 900 000 000 Kč.

u žádostí podaných do 31. 3. 2016 je 30. 10. 2016. Předpokládaný 
termín ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti 
u žádostí podaných v rámci 2. výzvy je 31. 12. 2016.

Aktuálně vyhlášená 2. výzva bude 30. 10. 2016 uzavřena.
MMR

Více: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/
Aktuality/Aktualni-informace-k-hodnoceni-strategii-CLLD

) http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-
-6-MAS

Další informace: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-
-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-
-vyzvy-(1)

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)/Druha-vyzva-SCLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/Aktualni-informace-k-hodnoceni-strategii-CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/Aktualni-informace-k-hodnoceni-strategii-CLLD
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-6-MAS
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Uzemni-dimenze-2014-2020/Vyhlasene-vyzvy-(1)
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Udržitelná doprava ve strategiích CLLD. 
V IROP je nachystáno přes 1,6 miliardy 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo novou výzvu na podpo-
ru integrovaných projektů Komunitně vedeného místního rozvoje 
v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Podpo-
řeny budou udržitelné formy dopravy. K dispozici je přes 1,6 mld. 
korun. Žádosti lze podávat po vyhlášení výzvy místními akčními 
skupinami (MAS), nejdříve od 29. 9. 2016.

„Komunitně vedený místní rozvoj představuje nástroj, díky kterému 
jsme v kontaktu s místními skupinami, které samy nejlépe vnímají po-
třeby regionu. Na naši výzvu tedy budou navazovat výzvy jednotlivých 
MAS, ve kterých budou upřesněny podmínky pro realizaci projektu 
v  daném území. Podporované aktivity na území nemusí zahrnovat 
všechny aktivity vymezené v této výzvě, ale vychází z potřeb území, 
které MAS definovaly ve svých strategiích,“ uvedla ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová.

Výzva spadá pod specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedené-
ho místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkov-
ských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Ve výzvě bude možné podpořit následující aktivity:
–  výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných 

parkovacích systémů;
–  zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligent-

ních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu;
–  pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou do-

pravu;
– rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší;
– rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty;

Jednotlivé podporované aktivity jsou podrobně popsány ve 
Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce k této výzvě. Pře-
hled možných příjemců podpory pro jednotlivé aktivity v rámci 53. 
výzvy je uvedený v textu výzvy a Specifických pravidlech.

Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět 
po vyhlášení výzvy MAS. Ty budou také provádět hodnocení pro-
jektů. Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření 
způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů 
musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě MAS, nejpozději 
do 30. 6. 2023.

Podrobné informace o výzvě jsou zveřejněny zde.
Více: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-me-

dia/Tiskove-zpravy/2016/Udrzitelna-doprava-komunitne-vedene-
ho-mistniho-rozvoje-V-IROP-je-nach7

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/
Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

MPSV poskytne na rozvoj 
regionů 1,8 miliardy korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operač-
ního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunit-
ního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi 
něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem až 1,8 miliardy 
korun.

MAS jsou územní společenství obcí, firem, neziskového sek-
toru a občanů, které spolupracují na zlepšování kvality života ve 
venkovských oblastech. „Lidé žijící na venkově mají někdy do-
jem, že jejich problémy nikoho nezajímají. Tato výzva jim umož-
ní získat finanční prostředky na řešení jejich konkrétních po-
třeb,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Mark-
sová.

Výzva číslo 047 se zásadně liší od ostatních výzev vyhlášených 
v OPZ, a to nejen svým objemem. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí na MAS do jisté míry deleguje část pravomocí – MAS budou 
v návaznosti na výzvu MPSV vyhlašovat své konkrétně zacílené 
výzvy, a také projektové žádosti budou hodnotit přímo zástupci 
MAS. Komunitně vedený místní rozvoj totiž spočívá na principu 
bottom-up (zdola-nahoru), kdy veškeré náměty vycházejí z po-
třeb a podnětů místních lidí, kteří nejlépe znají lokální problémy 
i potenciál.

„Pro území MAS je možnost čerpat evropské peníze na nejrůz-
nější místní projekty klíčová. MPSV připravilo tuto výzvu včas a vel-
mi dobře, což nám dává široké možnosti využití,“ pochválila spolu-
práci Markéta Dvořáková z MAS Brdy-Vltava.

Mezi aktivity, na které je možné získat evropské peníze, patří na-
příklad vznik a rozvoj sociálního podnikání, sociální služby pro lidi 
v nepříznivé situaci, komunitní sociální práce, pomoc lidem ohro-
ženým na trhu práce (např. lidem s nízkou kvalifikací, lidem v před-
důchodovém věku apod.) nebo podpora rodičů s malými dětmi 
(doprava dětí, „příměstské“ tábory atd.). „Předpokládáme, že nej-
větší zájem bude o budování komunitních center a podporu soci-
álního podnikání,“ dodala ministryně.

V Česku nyní funguje 180 MAS, v celé Evropě pak jde o tisíce tzv. 
LAGs (Local Action Groups), které navzájem spolupracují a předá-
vají si zkušenosti s rozvojem venkova. Výhodou této podpory je ta-
ké víceodvětvový přístup, kdy např. v ČR vedle OPZ mohou MAS žá-
dat o podporu i v dalších třech operačních programech řízených re-
sorty zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí.

MPSV
) https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje
Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 047 „ pro MAS na pod-
poru strategií komunitně vedeného místního rozvoje“ je zvýšit 
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. 
Číslo: 047 
Platnost od: 29. 4. 2016 4:00 
Platnost do: 31. 12. 2021 12:00 
Investiční priorita: 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj 
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou 
Operační program: Operační program Zaměstnanost 
Programové období: 2014–2020 
Vyhlašovatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních 
věcí – Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování 
Typ výzvy: otevřená 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. duben 2016, 
4:00 hodin

Diskusní klub pro místní akční skupiny
Stránka s informacemi pro místní akční skupiny

Soubory ke stažení:
Text výzvy č. 047 OPZ
Příloha č. 1 Vymezení oprávněných žadatelů, partnerů a míra 
podpory – rozpad zdrojů financování
Příloha č. 2 Podporované cílové skupiny
Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit
Příloha č. 4 Indikátory
Příloha č. 5 Podnikatelský plán
Příloha č.  6  Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální 
podnik
Příloha č. 7 Sada rozpoznávacích znaků – environmentální soci-
ální podnik
Příloha č. 8 Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání 
projektů komunitní práce
Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vy-
rovnávací platba
Příloha č. 10 Vyjádření kraje/obce (objednatele sociální služby) 
k podpoře sociální služby/služeb
Příloha č. 11a Údaje o sociální službě 
Příloha č.  11b Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální 
službu (skutečnost)
Příloha č. 12 Pomůcka k vyplnění přílohy 11a Údaje o sociální 
službě
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http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Udrzitelna-doprava-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-V-IROP-je-nach7
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Udrzitelna-doprava-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-V-IROP-je-nach7
http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Udrzitelna-doprava-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-V-IROP-je-nach7
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz
https://www.esfcr.cz/mas-clld
https://www.esfcr.cz/informace-pro-mistni-akcni-skupiny-opz
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/Vyzva_047_OPZ.pdf/acbfa374-e34a-42d7-8cd5-6ef95b23e889
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P1++Vymezeni+opravnenych+Z+a+P+a+MP.pdf/11aab337-c840-4c50-a469-20f615d49bac
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P1++Vymezeni+opravnenych+Z+a+P+a+MP.pdf/11aab337-c840-4c50-a469-20f615d49bac
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P2+Podporovane+cilove+skupiny.pdf/78aadc84-c929-469a-9408-8511e1bfedba
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P3++Popis+podporovanych+aktivit.pdf/dfb109ff-a98d-4d25-8225-6f148dd65c5c
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P4+Indikatory.pdf/b658144c-2102-48db-8c39-7d96ca6332fd
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P5+Podnikatelsky+plan.pdf/a4ecfc51-1f8c-40a4-bbe5-bea87a6286fb
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P6+Sada+indikatoru+ISP.pdf/dc3a0820-1822-4241-a20c-c2953333cc4f
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P6+Sada+indikatoru+ISP.pdf/dc3a0820-1822-4241-a20c-c2953333cc4f
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P7+Sada+indikatoru+ESP.pdf/6f324441-56ee-4892-a8f6-d7b7fc87d260
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P7+Sada+indikatoru+ESP.pdf/6f324441-56ee-4892-a8f6-d7b7fc87d260
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P8+Principy+a+voditka+KP.pdf/8d56fa28-e648-451e-af32-1bba449dc881
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P8+Principy+a+voditka+KP.pdf/8d56fa28-e648-451e-af32-1bba449dc881
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P9+Vyrovnavaci+platba.pdf/4ac09d21-47b1-4bbe-bc38-962d5e32fee4
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P9+Vyrovnavaci+platba.pdf/4ac09d21-47b1-4bbe-bc38-962d5e32fee4
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P10+Vyjadreni+k+podpore+soc+sluzby.docx/6c9fd69b-f7c6-4232-ba31-acc943c810eb
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P10+Vyjadreni+k+podpore+soc+sluzby.docx/6c9fd69b-f7c6-4232-ba31-acc943c810eb
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P11a+Udaje+o+soc+sluzbe.xlsx/37080b8b-9fa3-4fbd-b010-4e95ba76bfd4
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P11b+Prehled+cerpani+vyrovnavaci+platby.xlsx/e1ee7992-7c62-40c3-848a-f465742bee4d
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P11b+Prehled+cerpani+vyrovnavaci+platby.xlsx/e1ee7992-7c62-40c3-848a-f465742bee4d
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P12+Pomucka+k+vyplneni+P11a.pdf/360ac417-68a4-48d1-97c2-669c3101fd6f
https://www.esfcr.cz/documents/21802/2524297/P12+Pomucka+k+vyplneni+P11a.pdf/360ac417-68a4-48d1-97c2-669c3101fd6f
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Spuštění Portálu farmáře pro 
generování formuláře Fiche

Dne 1. června 2016 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmá-
ře pro možnost vygenerování a předvyplnění formuláře Fiche (ob-
dobí 2014–2020). 

Postup podávání formuláře Fiche je popsán v Pravidlech pro ža-
datele Opatření 19 – kapitola 4. Vyplnění formuláře Fiche. V souladu 
s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách 
www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslá-
ní formuláře Fiche přes Portál Farmáře (SZIF POSKYTUJE / Program 
rozvoje venkova 2014 – 2020 / sekce „KE STAŽENÍ“ / složka „Doku-
menty pro Opatření 19“ / složka „Fiche“ / „Podrobné postupy admi-
nistrativních kroků Fiche“; zároveň zveřejněno i na Portálu Farmáře 
– sekce „Žádosti MAS“ / záložka „Ke stažení“). V souladu s Pravidly 
pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány „Po-
drobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace Fiche. 

Informace k vyplňování formuláře Fiche jsou uvedeny v In-
struktážním listu pro vyplňování Fiche – Instruktážní list je k dis-
pozici v „Menu“ Fiche (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu Farmá-
ře – sekce „Žádosti MAS“ / záložka „Ke stažení“. 

SZIF, oddělení metodiky Leader a spolupráce

Studijní cesta členů gruzínské
MAS Kazbegi do ČR

PROJEKT KAZBEGI
Termín: 12. – 16. dubna 2016
Místo: Česká republika, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský ven-
kov, Sdružení Splav, MAS Hradecký venkov a Sdružení růže

MAS Kazbegi se rozkládá v horském regionu Kazbegi ve výškách 
kolem 2 000 m. n. m. v pohoří Kavkaz. Nejvyšším bodem je vrchol 
Kazbegi s výškou 5 047 m. n. m. a hlavním centrem Stephansmin-
da. Celý region má 5 tisíc obyvatel, je velmi chudý s nezaměstna-
ností přesahující 50 %. Největší potenciál rozvoje je v rozvoji ces-
tovního ruchu a drobném podnikání (zemědělství, včelařství, zpra-
cování produktů zemědělské prvovýroby apod.)

Na založení MAS v Kazbegi a jejím rozvoji se největší měrou po-
dílí NS MAS ČR, která v rámci projektu financovaného z Evropské 
komise pomohla se založením, ustanovením MAS, tvorbou strate-
gie MAS a v současné době spoluvytváří prostředí pro vyhlášení 
první výzvy.

Velké díky za podporu a budování kapacit MAS Kazbegi patří 
všem MAS a dalším odborníkům, kteří předávali své zkušenosti ať 
už v rámci první či druhé studijní cesty, nebo v rámci školení na mís-
tě v Kazbegi regionu (MAS Posázaví, Královská stezka, Lípa pro ven-
kov, Šumperský venkov, Horní Pomoraví, Splav, Hradecký venkov 
a MAS Sdružení růže).

Pětidenní studijní cesta do ČR v období od 12. do 16. dubna 
2016. Celkem 21 účastníků: 13 zástupců nově vzniklé MAS LAG 
Kazbegi, 2 zástupci Ministerstva zemědělství Gruzie, 1 zástupce 
gruzínské MAS Lagodheki a 1 zástupce MAS Borjomi, vedoucí gru-
zínské mise Člověka v tísni (Lauriane Gauny), zástupce Člověka 
v tísni pro strategické plánování (Petr Schmied)

Realizace pilotního projektu probíhá ve 3 rozdílných regionech. 
V každém z nich je uplatňován individuální přístup konkrétních ne-
ziskových organizací a jejich partnerů – organizací s dlouhodobou 
zkušeností s rozvojem venkova: CARE-Austria ETEA (region Lago-
dekhi), Člověk v Tísni s NS MAS ČR, z.s. (region Kazbegi) and Mercy 
Corps-Angus Scotland (region Borjomi).

Účel: poskytnout členům nově vzniklé MAS přímé zkušenosti 
s implementací projektů LEADER v ČR, možnost diskutovat s žada-
teli přínosy a různá úskalí žádostí od žádosti o dotaci až po její hod-
nocení. Prostřednictvím společné platformy pro spolupráci je zajiš-
těn přenos příkladů dobré praxe do partnerských pilotních MAS.

Trasa: MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov, MAS Splav 
a MAS Hradecký venkov.

Skupina postupně projela místní akční skupiny, které se svými 
rysy do určité míry podobají MAS Kazbegi (horská, odlehlá, hranič-
ní oblast s velkým potenciálem pro rozvoj zemědělství a cestovní-
ho ruchu).

Během exkurze měli návštěvníci možnost seznámit se s více než 
20 projekty realizovanými většinou s podporou programu LEADER.

12. 4. 2016: PRAHA
Prohlídka Prahy – Královská cesta a centrum
Zástupci MZe Gruzie schůzky na MZe ČR s ředitelem odporu ŘO 
PRV J. Taberym a vedoucí L. Krumpholcovou, Agentuře pro so-
ciální začleňování s ředitelem R. Jiránkem.

13. 4. 2016:  MAS HORNÍ POMORAVÍ 
A MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV

Navštívené projekty:
prezentace o regionálním produktu Jeseníky v Růžovém údolí,
ovčí statek u Hrdličků, Brníčko, pojízdné kino, sportovní a kultur-
ní centrum Dolní Studénky, zimní středisko Loučná nad Desnou, 
prezentace o destinačním managementu a kartě Jeseníky v Kou-
tech nad Desnou,

14. 4. 2016: MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV A SDRUŽENÍ SPLAV
Navštívené projekty:
Černá Voda, Rychlebské stezky, Pekařství Kalous, Rokytnice v Or-
lických horách, EKO farma u Sokolových, Liberk-Rapuše, Rych-
nov n. Kněžnou, Farma a golfový klub Orlicko a.s., Nebeská Ryb-
ná, Mléčná farma pod lipou, Pecha Jiří, Prezentace Sdružení Splav 
na téma výběrová koRmise a výběr projektů.

15. 4. 2016: SDRUŽENÍ SPLAV A HRADECKÝ VENKOV
Navštívené projekty:
Zámek v Doudlebech, Včelí produkty, rodinná firma Pleva, Pot-
štejn, Zemědělská farma Tichý, Záměl, Potštejn, Projekt Rakyt-
ník, Firma Cvrček, Lhota pod Libčany, Bonsai Centrum Libčany,
Pivovar Mžany.

Zdroj: NS MAS

Z  č i n n o s t i  N S  M A S  2 3)

MAS Šumperský venkov – pojízdné kino Farma pod lipouRychlebské stezky

http://www.szif.cz
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Dotace, projektový management a realizace. Právě o ty mají největší zájem 
dobrovolné svazky obcí (DSO), které se zúčastnily dotazníkové šetření Svazu 
měst a obcí ČR. Konalo se letos na jaře v souvislosti s projektem Centra společ-
ných služeb (CSS). Ze šetření mimo jiné vyplynulo, že 74 % zájemců o CSS už 
společné služby pro obce, které jsou součástí DSO, poskytuje. Nejčastěji – ve 52 % případů – právě 
v oblasti dotačního managementu. Společně například vyhledávají dotační příležitosti, dohromady 
zpracovávají projektové žádosti, sdílejí projektové řízení apod.

Dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo devadesát devět DSO, mělo dvanáct témat. DSO na 
ně odpovídaly škálou od 1 do 4, kdy nejnižší číslo znamenalo žádný zájem starostů o tuto sdílenou 
službu, nejvyšší cifra ilustrovala naopak velký zájem. Z výsledků je zřejmé, že starostové by společně 
nejvíc chtěli řešit dotace, následují pravidelná setkávání zástupců obcí, sdílení dobré praxe a zkuše-
ností. Nejmenší zájem je o společnou IT podporu, technickou a stavební podporu a ekonomickou 
agendu jako je účetnictví, ekonomika a personalistika.

Ze šetření dále vyplynulo, že většina (96) respondentů má zpracovanou strategii rozvoje území. Buď 
v rámci DSO nebo mikroregionu. Také má vypracovaný akční plán rozvoje území. Další subjekt má akč-
ní plán vytvořený, ale zatím ho formálně nepřijal. A dva účastníci průzkumu žádný akční plán nemají. 

Průzkum se uskutečnil v rámci přípravné fáze projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na 
bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, podpořeného z prostředků 
Evropského sociálního fondu (ESIF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Měl 
za cíl zjistit základní informace o DSO, jejich připravenost na spolufinancování projektu a také identi-
fikovat činnosti, které by se měly v rámci CSS zajišťovat. CSS je novou aktivitou SMO, která navazuje 
na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ (MOS) realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Experti na komunikaci s DSO podle regionů:
1. oblast: Středočeský, Ústecký a část Libereckého kraje – Ivan Černý, tel.: 602 242 038
2. oblast: Plzeňský, Jihočeský, Karlovarský kraj a část Vysočiny – Robert Zeman, tel.: 602 931 196
3. oblast:  Pardubický, Královéhradecký kraj, část Vysočiny a Libereckého kraje – Ivana Červinková, 

tel.: 724 181 361
4. oblast: Jihomoravský a Zlínský kraj – Jaroslav Šlechta, tel.: 774 179 009
5. oblast: Olomoucký a Moravskoslezský kraj – David Novák, tel.: 724 181 698

V Praze a Olomouci se uskutečnila dvě setkání se zájemci o projekt „Centra společných služeb“:
) http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/ v-praze-a-olomouci-se-
uskutecnila-dalsi-dve-setkani-se-zajemci-o-projekt-centra-spolecnych-sluzeb.aspx
Zaměstnanci Center společných služeb prošli vstupním školením:
) http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/zamestnanci-center-spo-
lecnych-sluzeb-prosli-vstupnim-skolenim.aspx
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Ministryně Šlechtová na celostátní konferenci horských středisek

Na Celostátní konferenci horských středisek České republiky ve Špindlerově Mlýně, ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová ocenila práci podnikatelů provozujících horská střediska, nezastupitelnou činnost 
Horské služby a také zmínila nový dotační motivační projekt na podporu cestovního ruchu na roky 2016+.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2016/Ministryne-Kar-
la-Slechtova-zahajila-Celostatni-konferenci-horskych-str

Nový projekt SMO: Centra společných služeb (CSS)
Obce chtějí společně nejvíc řešit například dotace

http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/stredocesky-ustecky-a-cast-libereckeho-kraje.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/plzensky-jihocesky-karlovarsky-kraj-a-cast-vysociny.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/pardubicky-kralovehradecky-kraj-cast-vysociny-a-libereckeho-kraje-2.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/pardubicky-kralovehradecky-kraj-cast-vysociny-a-libereckeho-kraje-2.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/jihomoravsky-a-zlinsky-kraj.aspx
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KRáTKé ZPRáVY

Starostové budou proti zdražování OSA
veřejně protestovat

Starostové obcí nesouhlasí s nárůstem poplatků děl autorů hud-
by, jejichž kolektivní správce OSA zdůvodňuje až 50%ní nárůst svých 
sazeb tvrzením, že jsou jeho sazby nižší až 8x oproti situaci v Evropě. 
SMS ČR zjistilo, že situace v Evropě je velmi různorodá a například 
sazby ve Švýcarsku, Slovensku a  dalších evropských zemí jsou už 
dnes srovnatelné nebo dokonce nižší než v ČR. Zároveň starostové 
setrvávají na přesvědčení, že už vůbec nelze zdůvodnit nárůst po-
platků v jednom roce až o 50%! Rozhodli se proto uspořádat protest-
ní demonstraci v Praze 22. září. Protest má za cíl upozornit na skoko-
vé zdražování této umělé složky hudební produkce. Zváni jsou všich-
ni, jimž není lhostejná budoucnost místní kultury a společenského 
života nejen na venkově. Pořadatelem akce je Sdružení místních sa-
mospráv spolu s Asociací hotelů a restaurací ČR.
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1158-starostove-budou-
-proti-zdrazovani-osa-verejne-protestovat
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1173-starostove-vyjdou-
-do-ulic-nesouhlasi-s-poplatky-osa
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1153-obce-nesouhlasi-s-
-enormnim-zvysenim-poplatku-osa-na-r-2017

Novela zákona č. 250/2000 Sb. v ohrožení
Na počátku února letošního roku zamířil do Senátu návrh nove-

ly zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočtových pravidel) navrhovaný řa-
dou senátorů. Senát v pozměněné podobně opustil 14. července. 
Starostům by výrazně ulehčil poskytování příspěvků z rozpočtů.
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1167-novela-zako-
na-c-250-2000-sb-v-ohrozeni

Standardní délka trvání VPP: aktuální informace
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1155-standardni-delka-tr-
vani-vpp-aktualni-informace

SMS ČR vítá podporu 
jednotek sborů dobrovolných hasičů

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru spolu s Mi-
nisterstvem vnitra garantují dotační titul s názvem Dotace pro jed-
notky SDH obcí, který v letošním roce obsahuje bezmála 250 mili-

onů korun určených jak na nákup nových dopravních automobilů, 
tak i na novostavby či rekonstrukce hasičských zbrojnic.

Podrobnější informace k  vyhodnocení dotačního titulu jsou 
k dispozici zde:
) http://www.hzscr.cz/clanek/3-dotace-pro-jednotky-sdh-obci-
-pro-rok-2016-a-2017-informace-obcim-v-ramci-programu-dota-
ce-pro-jednotky-sdh-obci-pro-rok-2016-a-2017.aspx
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1114-sms-cr-vita-podpo-
ru-jednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu

Boj se suchem? Obce ze SMS řeší, jak na to
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1105-boj-se-suchem-ob-
ce-ze-sms-cr-resi-jak-na-to

Vysokorychlostní internet 
pro obce a venkov ČR

Zanedlouho mají do ČR z fondů EU „přitéct“ dotace v hodnotě 
cca 14 mld. Kč, na podporu výstavby vysokorychlostního interne-
tu. SMS ČR usiluje o to, aby obce mohly tyto prostředky využít pro 
budování svých sítí. Klíčový operační program Podnikání a inovace 
2014 – 2020 má ve své alokaci vyčleněny prostředky pro budování 
sítí vysokorychlostního internetu, jejichž příjemcem mohou být 
rovněž obce. Veřejnost v této souvislosti jistě zaznamenala vlekou-
cí se kompetenční spor mezi MPO, které mělo původně dotace při-
dělovat a MV ČR. To vedlo ke zbytečnému zpoždění programu.

http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1106-vysokorychlostni-in-
ternet-pro-obce-a-venkov-cr

Přímý dopad elektronické evidence tržeb 
na obce: analýza

Ze zákona o  evidenci tržeb (dostupný na http://www.psp.cz/
sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=513&CT1=0) jsou vyloučeny: – tržby 
státu, – územně samosprávných celků, – příspěvkové organizace, 
– tržby z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěš-
ných poplatníků. Starostové obcí a  měst tedy nemusí pořizovat 
elektronické pokladny pro pořádání plesů, obecních zábav, nebo 
slavností.  Také hasiči, sportovci a ostatní spolky při pořádání svých 
akcí nemusejí tržby evidovat podle nového návrhu zákona.

Důvodová zpráva k návrhu zákona o evidenci tržeb uvádí jako 
příklad vynětí z evidence tržeb „pořádání společenských a repre-
zentačních akcí ve formě plesů, tanečních zábav a společenských 
setkání, které mohou být spojeny s  uskutečněním plateb např. 

v souvislosti s prodejem vstupenek a občerstvení a které není nutné 
evidovat již z povahy nepodnikatelské činnosti, ze které pocházejí.“

V případě pochybností v souvislosti s konkrétním případem je 
potřeba obrátit se na příslušný finanční úřad, který může jednotli-
vé případy závazně posoudit.
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1089-primy-dopad-elek-
tronicke-evidence-trzeb-na-obce-analyza

Města a obce podporují vládní novelu 
autorského zákona. Má pomoci regulovat 
poplatky za reprodukovanou hudbu
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/mesta-
-a-obce-podporuji-vladni-novelu-autorskeho-zakona-ma-pomoci-
-regulovat-poplatky-za-reprodukovanou-hudbu.aspx

Novela zákona o podpoře sportu přinesla 
obcím povinnost zpracovávat Plány rozvoje 
sportu, žádat o dotace ale nemohou
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/no-
vela-zakona-o-podpore-sportu-prinesla-obcim-povinnost-zpraco-
vavat-plany-rozvoje-sportu-zadat-o-dotace-ale-nemohou.aspx

EET se obcí skutečně netýká! 
Jejich obchodních společností však ano
) http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/financovani-obci/eet-
-se-obci-skutecne-netyka-jejich-obchodnich-spolecnosti-vsak-
-ano.aspx

Rodinných oslav se změna 
ohledně nočního klidu netýká

Řada akcí, které se nedají předvídat, se koná i po 22.00 hodině. 
Dosud výjimky z dodržování nočního klidu (v době od 22:00 do 6:00 
h) povolovala rada města či obce. Od října však tuto kompetenci mít 
nebude a po dobu nočního klidu by se tak měly konat pouze akce 
uvedené v obecně závazné vyhlášce (OZV). Jak situaci řešit, aby se 
zachoval zdravý rozum a lidé, kteří se chtějí bavit i v pozdějším čase 
na veřejných akcích, se nemuseli posílat domů? Potřebnou metodi-
ku připravilo Ministerstvo vnitra (MV). To také říká, že rodinných 
oslav se daná věc nikdy netýkala a týkat nebude. Takové události se 
hlásit nikam předem nemusí a muset nebudou.
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Metodika a související vzor Ministerstva vnitra má lépe popsat ak-
ce, které bude potřeba v obecně závazné vyhlášce v kontextu s vý-
jimkami z nočního klidu uvádět. Tedy události předvídatelné i naho-
dilejšího charakteru – například koncerty, setkání s rodákem, který 
získal významné ocenění apod. Termín konání nahodilejších akcí by 
se měl podle resortu nově oznamovat 5 dnů dopředu (dříve se jed-
nalo o 15 dnů), a to na úřední desce a internetu obce či města.

Metodiku, vzor obecně závazné vyhlášky a další materiály najdete 
na tomto místě.

Související tisková zpráva Ministerstva vnitra je dostupná zde.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/rodin-
nych-oslav-se-zmena-ohledne-nocniho-klidu-netyka.aspx

Chceme, aby dotační programy na vzdělá-
vání více respektovaly potřeby veřejnosti 
včetně samospráv

Na dalším ze společných setkání ministryně školství, mládeže 
a  tělovýchovy s  předsednictvem Svazu měst a obcí se dohodlo 
konkrétní pokračování spolupráce: společný průzkum. Spustit by 
se měl v září, výsledky by měly být k dispozici do konce letošního 
roku. Šetření MŠMT a SMO ČR má odpovědět na to, jaká je aktuál-
ní situace s kapacitami mateřských a základních škol v ČR.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/chceme-
-aby-dotacni-programy-na-vzdelavani-vice-respektovaly-potreby-
-verejnosti-vcetne-samosprav.aspx

Svaz měst a obcí a katolická církev: 
Společné jednání je dobrý postup 
při církevních restitucích
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/svaz-
-mest-a-obci-a-katolicka-cirkev-spolecne-jednani-je-dobry-po-
stup-pri-cirkevnich-restitucich.aspx

Lepší města hledají partnery. 
Otevírají přihlášky do pracovních skupin
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/lepsi-mes-
ta-hledaji-partnery-oteviraji-prihlasky-do-pracovnich-skupin.aspx

Nikoliv silou, ale dohodou. 
Tak se má řešit sociální bydlení
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/nikoliv-
-silou-ale-dohodou-tak-se-ma-resit-socialni-bydleni.aspx

Volební zákon do obecních zastupitelstev 
bude řešit nová pracovní skupina

Vedení Ministerstva vnitra ve čtvrtek 21. 7. 2016 jednalo 
s předsednictvem SMO ČR. Výstupem z jednání bylo mimo jiné 
vytvoření pracovní skupiny, která se má zabývat případnou úpra-
vou volebního zákona do obecních zastupitelstev. Členy budou 
jak zástupci ministerstva, tak zástupci SMO. „Chceme se zástupci 
obcí hledat společný konsenzus, tak aby nepropadaly voličské 
hlasy a aby ve vedení obce skutečně zasedli ti, kteří mají nejsil-
nější mandát od voličů,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. 
Změna volebního zákona by podle samospráv měla vést k tomu, 
aby voliči měli jasnější představu, komu dávají hlas. Větší vliv na 
získání mandátu by tak měly mít preferenční hlasy jednotlivých 
kandidátů.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/volebni-
-zakon-do-obecnich-zastupitelstev-bude-resit-nova-pracovni-sku-
pina.aspx

Vzniká nová platforma 
pro udržitelnou mobilitu pod křídly značky 
Město s dobrou adresou
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/vznika-
-nova-platforma-pro-udrzitelnou-mobilitu-pod-kridly-znacky-
-mesto-s-dobrou-adresou.aspx

Pitnou i odpadní vodu společně řeší 
samosprávy a vodárenské společnosti. 
Podepsaly tak memorandum o spolupráci

Logickým partnerstvím vyústila nezbytná spolupráce a shodné 
oblasti zájmu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a Sdružení oboru vo-
dovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/pitnou-
-i-odpadni-vodu-spolecne-resi-samospravy-a-vodarenske-spolec-
nosti-podepsaly-tak-memorandum-o-spolupraci.aspx

Upozornění na plánovanou odstávku 
Věstníku veřejných zakázek a Národního 
elektronického nástroje v říjnu 2016 
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Upozorneni-na-planovanou-odstavku-Vest-
niku-verejnych-zakazek-a-Narodni

Konalo se třetí jednání SMO s vládou. 
Také o RUD

Rozpočtové určení daní (RUD) otevřelo třetí jednání předsednic-
tva Svazu měst a obcí ČR s vládou Bohuslava Sobotky. Také požada-
vek, aby zůstala zachována motivační složka z daní z příjmů fyzic-
kých osob, která by – v případě zrušení plánovaného od roku 2017 
– jen pro Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu znamenala výpadek financí 
v řádu několika stovek milionů korun.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/konalo-
-se-treti-jednani-svazu-mest-a-obci-cr-s-vladou.aspx

Kraje a obce chtějí změnu rozpočtového 
určení daní. A stažení církevních žalob

Vláda by měla připravit novelu zákona o rozpočtovém určení da-
ní (RUD). Shodla se na tom vedení Asociace krajů ČR (AKČR) a Svazu 
měst a obcí ČR (SMOČR). Obě organizace přitom budou požadovat, 
aby územní samosprávy měly podíl také ze spotřebních daní u po-
honných hmot, eventuálně z daní silničních. Tyto peníze by kraje, 
města a obce chtěly investovat do dopravní infrastruktury. I to za-
znělo na jednání AKČR a SMOČR v Nedvědici u Brna. Na řadu přišly 
i církevní restituce a další společný postup: požadavek krajů, měst 
a obcí na stažení církevních žalob.
) http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/kraje-a-
-obce-chteji-zmenu-rozpoctoveho-urceni-dani-a-stazeni-cirkev-
nich-zalob.aspx

ČR nechce být skládkovací velmocí. 
Nový zákon o odpadech zvýší recyklaci 
a vytvoří 40 000 nových pracovních míst 
) http://www.mzp.cz/cz/news_160505_zakon_odpady

Navrhni projekt a vyhraj
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Navrhni-projekt-a-vyhraj

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala 
aktuality o programovém období 2014–2020
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Pracovni-Rada-pro-ESI-fondy-projednala-ak-
tuality-o-programovem-obd-(1)
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MMR se zapojilo do iniciativy podporující 
efektivnější řízení investic EU

Ministerstvo pro místní rozvoj se připojilo k iniciativě podporo-
vané eurokomisařkou pro regionální politiku Corinou Creţu, která 
pomáhá členským státům a regionům účinně řídit investice EU. Cí-
lem Evropské komise je vytvořit transparentnější prostředí v oblas-
ti veřejných zakázek. MMR reagovalo na zapojení členských zemí 
do  iniciativy tzv. Paktů integrity ve spolupráci s mezinárodní orga-
nizací Transparency International.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/MMR-se-zapojilo-do-iniciativy-podporujici-
-efektivnejsi-rizeni-investic

Zelená zpráva 2015: Produkce zemědělského 
odvětví mírně vzrostla

V roce 2015 dosáhla produkce zemědělského odvětví hodno-
ty127 miliard korun, což je v porovnání s průměrem let 2011–2014 
nárůst o 0,4 %. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství České republi-
ky za rok 2015.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_zelena-zprava-2015-produkce-zemedelskeho.html

Studie pro Ministerstvo zemědělství: 
Dodavatelům vadí šikana ze strany řetězců

Čtyři z pěti dodavatelů potravin a nápojů se domnívají, že ma-
loobchodní řetězce zneužívají své dominantní postavení na trhu. 
Ukázal to rozsáhlý průzkum, který si nechalo zpracovat Minister-
stvo zemědělství. Třetina dodavatelů má osobní zkušenost s vydí-
ráním, vulgárním či jinak nevhodným nátlakovým jednáním.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_studie-pro-ministerstvo-zemedelstvi.html

Ministr Jurečka: Investujeme do zadržení 
vody v krajině, jde o nejlepší způsob 
ochrany před suchem i povodněmi
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2015_ministr-jurecka-investujeme-do-zadrzeni.html

Ministr Jurečka: Předkládáme poslancům 
novelu, která z EET vyjme farmářské trhy 
a některé drobné podnikatele 

„Pokud se elektronická evidence tržeb bude vztahovat na prodej na 
farmářských trzích, pro řadu drobných farmářů bude likvidační. Buď 
rovnou s prodejem na trzích skončí, nebo budou muset výrazně zdra-
žit, pak se ale stanou nekonkurenceschopní,“ řekl ministr zemědělství 
Marian Jurečka.
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_ministr-jurecka-predkladame-poslancum.html

Zemědělství se blýská na lepší časy, 
podnikatelé statečně bojují
) http://www.amsp.cz/zemedelstvi-nestaci-tempu-rustu-ekono-
miky-podnikatele-ale

POZVáNKY

Sociální bydlení ve sněmovně
Konference „Zákon o sociálním bydlení jako prevence a řešení 

bytové nouze rodin a jednotlivců“ se uskuteční v Poslanecké sně-
movně ve čtvrtek 5. října 2016 od 9.30 hodin. Konferenci pořádá 
Platforma pro sociální bydlení. 
) http://www.eapncr.org/aktuality/konference-o-socialnim-bydleni

Konference „Dohled nad zadáváním 
veřejných zakázek v ČR“

Pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 6. října 2016 
v sídle Úřadu Brně, třída Kpt. Jaroše 7.
) Podrobný program a registrace na konferenci jsou k dispozici na 
internetových stránkách ÚOHS pod tímto odkazem.
) http://www.smocr.cz/cz/ostatni-akce/konference/konference-
-dohled-nad-zadavanim-verejnych-zakazek-v-cr.aspx

Architektonický seminář 
– Města bez bariér 2016

Ve čtvrtek 22. září 2016 na semináři, který je doprovodným pro-
gramem mezinárodního veletrhu FOR ARCH v Praze.
) http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/jine/architektonicky-semi-
nar-mesta-bez-barier-2016.aspx

Přehledná publikace seznamuje NNO 
s možnostmi evropských dotací

Ke stažení na webových stránkách www.dotaceEU.cz/publikace.
) http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2016/Prehledna-publikace-seznamuje-nestatni-
-neziskove-organizace-s-moznostm

Ministr zemědělství: Námi navržené 
zvýšení částky za výkup pozemků pro vodní 
dílo Skalička vláda schválila 
) http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/
x2016_ministr-zemedelstvi-nami-navrzene.html
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Na staroslavném Vyšehradě byl v sobotu 21. května slavnostně 
zahájen 8. ročník národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn. 

Početným návštěvníkům se představilo 112 zvelebených míst 
ze všech koutů naší vlasti. Letos má projekt 11 partnerských krajů. 
Opět byli vyhlášeni vítězové Ceny publika slavnostního zahájení 
loňského ročníku, vítězové celoročního internetového hlasování 
a letos poprvé Ceny odborné poroty, vedené renomovaným archi-
tektem Josefem Pleskotem. Toto ocenění obdržely příkladné, ře-
meslně velmi dobře provedené proměny: Boží muka a Zážitkový 
park Zeměráj z Kovářova v Jihočeském kraji, Rodný dům Sigmun-
da Freuda Příbor z Moravskoslezského kraje, Sloup se sochou Ma-
dony ve Velké Vsi u Broumova z Královéhradeckého kraje, Kino Ky-
selka z Karlovarského kraje a tři proměny z kraje Středočeského – 
Kostel sv. Jakuba Většího Želenice, Rekonstrukce průčelí domu 603 
v Kutné Hoře a Špýchar – muzeum tradic v Souticích. V interneto-
vém hlasování bylo přijato 6.514 platných hlasů. Vítězem jsou Sou-
tice – muzeum tradic, následuje Tachov – jízdárna Světce a Přerov 
– Libosad Malého Noe. 

Ročník 2016 slavnostně zahájili senátor Miroslav Nenutil, prezi-
dent pořádající Asociace Entente Florale CZ – Souznění Karel Dr-
hovský a ředitelka Drahomíra Kolmanová. Výstavu přiblížila slovy 
„…je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší země, a také tím, že 
vše, co vidíte na panelech, můžete vidět ve skutečnosti. Je svědec-
tvím o úctyhodné práci lidí na zvelebování našeho domova.“ 

Bohatý kulturní program nabídly soubory RANDÁL z Ústí nad 
Labem, Cimbálová muzika Kunovjané, Spirituál kvintet a Zvonky 
dobré zprávy. Fanfáry zazněly v podání studentů Konzervatoře Ja-
na Deyla. Srdce vlasti předala pod dohledem prof. Jana Pirka radní 
Ústeckého kraje Jitka Sachetová náměstkovi hejtmana Zlínského 
kraje Ivanu Mařákovi. Následovalo tradiční setkání srdcí všech zú-
častněných krajů. Na Vyšehrad zavítal císař Karel IV. s císařovnou 
a družinou, aby zjistil, jak si potomci vedou ve správě země a aby 
se zde setkal se svou matkou Eliškou Přemyslovnou. 

Poctu stromům udělili Václav Větvička a Marie Hrušková. Se zá-
stupci Zlínského kraje vysadili potomka památné hrušně z Dobrotic 
u Kroměříže a představili novou publikaci Poselství stromů. Tradiční 
jarmark držitelů Regionálních značek nabídl návštěvníkům řemeslné 
výroky a krajové speciality, učni předvedli svůj um. Po celý den byly 
otevřeny expozice Vyšehradu za symbolické vstupné, exkluzivně 
proběhly komentované prohlídky Slavína, baziliky sv. Vavřince a kos-
tela Stětí sv. Jana Křtitele. www.cestamipromen.cz

www.aefcz.eu
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Na staroslavném Vyšehradě odstartoval 8. ročník 
národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn

http://www.cestamipromen.cz
http://www.aefcz.eu
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Soutěž „O nejlepší obecní 
a městský zpravodaj 2015”

Do pátého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravo-
daj“, kterou vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Ci-
vipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s., u příležitosti svátku 
slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Ve-
lehradě, přihlásily obce a města z celé ČR 323 zpravodajů. Porota 
potřetí vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí 
a místních akčních skupin, kterých obdržela celkem 29, a také nej-
lepší rubriku či nejlépe zpracované téma.

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedali zástupci vyhlašo-
vatelů a profesionální novináři, bylo zhodnotit došlé zpravodaje, 
nejen po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale vzít 
v potaz i celkový dojem zpravodaje. Předsedou poroty byl Pavel Ša-
radín z Katedry politologie a evropských studií FF UP v Olomouci, 
místopředsedkyní Marie Šuláková, redaktorka Zpravodaje Spolku 
pro obnovu venkova a MAS a také Českého rozhlasu Olomouc. 

Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v pondělí 4. 7. 2016 na 
Obecním úřadě na Velehradě, ocenění předal kardinál Dominik Duka.

Vítězové v kategorii městských zpravodajů:
1. Zpravodaj Kahan (vydává město Příbram) 
2. Těšínské listy (vydává město Český Těšín) 
3. Magazín Zlín (statutární město Zlín)
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Dolnobřežanský Rozkvět (vydává obec Dolní Břežany)
2. Jenštejnský občasník (vydává obec Jenštejn) 
3. Otnický zpravodaj (vydává obec Otnice)
Vítěz kategorie zpravodaj mikroregionů
(svazků obcí a místních akčních skupin):
Zvony Podluží (vydává Region Podluží)
Vítěz kategorie nejlepší rubrika téma:
Magda Rajtarová za rubriku Škola/školka 
(Smržovský zpravodaj) Civipolis

Výsledky soutěže 
„Obec přátelská rodině 2015“

Vítězové dle kategorií: 
I. kategorie – Městys Dub, Věžnice,
II. kategorie – Nové Hrady,
III. kategorie – Chrast,
IV. kategorie – Valašské Meziříčí,
V. kategorie – Městská část Praha 8.
Kompletní výsledky naleznete zde

) http://www.mpsv.cz/cs/23936

Komunální politik roku 2016
Sdružení místních samospráv ČR je spolupořadatelem soutěže 

Komunální politik roku 2016, která měla úspěšnou premiéru už 
v minulém roce.

Už jen do 30. září se lze přihlásit na: www.komunalnipolitikroku.cz. 
Soutěž má osm kategorií: Sociální projekt roku, Děti a rodiče, Kul-

turní a vzdělávací činnost, Odpadové hospodářství, Dopravní projekt 
roku, Ekologický projekt roku, Sport a veřejné zdraví, Veřejná zeleň.
) http://www.smscr.cz/cz/62-aktuality/1166-komunalni-politik-
-roku-2016

Rovné příležitosti a zapojení žen 
v rozvoji moravského venkova

Výzkumný tým pracovníků obecně prospěšné organizace Civi-
polis a Katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakul-
tě Univerzity Palackého v Olomouci pracoval od loňského podzimu 
na projektu, který se zaměřuje na problematiku rovných příležitos-
tí a zapojení žen v oblasti rozvoje moravského venkova. V tomto 
projektu se výzkumníci zaměřovali na otázky, které se dotýkají pro-
blémů zaměstnanosti a uplatnitelnosti žen na trhu práce na venko-
vě. Jaké jsou hlavní závěry výzkumu?

„Při výzkumu jsme se vydali dvěma cestami. Nejprve jsme zma-
povali situaci, která panuje mezi představiteli Místních akčních sku-
pin v jejich pohledu na problematiku rovných příležitostí žen a mu-
žů. Zejména pak v souvislosti s trhem práce v místech jejich bydliště. 
Následně jsme se formou polostrukturovaných rozhovorů s ženami, 
které na venkově žijí, pracují a jsou aktivní, snažili najít odpovědi na 
otázky, které se vztahovaly k problematice rovnosti pohlaví a barié-
rám, které ženám stěžují vstup na trh práce na venkově a skloubení 
péče o rodinu s pracovní kariérou,“ představuje smysl projektu Mi-
chal Kuděla z Civipolis, o.p.s.

Jedním z hlavních problémů, se kterými se ženy potýkají, je ab-
sence předškolních a školních zařízení na venkově. V obcích, kde 
tato zařízení chybí, jsou rodiče, zejména pak maminky dětí nuceny 
vyhledávat jiné formy hlídání svých dětí, popřípadě musejí s dětmi 
dojíždět do spádových obcí. I zde však maminky často narážejí na 
vysokou obsazenost těchto zařízení a velmi často pak jejich provoz-
ní domu. Tento problém byl velmi často zmiňován. Pro ženy, které 
mají malé děti a zároveň chtějí pracovat, je často velmi problema-
tické skloubit pracovní dobu svého zaměstnání s provozní dobou 
školek či školních družin (pokud se jim podaří pro děti v těchto za-
řízeních místo získat). Ne vždy je také možné zapojit do vyzvedává-
ní dětí další členy rodiny, zejména pak prarodiče.

Ačkoliv tento problém existuje, představitelé MAS v minulosti či 
současnosti nepracovali na projektech, které by se specificky tento 
problém snažily řešit. Velmi povzbudivým zjištěním však je, že 
představitelé MAS jsou si této situace vědomi a jsou připraveni pro-
střednictvím projektů v nadcházejícím období k řešení tohoto pro-
blému přispět. Pokud jde o problematiku zapojení žen do trhu prá-
ce na venkově, prozatím se tomuto tématu žádná MAS systematic-
ky nevěnovala. Nicméně z rozhovorů s představitelkami organizací, 
kterých se tato situace týkala (tedy ženami, které začaly v MAS pra-
covat nejprve na částečný úvazek během mateřské dovolené a po-
té již na úvazek plný v různých pozicích v MAS či v jiných organiza-
cích působících na venkově) vyplynulo, že podpora vedoucí k roz-
šíření zejména školních a předškolních zařízení či jiné formy hlídání 
dětí, je jednou z priorit jejich aktivit v budoucnu.

Závěry a zhodnocení celého výzkumu bude obsahem populár-
ně-naučné příručky, která bude obsahovat hlavní návrhy řešení 
zjištěných problémů v oblasti rovného postavení žen a mužů na 
moravském venkově. Bude dostupná online na webových strán-
kách partnerských MAS, www.civipolis.cz, www.sblizenipolitikou.cz 
a  www.unives.eu. Podrobnosti o výsledcích výzkumů se budou 
moci zastupitelé, starostové i představitelé neziskovek dozvědět 
na konferenci, která je plánovaná na září tohoto roku. 

Kontakt:  Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová – ředitelka Civipolis o.p.s., 
info@civipolis.cz, 607085255

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz
Norské fondy: eeagrants.org

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz
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KRáTCE
Z ASOCIACE REgIONáLNíCh ZNAČEK

Noviny Doma na Šumavě informují o novinkách 
v regionu, turistice i tipech na výlety
) ke stažení: Noviny Doma na Šumavě 20, léto 2016

15. výzva k předkládání žádostí o udělení 
značky „hANá regionální produkt®”
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detai-
l/524/15-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-znacky-hana-
-regionalni-produkt

Značka BESKYDY originální produkt 
má pět nových držitelů
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/523/
znacka-beskydy-originalni-produkt-ma-pet-novych-drzitelu

Možnost získat značku JESENíKY originální 
produkt® je právě nyní
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/521/
moznost-ziskat-znacku-jeseniky-originalni-produkt-je-prave-nyni

Uzávěrka příjmu žádostí o značku 
„ŠUMAVA originální produkt®” pro výrobky, 
služby v cestovním ruchu a ZáŽITKY
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/215/
uzaverka-prijmu-zadosti-o-znacku-sumava-originalni-produkt-
-pro-vyrobky-sluzby-v-cestovnim-ruchu-a-zazitky

KRAJ PERNŠTEJNŮ: Zazvonil zvonec a jarmarku 
je konec … aneb Něco končí a něco začíná?

O víkendu 12. – 14. 8. se na pardubickém zámku uskutečnila ak-
ce s poetickým názvem Festival chutí, vůní a řemesel. Na tuto akci 
se sjeli více jak tři desítky výrobců a řemeslníků – certifikovaných 
produktů – z pěti regionů České republiky, kteří jsou sjednoceni 
v Asociaci regionálních značek a rozhodně bylo na co koukat. 
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/517/za-
zvonil-zvonec-a-jarmarku-je-konec-aneb-neco-konci-a-neco-zacina

garden Food Festival v Olomouci 
překonal návštěvnost z loňského roku
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/506/
tz-garden-food-festival-prekonal-navstevnost-z-lonskeho-roku

Druhé kolo certifikace 
KUTNOhORSKO regionální produkt!
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/518/
druhe-kolo-certifikace-kutnohorsko-regionalni-produkt

Nová ocenění pro sociální podnik VS Rychleby
Sociální podnik VS Rychleby se pyšní novými oceněními. Jitro-

celový sirup ze zdejší produkce se stal Výrobkem Olomouckého 
kraje s právem označení Výrobek OK ® pro rok 2016. Ocenění udě-
luje Agrární komora Olomouckého kraje od roku 2005, tradičně 
pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Zcela neobvyklým oce-
něním je košer certifikát potvrzující kvalitu výrobků z hlediska ži-
dovských rituálních zákonů pro bylinný sirup a jablečný ocet. Cer-
tifikát je stvrzený podpisy rabína Menachem Kalcheima a vrchního 
pražského rabína Davida Petera. Certifikaci českých výrobců zajiš-
ťuje v naprosté většině případů Rabinát pražské židovské obce. „Je 
to pro nás jako sociální podnik v severním koutu Jeseníků zcela ne-
obvyklé a vážíme si získání takového certifikátu,“ uvedl Miroslav Při-
byl z VS Rychleby.

Sociální podnik VS rychleby je držitelem značky JESENÍKY origi-
nální produkt® pro Rychlebské bylinné sirupy, Bylinné čaje z ry-
chlebských hor a Rychlebské mošty, šťávy a octy.
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/512/
nova-oceneni-pro-vs-rychleby

Regionální značku ZáPRAŽí originální produkt® 
získali další výrobci
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/504/
regionalni-znacku-zaprazi-originalni-produkt-ziskali-dalsi-vyrobci
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Pardubičtí výrobci pasováni na rytíře 
Kraje Pernštejnů v Perníkové chaloupce
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/502/
pardubicti-vyrobci-pasovani-na-rytire-kraje-pernstejnu-v-perniko-
ve-chaloupce

Novinky v jesenické značce – káva, muffiny, re-
staurace se stoletou historií i jazzový festival
) http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/509/
novinky-v-jesenicke-znacce-kava-muffiny-restaurace-se-stoletou-
-historii-i-jazzovy-festival

http://www.regionalni-znacky.cz/upload/filemanager/sumava/dokumenty/noviny/noviny20_web.pdf
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