
AKTUALITY: Jak dál v Programu
rozvoje venkova? Spolek se vě-
noval PRV a problému DPH

Způsobilost DPH v Programu rozvoje
venkova hýbe životem vedoucích předsta-
vitelů obcí a regionů i úřady, které mají
program na starosti. Přetřásá se v mikrore-
gionech, na krajských setkáních Spolku i Ce-
lostátní sítě pro venkov. Bilance PRV a in-
formace o připravovaných výzvách byla
hlavním tématem dubnového setkání SPOV
ČR, kde vystoupil vrchní ředitel strukturální
politiky MZe Ing. Sekáč. Informace o náva-
zných akcích a reakcích přinášíme hned
vzápětí. Vedoucí odboru venkovských pod-
por MZe Zuzana Dvořáková vysvětluje
problém DPH z pozice řídícího orgánu. Ko-
mentář Jana Malíka, předsedy SPOV Jiho-
českého kraje, vidí celou věc z pohledu ža-
datelů a uživatelů PRV.

Více informací na straně 3

ROZHOVOR: Spolek pro obnovu
venkova vnímám jako střešní or-
ganizaci mezi všemi, říká místo-
předseda Radan Večerka

Radan Večerka zná nejmenší i největší
problémy, s jakými se náš současný venkov
potýká. Se svou manželkou, starostkou ob-
ce Stružná na Karlovarsku, kde žijí, má
možnost vidět a sdílet všechno, co taková
malá obec a jí podobné musí řešit. Z toho-
to realistického pohledu vnímá venkov jako
běžný venkovan. A na druhé straně se sna-
ží, jakoby shora, z národní úrovně, bojovat
za zrovnoprávnění venkova. Je totiž místo-
předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR
a předsedou správní rady Národní observa-
toře venkova. Čtyřiačtyřicetiletý Radan Ve-
čerka je právník a v době, kdy vznikal ten-
to rozhovor, je také tajemníkem kabinetu
ministra školství…

Rozhovor začíná na straně 9

TÉMA: Památka v obci může být
radost i starost, zvláště je-li zaned-
baná

Duchovní odkaz našich předků, nebo je-
jich nechtěné dědictví či danajský dar? Tyto
a řadu dalších otázek si často mohou po-
kládat lidé ve vedení obcí, v jejichž katastru
se nachází kulturní památka. O to častěji
a naléhavěji, pokud kaple, zámek, venkov-
ská usedlost či třeba tvrz potřebují zásadní
rekonstrukci, na niž chybějí vlastníkům pe-
níze. Například Národní památkový ústav
sestavil databázi nejvíce ohrožených pamá-
tek s téměř 700 položkami. Ačkoliv není se-
znam rozdělen na památky venkovské a ve
městech, obce jsou zastoupeny výraznou
měrou. Stačí se jen podívat na charakter ne-
movitostí: kaple, venkovské usedlosti, sýp-
ky, vodní mlýny, křížová cesta, sušárna ovo-
ce a řada dalších…

Začátek na straně 13
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Venkovská krajina na jaře, které se letos stalo létem… Foto: Tomáš Lebeda
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Celostátní síť pro venkov se snaží
propojit obce, regiony a zemědělce

Problém způsobilosti DPH pro malé obce v Programu rozvoje venkova byl jedním z témat se-
tkání Celostátní sítě pro venkov, které se poprvé uskutečnilo pro Zlínský kraj ve Fryštáku 16. dub-
na. Obdobná krajská setkání začala v Náměšti na Hané v Olomouckém kraji na konci března.

Akce ve Fryštáku, kterou organizovala Krajská agentura pro zemědělství a venkov ve
spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Zlínského kraje, se zúčastnil také předseda
SPOV ČR Eduard Kavala, který se v zaplněném sále místního kulturního domu zeptal přít-
omného hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, zda také Asociace krajů ČR hodlá
pomoci řešit problém nezpůsobilosti DPH pro obce a svazky obcí, což ministerstvo ze-
mědělství oznámilo se zpětnou platností.

A zejména starostové obcí, manažeři regionů, zástupci agentur pro zemědělství a ven-
kov a další aktéři venkova a účastníci akce byli ve Fryštáku ujištěni, že také krajské sa-
mosprávy se hodlají do problému mezi ministerstvem zemědělství a Evropskou unií vlo-
žit. Přinejmenším tak, aby se problémem zabývala ministerstva zemědělství a financí. „Vlá-
da musí zvážit kompenzace pro malé obce,“ nastínil hejtman návrhy Asociace krajů.

Jednání o stavu Programu rozvoje venkova probíhají na všech úrovních – nejen na cen-
trální, ale i jednotlivé kraje a regiony se k problému kriticky vyjadřují. Jak poznamenal zlín-
ský hejtman Mišák, smysl setkání vidí především v tom, aby se vyrovnala informační hla-
dina různých subjektů, které působí na venkově.

Ve Fryštáku představili současné působení ministerstva zemědělství zástupci odboru
venkovských podpor MZe, zástupkyně řídícího orgánu PRV Ivana Holá referovala o do-
savadní statistice vyhlášených opatření PRV a upozornila, že zejména v opatření III. osy
jde o „extrémní převis“ požadavků žadatelů. Z 4154 žádostí za 16,8 miliardy korun bylo
podpořeno 760 projektů v hodnotě 1,5 miliardy korun. „V opatřeních III.2.1.1. a III.2.1.2.
zbývá už pouze 40 % prostředků sedmileté alokace PRV,“ informovala. Činnost SZIF před-
stavila Markéta Kůrková z RO Olomouc, o možnostech dotací pro zemědělce prostřed-
nictvím Agentur pro zemědělství a venkov informoval Libor Plachý. Činnosti svých orga-
nizací představili MAS – Partnerství Moštěnka, Středomoravská agentura rozvoje venko-
va, MAS Hornolidečska, MAS Luhačovské zálesí, Regionální rozvojová agentura východní
Moravy a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR. TSu

Pozvánka na květnovou
schůzi SPOV ČR

Schůze se koná 5. 5. 2009 od 9.00
hodin ve Valdštejnově pracovně v Sená-
tu Parlamentu ČR. Program:

1. 09.00–09.15 Kontrola usnesení
2. 09.15–10.00 Člověk na venkově, ro-

dina nástroj prosperity
3. 10.00–10.10 Aktuální informace –

Seminář k pozemkovým
úpravám

4. 10.10–10.40 URBIS – informace ze
sněmu starostů

5. 10.40–11.00 Smlouva s ÚZEI
6. 11.00–12.00 Různé

Zpravodaj SPOV přílohou
v časopisu Veřejná správa

Ve 13. čísle časopisu Veřejná správa, kte-
rý vyjde 25. června, bude jako příloha infor-
mační list Spolku pro obnovu venkova ČR.

Vesnice roku 2009:
Poslední dny do uzávěrky
30. dubna 2009

O soutěži jsem informovali ve Zpra-
vodaji 3/2009. Více informací najdete na
www.spov.org a http://www.mmr.cz/Re-
gionalni-politika/Soutez-Vesnice-roku/
Vesnice-roku-2009

Jednání Celostátní sítě pro venkov ve Fryštáku u Zlína. Foto: TSu
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Spolek se na dubnové schůzi věnoval PRV, problému DPH a rozpočtovému určení daní

Jak dál v Programu rozvoje venkova?

Dubnová schůze Spolku pro obnovu venkova zejména rekapitu-
lovala stav evropského Programu rozvoje venkova, který řídí minis-
terstvo zemědělství. V živé diskusi se reagovalo zejména na problém
nezpůsobilosti DPH a zpětné změny pravidel ze strany MZe.

MONITOROVACÍ VÝBOR: PODPORA DALŠÍCH MAS

V úvodu svého vystoupení vrchní ředitel sekce rozvoje venko-
va MZe Pavel Sekáč poděkoval za změnu termínu schůze. Den
předtím 7. 4. 2009 se totiž sešel Monitorovací výbor, který byl roz-
šířen také o nového člena – předsedu NS MAS Františka Wintera.
Byla schválena a upravena pravidla PRV. Sekáč se zmínil o zá-
chranném balíčku, který bude zaměřen na nové výzvy pro venkov
a návrh na internetizaci venkova. Komise dala možnost využití fi-
nancí pro rozvoj venkova. Na plénu monitorovacího výboru byl
předložen návrh MZe, aby byla vzata jedna roční alokace z osy I
– pozemkové úpravy, zhruba 800 milionů korun a z tohoto balí-
ku bylo podpořeno dalších 32 MAS tak, aby jich bylo podpořeno
112 a ne plánovaných 80. Návrh monitorovacím výborem prošel,
musí dopracovat, projednat s EK. „Nejedná se o konec pozem-
kovým úpravám. Jedná se pouze o ponížení financí. Vyhlašovat se
bude další výzva zhruba na 550 mil. Kč. Pro pozemkové úpravy,
zde je také balík státních financí. Finance na pozemkové úpravy
dále potečou,“ ubezpečil Sekáč.

BILANCE PRV A INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH VÝZVÁCH

Pavel Sekáč také informoval o vývoji Programu rozvoje venko-
va a stavu k 5. výzvě PRV osy III. a připravovaných výzvách. Jeho
powerpointová prezentace je umístěna společně se záznamem
z jednání na webu Spolku www.spov.org.

PODPORA DALŠÍCH MAS ZA DOČASNÉ SNÍŽENÍ FINANCÍ
NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V následné diskusi předseda SPOV Eduard Kavala upozornil, že
byly vážné obavy, aby finance na pozemkové úpravy nebyly roz-
puštěny do zemědělské produkce. „Návrh přesunu části financí na
podporu MAS byl v pondělí důkladně zvažován. Je pravdou, že ak-
tivity MAS jsou dobře nastartovány a jejich nepodpoření by v mno-
ha případech znamenalo jednoznačný zánik některých MAS,“
upozornil Kavala a otevřel diskusi: „Pokud bude podpořeno dal-
ších 32 MAS – je to špatný krok, když bude podpořena spoluprá-
ce na venkově?“

Člen monitorovacího výboru Radan Večerka reagoval, že je
nutná kvalitativní změna, kterou vidí v podpoře aktivity LEADER.

Dubnové jednání SPOV ČR v Senátu Řídil Eduard Kavala

„Náběh čerpaní z pozemkových úprav je pomalejší než se před-
pokládalo, proto je možné využití tohoto zdroje,“ řekl a uvedl, že
zná příklad obce, kde by bylo možné napomoci při realizaci PÚ
přes MAS.

Jan Florian doporučil podporu. „Strategicky bychom měli po-
žadovat, že náš cíl je podpořit všechny MAS. Zvát Brusel – ať nám
přisype i na zbývající.“

Pavel Sekáč z MZe uvedl, že mají zájem podpořit i zbývající
MAS. „Dnes nejsou známy zdroje, ze kterých by bylo možné pod-
poru čerpat. Je nutno si udělat analýzu a případné doporučení na
sloučení s podpořenými MAS. I to může být vývoj.“

Ing. Bena upozornil, že před rokem 2006 došlo k velkému ná-
růstu MAS je nutno je podpořit. „Pan ředitel Sekáč předsedal
v Bruselu jednání komise, která se týkala také rozvoje venkova
a ČR si s rozvojem venkova nestojí špatně,“ upozornil.

„V Evropě jsou MAS a rozvoj venkova žádaná iniciativa. Je zde
ale celoplošný problém zapojení podnikatelů do těchto uskupení.
Hledají se metody aktivace podnikatelů jak zde působit a jak v tom
točit své peníze s návratem benefitů,“ reagoval Sekáč a oznámil,
že podklady z jednání mají, a také zprostředkují komunikaci a vý-
měnu zkušeností s Holandskem a dalšími zeměmi.

Pan Hanačík (StČ) poprosil o to, aby zpracované strategie ne-
musely být v případě dodatečně schválených 32 MAS předělává-
ny, aby se vyšlo ze stávajících pravidel. Tomáš Šulák (OL) zase upo-
zornil na nedočerpané finance z 5. kola u některých MAS, kde či-
ní částky dva a více milionů a uvedl, že je nutné brzké nastavení
monitorovacích ukazatelů plnění SPL.

Ředitel Sekáč reagoval, že v průběhu roku 2008 bylo méně vý-
zev a došlo k tomu, že spousta MAS, když jim nějaký projekt vy-
padl kvůli administraci, by byla poškozena. Bylo by chybou nedat
jim možnost čerpání. Nastavila se změna tak, aby jim peníze zůs-
taly a mohly čerpat v dalších výzvách.

Většina diskutujících se vyslovila pro podporu kroku monitoro-
vacího výboru a ministra zemědělství.

Předseda Kavala dodal, že je nutno ukazovat i příklady špat-
né praxe jak Pozemkových úprav tak v činnosti MAS. Spolek bu-
de požadovat od MZe ČR deklarování podpory pozemkových
úprav. Kavala nechal prohlasovat podporu dalších 32 MAS. Hla-
sování se zdržel pan Kovář. Další přítomní hlasovali pro podporu
dalších 32 MAS.

František Winter, člen předsednictva SPOV a předseda NS MAS
poděkoval za schválenou podporu a informoval, že 16. 4. 2009
bude výbor NS MAS, který bude informovat.

www.spov.org
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PALČIVÁ OTÁZKA – PLATBY DPH:
PROČ DOŠLO KE ZMĚNĚ?

Druhým vážným tématem v souvislosti s Programem rozvoje
venkova je změna placení DPH. Jedná se o palčivou otázku, která
nastala. Ředitel Sekáč vysvětlil její vývoj: Situace se otevřela v prů-
běhu roku 2008, kde na pracovním výboru EK je otevřena otázka
uznatelnosti DPH. Komise odpovídá, že znění francouzské a české
není přesné v části výkladu uznatelnosti DPH. Příslušné jazykové
mutace si musí udělat korekci směrem k verzi anglické. Vznikla
spousta iniciativ, které začaly na radě ministrů – jednotlivé delega-
ce žádaly komisi o uznatelnost DPH pro PRV. V době francouzské-
ho předsednictví byla Francií úkolována komisařka Belová, aby zno-
vu prověřila uznatelnost DPH. Její odpověď byla – komise se drží
původního výkladu.

Na interpelace – na diskriminaci malých obcí dotovaných z PRV
proti velkým obcím dotovaným ze strukturálních fondů, kde je
DPH uznatelným nákladem, nebyla ze strany komise vůle ani od-
povídat. MZe ČR zkoušelo zapojit europoslance, kteří všichni do-
stali výzvy na interpelace evropské komise. Naposledy v únoru le-
tošního roku. Od té doby komise odpovídá, že dotazy jsou rele-
vantní, ale že se dále nebudou vyjadřovat a tuto otázku řešit.

Paní komisařka Belová v závěru roku 2008 dala jasné stanovis-
ko, že DPH v PRV není uznatelný výdaj. Tím byl dán závěrečný po-
kyn pro postup kontrole a auditorům. I kdyby byly proplaceny ná-
roky na DPH, byly by při kontrole posuzovány jako neuznatelný pří-
jem a byly by příjemci vyzvání k vrácení. Z prvních čtyř kol PRV,
která proběhla, je závěr projednaný s ministrem financí Kalouskem
s tím, že si finance musí najít MZe ve své rozpočtové kapitole. U
prvních čtyř kol nebude DPH certifikováno směrem k Bruselu, ale
bude hrazeno z peněz ministerstva zemědělství. Dnes není jasno,
z čeho to bude financováno, protože v lednu byl rozhodnutím na
MF ČR převeden rezervní fond ve výši 15 miliard Kč. Fond je čer-
pán přímo z MF ČR.

Ředitel Sekáč v závěru této rekapitulace informoval, že se do-
mlouval se Svazem měst a obcí, panem Bezdíčkem, že budou dá-
le jednat o DPH. Má však zprávy, že za současného komisariátu to
nepůjde.

DISKUSE: SPRAVEDLNOST PRO ŽADATELE!

V následné diskusi senátor Žák informoval, že se zúčastnil jed-
nání na MZe, kde se rozhodovalo o DPH, ale upozornil, že zde by-
la pouze podána informace.

Pan Martiňák (MSK) nesouhlasí s nastavenou platbou DPH. Do-
poručil znovu interpelovat všechny europoslance a poslance.

Předseda SPOV Kavala nastínil, že je velmi zvláštní, že ve věci
se jedná více než rok a obce se o problému dozví jako poslední
z tiskové zprávy v době, kdy jsou již schváleny žádosti v pátém ko-

Prezentace ministerstva zemědělství na dubnové schůzi SPOV ČR
rekapitulovala dosavadní kola Programu rozvoje venkova

Vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe Pavel Sekáč

le PRV. „Obce měly být upozorněny při podání žádostí. Pro Spo-
lek je neinformování nepřijatelné,“ prohlásil Kavala a upozornil,
že je potřeba obrátit se na ministerstvo financí. „Odpočet DPH fi-
nančním úřadem u všech projektů není možný. Dle nastavených
principů u všech projektů to není uznatelné. Pokud dojde k dofi-
nancování DPH z národních zdrojů – je to z pohledu EU přípust-
né,“ upozornil Kavala.

Ředitel Sekáč dokonce upozornil, že na Slovensku v této věci
mají formu státní podpory jako národní titul. Informoval, že za SA-
PARDu běžela přes finanční úřady vratka DPH. Byla možnost plat-
by přes finanční úřady. „MZe se již snažilo iniciovat proplacení z mi-
nisterstva financí,“ řekl Sekáč.

Mgr. Kavala znovu připomněl, že v 5. a 6. kole PRV se žadate-
lé nemohli připravit na platbu DPH. „Je nutno tuto nespravedlnost
řešit,“ vyzval.

SPOLEK VYVOLÁ NOVÁ JEDNÁNÍ O ÚHRADĚ DPH
Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ

Stanislav Rampas reagoval, že Spolek je založen na duchovním
rozvoji a jedním z principů je jistá míra spravedlnosti. „Čtyři kola
dotací z PRV mají zaplaceno DPH a další kola ne, musí se k tomu
Spolek postavit a jednat. Musí být zajištěno proplacení DPH z ná-
rodních zdrojů, když nemůže být proplaceno z evropských zdrojů.
Kde se z národních zdrojů vezmou, je věcí jednání. Slovensko vše
řeší z národních zdrojů. Proč to nejde u nás?“ řekl Rampas a do-
poručil usnesení: Jednat a nalézt prostředky z národních zdrojů a
takto řešit DPH 5. a 6. kola PRV. Společně se Svazem měst a obcí
a dotčenými ministerstvy jednat s ministerstvem financí a platbu
DPH prosadit. Rampas také navrhl ustavit pracovní skupinu, která
bude ve věci DPH jednat. Za každého partnera, aby byl stanoven
konkrétní člověk.

Pan Winter oznámil, že NS MAS se zapojí do pracovní skupiny.
Informoval, že MAS nyní jednají s obcemi (jako veřejnoprávními
subjekty) a doporučují smlouvy nepodepisovat.

Pan Šulák uvedl, že ministerstvo zemědělství informovalo ne-
adekvátně k vážnosti problematiky. Chybí mu jedna věc: žadatelé
a MAS byli vyzváni předělat projekty na základě změny DPH. Jsou
však platná pravidla, dle kterých se podávaly projekty v 5. a 6. Ko-
le PRV. „Dnes chybí doplňující a překlenovací pokyn z MZe ČR, ne-
bo minimálně není zveřejněn,“ uvedl.

Senátor Žák upozornil, že dnes se při porušení pravidel dotací
EU jedná o trestný čin a doporučil opatrnost. Legislativně by při-
cházela v úvahu změna pravidel DPH. „Nejrychlejší variantou je po-
slanecká iniciativa ve zkráceném projednání. Je možno jednat s pa-
nem poslancem Papežem. Oslovím jej a projednám, co vidí jako va-
riantu,“ uvedl senátor.

Předseda Kavala vyslovil souhlas s návrhem usnesení pana Ram-
pase. Jedná se o vrácení zazávazkovaných financí.
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JAK JE TO SE ZMĚNOU PRAVIDEL? PETICE V KRAJÍCH.

Ing. arch Florian se zeptal, zda platí, že změnu pravidel musí
schválit monitorovací výbor a pak ji vyhlásí ministr? Je-li tomu tak,
ptá se, zda monitorovací výbor schválil nová pravidla a jak se pos-
tavil k minulým kolům? „Je zde velká systémová chyba na hranici
neprávnosti a nespravedlnosti k obcím,“ uvedl.

Radan Večerka reagoval, že to není záležitost monitorovací-
ho výboru. „Dohledová funkce proběhla a na problém bylo MZe
upozorněno. Řešení je na MZe. Dnes řešíme následek problé-
mu EU.

Ředitel Sekáč uvedl, že legislativa nařízení 1698/2005 říká, že
monitorovací výbor dává doporučení ministru zemědělství. Změna
pravidel může být iniciována ministrem, který je vydal. Před podpi-
sem smlouvy má SZIF povinnost informovat o změnách. Právně to
má být zapracováno do dohod. Mají být dána odborná vyhlášení.
„Mohou iniciovat prodloužení lhůty k podpisu smlouvy. Řada obcí
již jedná s bankami o snížení rozsahu akcí,“ uvedl.

Místopředseda Večerka nastolil, že se má jednat s MZe ČR.
„Můžeme jednat v Senátu a ve sněmovně. Nebo dát poslanecký
návrh změny zákona o DPH.“

Předseda SPOV ve Zlínském kraji Bohumil Škarpich uvedl, že o
problému se vyjednává i v krajích „Na valné hromadě ve Zlínském
kraji budeme podepisovat protestní petici.“

Předseda Kavala ukončil diskuzi: „Změna platby DPH je ne-
přijatelná. Spolek žádá zrovnoprávnění venkova jako takového.
Je nutno spojit síly.“ Kavala navrhl oslovit SMS ČR a SMO ČR.
„Budeme iniciovat jednání k narovnání nespravedlnosti a na-

Pavel Sekáč, Radan Večerka, Jiří Žák a Eduard Kavala na dubnové
schůzi SPOV v Senátu

Předseda SPOV Kavala informoval, že dne 6. 4. 2009 se usku-
tečnilo poslední závěrečné kolo k Rozpočtovému určení daní
(RUD). Na minulém jednání byla představena vize SMO ČR a také
SMS ČR. Bylo zkonstatováno: Jak stanovit potřeby obcí? Zda vy-
tvořit standardy? Jak stanovit princip mobility? MF ČR stanovova-
lo další otázky. Nebyla splněna dohoda, že po zpracování analýzy
MF ČR předloží návrh a my jej budeme připomínkovat. MF velmi
obratně využilo kličky a požádalo o zpracování návrhu. Na po-
sledním jednání bylo sděleno, že chuť předložit nové RUD není. Dů-
vodem je, že jsme v ekonomické krizi. Jediný reálný výsledek jed-
nání trvajícího rok a půl je, zda od ledna 2010 budou znovu platit
daň z nemovitostí ti, kteří byli osvobozeni. Stát si objednal služby
v řádu 4 miliard korun a to bude rámcově snad během dvou let
dorovnáno. Jedná se především o ORP.

MF ČR považuje za nepřijatelný návrh SMS ČR. Velcí poškoze-
ni být nemohou a ani se nemohou dostihnout. Spolek upozornil
na nemravnost v nastaveném RUD. Není možné, aby někdo měl
6–7x více na osobou. Nelze rezignovat na nepravost. Na dotacích
se rozděluje každoročně 85 miliard Kč. SMS ČR požádalo o pra-
covní schůzku a je nutno se dohodnout na bodech, kde je možno
se protnout se všemi stranami. SMS

souhlasí s rolí Spolku jako zprostředkovatele. Usnesení Senátu
PČR o zpracování nového RUD z března loňského roku je technic-
ky nemožné splnit do 1. 1. 2010. V loňském roce ČR zaplatila 50
miliard Kč za úvěry z dluhů.

Pan senátor Šebek uvedl, že SMS vystupovala silově. Studie vy-
soké školy vnímá jako statistický materiál. RUD je balvan, se kte-
rým se v této chvíli asi nepodaří pohnout. MF ČR má za první Q
propad 20 miliard Kč. Za posledních 11 let obcím rostl rozpočet,
nebo zůstaly na svém. Letos se počítá s propadem. RUD do kon-
ce roku bude zablokováno.

vrácení financí na MZe ČR a úhradu DPH 5. a 6. kola z národ-
ních zdrojů,“ uzavřel. S tímto souhlasili všichni přítomní kromě
pana Kováře.

Složení vyjednávací komise za Spolek: Předseda Kavala, 1. místo-
předseda Žák, místopředseda Večerka.

Ze zápisu SPOV zaznamenal TSu

Záznam z diskuze na téma jak dál:
Pan Martiňák: Je nutno se připravit na sněm SMO ČR v Karlo-

vých Varech, zde dojednat podrobnější kritéria. Doporučuje jít pro-
ti 4 velkým městům a argumentovat.

Stanislav Rampas: Rozhodování ve Spolku je jednoduché – je
zde nepravost, kterou nemůžeme odkládat. Spolek se musí dál vě-
novat této otázce. Musíme dále postupovat za tím, že standard je
ze zákona pro občana venkova stejný.

Ing. arch. Florian: Všichni poslanci mají rádi dotace. Doporučil
DPH také platit ze strukturálních fondů. Tím může vzniknout urči-
tá rezerva.

Pan Pakosta: Prostřednictvím senátorů Ústavní soud rozhodl, že
se jedná o záležitost politiků. Uvažují o podání k soudu do Štras-
burku. Nazval tuto problematiku – životním minimem obce. Na dis-
kutované problémy vždy doplatí malé obce. RUD by mělo být ne-
měnnou normou pro život obce. Lze to objektivně vyčíslit.

Večerka: Kroky mohou být tři – pokračovat v jednáních, plnění
usnesení petice, zorganizovat novou petici. V úvodu konstatovat
neplnění úkolů, zdůraznit potřeby malých obcí v době krize. V dal-
ší části konstatovat dvě věci – debyrokratizaci (metoda LEADER)
a postavit venkov proti velkým městům. Připravit ji v průběhu léta
a na podzim ji dát do Senátu.

Kavala – souhlasí s návrhem. Na jednání doporučil přizvat SMS
ČR a SMO ČR. Ministerstvo financí doporučilo další jednání po pře-
dložení společného návrhu SMO ČR, SMS ČR a Spolku.

Senátor Žák doporučil petici směřovat do Senátu PČR. Proza-
tímní vláda a nové volby posunou termíny. Je možné ve věci jed-
nat v roce 2010.

Pracovní skupina za Spolek: Kavala, Večerka, Pakosta, Kovářík,
Martiňák, Bohuslav Kreuz – starosta obce Vilémov, Tománek (VŠB)

Ze zápisu SPOV zaznamenal TSu

Rozpočtové určení daní ministerstvo financí odkládá
Spolek vyvolá novou iniciativu s SMS a SMO

D D a l š í b o d y d u b n o v é h o j e d n á n í S P O V Č R
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V návaznosti na Sněm Agrární komory ČR, kde byly otevřeny otáz-
ky přesunu financí z PRV osy I, konkrétně části určené pro pozemko-
vé úpravy na podporu dojného skotu a dofinancování produkce mlé-
ka. Přímým přesunem financí z pozemkových úprav do produkce mlé-
ka, by došlo k jejich zastavení. Pan ministr na Dni malých obcí požádal
Spolek o uspořádání semináře. Spolek požádal o slyšení ve Stálé ko-
misi pro rozvoj venkova. Dne 24. 3. 2009 byla potřebnost pozemko-
vých úprav projednána ve Stále komisi pro rozvoj venkova v Senátu
PČR. Pan Ing. Hladík osvětlil senátorům problematiku pozemkových
úprav. Seminář zaměřený na pozemkové úpravy je zorganizován na
19. 5. 2009 od 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu PČR.

5 milionů Kč. Maximální výše příspěvku je 200 tisíc – resp. 75 %
úroků z úvěru.

Bylo by to krásné…, kdyby i zde MZe nestáhlo třetí „záchrannou
(!?) brzdu“ a nepřinutilo dvojím nařízením kraji dát do GK: „Upo-
zornění: Podporu z příspěvkového grantu nelze čerpat na předfina-
cování projektů v rámci Programu rozvoje venkova (včetně progra-
mu LEADER).“ Stejně to prý platí i pro POV kraje – „v PRV nelze!“

Zklamání starostů je veliké! Dokresluje to vyjádření starosty ob-
ce Úsilné u Českých Budějovic: „Již jsem zjišťoval podrobnosti, ne-
boť jsme netrpělivě čekali na tento program, bohužel jsme zkla-
máni, že ho nelze použít pro PRV.“ Našich 360 obyvatel nedosáh-
ne na ROP, v PRV je zase limit 5 milionů korun, takže z projektu za
6 milionů korun nedostaneme 90 %, ale jenom 75 % a teď ještě
tohle. Není to dvojí, vlastně trojí diskriminace? S vlastními daňový-
mi příjmy těsně nad 2 miliony máme na předfinancování a kofi-
nancování dvou projektů úvěr ve výši 8 milionů korun. Než přijdou
peníze od SZIFu, zaplatíme na úrocích kolem 250 tisíc korun a žá-
dná možnost ani na částečné dotování úroků není.

LZE S TÍMTO NASTAVENÍM JEŠTĚ NĚCO DĚLAT?

Snažíme se stále! Od podzimu „přesvědčujeme“ MZe o tom, že
úroky z úvěrů nejsou ani mezi „způsobilými“ ani „nezpůsobilými“
výdaji projektů! Prostě se tam úroky nikde v projektu neobjeví! Na-
víc peníze krajů na POV nejsou ani z EU, ani ze státního rozpočtu!
Ministerstvo stále trvá na tom, že „jde o nepřípustné spolufinan-
cování projektu!“ Nikoho to nezajímá. A že to u ostatních OP
a ROP (!) neplatí, odbudou poznámkou, že „PRV není OP“! Bo-
hužel není, a proto je to na něm vidět! Takovouto diskriminaci by
si (snad) jiný program nemohl dovolit!

Valná hromada SPOV Jihočeského kraj vydala rozhodné, odmí-
tavé stanovisko*) k výše uvedeným praktikám a postupům MZe.
Stanovisko bylo zasláno na MZe i předáno přímo zástupci MZe na
ustavující schůzi Celostátní sítě pro venkov v Jihočeském kraji, ta-
ké členům monitorovacího výboru PRV a Koordinačního výboru
Celostátní sítě pro venkov.

Zatím jediným výsledkem je dopis Ing. Zuzany Dvořákové, ředi-
telky odboru venkovských podpor PRV, zaslaný MASkám v ČR, kte-

Na dubnovém jednání SPOV byl představen projekt „S Krakono-
šem u počítače“ (viz powerpointová prezentace na www.spov.org).
Mají za sebou velmi pozitivní zkušenosti. Ze 100 účastníků kurzů se
jim podařilo, že 83 lidí řádně kurzy dokončilo. Zájem je velký. Rok po
skončení projektu se na ně pracovní úřad obrací.

O O h l a s y

Příprava konference
k pozemkovým úpravám

PRV jako nástroj několikanásobné
diskriminace malých obcí

Když se konečně „VENKOV“, (rozuměj malé obce a MASky),
smířil s první – finanční diskriminací – při „porcování“ prostředků
na osy PRV mezi zemědělství a venkov, musel se spokojit s 1/3
a pustil se s vervou do práce, bylo asi potřeba ho znovu „při-
brzdit“. A tak MZe zjistilo špatné překlady Pravidel PRV a i se zpět-
nou platností vyhlásilo DPH (od 5. kola!) jako nezpůsobilý výdaj
v PRV, kde žadatelem je veřejnoprávní subjekt (obec, sdružení ob-
cí). Tak se „nenápadně“ zvýšila spoluúčast malých obcí na projek-
tech z 10 na 29 procent – tedy ztrojnásobila! Tím se ztrojnásobí
samozřejmě i nutné úvěry a úroky z úvěrů! To ale asi nikoho „na-
hoře“ nezajímá! Ty nejchudší obce si jistě „poradí“!

V Jihočeském kraji, naštěstí, máme jinou představu o „rozvoji
venkova“, kterou PRV pouze deklaruje ve svém názvu! Již loni, při
úpravě Pravidel POV pro letošní rok, jsme rozhodli navýšit (ztrojná-
sobit) prostředky i horní hranici pro čerpání z DT 8 v programu POV
kraje na částečnou úhradu úroků z úvěrů v PRV a ROP i dalších pro-
gramů. Mimo to Jihočeský kraj vyhlásil i další grantový program na
financování úroků z úvěrů pro předfinancování projektů, aby umo-
žnil veřejnoprávním subjektům realizaci projektů spolufinancova-
ných z evropských dotačních titulů. Vyčlenil na to pro rok 2009 Předseda jihočeského Spolku Jan Malík z MAS Sdružení růže
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rý nás kromě konstatování rozhodnutí ministra, že DPH je nezpů-
sobilý výdaj pro obce, ujišťuje, že jde o citlivou a velmi nepříjem-
nou otázku. Dále pak přiznává, že jde o diskriminaci:

“Buďte ujištěni, že jsme v průběhu loňského roku vyvinuli ma-
ximální úsilí,...aby došlo k narovnání d i s k r i m i n a c e příjemců
dotace z Programu rozvoje venkova oproti příjemcům v rámci
strukturálních fondů.“ Na odstranění této přiznané diskriminace
prý však stát ani MZe nemá finance. Finančním úřadům vracet DPH
již nedovoluje zákon.

A krajům to zakázali! (asi aby nekazily MZe reputaci). Ale i tak
se nevzdáváme a s diskriminací se smířit nesmíme!

Jan Malík, předseda SPOV Jihočeského kraje
*) Stanovisko VH SPOV JčK bylo zveřejněno v minulém Zpravodaji.

Vraťme se k základním pramenům
slušnosti

Připojuji se k názoru pana Malíka a přemýšlím o tom, čím vším
jsme již v průběhu porevolučních let ve „spolupráci“ s ústřední
zprávou museli projít. A říkám si, že to snad ani není možné. Mi-
nimálně by měla platit základní pravidla odpovědnosti na všech
úrovních. Když zedník v pracovní četě naší obce postaví křivou zeď,
musí ji zbourat a postavit znovu, a to bez náhrady mzdy ve svém
volném čase. Je snad na tom něco nenormálního, když někdo udě-
lá chybu, aby se k ní přiznal a napravil ji. Budeme-li nadále inspi-
rováni podobnými excesy na nejvyšší úrovni, obávám se, že hrstka
těch, kteří ještě věří v nějaké hodnoty, úplně ztratí chuť pro tuto
zemi něco tvořit. A to zejména i v porovnání s tím, jak jsme v pro-
cesu zbytečně byrokraticky složitých, nejasných, komplikovaných
a stále se měnících pravidel pro použití dotací stresováni a šikano-
váni pro každý formální nedostatek. Prosím Vás, vraťme se při svém
pachtění alespoň k základním pramenům slušnosti.

Ing. Jiří Křemenák, starosta Nečtiny

Zvažme krátký protest!

V pondělí 6. 4. 2009 byl předseda Spolku pro obnovu venkova
ČR Mgr. Eduard Kavala hostem České televize v pořadu Studio 6.
Byl spolu s 1. náměstkem ministra zemědělství Ivo Hlaváčem přizván
do debaty o Programu rozvoje venkova a platbách DPH. V reakci
na tento pořad zaslal svůj příspěvek do redakce Zpravodaje člen
předsednictva SPOV ČR a manažer MAS Nad Orlicí Petr Kulíšek:

Navažme, prosím, kromě dalších aktivit, které jsou jistě nyní
v běhu také dalším úsilím, včetně mediálního. Očekává to od nás i
sféra MAS i veřejnost a členové v krajích. Myslím, že bychom ob-
dobnou formou jako byla petice, měli zajistit protest obcí a apel
na stát, aby toto velmi absurdní postavení malých obcí narovnal.
Protože na jednání na MZe padaly návrhy na zprostředkování kra-
ji i komentáře o nemožnosti pokračujícího dofinancováni státem,
konečná formulace, co a jak požadujeme, záleží na tom, jaké mož-
nosti jsou opravdu legislativně možné. Nicméně i přitom, že za to
žádný český úředník vlastně nemůže (což jistě nebude tak úplně
pravda), i tak by stát měl rozdílnost podmínek velkých a malých ob-
cí vyrovnat. Daňový poplatník si jistě ani nevšimne... Aby byla vů-
le, je potřeba být stejně hlasití, jako další, kteří požadují řešení kri-
tických situací. A zaznělo to i ze strany úředníků na MZe. Zvažme
proto krátký protest podepisovaný obcemi a mikroregiony, který
– požaduje napříště slušné zacházení a neměnění pravidel za bě-

hu, retrospektivně a tajně
– požaduje dofinancování z jiných veřejných zdrojů
– nabídnout součinnost MZe s řešením i pro ne palčivého problému.

Petr Kulíšek

Způsobilost daně z přidané hodnoty
v Programu rozvoje venkova ČR
Kvůli DPH interpelují členské země Evropskou
komisi a další orgány EU. Zatím neuspěly.

Program rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 umožňu-
je České republice čerpat finanční prostředky z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova. Nabízí celou škálu opatření,
ať už projektových nebo nárokových. V poslední době byla ČR nu-
cena řešit problematiku způsobilosti daně z přidané hodnoty (DPH)
pro obce, svazky obcí a některé další veřejné subjekty.

Nastavení Programu rozvoje venkova a následně Pravidel pro ža-
datele pro jednotlivá projektová opatření vychází z nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005 a jeho prováděcích nařízení. V nařízení 1698 jsou
mimo jiné vymezeny i základní podmínky pro způsobilé výdaje
a konkrétně článek 71, odstavec 3 stanoví:

Pro příspěvek z EAFRD nejsou způsobilé tyto výdaje:
a) DPH, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou sku-

tečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní než oso-
by nepovinné k dani, uvedené v čl. 4 odst. 5 prvním podod-
stavci šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se da-
ní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jed-
notný základ daně;

Otázka uznatelnosti DPH byla otevřena v roce 2008 poté, co
francouzsky mluvící země vznesly námitku vůči Evropské komisi, že
francouzské znění (a české rovněž) nařízení Rady 1698/2005 umo-
žňuje DPH jako uznatelný výdaj v případech, kdy DPH nese s ko-
nečnou platností příjemce dotace, tedy neplátce DPH.

Z odpovědi Komise vyplývá, že aby DPH mohlo být způsobilým
výdajem, musí být splněny obě podmínky zároveň: daň musí být
bez nároku na odpočet a musí být zároveň skutečně a s koneč-
nou platností nesena příjemcem jiným než osobou nepovinnou
k dani uvedenou v čl. 4 odst. 5 prvním pododstavci šesté směrni-
ce Rady 77/388/EHS. Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se da-
ní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný
základ daně (77/388/EHS) čl. 4 odst. 5 v prvním pododstavci uvá-
dí, že státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty se nepova-
žují za osoby povinné k dani v souvislosti s činnostmi nebo plně-
ními při nichž vystupují jako orgány veřejné správy, a to i tehdy,
vybírají-li v souvislosti s těmito činnostmi nebo plněními dávky, po-
platky, příspěvky či platby.

Poté následovala řada negociačních vyjednávání, interpelací
a intervencí ze strany členských států na všech relevantních pra-
covních fórech, počínaje Evropským parlamentem (iniciativa sa-
motných europoslanců, včetně intervence ministra zemědělství
u všech českých europoslanců), přes Radu ministrů až po pracov-
ní orgány Evropské komise. Evropská komise byla vyzvána k pře-
hodnocení svého zamítavého stanoviska k uznatelnosti DPH, zej-
ména s přihlédnutím ke skutečnosti, že pro strukturální fondy (SF)
je DPH uznatelným výdajem, čímž dochází k diskriminaci malých
obcí ve prospěch velkých, které jsou příjemci ze SF. Tuto iniciativu
podpořila většina členských států EU 27. Nicméně Evropská ko-
mise stále trvá na DPH z Programu rozvoje venkova jako neuzna-
telném výdaji i v situaci zřejmé diskriminace vůči malým obcím ve
srovnání se SF.

S ohledem na výše uvedené stanovisko Evropské komise ne-
mohlo ministerstvo zemědělství již nadále uvádět DPH jako uzna-
telný výdaj a bylo nutné přijmout korekci i vůči konečným žadate-
lům, ke kterým zatím nevznikl právní závazek DPH vyplatit. V pří-

S S t a n o v i s k o M Z e
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padě nepřijetí takového rozhodnutí by neustále do budoucna na-
růstal objem nesprávně administrovaných žádostí, a tím i riziko ne-
oprávněného čerpání prostředků EAFRD. Z hlediska systémového
by mohlo být ohroženo fungování celého programu. Před zveřej-
něním této informace byla celá problematika diskutována i s před-
staviteli Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova.

Současný výklad Komise k DPH jako nezpůsobilého výdaje má
výrazný dopad na některé z příjemců dotace v rámci Programu roz-
voje venkova, a to u následujících opatření:
• I.1.2 Investice do lesů – příjemci dotace: fyzická nebo práv-

nická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její
svazky

• I.1.4 Pozemkové úpravy – příjemci dotace: pozemkové úřady
• II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpo-

ra společenských funkcí lesa – příjemci dotace: vlastník ne-
bo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení
s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků urče-
ných k plnění funkcí lesa (stát, obce)

• III.2.1 Obnova vesnic, občanské vybavení a služby – příjemci
dotace: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zá-
jmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

• III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – pří-
jemci dotace: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace

• III.3.1 Vzdělávání a informace – příjemci dotace: obce, svaz-
ky obcí, neziskové organizace

• IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – příjemci dota-
ce: viz předchozí projektová opatření PRV

• V.1 Příprava, sledování, hodnocení, informování a kon-
trola v rámci programu (technická pomoc) – příjemce do-
tace: MZe

• V.2 Zřízení a provoz Celostátní sítě pro venkov – příjemce
dotace: MZe

V současné době ještě není plně dořešena otázka způsobilos-
ti DPH pro příspěvkové organizace a ministerstvo zemědělství če-
ká v tomto bodě na vyjádření ministerstva financí. Problém v sou-
časné době znamená i samotný zákon o dani z přidané hodnoty
č. 235/2004 Sb., kdy znění § 81 umožňuje vrácení daně ze zdro-
jů Evropské unie pouze u programů předvstupní pomoci (např.
SAPARD) a projektů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Není zde te-
dy žádným způsobem zohledněna situace dalších nových progra-
mů na období 2007–2013, tedy ani Programu rozvoje venkova.

DALŠÍ POSTUP PŘI ADMINISTRACI PROJEKTŮ
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Projekty administrované v rámci PRV můžeme v současné době
rozdělit do 3 oblastí:
1. Projekty zaregistrované a schválené v prvním až čtvrtém kole pří-

jmu žádostí. V rámci těchto kol příjmu žádostí již byla s příjemci
dotace podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu roz-
voje venkova. Proto se v jejich administraci bude postupovat
v souladu s touto Dohodou a DPH bude způsobilým výdajem i pro
obce, svazky obcí a další subjekty. Proplacené finanční prostřed-
ky ale nebudou a ani nemohou být certifikovány směrem k EU.

2. Projekty zaregistrované a schválené v pátém kole příjmu žá-
dostí. Pro tyto projekty jsou připraveny Dohody o poskytnutí do-
tace z Programu rozvoje venkova. Do Dohod je zakotvena defi-
nice způsobilosti DPH v přesném znění, jaké je v nařízení Rady
(ES) č. 1698/2005 a DPH tedy nebude pro obce a svazky obcí

Aktuálně z Vašich dopisů redakci:
Vážení čtenáři, přátelé Spolku pro obnovu venkova. Jsme rádi, že nám posíláte své názory na aktuální dění, týkající se venkova.

Vaše názory si jistě rádi přečtou i ostatní. Tímto způsobem máte možnost oslovit velkou skupinu lidí v celé ČR, která se stejně jako
Vy zabývá venkovskou politikou.

způsobilým výdajem. Příslušným způsobem již byla upravena
i Pravidla pro žadatele. Dotčené subjekty budou mít rozpočet
projektu uvedený v Dohodě včetně DPH a její vyčíslení jako nez-
působilého výdaje provedou až při předkládání Žádosti o pro-
placení. Současně již Státní zemědělský intervenční fond za-
znamenal žádosti příjemců dotace o provedení změn schvále-
ných projektů. Zejména se jedná o snížení celkových nákladů na
projekty. Těmto požadavkům bude vycházet v maximální míře
vstříc, nesmí však být ovlivněny podmínky, za kterých byly jed-
notlivým projektům přiděleny body v rámci preferenčních krité-
rií a základní kritéria přijatelnosti projektů.

3. Projekty zaregistrované od šestého kola příjmu žádostí. Od to-
hoto kola příjmu žádostí je již definice způsobilosti DPH v pří-
slušných Pravidlech upravena v souladu s nařízením Rady
č. 1698/2005. Výjimkou jsou pouze projekty konečných pří-
jemců dotace, které předkládají Místní akční skupiny (MAS).
S ohledem na mírně odlišný harmonogram příjmů žádostí, kdy
jednotlivé MAS provádí na svém území samostatné vyhlašová-
ní příjmů projektů, jejichž realizací naplňují své Strategické plá-
ny LEADER, a dále pak výběr projektů, které předkládají k za-
registrování na jednotlivá pracoviště SZIF, jsou tyto projekty ob-
cí a sdružení obcí předkládány ještě s DPH jako způsobilým
výdajem. V současné době probíhá administrativní kontrola tě-
chto projektů, v rámci které dojde ke snížení způsobilých výda-
jů o DPH. Místní akční skupiny tak budou moci operativně po-
užít zbylé finanční prostředky na výzvy pro registraci projektů
v rámci sedmého kola příjmu žádostí.

Ing. Zuzana Dvořáková,
ředitelka odboru venkovských podpor PRV,

Ministerstvo zemědělství ČR

Ředitelka odboru venkovských podpor MZe Zuzana Dvořáková
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Radan Večerka zná nejmenší i největ-
ší problémy, s jakými se náš současný
venkov potýká. Se svou manželkou,
starostkou obce Stružná na Karlovar-
sku, kde žijí, má možnost vidět a sdílet
všechno, co taková malá obec a jí po-
dobné musí řešit. Z tohoto realistického
pohledu vnímá venkov jako běžný ven-
kovan. A na druhé straně se snaží, jako-
by shora, z národní úrovně, bojovat za
zrovnoprávnění venkova. Je totiž místo-
předsedou Spolku pro obnovu venkova
ČR a předsedou správní rady Národní
observatoře venkova. Čtyřiačtyřicetiletý
Radan Večerka je právník a v době, kdy
vzniká tento rozhovor, je také tajemní-
kem kabinetu ministra školství…

…a kromě toho jste ještě členem mo-
nitorovacího výboru Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova
(EAFRD). Co se za dobu Vašeho členství
podařilo?

Zrovnoprávnit venkov. To je pro mě zá-
sadní zpráva z dubnového zasedání moni-
torovacího výboru. Na počátku, kdy jsem
tam byl delegován Spolkem já jako zástup-
ce venkova a pan Bezdíček za Svaz měst
a obcí, byli jsme vlastně jediní zástupci ven-
kovských iniciativ či organizací. Všichni os-
tatní byli buď zástupci Agrární komory, ne-
bo velkých zemědělských svazů, úředníci
ministerstva atd. A ti byli vždycky po své po-
litické linii domluveni i s Asociací krajů. Tak-
že Asociace krajů hlasovala s ministerstvem
a jediný já jsem tam navrhoval razantnější
zastupování venkova, razantnější alokace
pro venkov, rozumné podmínky pro ven-
kov. V současné době – vzhledem ke změ-
ně zástupců krajů a snížení vlivu Agrární ko-
mory (díky tomu, že dělá demonstrace
v Praze, díky tomu, že dává ministrovi pra-
sečí hlavu, tak se to musí někde negativně
projevit) – jsou tam zástupci krajů za sebe
a jsou zřejmě také z jiné politické strany, než
byli dříve. Úředníci ministerstva mají sa-
mozřejmě své názory, jsou pořád více ze-
mědělští, ale pak je tam zase zásluhou Spol-
ku zástupce Národní sítě místních akčních
skupin. Dlouho jsme bojovali za to, aby tam
i tato struktura měla svého vlastního zá-
stupce… Je to otázka aktivity a konzisten-
ce této aktivity – že nejsme na rozdíl od ze-
mědělců každou chvíli názorově někde jinde.
Zemědělci mají třeba problém s mlékem, tak
se musí řešit mléko a nastoupí svazy mlé-
kárníků a potravinářů. Když je problém
s obilím, tak se zase řeší problém obilí. Tak-
že u nich každou chvíli tahá pilku někdo ji-
ný. My jsme tam konzistentně stejně a bo-

Spolek pro obnovu venkova vnímám
jako střešní organizaci mezi všemi

Rozhovor s JUDr. Radanem Večerkou,
místopředsedou Spolku pro obnovu venkova ČR

jujeme především za třetí a čtvrtou prioritní
osu Programu rozvoje venkova.

Na monitorovacím výboru došlo k jed-
né změně ve prospěch místních akčních
skupin. Mohl byste vysvětlit, oč kon-
krétně jde?

Byly naplánovány dvě výzvy pro výběr
místních akčních skupin – v té první se počí-
talo s tím, že ze čtvrté osy Programu rozvo-

je venkova bude podpořeno 48 a v té druhé
32 místních akčních skupin (MAS). Zároveň
bylo indikativně nastaveno, že těch místních
akčních skupin bude osmdesát. My jsme od
počátku, kdy jsme bojovali o Leader, říkali,
že těch místních akčních skupin by mělo být
podpořeno kolem až sto padesáti. Upozor-
ňovali jsme na to, že není možné jim ty pe-
níze brát, že není možné používat finanční
prostředky pouze na zemědělské účely… ale
hlavně jsme pořád bojovali za to, aby Leader

Místopředseda Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka na letošní březnové valné hro-
madě Národní sítě MAS v Zábřehu (na Moravě)



fungoval. Proběhla druhá výzva, já jsem byl
jejím hodnotitelem. Mělo být vybráno 32
MAS z devadesáti žadatelů. Díky zkušenos-
tem z prvního kola a také díky tomu, že Ná-
rodní observatoř venkova (NOV) pomáhala
ve školeních při sestavování Strategických
plánů Leader těchto MAS, byly rozvojové
strategie zpracovány velice kvalitně. A bylo
prostě špatné odmítnout skoro šedesát
MAS, když by mohly i nadále fungovat… To
pochopili ministr i úředníci ministerstva ze-
mědělství. Nemalou roli tam určitě sehrál i
lobbing starostů, kteří by teoreticky nebyli
vybráni a proto se ministr dohodl, že pokud
s tím bude souhlasit monitorovací výbor, na-
výší počet MAS z původních 80 na 112. Zá-
sluhu na tom měl Spolek pro obnovu ven-
kova – návrh, který na monitorovacím výbo-
ru přednesl vrchní ředitel sekce strukturální
MZe Pavel Sekáč, byl v prvním kole schválen.
Proti nebyli ani zemědělci, ani zástupci kra-
jů, ani ministerstvo zemědělství. Všichni sou-
hlasí s tím, že metoda Leaderu je natolik zra-
lá, že může převzít i větší zodpovědnost za
rozvoj venkova. Nyní poběží proces podepi-
sování 32 vybraných ve druhé výzvě a dalších
32 ze stejné výzvy bude podepsáno co nej-
dříve to půjde. Takže se nám podařilo přesu-
nout alokace finančních prostředků z priorit-
ní osy jedna do prioritní osy čtyři a to ve výši
750 milionů. Když si to spočítáme, tak 750
milionů děleno 32 rovná se průměrně 23 mi-
lionů pro jednu MAS.

Jste předsedou správní rady Národ-
ní observatoře venkova. Mohl byste
nám představit tuto organizaci? Co dě-
lá a jaký je její smysl? Proč vznikla a co
je jejím aktuálním úkolem?

Národní observatoř venkova vznikla v ro-
ce 2005. Otcové zakladatelé byli první, kte-

ří měli co do činění s metodou Leader v Čes-
ké republice. Tato obecně prospěšná spo-
lečnost si dala do svého statutu dva cíle. Ten
první byl založit regulérní síť místních akč-
ních skupin. To se podařilo, národní síť je
dnes už samostatným subjektem a je to
sdružení všech místních akčních skupin, kte-
ré se k němu přihlásily podle určitých pravi-
del. Mají svoje stanovy, své vedení a mají ta-
ké svého zástupce v monitorovacím výboru
EAFRDu. Je velice důležité, že dnes už stojí
na svých vlastních nohách, takže tento cíl se
NOVu splnil na sto procent. A nám nezbývá
než přát Národní síti MAS, aby dál fungo-
vala bez našeho přičinění. Druhý cíl, který
jsme si dali do statutu, je vzdělávání v me-
todě Leader a to především aktérů MAS, ale
i dalších, kteří se touto metodou chtějí za-
bývat. Pro tyto účely už NOV pomáhala dě-
lat šest projektů v šesti krajích z Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů, které
skončily ke konci loňského roku. Tyto pro-
jekty vlastně pomohly vzdělat aktéry ven-
kovského prostředí v metodě Leader a v ko-
munitní práci tak, aby byli připraveni převzít
zodpovědnost. Další projekt, který jsme or-
ganizovali v souladu s dohodou s MZe, se tý-
kal přípravy aktérů MAS, kteří chtěli žádat
v druhé výzvě Leaderu. Takže jsme připravi-
li pro ministerstvo školení, které mělo zvýšit
kvalitu podávaných Strategických plánů Lea-
der. To se také splnilo a v současné době se
Národní observatoř venkova zabývá přípra-
vou projektů ve spolupráci s ministerstvem
školství. NOVu se totiž podařilo akreditovat
dva vzdělávací programy v takzvaném dal-
ším profesním vzdělávání, které už má sku-
tečně hodnotu vzdělávání ve smyslu škol-
ského systému v ČR. NOV je jeden z mála
subjektů, který je nositelem těchto venkov-
ských akreditací, a na základě toho spolu-
pracujeme s příslušným odborem minister-
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stva školství na přípravě projektů, které se
opět týkají vzdělávání především v metodě
Leader. Měl by to být nosný projekt do bu-
doucích let, jehož cílem je akreditace pro-
hloubit, dostat i vzdělávání v Leaderu na
profesionální úroveň, aby ti, kteří v MAS
profesionálně pracují, měli adekvátní vzdě-
lání k úkolům, které je čekají.

Když už je řeč o vzdělávání – Vy pů-
sobíte také na ministerstvu školství ja-
ko tajemník ministra školství Ondřeje
Lišky. Co se Vám tam podařilo udělat,
co jste tam řešili?

Na ministerstvo školství jsem se dostal dí-
ky Straně zelených, jejímž jsem členem. Nyní
samozřejmě nevím, jak dlouho tam ještě bu-
du, politické turbulence jsou velké. Pro mě to
ale z hlediska osobního života není až tak dů-
ležité. Na ministerstvo jsem šel s tím, že chci
pomoci venkovu. Momentálně pracuji jako
tajemník ministra, jako zmocněnec pro reali-
zaci určitých projektů. Jsou to environmen-
tální projekty, tedy takové, které jsou zároveň
projevem politiky Zelených, ale zároveň jsou
to přesně ty, které potřebujeme pro venkov-
ské prostředí. Tyto projekty mají názvy BIO do
škol, Komunitní školy, Ovoce do škol, Leader
Academy a další… už z těch názvů vyplývá,
že náleží k problematice venkova a že mají
blízko ke spolupráci se sektorem MAS. To
jsou moje aktivity. Mimo to se samozřejmě
snažím prohlubovat jednoduchý a ničím ne-
rušený průběh zákonů, které jdou z rezortu
ministerstva školství do parlamentu – což
v současné situaci není vůbec žádná legrace.

Jste také právník. Jak se tato Vaše
profese promítá do současného půso-
bení pro venkov?

Někdy v roce 2004 nebo 2005 jsem byl asi
jediný nezemědělský právník, který si doká-
zal přečíst tehdy platná nařízení 1698/2005
o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRDu
a následující nařízení z roku 1995 pro rozvoj
venkova, na základě nichž v podstatě dneš-
ní Program rozvoje venkova stojí. A protože
jsem byl jediný a zároveň jsem už svým způ-
sobem díky Leaderu a dalším věcem znal i si-
tuaci na ministerstvu zemědělství, vložil jsem
se do přípravy EAFRDu, do Programu rozvo-
je venkova ve smyslu právním, stylizace pro-
gramů a podobně. A tam se samozřejmě to
právní vzdělání nesmírně hodilo. Dokázal
jsem si přečíst základní předpisy, a když mi
někteří úředníci, či lobbisté z agrárních sku-
pin podsouvali nějaká svá mylná tvrzení,
uměl jsem jim odpovědět zněním nařízení
Evropské komise a vyvrátit jim jejich návrhy.
Získali tam ve mně dosti silného soupeře.

Jste také místopředsedou Spolku
pro obnovu venkova ČR. Proč jste vlast-
ně vůbec vstoupil do Spolku? A jak
hodnotíte jeho vývoj?

Radan Večerka na dubnové schůzi SPOV v Senátu
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Do Spolku jsem vstoupil před zhruba še-
sti lety. A to jednak proto, že jsem se sám
stal venkovanem – přestěhoval jsem se
z městského prostředí a začal žít na vesnici.
A protože nejsem člověk, který umí takzva-
ně „držet hubu a krok“, zapojil jsem se do
venkovských aktivit. Ať už se jedná o Leader,
mikroregiony… Moje žena pracuje jako sta-
rostka v naší obci a od ní získávám přímý
přenos informací a myšlenek, jaké se odví-
její od konkrétních problémů venkovské sa-
mosprávy. Takže znám všechny problémy,
které venkov řeší – ty největší i ty nejmenší.

Díky tomu, že jsem zastupoval místní
akční skupiny a Leader, byl jsem zvolen
místopředsedou Spolku pro přípravu pro-
gramu EAFRD. A následně mě Spolek no-
minoval i do monitorovacího výboru EAFRD.
Jsem moc rád, že mou činnost Spolek na
loňské prosincové volební valné hromadě
ocenil a znovu mě zvolil za svého místo-
předsedu. A to i přes to, že jsem tam měl
opravdu silné konkurenty.

V této pravidelné rubrice Zpravodaje
se ptáme všech našich respondentů, jak
vnímají působení tolika organizací, kte-
ré se dnes venkovem zabývají – SPOV
ČR, Sdružení místních samospráv, NS
MAS, Svaz měst a obcí, NOV atd. Pro
laika je to nepřehledné. Jak byste vy-
světlil působení tolika institucí na jed-
nom poli. Je dobře, že existují?

Osobně vnímám Spolek pro obnovu
venkova jako střešní organizaci. Cíle Spolku
pro obnovu venkova nebyly nikdy mocen-
ské, politické, nikdy nebyly takové, jako
jsou možná jiné ve smyslu veřejné správy. Sí-
la Spolku je v tom, že funguje už od roku
1991 stále podle stejných pravidel rozvoje
venkova, udržitelného rozvoje na venkově,

Předseda Národní observatoře venkova Radan Večerka s předsedou MAS Horní Pomora-
ví Františkem Winterem na Zemi živitelce v roce 2007

Volba předsedy a místopředsedů po valné hromadě SPOV v prosinci roku 2008 v Senátu

že je nestranický. Proto je střešní agendou
mezi všemi. Ty ostatní jsou také velice důle-
žité. Svaz měst a obcí má svůj význam – ale
je to připomínkové místo zákonů a už se
tam děje politika, už jsou tam problémy.
Sdružení místních samospráv je organizace,
která vznikla nedávno a má své odpůrce,
protože zatím vidí dosti politických ambicí
některých osob, které tam jsou. Národní
observatoř venkova z toho vyjímám – to je
partnerská organizace Spolku. NOV je pře-
sně ta organizace, která je účelová – zabý-
vá se vzděláváním. Takže – není na škodu,
že je těch organizací víc. Je ale potřeba ví-
ce pracovat na účelech jednotlivých organi-
zací. A v této souvislosti je dobré zmínit je-
den fakt: Většina těch, kteří se zabývají ve-
řejnou správou, tzn. poslanci, senátoři,
politici, kteří dělají zákony, které se pak pro-
jeví na venkovském prostoru, pocházejí
z měst a ne z venkova. Pro politické strany
jsou totiž důležitější kandidáti známí ve vět-
ším okruhu voličů, tedy z měst. Protože jim
jde o počet hlasů. Proto je tak důležitá čin-



nost Spolku pro obnovu venkova. Spolek
vyvažuje tento nedostatek v našem politic-
kém systému.

Zaujalo mě, že Vaše žena je starost-
kou obce, ve které žijete. Vy sám se po-
hybujete na „patrech národní úrovně“.
Jak spolu doma komunikujete pracov-
ně? A jak se to pak třeba promítá i do
osobního života?

Občas jsem i večer doma a v sobotu, v ne-
děli konzultujeme připravované akce naší
obce. Já samozřejmě pomáhám tím, že mo-
hu předávat nejčerstvější informace i trendy,
které jsou aktuální jak v politice, tak i v rů-
zných operačních programech. To je taková
pomoc směrem dolů… Naopak moje žena
se při své práci setkává s lidmi. Starostkou se
stala v době, kdy měla naše obec jedenác-
timilionový dluh, vesnice byla rozhádaná
a předchozí tři starostové měli problémy
s trestním právem. Dnes je obec konsolido-
vaná, je tam několik investičních akcí a na
kontě má v současné době asi patnáct mi-
lionů korun. Z toho je vidět, že je nejdůleži-
tější ta každodenní práce a přístup k lidem.
A také pomůže, když se po večeři pobavíme
o problémech, které se skutečně dějí.

Pomáháte více vesnicím ve vašem
kraji?

Jsem místopředsedou Spolku celostátní-
ho, zároveň jsem předsedou krajské orga-
nizace Spolku v Karlovarském kraji. U nás je
ta situace trošku specifická. Žijeme v Sude-
tech. A vidím velké odlišnosti, když jezdím
po celé republice. Karlovarský kraj je malý.
Je v něm celkem 140 obcí, včetně Karlových
Varů jako krajského města, žije tam jen 300
tisíc lidí. Pro srovnání, ještě před druhou

Zpravodaj SPOV ČR • č.132 / 04/2009

R R o z h o v o r 1 2

Radan Večerka v debatě na Národní konferenci o venkovu v Boskovicích v roce 2007

Celostátní jednání Národní sítě MAS v červnu 2008 v Praze – Radan Večerka, Andrea Pe-
trášková, František Winter, Lucie Mazalová a Petr Kulíšek

světovou válkou tam žilo o čtyřicet procent
obyvatel více. Je to kraj vystěhovaný, je tam
hodně přistěhovalců, a ti zde nemají koře-
ny – na rozdíl od Moravy, středních Čech
atd. Toto nám nejvíce chybí. Nevnímáme
nějaké sudetoněmecké problémy – to si vy-
mýšlí v Praze. Naopak, náš Spolek je hodně
zaměřený na spolupráci s Němci. V rámci
přeshraničních projektů pořádáme exkurze
našich starostů do Německa a naopak vý-
stavy u nás apod. Je to zajímavá činnost,
nutná, a trochu jiná než v těch ostatních
krajích. Karlovarský kraj je také jediný, kde
se více než třicet procent zemědělství děje
ekologickým způsobem. Jsou tady biofarmy,
agrofarmy… V ostatních částech země se
jedná o jednotky procent. Je to dáno polo-
hou kraje v podhorské oblasti, ale také tím,

že se půda rozparcelovala. A těch specifik,
která musíme vnímat, je mnohem více.

Nacházíme se v době ekonomické
krize, v době, kdy nám navíc padla vlá-
da. O co by měl usilovat Spolek pro ob-
novu venkova v nejbližším období – co
je teď nejhlavnějším tématem?

Existuje hned několik rovin, na které by-
chom neměli zapomínat a o co bychom
měli usilovat. Jednak je to rozvoj venkova.
Ať je doba krize nebo konjunktury, my mu-
síme v dané situaci dbát na to, že máme ně-
jaký celkový cíl. To je jedna ze základních
věcí. A v této souvislosti hovoříme i o kon-
krétních akcích. Myslím si, že základním cí-
lem pro tuto dobu je rozpočtové určení da-
ní. Peníze jsou potřeba, a proto je nutné se
stále snažit. My jako Spolek pro obnovu
venkova musíme neustále napadat byro-
kratizaci státní správy, to, co malé obce vy-
bíjí, vraždí. Paní starostka u nás v obci je sta-
rostkou, účetní, hospodářkou, sekretářkou
i uklízečkou v jedné osobě a jediný, kdo tam
pomáhá, je obecní zaměstnanec, který jez-
dí s traktorem a v zimě odhrnuje sníh – to
žena opravdu neumí. Takže, dost často se
moje žena zasměje, když jí na nějakém kraj-
ském úřadě nebo na ministerstvu řeknou –
„…paní starostko, tady ať vám sekretářka
vyplní tuhle tabulku…, ať vám tohle někdo
vyběhá…“ Ne, takhle to nefunguje. A tohle
je ten základní rozpor uvažování. A v řeše-
ní toho spočívá i práce Spolku. Abychom
pořád chodili a upozorňovali ty úředníky,
kteří mají svoje sekretářky, auta a mobily, že
to takhle na vesnici většinou nefunguje.
Jsou vesnice, které mají své zaměstnance,
ale většinou je jich velmi málo. Protože to
obecní rozpočet neunese.

TSu, rozhovor zpracovala
Marie Šuláková
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Duchovní odkaz našich předků, nebo jejich
nechtěné dědictví či danajský dar? Tyto a řa-
du dalších otázek si často mohou pokládat li-
dé ve vedení obcí, v jejichž katastru se nachází
kulturní památka. O to častěji a naléhavěji,
pokud kaple, zámek, venkovská usedlost či
třeba tvrz potřebují zásadní rekonstrukci, na
niž chybějí vlastníkům peníze. Například Ná-
rodní památkový ústav sestavil databázi nej-
více ohrožených památek s téměř 700 polož-
kami. Ačkoliv není seznam rozdělen na pa-
mátky venkovské a ve městech, obce jsou
zastoupeny výraznou měrou. Stačí se jen po-
dívat na charakter nemovitostí: kaple, ven-
kovské usedlosti, sýpky, vodní mlýny, křížová
cesta, sušárna ovoce a řada dalších.

Alfou i omegou problému většiny vla-
stníků, tedy i obcí, je nedostatek financí na
opravu památek. Ty vesnice, které se na slo-
žitou cestu rozsáhlé rekonstrukce vydají,
musejí počítat s tím, že to bude aktivita na
několik let. Například v Hustopečích nad Be-
čvou na Přerovsku se do opravy tamního zá-
mku pustili už v roce 2001. Část potřebných
peněz získávají každoročně z dotací, ať už
z ministerstva kultury či třeba Olomouckého
kraje. Přispět ale obec musí i ze své poklad-
ny. Práce již stály zhruba 40 milionů korun,
celkové náklady jsou ale vyčísleny na 300
milionů korun. Konec rekonstrukce je tak
ještě hodně vzdálen. „Hledáme soukromé-
ho investora, který by se podílel na opravách
a část zámku následně využíval. Je to jedna
z cest, jak rekonstrukci urychlit,“ uvedla sta-
rostka obce Júlia Vozáková.

POMOC MINISTERSTVA KULTURY

Vlastníci památek včetně obcí se bez stát-
ních dotací neobejdou. Například na Havlíč-
kobrodsku se loni díky nim podařilo opravit
pět venkovských památek. Největší díl z jed-
noho milionu korun od ministerstva kultury
připadl empírové budově bývalé pošty v obci
Kámen, márnici u původně hornického kos-
telíka sv. Kateřiny ve Stříbrných Horách a zá-
mku v Úsobí. Opravena byla také socha sv. Ja-
na Nepomuckého v Lipnici nad Sázavou a kříž
u Krásné Hory. Dotace pocházely z programu
na obnovu kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností.

„Tento program je přímo ušitý na obce.
Umožní ministerstvu kultury alokovat pří-
spěvek ze státního rozpočtu na zachování
a obnovu kulturní památky prostřednictvím
obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností tak, aby byla naplněna účinnější péče
o tu část památkového fondu, kde to účel-
ně neumožňují jiné programy ministerstva
kultury,“ uvedla Renata Slámková z infor-
mační kanceláře ministerstva. Peníze z pro-

Památka v obci může být radost
i starost, zvláště je-li zanedbaná

gramu jsou určeny na zachování a obnovu
nemovitých kulturních památek, které se
nalézají mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památkami,
a které nejsou ve vlastnictví České republiky,
popř. na obnovu movité kulturní památky
pevně spojené se stavbou, jako jsou napří-
klad oltáře nebo varhany v kostelech, pokud
je tato stavba kulturní památkou.

GRANTOVÉ PROGRAMY KRAJŮ

Macešsky se ke kulturnímu dědictví ne-
chtějí stavět ani některé kraje, dotační titu-
ly ale vycházejí z jejich finančních možností
a priorit. Například Jihočeský kraj letos roz-
dělí prostřednictvím grantových programů
na záchranu kulturního dědictví 24 milionů
korun. Podobnou částku mohli majitelé cen-
ných staveb a předmětů takto získat i v mi-

nulých letech, nově ale letos kraj podpoří
předprojektovou přípravu obnovy památek.
Olomoucké hejtmanství chce letos věnovat
na obnovu památek 14,6 milionu korun. Pe-
níze si rozdělí 84 žadatelů.

Příkladem spolupráce místní samosprávy
a neziskového sektoru je Program podpory
občanským sdružením zaměřený na opravy
malých sakrálních staveb v litoměřickém re-
gionu. Program připravilo občanské sdruže-
ní Společnost pro obnovu památek Úštěc-
ka spolu s městem Litoměřice. Poprvé byl
vypsán v roce 2006. „Postupně se nám da-
ří zachraňovat drobné sakrální památky –
boží muka, kříže, kapličky, které nejsou za-
psány v Ústředním seznamu kulturních pa-
mátek ministerstva kultury a nelze tudíž na
jejich opravu čerpat dotace z ministerstva
kultury či kraje,“ uvedl Tomáš Hlaváček

Vnější a vnitřní pohled na zámek v Hustopečích nad Bečvou
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z občanského sdružení. Podle něj sdružení
spolupracuje s řadou obcí či nadací. Nákla-
dy oprav jsou z poloviny pokryty grantem
města Litoměřice. Ve většině případů se na
nákladech spolupodílejí obce, v jejichž ka-
tastru se památka nachází. Dalším zdrojem
financí jsou peníze od nadací, členů občan-
ského sdružení či drobných dárců.

EVROPSKÉ PENÍZE PRO PAMÁTKY

Pro řadu vlastníků je velkou šancí získat
na obnovu památek evropské dotace. Výzvu
k podávání žádostí o podporu z evropských
fondů, která se týká kulturního dědictví, vy-
hlásilo ministerstvo kultury loni v prosinci.
České památky by mohly z evropských pe-
něz do roku 2015 získat až téměř pět mi-
liard korun. Pro stavby místního historického
významu a kulturního dědictví jsou reálně
k dispozici dva programy: Program rozvoje
venkova a Program obnovy venkova.

Uchování kulturního dědictví je jednou
z priorit i takzvaných Norských fondů. Právě
tohoto zdroje využily neziskové organizace

a obce z Tachovska k obnově pěti zchátralých
památek v Plzeňském kraji. Žádost o dotaci
připravila MAS Český Západ – Místní part-
nerství a nositelem projektu je Město Stříbro.

V některých případech však obec může
jen s lítostí sledovat, jak někdejší chlouba
vesnice chátrá. To se týká například i zámku
v Dlouhé Loučce, který patří k nejvíce zde-
vastovaným památkám v Olomouckém kra-
ji. Objekt nepatří obci, podle Mladé fronty
Dnes měl od konce devadesátých let hned
několik majitelů. Poslední čtyři roky ho vlast-
ní realitní kancelář MB reality, za kterou jed-
ná realitní kancelář Uni reality. Ta původně
chtěla nemovitost pomocí dotací z Evropské
unie zrekonstruovat, nakonec se jí ale zřej-
mě nepodařilo peníze získat a rozhodla se
objekt prodat či pronajmout. „Zámek je
v prodeji, ale investovat stovky milionů do
zchátralého objektu se nikomu moc nechce.
Zatím jsme tu měli pouze jednání o zabez-
pečení památky se stavebním úřadem Uni-
čova, večer se v areálu totiž pohybují děti či
mládež a hrozí, že se na ně zřítí stropy,“ va-

ruje starosta Dlouhé Loučky Ladislav Kolá-
ček, který by rád obnovil i rozlehlý zámecký
areál s parkem a zchátralými hospodářský-
mi budovami. „Bohužel obec si toto břímě
na sebe nemůže vzít, z obecního rozpočtu
bychom nedokázali pokrýt ani základní
údržbu,“ řekl Mf Dnes starosta. maš

Občanské sdružení Společnost pro obno-
vu památek Úštěcka spolu s městem Litomě-
řice, pod záštitou starosty města Mgr. Ladi-
slava Chlupáče a díky zájmu a pochopení za-
stupitelů města, připravilo program na opravu
a renovaci drobných sakrálních památek na
území okresu Litoměřice. Z prostředků gran-
tu „Program podpory občanským sdru-
žením zaměřených na opravy malých sa-
králních staveb v litoměřickém regionu“,
vypsaném městem Litoměřice poprvé v ro-
ce 2006, se nám daří postupně zachraňo-
vat drobné sakrální památky – boží muka,
kříže, kaple a kapličky, které nejsou zapsány
v Ústředním seznamu kulturních památek
Ministerstva kultury ČR a nelze tudíž na jejich
opravu čerpat dotace z Ministerstva kultury
ČR či kraje. Pro tyto „nezapsané“ drobné sa-
krální stavby je podpora ze strany města Li-
toměřice záchranou v poslední chvíli.

Členové občanského sdružení postupně
v terénu dokumentují drobné památky a vy-
tipovávají ty nejohroženější a nejzajímavější.
Při dokumentaci těchto drobných sakrál-

ních památek úzce spolupracujeme s územ-
ním odborným pracovištěm Národního pa-
mátkového ústavu v Ústí nad Labem, kon-
krétně s náměstkem PhDr. Petrem Hrubým.
Samozřejmostí je spolupráce s představite-
li jednotlivých obcí, v jejichž katastrech se
památka nachází. Sdružení úspěšně spolu-
pracuje s městem Úštěk, Litoměřice a Štětí,
dále pak s obcemi Levín, Lovečkovice, Plos-
kovice, Polepy, Třebušín a dalšími. Naši čin-
nost dále podporují: Nadace Občanského
fóra, Nadace Kalich a Komunitní nadace eu-
roregionu Labe. V poslední době se velmi
slibně rozvíjí spolupráce s Lesy ČR, na jejichž
pozemcích se nachází významné množství
drobných sakrálních památek.

A jak probíhá vlastní oprava? U božích
muk je nejprve provedena fotodokumentace
stávajícího stavu, poté místní šetření a ar-
cheologický průzkum. Pro dohledání chybě-
jících částí se odkopává zemina, odstraňuje se
případná navážka a náletové dřeviny. Přilehlé
okolí je prohledáno detektorem kovů. Velmi
často se totiž v těsné blízkosti nacházejí frag-

Památky jsou dokladem kulturnosti národa
Co jsou to drobné památky? Kapličky, sousoší, sochy, kříže, boží muka, pomníky, hraniční kameny, staré milníky a ukazatele, pa-

mátné stromy a aleje, pamětní desky, pomníčky a kříže u silnic, svaté sošky a obrázky, křížové cesty. Najdeme je na náměstích a ná-
vsích, na kopcích, u starých cest a na rozcestích v polích, na místech neštěstí i záchrany člověka. Mnohé jsou chráněné jako ne-
movité kulturní památky, často však jsou na okraji zájmu. Jsou úzce svázány s místy, v nichž žijeme. Chodíme kolem nich, projíždí-
me v autech a často netušíme, že vůbec existují. Některé zanikly, jiné se nově objevují – jako křížky a pomníčky obětem dopravních
nehod. Uchovávají paměť místa, váží se ke konkrétnímu místu. Často tvoří krajinné dominanty, jež doprovázejí a ochraňují stromy.
Jejich stav dosvědčuje, jaký vztah k nim má současný majitel památky i občané, jsou dokladem kulturnosti národa.

Z knihy místopisce Jána Kadlece Olomoucká předměstí a jejich drobné památky, Nakladatelství Peripulum, 2008

Kraj
Počet nejohrože-
nějších památek

Praha 44
Středočeský 101
Jihočeský 28
Plzeňský 28
Karlovarský 69
Ústecký 123
Liberecký 39
Královéhradecký 31
Pardubický 25
Vysočina 23
Jihomoravský 63
Olomoucký 35
Zlínský 30
Moravskoslezský 59

V V a š e p ř í s p ě v k y k n a š e m u t é m a t u Společnost pro ob-
novu památek Úštěcka
o.s. byla založena roku
2005. Spojuje občany
z Úštěka a okolí, kteří
se zajímají o památky
svého regionu. Cí-
lem sdružení je evi-
dence a dokumen-
tace drobných pa-
mátek regionu a je-
jich postupná obno-
va a následná údržba. Členové sdružení
pořizují fotodokumentaci drobných pa-
mátek regionu, postupně očišťují jejich
okolí, a to především od náletových po-
rostů a následně pak pokračují v údržbě
okolí těchto památek. Další aktivitou
sdružení je pořádání kulturních a spole-
čenských akcí, které jsou pořádány ve
prospěch poškozených památek.

Společnost pro obnovu památek Úštěcka
opravuje sakrální stavby na Litoměřicku

menty původního litinového kříže, z kterých
se pak vychází při rekonstrukci litinové části.
Často jsou boží muka povalena a je třeba je
vztyčit, sestavit a doplnit chybějící části.

Při restaurování kamenných částí je nej-
prve vyčištěn povrch kamene, který je ná-
sledně zpevněn, případně vytmelen a oše-
třen ochrannými nátěry. Souběžně s prací
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Úspěšný projekt
připravený nezisko-
vými organizacemi
a obcemi z Tachov-
ska výrazně přispě-
je k obnově pěti
zchátralých sakrálních památek v Plzeň-
ském kraji. Žádost o dotaci byla připravena
místní akční skupinou (MAS) Český Západ –
Místní partnerství, nositelem projektu je
Město Stříbro.

MAS Český Západ – Místní partnerství se
dlouhodobě snaží podporovat obnovu pa-
mátek na svém území. Integrovaný projekt,
na jehož realizaci přispěje tzv. Norský fi-
nanční mechanismus dotací přes 30 mil. Kč
(1.337.719 EUR), je zatím největší v historii
MAS. Díky této dotaci bude umožněna
komplexní revitalizace vybraných sakrálních
památek v regionu.

Projekt nazvaný „Obnova vybraných sa-
králních památek regionu Český Západ“ ad-
ministrativně zastřešuje právě MAS Český Zá-
pad, na doporučení Ministerstva financí ČR
roli příjemce a nositele projektu převzalo měs-
to Stříbro. Částka dotace je rozdělena mezi
pět sakrálních památek, které tímto čeká
kompletní oprava. Jedná se o Santiniho kapli
sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra
(244.929 EUR), jižní křídlo minoritského kláš-
tera ve Stříbře (509.008 EUR), věž kostela
Všech svatých ve Stříbře (53.272 EUR), kostel
sv. Václava ve Vysokém Sedlišti (329.622 EUR)
a barokní varhany v kostele sv. Jana Křtitele
v Úterý (134.414 EUR).

Samotnou realizaci jednotlivých subpro-
jektů mají na starosti majitelé dotčených pa-
mátek. Kromě Stříbra je tedy do projektu za-
pojeno i město Planá a obec Kostelec a kláš-
ter premonstrátů Teplá, který na záchraně
barokních varhan spolupracuje s Úterským
občanským sdružením Bart.

Na projektové žádosti začala pracovat
MAS Český Západ – Místní partnerství a Cen-
trum pro komunitní práci západní Čechy již
v roce 2006, kdy byla také předložena první
verze projektu do 2. Výzvy Finančních Me-
chanismů EHP/Norska.

Hlavní myšlenkou celého projektu bylo
kromě záchrany zdevastovaných památek
v oblasti Sudet využití zapojení a spoluprá-

kameníka probíhá restaurování litinových
částí, případně odlití nového kříže. U větši-
ny božích muk jsou nově osazeny litinové
kříže podle vhodných analogii.

Náklady oprav jsou z 50ti % pokryty gran-
tem města Litoměřice. Ve většině případů se
na nákladech spolupodílejí obce, v jejichž ka-
tastrech se památka nachází. Dalším zdro-
jem jsou pak příspěvky od nadací, příspěvky
od členů občanského sdružení a příspěvky
od drobných dárců.

Obnovou drobných sakrálních památek
přispívá Společnost pro obnovu památek Úš-
těcka k udržení podoby krajiny a její paměti.
Záchranou těchto drobných památek boju-
jeme proti ztrátě historické paměti a před-
áváme toto duchovní a kulturní dědictví dal-
ším generacím. SOPÚ

VÝBĚR Z PAMÁTEK OPRAVENÝCH
V LETECH 2006–2008

Příští téma:
Venkov dávno není místem, kde lišky dávají dobrou noc. Zvláště by to mohli potvrdit

starostové vesnic v blízkosti větších měst. Stavební boom se nezastavuje ani v době eko-
nomické krize a některým obcím už dávno chybí volné stavební parcely. A tak čím blí-
že většímu městu, tím více nových rodinných domů, nových tzv. satelitních sídlišť. Jak
se Vám to líbí? A jak vnímají tento trend architekti? Narušuje se tvář vesnice novou vý-
stavbou? Nebo je to správná cesta, jak dosáhnout většího počtu obyvatel? Stačí roz-
hodnutí zastupitelstva o změně územního plánu, anebo by se obce měly více radit se
specializovanými architekty? Pokud k tomuto tématu máte co říct, podělte se s námi
a pošlete svůj názor na adresu redakce.

Zchátralé památky Tachovska zachrání
finance z Norska

BOŽÍ MUKA STARÝ TÝN

Kalovice původní stav Kalovice po opravě

Před opravou ... a po opravě

BOŽÍ MUKA TETČINĚVES

Tetčiněves před opravou Tetčiněves po opravě

Kamenické práce: bohatě reliéfně zdobená boží muka,
náročné restaurování především rozlomené hlavice
Restaurování litinové části: demontáž kříže, kom-
pletní vyčištění, odlití chybějících částí a kompleta-
ce kříže, kompletní konzervace, osazení

BOŽÍ MUKA KALOVICE

ce veřejnosti, zejména z oblasti neziskové-
ho sektoru a obcí. V polovině roku 2008 by-
lo ale Ministerstvem financí ČR doporučeno
snížit počet opravovaných památek z pů-
vodních 19 na 5 a změnit nositele projektu
z neziskové organizace na některou ze za-
pojených obcí. Z projektu proto vypadly
právě neziskové organizace, které byly vní-
mány jako slabý a rizikový partner.

Oznámit neziskovým organizacím nemož-
nost jejich dalšího setrvání v projektu, a tím
pádem znemožnit opravit památku, o kterou
se léta starají na bázi dobrovolnictví, bylo jed-
no z nejtěžších míst projektu. Neziskové or-
ganizace často zájem o zchátralé památky
nastartovaly, mnohdy je zachránily před hro-
zícím zřícením, začaly je opravovat a věnova-
ly jim mnoho energie a času.

Po několika jednáních s Ministerstvem fi-
nancí se MAS Český Západ rozhodla přes
všechny překážky v projektu pokračovat
a přepracovat projekt dle doporučení mi-
nisterstva. Nositelem projektu se tak stalo
město Stříbro, které převzalo finanční od-
povědnost za všechny partnery projektu.
MAS Český Západ ve spolupráci s Centrem
pro komunitní práci západní Čechy a pora-
denskou firmou RAAPO finance s.r.o. pro-
jekt koordinuje, administruje a dohlíží na
průběh jeho financování.

Na podzim roku 2008 byl projekt v ko-
nečné podobě schválen a koncem prosince
2008 byla podepsána smlouva o jeho finan-
cování. Počátkem roku 2009 tedy mohla být
zahájena samotná realizace, která dle har-
monogramu potrvá až do konce roku 2010.

Na ostatních čtrnáct památek, které by-
ly z projektu vyřazené, se MAS Český Západ
snaží nalézt možnosti financování jinde. Na-
př. kostel Jména Panny Marie v Otíně, kos-
tel sv. Jana Křtitele v Okrouhlém Hradišti či
kostel sv. Martina v Křivcích získaly dotaci
z programu Leader 2007–13, pro ostatní
připravila MAS další integrovaný projekt na
zpracování studií využití a obnovy kulturní-
ho dědictví, o jeho podpoře se rozhodne
v nejbližších dnech.

I přes všechny peripetie se MAS nevzdá-
vá a uvažuje o zpracování dalšího projektu
do připravovaných Švýcarských mechanis-
mů nebo do další série Finančních mecha-
nismů EHP/Norska, které by pomohly k zá-
chraně dalších památek. MAS CZ-MP
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Leader ČR 2007: podpořeno 24 MAS (2 MAS se sloučily), 13 ve 2 vlně pří-
mo, 4 dodatečně, 3 neuspěly, 3 vyřazeny. MAS v kraji: V závorce je uveden
počet členů NS MAS z daného kraje. Národní síť MAS nyní zastupuje 74%
všech existujících MAS, které se někdy přihlásily do programu Leader a 89
ze 112 MAS, které byly úspěšné ve IV. ose v evropském Leaderu (to je 79 %).
Zdroj:ArchivTSu,www.leaderplus.cz,www.szif.cz, databáze členů NS MAS ČR
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Nikoliv plánovaných 80, ale 112 místních akčních skupin bude
nakonec naplňovat své místní rozvojové strategie v evropském pro-
gramu Leader, který je součástí Programu rozvoje venkova. Po-
sledních 32 MAS bude řešit program ve zkráceném režimu.

V takzvané druhé vlně bylo podpořeno 32 MAS. (Termín „vlna“
je zde používán proto, že PRV vyhlašuje opatření v „kolech“ a sa-
motné MAS vyhlašují „výzvy“.) Nejúspěšnější byly MAS z Olomouc-
kého a Zlínského kraje, kterých v hodnocení uspělo celkem deset,
po pěti z každého kraje. Do této druhé vlny se přitom nově přihlá-
silo 23 MAS, které uspěly v národním programu Leader ČR 2007 a
nemohly se tak zúčastnit první vlny v roce 2007. Ve druhé vlně jich
uspěla nadpoloviční většina – 13. Čtyři MAS byly vybrány dodateč-
ně v další „dvaatřicítce“, 3 MAS neuspěly a dokonce tři MAS z Lea-
deru ČR byly vyřazeny v administrativní kontrole. Paradoxní je, že na-
příklad z Olomouckého kraje bylo podpořeno 5 MAS, dodatečně
další dvě, ale dokonce 4 MAS byly vyřazeny před samotným hod-
nocením. V první dvaatřicítce vybraných MAS je kromě třinácti MAS
z Leaderu ČR 2007 také MAS Buchlov (úspěšný v Leaderech ČR
2004–2006), LAG Strakonicko (L ČR 2005) a MAS Partnerství ven-
kova (L ČR 2006). Pět MAS se nezúčasnilo Leaderu ČR 2007 ani
první vlny (např. Valašsko – Horní Vsacko) a celkem 14 MAS „sklá-
dalo reparát“ z první vlny. Mezi první vybranou dvaatřicítkou je 17
moravských a 15 českých MASek. Nejvíce dodatečně vybraných
MAS bylo naopak z krajů Královéhradeckého (7) a Pardubického (5).
Královéhradecký kraj se přitom stal regionem, kde získaly podporu
všechny MAS, které v kraji působí. V těsném závěsu je Moravsko-
slezský a Plzeňský kraj. Naopak největší počet neúspěšných MAS
mají kraje Vysočina (7), Středočeský (6) a Olomoucký (6). Z tohoto
kraje je ovšem nejvíce podpořených MAS – dvanáct – stejně jako
v krajích Zlínském, Královéhradeckém a Jihočeském.

Zasedání hodnotitelské komise pro opatření IV.1.1 Místní akční
skupina se uskutečnilo dne 27. března 2009. Hodnotitelská komi-
se doporučila ministrovi zemědělství 32 místních akčních skupin
k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013. Ministr ze-
mědělství dne 8. dubna 2009 potvrdil závěry hodnotitelské komi-
se a schválil 32 místních akčních skupin.

Tiskový mluvčí MZe Petr Vorlíček informoval, že vzhledem k důle-
žitosti využití a aplikace metody Leader, která je zdůrazňována i na
mnoha fórech v rámci Evropské unie, navrhl ministr zemědělství za-

závazkovat dalších 32 místních akčních skupin (MAS) v pořadí, jak by-
ly obodovány hodnotitelskou komisí. „Tento krok umožní lépe pokrýt
poptávku místních akčních skupin po podpoře jejich aktivit, které jsou
velmi důležité pro plnohodnotný život ve venkovských oblastech. Bu-
de také zajištěno rovnoměrné pokrytí území České republiky místní-
mi akčními skupinami a podpoří se tak udržení a rozvoj komunální
spolupráce a života na venkově,“ uvádí ministerstvo zemědělství.

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova návrh ministra
zemědělství 7. dubna 2009 projednal a schválil financování dalších
32 MAS nad rámec původního indikativního cíle 80 MAS bude za-
jištěno převodem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozem-
kové úpravy, a to ve výši cca 750 mil. Kč, tedy jedné roční alokace
tohoto opatření. Tímto krokem ministerstvo zemědělství nijak ne-
snižuje důležitost podpor pozemkových úprav, které i nadále zůs-
távají jednou z hlavních priorit Programu rozvoje venkova. Stejné
stanovisko zastávají i představitelé nevládních organizací působí-
cích v oblasti rozvoje venkova, kteří na všech jednáních zdůrazňu-
jí důležitost realizace pozemkových úprav pro rozvoj venkovského
prostoru a nutnost udržet tuto prioritu i v dalších letech.

„750 milionů pomůže rozvoji dalších malých obcí. Je také jed-
nou z možností, jak posílit obecní rozpočty, které Evropská komise
připravila o peníze z daně z přidané hodnoty, když dodatečně pro-
hlásila, že odpočet DPH u projektů v rámci programů rozvoje ven-
kova nepovažuje za způsobilý výdaj,“ vysvětluje v tiskové zprávě mi-
nistr zemědělství Petr Gandalovič. Kvůli tomu přišly obce o peníze,
s nimiž ve svých rozpočtech počítaly.

Ve spolupráci s partnery v rámci monitorovacího výboru PRV bu-
de v nejbližší době dopracován detailní režim administrace a finan-
cování pro dalších 32 MAS. Jejich rozpočet bude veden odděleně
od původních plánovaných 80 MAS a bude odpovídat finančním
prostředkům převedeným z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

Zpracoval Tomáš Šulák, s využitím TZ MZe

Ve druhé vlně uspělo 32 místních akčních
skupin se Strategickými plány Leader
Ministerstvo zemědělství podpořilo ve IV. ose PRV kromě 48+32 regionů dalších 32 MAS

P ehled úsp šnosti MAS v programu Leader podle kraj :
Kraj Podpo ené MAS v Leaderu PRV Nevybrané 

MAS 
ve 2 vln

MAS v kraji 
(v závorce: lenové NS MAS) 

1 vlna 
2008 

2 vlna 
2009 

Z toho 
L R
2007 

Vybrané 
navíc 

Celkem Leader 
PRV IV. 

Ostatní 

St edo eský 5 3 1 3 5 17  (15) 11  (11) 6 
Jiho eský 8 3 0 1 4 17  (13) 12  (10) 5 
Plze ský 5 0 0 3 1 9     (6) 8      (5) 1 
Karlovarský 1 1 1 1 1 4     (3) 3      (2) 1 
Ústecký 0 3 2 1 0 8     (6) 4      (4) 4 
Liberecký 4 1 0 0 1 7     (7) 5      (5) 2 
Královéhradecký 3 2 2 7 0 12  (11) 12  (11) 0 
Pardubický 0 2 1 5 2 11   (9) 7      (6) 4 
Vyso ina 4 3 0 2 5 16   (7) 9      (5) 7 
Jihomoravský 6 3 1 0 1 11  (10) 9      (8) 2 
Olomoucký 5 5 3 2 5 18  (12) 12    (9) 6 
Zlínský 3 5 2 4 3 16   (8) 12    (5) 4 
Moravskoslezský 4 1 0 3 0 9     (8) 8      (8) 1 
Celkem 48 32 13 (23) 32 28 155 

(115) 
(74%) 

112 
(89) 
(79%) 

43 

www.szif.cz
www.leaderplus.cz
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Seznam MAS schválených k financování z PRV ve druhé vln (32) - srovnání s ú astí v Leaderu: 

Název MAS Kraj Leader R Úsp šnost 
v 1 vln 2008

1. Místní ak ní skupina Spole ná cesta 
www.spolecnacesta.cz

Jihomoravský - 66. 

2. Místní ak ní skupina eské st edoho í
www.mascs.cz

Ústecký L R 2007 
(1.)

-

3. MAS Horní Pomoraví o.p.s. 
www.hornipomoravi.eu

Olomoucký L R 2007 
(18., 19.)

-

4. Region Pošembe í o.p.s. 
www.posemberi.cz

St edo eský - 65. 

5. MAS Sdružení pro rozvoj Poli ska 
www.maspolicsko.cz

Pardubický - 69. 

6. Místní ak ní skupina LAG Strakonicko, o.s. 
www.strakonicko.net/mas

Jiho eský L R 2005 52. 

7. Luha ovské Zálesí, o.p.s. 
www.luhacovskezalesi.cz

Zlínský L R 2007 
(9.)

-

8. Místní ak ní skupina Záho í - Be va, o.s. 
www.maszahoribecva.cz

Olomoucký L R 2007 
(6.)

-

9. Místní ak ní skupina Opavsko 
www.region-opavsko.cz

Moravskoslezský - 75. 

10. Místní ak ní skupina Svatoji ský les 
www.svatojirskyles.cz

St edo eský L R 2007 
(20.)

-

11. Místní ak ní skupina Mikroregionu Buchlov 
www.buchlov.cz

Zlínský L R 04,05,06 62. 

12. MAS Podlipansko, o.p.s. 
www.podlipansko.cz

St edo eský - 68. 

13. MAS Sokolovsko o.p.s. 
http://mas-sokolovsko.eu

Karlovarský L R 2007 
(4.)

-

14. Obecn prosp šná spole nost pro eský ráj 
www.craj-ops.sph.cz

Liberecký - 61. 

15. Místní ak ní skupina ORLICKO 
www.mas.orlicko.cz

Pardubický L R 2007 
(24.)

-

16. Místní ak ní skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. 
www.valassko-hornovsacko.cz

Zlínský - x 

17. Via rustica o.s. 
www.viarustica.cz

Vyso ina - 51. 

18. MAS Moravský kras o.s. 
www.mas-moravsky-kras.cz

Jihomoravský L R 2007 
(7.)

-

19. MAS - Partnerství Mošt nka, o.s. 
www.mas-mostenka.cz

Olomoucký L R 2007 
(2.)

-

20. Královská stezka o.p.s. 
www.kralovska-stezka.cz

Vyso ina - x 

21. Podhorácko, o.p.s. 
www.maspodhoracko.cz

Vyso ina - 81. 

22. Sdružení Západní Krušnoho í
www.maskaszk.cz

Ústecký L R 2007 
(16.)

-

23. Místní ak ní skupina Broumovsko + 
http://mas.broumovsko.cz/

Královéhradecký L R 2007 
(13.)

-

24. MAS Východní Slovácko 
www.masvychodnislovacko.eu

Zlínský L R 2007 
(11.)

-

25. Na cest k prosperit , o.s. 
www.nacestekprosperite.cz

Olomoucký - 63. 

26. Prost jov venkov o.p.s. 
www.maspvvenkov.cz

Olomoucký - 84. 

27. Rozkv t zahrady jižních ech – MAS 
www.masrozkvet.cz

Jiho eský - 58. 

28. MAS Labské skály 
http://www.maslabskeskaly.estranky.cz/

Ústecký - x 

29. MAS Kele sko - Lešensko - Starojicko, o.s. 
Nenalezeny

Zlínský - x 

30. MAS Partnerství venkova 
www.maspartnerstvi.cz

Jihomoravský L R 2006 89. 

31. Království - Jest ebí hory 
www.kjh.cz

Královéhradecký L R 2007 
(8.)

-

32. Místní ak ní skupina Pomalší o.p.s. 
www.maspomalsi.cz

Jiho eský - x 

Poznámka: www vyhledávány 22. a 23. 4. na Google 
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Seznam dalších vybraných MAS k financování z PRV (+32) - nad rámec indikativního cíle 80 MAS: 

Název MAS 
Kraj Leader R Úsp šnost 

v 1 vln 2008
33. Místní ak ní skupina Krkonoše, o.s.  Královéhradecký - 77. 
34. MAS Holicko, o.p.s.  Pardubický - 98. 
35. Místní ak ní skupina Mezi Úpou a Metují Královéhradecký L R 2007 /23. -
36. Místní ak ní skupina Dolní Poolšaví, o.s.  Zlínský - 74. 
37. Podchlumí o.s.  Královéhradecký - 78. 
38. Místní ak ní skupina Rožnovsko Zlínský - 55. 
39. MAS Litomyšlsko o.p.s. Královéhradecký - 87. 
40. MAS Brána do eského ráje, o.s. Královéhradecký - 80. 
41. MAS Sedl ansko, o.p.s. St edo eský - 85. 
42. Místní ak ní skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. Zlínský - 92. 
43. Místní ak ní skupina Svazku obcí Blatenska o.p.s. Jiho eský - X 
44. MAS Železnohorský region Královéhradecký - 96. 
45. Místní ak ní skupina Hrubý Jeseník Moravskoslezský - X 
46. MAS Karlštejnsko, o.s. St edo eský - X 
47. Místní ak ní skupina Mikroregionu Tel sko, o.s. Vyso ina L R 2007 /3. -
48. Ekoregion Úhlava, o.s. Plze ský L R 2006 49. 
49. Místní ak ní skupina Hlu ínsko Moravskoslezský - x 
50. MAS Sv tovina o.p.s. Plze ský - X 
51. International Education and Consultation Centre, o.p.s. Vyso ina - 60. 
52. NAD ORLICÍ, o.p.s. Královéhradecký L R 2007 /5. -
53. Hradecký venkov o.p.s. Královéhradecký - 79. 
54. Místní ak ní skupina Šumperský venkov Olomoucký - 82. 
55. Místní ak ní skupina Svitava Královéhradecký - x 
56. MAS 21, o.p.s. Karlovarský - 76. 
57. MAS Zlatá cesta, o.p.s. Plze ský L R 2007 /21. -
58. Rakovnicko, o.p.s. St edo eský - x 
59. MAS Moravskot ebovsko a Jeví sko o.p.s. Královéhradecký - 95. 
60. Místní ak ní skupina Ploština Zlínský - 59. 
61. St ední Haná, o.p.s. Olomoucký - 50. 
62. Rozvoj Krnovska o.p.s. Moravskoslezský L R 04,05,06  
63. Otev ené zahrady Ji ínska Královéhradecký - x 
64. MAS Šluknovsko Ústecký - 54. 

Seznam Žádostí (MAS) neschválených k financování z PRV – srovnání s ú astí v Leaderu: 

65. Místní ak ní skupina St ední Povltaví Jiho eský L R 2007 /15. -
66. PODBRDSKO, ob anské sdružení St edo eský L R 2007 /14. -
67. Srdce ech, o.p.s. St edo eský L R 2004 90. 
68. Náš region Karlovarský - x 
69. Místní ak ní skupina H íb cí hory, o.s. Zlínský - 64. 
70. Místní ak ní skupina eskokrumlovsko o.p.s. Jiho eský - 70. 
71. Místní ak ní skupina Kozákov Liberecký L R 2005 x 
72. Místní ak ní skupina LAG Centrální Šumava, o.s. Plze ský - 56. 
73. Ob anské sdružení MAS St ední Vsetínsko Zlínský - 73. 
74. O.S. MAS Za humnama Jihomoravský - x 
75. VOD ANSKÁ RYBA Jiho eský - 71. 
76. MAS Polabí o.s. St edo eský - x 
77. LEADER - Loucko Vyso ina - 91. 
78. MAS Zub í zem , o.p.s. Vyso ina - 53. 
79. Haná pod Jedovou, o.p.s. Olomoucký L R 2007 /22. -
80. MAS MOST Vyso iny, o.p.s. Vyso ina - 72. 
81. MAS Košumbersko a Vysokomýtsko, o.p.s. Vyso ina - x 
82. Brdy-Vltava o.p.s. St edo eský - 86. 
83. Místní ak ní skupina Mezilesí St edo eský - X 
84. MAS Region Kun tické hory, o.s. Pardubický - 99. 
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Ze 14 na 60 dní prodloužil ministr Gan-
dalovič lhůtu na opravu Žádostí o dotaci ve
vztahu k nezpůsobilému DPH. Místní akční
skupiny tak budou víc více času na přípravu
a projednání příslušné úpravy projektů ve
svých zastupitelstvech i směrem k bankám.

V rámci administrativní kontroly je třeba
provést úpravy projektů předložených v úno-
ru v 6. kole tak, aby byly v souladu s platným
výkladem Evropské komise k otázce neuzna-
telnosti DPH pro obce a svazky obcí.

Na základě jednání Spolku pro obnovu
venkova, kterého se zúčastnili i zástupci mi-
nisterstva zemědělství a Národní sítě míst-
ních akčních skupin rozhodl ministr země-
dělství, že vyjde maximálně vstříc potřebám
dotčených žadatelů a prodlouží lhůtu pro
příslušnou úpravu Žádosti o dotaci v oblas-
ti způsobilosti daně z přidané hodnoty ze
14 dní na 60 kalendářních dní. Tento termín
začíná běžet den následující po odeslání
Žádosti o doplnění neúplné dokumentace
žadateli, týká se pouze dotčených žadatelů
– veřejnoprávních subjektů (obce, svazky
obcí, které jsou neplátci DPH) a pouze opra-
vy ve vztahu k nezpůsobilému výdaji DPH.
O této skutečnosti budou příslušní žadate-
lé informováni prostřednictvím svých MAS.

„Tento krok umožní žadatelům řádně
připravit a projednat příslušné úpravy pro-
jektů v rámci svých zastupitelstev i směrem
k bankovním institucím. Státní zemědělský
intervenční fond vyjde všem žadatelům, kte-
ří budou předkládat úpravy projektů, maxi-
málně vstříc,“ říká ministr Gandalovič.

Dále Ministerstvo zemědělství oznamuje,
že pro projekty, které jsou rovněž dotčeny
novou podmínkou o nezpůsobilosti DPH
(veřejnoprávní subjekty – obce, svazky ob-
cí, které jsou neplátci DPH) a byly schvále-
ny v rámci všech opatření 5. kola příjmu žá-
dostí (proběhlo v říjnu 2009), bylo se Stát-
ním zemědělským intervenčním fondem
dohodnuto prodloužení interních admini-
strativních lhůt pro vyhotovování a podpisy
dohod o poskytnutí dotace mezi žadatelem
a SZIF. Tato interní lhůta byla prodloužena
z 30 kalendářních dnů na 90 kalendářních
dnů. O této skutečnosti budou dotčení ža-
datelé informováni dopisem Státního ze-
mědělského intervenčního fondu.
Zdroj: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
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Místní akční skupiny budou mít více času
na opravu žádostí kvůli změně DPH

Ilustrační foto: Ustavení Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji a hod-
nocení programu v prosinci roku 2008

Ilustrační foto: Jednání valné hromady Národní sítě MAS v Zábřehu v březnu 2009

Státní zemědělský intervenční fond dne 16.4.2009 schválil 398
Žádostí o dotaci v rámci šestého kola příjmu žádostí Programu roz-
voje venkova – opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zeměděl-
ců v celkové výši podpory přes 436 mil. Kč.

Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě a určena
mladým začínajícím zemědělským podnikatelům. Cílem je stimulovat

mladé lidi k podnikání v zemědělství. Podpořeny jsou investice v rám-
ci rostlinné a živočišné výroby, investice v rámci produkce chovných
zvířat, investice do výroby osiv a sadby, investice do výroby a do za ur-
čitých podmínek i do nemovitostí. Seznam úspěšných žadatelů je na:

http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/
1239959322968.pdf

Z Programu rozvoje venkova půjdou dotace 398 mladým zemědělcům

http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/1239959322968.pdf
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/zpravy/eafrd/1239959322968.pdf
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V Turnově byla slavnostně zahájena stavební část miliardové ak-
ce Čistá Jizera. Setkání se zúčastnila řada pozvaných hostů. Od-
startoval tak projekt s rozpočtem cca 1 miliardy korun.

Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávají-
cích kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě a generální
opravu čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodoho-
spodářské sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Ji-
lemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Po-
pelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem
540 milionů korun.

Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou pu-
tovala. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav dalších
komunikací do projektu je tu i nemalá spoluúčast ze strany jed-
notlivých měst. Ta činí v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč,

v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 17 mil. Kč a v Ro-
kytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na území okresu Semily projekt Čis-
tá Jizera zahrnuje celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba
11 kilometrů vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500
nemovitostí. Časový rozsah prací je ve všech městech téměř stej-
ný: zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici
30. září 2010).

„Dnešní den je důležitý pro budoucí generace obyvatel regionu,
bylo příjemné, že největší stavební akci v tomto okrese zahajovaly
symbolicky právě děti,“ uvedl Jan Dusík, první náměstek ministra ži-
votního prostředí. Podle něho je i z pohledu ministerstva miliardový
projekt výjimečný, pět měst okresu Semily je navíc prvním regionem,
kde jsou čerpány peníze z Evropské unie z příslušné operační výzvy.

Zdroj: KÚ Libereckého kraje (Dotaceonline.cz)

První rok fungování programu Leader
v rámci PRV přinesl řadu změn, překvapení
a pochopitelně zkušeností. Bohužel přede-
vším ta poslední, související s neuznatel-
ností DPH u projektů obcí a svazků obcí,
vzbudila vlnu nevole, ale také zintenzivnila
komunikaci mezi MAS, zástupci MZe a SZIF
a vedla k zamýšlení se nad tím, zda vůbec
děláme Leader v České republice dobře,
resp. zda Leader v našem podání je ještě vů-
bec Leadrem?

Předem nabádám případného čtenáře,
aby tento článek nevnímal jako kritiku sou-
časného stavu, ani jako kritiku pracovníků
SZIF, či MZe. S většinou z nich, se kterými
se dostávám do kontaktu, mám korektní
vztahy, v rámci možností si vycházíme vstříc
a spolupráci s nimi hodnotím veskrze pozi-
tivně. Tento článek má sloužit jako námět
k zamyšlení a oživení některých myšlenek,
které by, myslím, neměly zapadnout.

INOVACE? SPÍŠE SPORY
O VÝKLAD PRAVIDEL

Ve svém článku si dovolím trochu spe-
kulovat, to proto, že se mi nedostává infor-
mací z pozadí procesů probíhajících přede-
vším za zdmi ministerstva zemědělství, kde
vznikají pravidla, podle kterých, u nás Lea-
der provádíme. První ze spekulací směřuje
ke zřejmému nepochopení, či snad nezna-
losti základních principů Leaderu. Příkladem
může být princip inovativnosti, resp. vytvá-
ření a testování nových přístupů a metod
pro řešení místních problémů a potřeb.
Každé uplatňování takových přístupů vyža-
duje pokud možno co nejméně různých
omezení, aby nebylo zbytečně bráněno
kreativnímu procesu jejich vytváření. To se
v případě našich Pravidel, kterých se, jak po-
stupně zjišťujeme, musíme držet daleko ví-
ce, či spíše jinak, než jsme si původně my-

P P o h l e d

Je ještě vůbec LEADER Leaderem?
Dlužíme mu inovace a nové cesty

LEADER MUSÍ TESTOVAT
NOVÉ PŘÍSTUPY!

Druhý problém, dle mého mínění, spočí-
vá v tom, že ministr zemědělství, potažmo
jeho pracovníci, nemají odvahu, těch pár
procent, které z celkového objemu peněz
PRV jdou na osu IV., věnovat na skutečný
Leader. Na Leader, který by právě testoval
nové přístupy, přinášel nové zkušenosti,
které by se využívaly mimo jiné i na formu-
laci jednotlivých opatření I. – III. osy PRV.
Jenže my tu vlastně máme obrácený po-
stup, kde se nejprve vytvoří pravidla prvních
tří os a MAS si pak mohou nastavit své Fi-
che, ovšem tak, aby se (jak dnes poznává-
me) vlastně stoprocentně držely nastavení
opatření těch tří os PRV.

Závěrem se pokusím naznačit možné ře-
šení, které již nakonec na jednáních se SZIF
a MZe zaznělo, ale také bylo z jejich strany
odmítnuto. Jsou jím jejich specializovaní
pracovníci, zabývající se výhradně osou IV.
a MAS. Ti by pak nemuseli být tak svázáni
podmínkami prvních tří os. Snadněji by se
uplatňoval postup – testujeme na leaderov-
ských projektech a pozitivní zkušenosti pře-
nášíme do ostatních os PRV. Chápu, že na
SZIF mají nastaveny své postupy, a že tento
návrh může být z hlediska organizačního
problematické realizovat. O to více bychom
se měli zabývat návrhem, který je ještě o ně-
co odvážnější. Naposledy zazněl na Pracov-
ní skupině Leader na MZe 17. Dubna z úst
místopředsedy SPOV Radana Večerky. Spo-
čívá v tom, že některé činnosti by byly pře-
neseny na vybrané MAS, např. vždy na jed-
nu nebo dvě v nějakém procesu posouzení
vybrané v každém kraji. Zatím tento návrh
vyvolává přirozenou reakci hledání sto plus je-
den důvodů, proč to nelze udělat. Já tvrdím,
že by to byl inovativní přístup, zcela v sou-
ladu se základními leaderovskými principy
a věřím, že se nám podaří zbourat bariéry
v našich hlavách, kde jsou častěji než v ev-
ropských nařízeních a brzy začneme hledat
cestu, jak tento model uplatnit v praxi. In-
iciativě Leader v České republice to rozhod-
ně dlužíme.

Michal Arnošt,
manažer MAS sv. Jana z Nepomuku

V Turnově odstartoval monumentální projekt Čistá Jizera

sleli, rozhodně nepovedlo. To se netýká jen
některých problematických míst Pravidel,
s jejichž jednoznačným a jednotným výkla-
dem mají problém i pracovníci MZe a SZIF,
kteří navíc do svých výkladů občas vkládají
podmínky, které v Pravidlech prostě uvede-
ny nejsou. Příkladem může být požadavek
na uplatňování stavebních výdajů v opatře-
ních, u kterých v Pravidlech toto není uve-
deno, navíc v nic neříkajícím, tzv. „přiměře-
ném“ rozsahu. Lidé z MASek pak tráví znač-
nou část svého času pokusy o vysvětlení
Pravidel svým žadatelům, ověřováním mož-
nosti, či nemožnosti uplatnění některých
výdajů atd., místo aby napomáhali přípravě
v principu leaderovských projektů. Pak ani
tak nepřekvapuje, že někdo MAS nazývá
malým SZIFem a chápe její existenci pouze
jako další, nadbytečný prvek v onom byro-
kratickém systému.

MAS – PENĚZOVOD,
NEBO POVZBUZENÍ SPOLUPRÁCE?

Tento negativní pohled na MAS však ne-
ní výsadou pouze venkovských skeptiků, či
neúspěšných žadatelů. Objevuje se i v řa-
dách osob k dané problematice daleko více
povolaných. Vyjádření v tom smyslu, že
MAS jsou pouhým penězovodem pro větší
obce, tedy ty, které ve III. ose PRV nejsou
způsobilým žadatelem, pro mě byl jedno-
duše překvapující. Tento negativní náhled
na MAS a jejich projekty si vysvětluji tím,
i když je to opět jen má spekulace, že do-
davatelsky provedená rekonstrukce fasády
obecního úřadu, se kontroluje prostě snad-
něji, než leaderovský projekt zahrnující
hned několik aktivit, navíc realizovaných se
zapojením obyvatel obce, či místního spol-
ku. Má-li být ovšem naším cílem především
povzbuzení místních obyvatel k tomu, aby
sami převzali iniciativu nad tím, jak se jim a je-
jich dětem na venkově bude žít, snad není
žádných pochyb o tom, který z projektů
k tomuto cíli více přispěje.

Dotaceonline.cz
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Zástupci českých a moravských krajů si dali v první jarní den, te-
dy 21. března, dostaveníčko na pražském Vyšehradě. Asociace En-
tente Florale CZ – Souznění, o. s. tam spolu s dalšími partnery uspo-
řádala první ročník přehlídky Má vlast, na níž kraje představily své
počiny v péči o prostředí měst a vesnic a jejich okolní krajinu.

Vyšehrad vyzařující magickou atmosféru, provoněný čerstvým
jarním vzduchem a prozářený slunečným počasím s úsměvem ote-
vřel svou náruč nové tradici. První ročník výstavy Má vlast přilá-
kal pozornost několika stovek návštěvníků z celé ČR i cizinců, kteří
v první jarní den namířili své kroky na místo, kudy kráčely české dě-
jiny. Výstavu zahájily velebné tóny Smetanovy symfonické básně Vy-
šehrad. Uvítací proslovy pronesly Hana Rabenhauptová, zástupky-
ně prezidenta pořadatelské organizace Asociace Entente Florale CZ
– Souznění, RNDr. Jana Krejsová, radní pro oblast školství Jihočes-
kého kraje a Mgr. Miloslava Havelková, ředitelka Národní kulturní
památky Vyšehrad. Pan ředitel festivalu Vyšehraní pozval všechny
přítomné na červnové defilé hudby ze všech krajů země pod názvem
Kráčel krajem poutník. O poselství myšlenky výstavy Má vlast pro-
mluvila Drahomíra Kolmanová, ředitelka Asociace EF CZ – Souzně-
ní. Poté proběhl křest putovního atributu výstavy, vyšehradského ka-
menného „srdce“, vltavskou vodou. Následovalo slavnostní přestři-
žení pásky ve vstupním portálu starého purkrabství a za zvuku
zahajovacích fanfár vstoupili autoři výstavy ze všech zúčastněných
krajů a první návštěvníci do prostor komorního sálu. Zazněly krátké
pozdravy zúčastněných krajů, vesnic a měst, projekce dokumentár-
ních filmů, prezentace projektů a aktivit u panelů a pultů, a to vše
spojené s ochutnávkou krajových specialit.

Letošní ročník výstavy probíhal pod záštitou hejtmana Jihočes-
kého kraje Mgr. Jiřího Zimoly. Jihočeský kraj totiž patří k nejúspěš-
nějším v kvalitě péče o životní prostředí. Svědectvím jsou čtyři ji-
hočeská sídla, která již reprezentovala ČR v prestižní evropské sou-
těži Entente Florale Europe – Kvetoucí sídla Evropy. Výstava Má
vlast představuje dobré příklady v péči o krajinu a veřejná pro-
stranství sídel České republiky. Je místem sdílení, komunikace,
zdrojem dobrých nápadů. Bude se konat každoročně o prvním jar-
ním víkendu. Každý rok proběhne pod záštitou jednoho z krajů.

Jihomoravský kraj prezentovala expozice města Brna a obce Tva-
rožné Lhoty, dvou zástupců kraje v soutěži Entente Florale Europe.
Zástupci Veřejné zeleně města Brna předvedli ukázky zdařilých rea-
lizací obnov parků a veřejných prostranství, příklady péče o krajinu
a obnovy uličních stromořadí v nelehkých podmínkách rušného vel-

koměsta. Rozezpívaná moravská obec Tvarož-
ná Lhota zaujala svým přístupem ke zvelebová-
ní obce a krajiny. Výstavní expozici doplnila tzv.
oskerušemi, velkými jedlými jeřabinami z typic-
kého místního stromu. Zástupci obce nabídli
k ochutnávce různě zpracované plody včetně výtečné „oskorušovi-
ce“. Plzeňský kraj také představil své reprezentanty v evropské sou-
těži: Město Plzeň s jeho malebnými úpravami prstence kolem ná-
městí a dalšími městskými parky, a vesničku Svojšín, kdysi sudet-
skou, která se dynamicky probouzí a zvelebuje, zejména s důrazem
na krajinu a zámek. Svojšínské koláčky a plzeňské pivo a fernet bu-
dily také zaslouženou pozornost. Expozice západočeských vesnic
pokračovala obcemi Myslívem a Němčovicemi, živoucími vesnice-
mi s bohatou kulturou, tradicemi a odpovědným přístupem míst-
ních lidí k proměnám zanedbaných zákoutí.

Středočeskou expozici prezentovaly obecně prospěšné společ-
nosti Posázaví a Rakovnicko. Péči o chráněná území a zajímavé pro-
měny doplnily vynikající koláčky z Českého Šternberka, medové víno
a medovina v několika provedeních. Karlovarský kraj předvedl prů-
řez krajinnými zajímavostmi, pochlubil se úspěšnou vesnicí roku a ja-
ko velmi oblíbenou ochutnávku nabídl tři druhy „živého“ Lomnické-
ho piva ze soukromého pivovaru. Těšilo se velkému zájmu domácích
návštěvníků, většímu než minerální voda, i ta s krůpějí lásky, která za-
se velmi lákala cizince. Prahu zastupovaly dvě významné instituce, Bo-
tanická zahrada v Praze-Tróji a Národní kulturní památka Vyšehrad.
Botanická zahrada, která v poslední době prošla rovněž velmi pří-
nosnými proměnami, měla v tutéž sobotu „den otevřených dveří“,
o kterém výstava informovala. Našli se návštěvníci, kteří stihli oboje.
Vyšehrad prezentoval obnovu parků v letech 1999–2009. Vínečko
z trójské vinice potěšilo příchozí svou jemnou chutí. Na její náležité
vychutnání měly jistě vliv i vyšehradský chléb a klobásky.

Velkému zájmu se těšila výpravná jihočeská expozice, která ta-
ké představila úspěšné soutěžící v evropské soutěži ze svého kra-
je – Prachatice, Svatý Jan nad Malší, Tábor a Zálší, a dále neméně
kvetoucí historické a živé město Strakonice. Sličné a energické pra-
chatické „baráčnice“ v krojích mile oživovaly atmosféru výstavy.
Zpříjemňovaly ji houstičkami a pravými jihočeskými buchtami z díl-
ny netolických učňů nabízenými z proutěných ošatek.

Podvakrát přítomní opustili zdi purkrabství. Poprvé, aby se zúčast-
nili sázení potomka památného břečťanu z města Prachatic. Průvod
dovedla na místo výsadby půvabná krojovaná skupinka muzikantů ze

Přehlídka Má vlast poprvé na Vyšehradě:
péče o krajinu a veřejná prostranství sídel
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Strakonicka – Prácheňský soubor písní a tanců, která svými jihočeský-
mi písničkami za doprovodu dud a houslí provázela návštěvníky celým
dnem. Zástupci Prachatic, paní radní Jihočeského kraje a skupinka
baráčnic zasadili břečťan Prachatík na vyšehradské Akropoli, v místě
u Černé studny a zalili ho prachatickou vodou z pivovarského prame-
ne. Návštěvníci pomohli s výsadbou rostlinky, spolu s vyšehradskými za-
hradníky dorovnali okolní terén a celkově místo upravili. Odpoledne
návštěvníky rozesmála a rozezpívala pohádka o vyšehradských stra-
šidlech v podání divadélka Řešeto, hraná díky krásnému počasí ve vy-
šehradském parku. Působivé klavírní vystoupení Miróna Šmidáka při-
neslo umělecký zážitek z méně známých Smetanových skladeb. Hu-
moreska od Antonína Dvořáka zachycující atmosféru vlaků provázela
první krůčky letošní soutěže O nejkrásnější nádraží ČR, kterou slav-
nostně vyhlásil PhDr. Pavel Bureš, vedoucí projektu Vlídná nádraží.

Výstava se vydařila. Byla plná krásných zážitků, dobré nálady
a dobrého vína. Byla místem poděkování, úcty a otevřeného

uznání práce, kterou lidé ze všech zúčastněných krajů pro naši
vlast udělali.

Program zvolna uzavírala melodie sbíhajících se pramínků tvo-
řících mohutnou řeku, symfonická báseň Bedřicha Smetany Vlta-
va. Opravdová Vltava dál líně obtékala vyšehradskou skálu a spo-
lu s námi snivě naslouchala…

Výstavu pořádaly Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s.,
Národní kulturní památka Vyšehrad a Jihočeský kraj za spolupráce
agentury BONUS. Květinami prostor vyzdobil Svaz květinářů a flo-
ristů ČR.

Asociace Entente Florale CZ – Souznění pracuje na několika pro-
jektech. Mimo výstavy Má vlast a soutěže o nejkrásnější nádraží
zvelebuje spolu s místními lidmi prostory malých nádraží, provádí
hodnocení krajiny, zabývá se problematikou alejí. Smyslem její prá-
ce je prohlubovat odpovědnost a vztah lidí k místu, kam patříme.

Jiří Horák, Drahomíra Kolmanová

Místní akční skupina (MAS) Podlipansko udělila v dubnu ře-
meslníkům z turistické oblasti Polabí certifikáty „POLABÍ regionál-
ní produkt®“. Akce se tradičně uskutečnila v Muzeu lidových sta-
veb v Kouřimi, kde se každým rokem řemeslníci z regionu představí
i veřejnosti. Certifikáty tentokrát získali Alois Točík, který se spe-
cializuje na intarzovanou dřevovýrobu, Lada Borecká, která před-
vádí drátování, Jana Provazníková, která vyrábí med a svíčky, ko-
vář Stanislav Kouba a zahradnictví Jandl, které certifikát získalo za
pěstování hrnkových květin.

Asociace regionálních značek sdružuje deset regionů z Čech a Mo-
ravy. Jedním z nich je i oblast Polabí, kde Podlipansko zavedlo znač-
ku „POLABÍ regionální produkt®“. Ocenění se uděluje výrobkům,
které splňují certifikační kritéria, jimiž jsou kvalita, šetrnost k život-
nímu prostředí, použití tradiční technologie, zpracování místních
surovin při výrobě, podíl ruční, řemeslná a duševní práce při výro-
bě a místní původ produktů. Hlavním důvodem, proč se MAS Po-
dlipansko rozhodla k udělování značky a garantování kvality hod-

MAS Podlipansko ocenilo drobné řemeslníky ve svém regionu

nocených produktů je zejména zviditelnění místní produkce a po-
moc zdejším výrobcům. Jana Provazníková již předvedla své vý-
robky při otevření nového Informačního centra v Poděbradech, kde
spolu s Ivetou Minaříkovou z Podlipanska prezentovaly první zna-
čené výrobky. Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o.p.s.

Neziskové organizace Podblanicka
rozdaly ocenění Blanický rytíř

Neziskové organizace Podblanicka vyhlásily 10. dubna výsledky
ankety Blanický rytíř. Tento titul každoročně udělují lidem, kteří se
významným způsobem zasloužili o rozvoj regionu. Letošními lau-
reáty se stali vlašimský veterinář Jiří Hostek, projektová manažerka
společnosti Posázaví Barbora Čmelíková a in memoriam ocenění
získal vědecký pracovník Pavel Radoměrský.

Ocenění Blanický rytíř se letos udělovalo pojedenácté a včetně
jmenovaných tří laureátů ho získalo už 33 osobností. „Věřím, že
krásná tradice bude pokračovat díky další řadě lidí, kteří výrazně
přispívají k tomu, že náš život je kvalitnější a bohatší,“ řekl při slav-
nostním předání cen vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Barbora Čmelíková ocenění získala za nápad vyčistit řeku Sáza-
vu a její okolí od odpadu. Loni se akce konala už potřetí, trvala 15
dní, kolem 600 dobrovolníků vyčistilo úsek řeky dlouhý 85 kilo-
metrů a sesbíralo přes 21 tun odpadu. „Netušila jsem, jakých roz-
měrů projekt dosáhne,“ přiznala dnes Čmelíková. Znovu do lodí
dobrovolníci usednou už za týden.

Pětasedmdesátiletý Jiří Hostek získal čestný titul za celoživotní
dílo. Vlašimský veterinář od svých gymnaziálních let tíhl k historii,
ochraně památek a přírody. Prosazoval například systematickou
péči o areál zámku a parku ve Vlašimi či památník sourozenců Roš-
kotových. Byl jedním z iniciátorů vzniku městského praporu, do-
kumentoval a fotografoval drobné sakrální stavby v regionu, za-
znamenával historické události z vyprávění pamětníků, vedl Vlas-
tivědný klub pátera Antonína Norberta Vlasáka, spolupracuje
s Muzeem Podblanicka a Podblanickým ekologickým centrem.

In memoriam ocenění získal numismatik, historik, archeolog a vý-
znamný vědecký pracovník Národního muzea v Praze Pavel Rado-
měrský. Ač rodilý Pražan, svým osobním vztahem ke kraji pod Bla-
níkem a zejména výsledky své badatelské činnosti se výrazně zapsal
mezi osobnosti odhalující málo známou historii Velkého a Malého
Blaníku a zaniklého ženského kláštera v Louňovicích pod Blaníkem.

Zdroj:
www.ekolist.cz

Blanický rytíř pasuje nové cyklorytíře

V sobotu 16. května se v Kraji blanických rytířů na Benešovsku us-
kuteční čtvrtý ročník cyklistické akce s názvem „Blanický cyklorytíř
2009.“ Pořadatelé obec Pravonín ve spolupráci s Českým svazem
ochránců přírody ve Vlašimi a Svazkem obcí Blaník tak zahájí letošní
cyklistickou sezónu na cyklotrase s názvem „Po stopách blanických ry-
tířů“. Připraveny jsou dvě nové cyklotrasy, jedna pro zdatné cyklisty
a druhá pro rodiče s dětmi. Obě začínají v obci Pravonín. Cyklotrasa
pro náročné cyklisty je dlouhá 32 km, vede kolem bájné hory Blaník
přes stejnojmennou chráněnou krajinnou oblast. Na trase naleznou
návštěvníci odpočinková místa s ilustrovanými legendami o blanických
rytířích. Cyklotrasa pro rodiče s dětmi je dlouhá 10 km a zavede cy-
klisty do osady Karhule, Lesáky a po té přes obec Načeradec zpět do
obce Pravonín. Sraz účastníků je na návsi v Pravoníně mezi 13. a 14.
hodinou. Všichni, kteří cyklotrasy absolvují a do cíle dorazí s potvrze-
nými kartami z jednotlivých stanovišť, obdrží pamětní list a budou bla-
nickým rytířem pasováni na Cyklorytíře 2009. V cíli, na hřišti v Pravo-
níně, je zajištěno občerstvení i živá hudební produkce. Šum

www.ekolist.cz
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Výstava v Přerově upozorní na kruté týrání ptáků v přírodě
Šokující výstavu o lidské krutosti ve vztahu k ptákům připravila

Ornitologická stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově. Au-
toři ji nazvali Nástrahy, pasti a železa na škodnou a ukáží na ní pří-
klady, kdy byli zejména dravci vystaveni bezohlednosti lidí. Ná-
vštěvníci si budou moci prohlédnout nejen fotografie, ale i vypre-
parované ptáky nainstalované v patřičných pozicích. Výstava
začíná na konci dubna a potvrá až do začátku listopadu.

Podle autora výstavy a vedoucího ORNIS Zdenka Vermouzka
jsou praktiky týrání ptáků běžné. Výstava na ně proto má upozor-
nit. „Společnost je k takovému chování zatím bohužel slepá,“ sou-
dí ornitolog.

Výstavu připravil na základě programu Volná křídla České spo-
lečnosti ornitologické, do nějž se zapojil. Během deseti let sbírání

údajů o „ptačí kriminalitě“ se setkal s nepřeberným množstvím
ukázek naprosté bezohlednosti a pohrdání zákonem, na které do-
plácejí stovky dravých ptáků ročně. Do databáze Volných křídel to-
tiž přibývá zhruba padesátka zdokumentovaných případů ročně,
je to ale jen nepatrné procento toho, co se ve skutečnosti v naší
přírodě děje. „Nyní jsem už otrlejší. Ale když jsem poprvé viděl ptá-
ky chycené do želez, kteří museli umírat v obrovských bolestech,
byl jsem hodně šokován,“ přiznal Vermouzek.

Na výstavě nebude chybět ani vzácný orel mořský uhynulý po
pozření otrávené návnady. Expozici ornitologové doplnili nebez-
pečně instalovanými skly, do nichž ptáci narážejí, nebo volně visí-
cími rybářskými vlasci a dalšími nástrahami, se kterými se živoči-
chové v přírodě setkávají a jsou pro ně nebezpečné. maš

Pomocná ruka pro začínající kronikáře

Důležité informace, jak vést obecní kroniku, najdou začínají-
cí kronikáři nově na webových stránkách Národního informač-
ního a poradenského střediska pro kulturu. Ke stažení je zde út-
lá publikace mladého kronikáře Mgr. Tomáše Hromádky – Kro-
niky. Autor, mimo jiné doporučuje i psaní kronik na počítači). Při
otevření webových stránek je třeba se soustředit na poslední ze-
lený sloupec oddělení REGIS a v Informacích pro…najít vedení
kronik. Po kliknutí najdete jako šestou položku výše uvedenou
publikaci a v sedmé položce další informace pro kronikáře. Sa-
mozřejmě, že se můžete telefonicky i e-mailem zeptat na vše,
co Vás v oblasti kronik zajímá.

Věra Schollarová, NIPOS – REGIS

Seminář o řezu ovocných dřevin – o tradici ovocnářství je v Bílých Karpatech zájem
V sobotu 4. dubna se uskutečnil v Centru Veronica Hostětín se-

minář věnovaný řezu ovocných dřevin. Dopolední část byla věno-
vána teorii různých druhů řezu a ochrany ovocných dřevin, odpo-
ledne proběhla praktická ukázka řezu mladých i starých stromů
v sadě za hostětínskou moštárnou.

Opět se potvrdil velký zájem o ovocnářskou tradici Bílých Kar-
pat – semináře se zúčastnilo 40 lidí z regionu i vzdálenějšího oko-
lí. Programem semináře provázeli zkušení lektoři – Stanislav Bo-
ček, pedagog Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity v Brně, a Radim Pešek, ovocný školkař a ekologický
sadař.

„Pro vzdělávání veřejnosti využíváme ekologického sadu kolem
moštárny a tradiční sušírny ovoce v Hostětíně. Díky spolupráci
s genofondovými sadaři a ovocnou školkou tedy můžeme ukazo-
vat celý ovocný koloběh, včetně ochutnávky ekologických moštů

či sušeného ovoce,“ uvádí organizátorka semináře Jana Tesařová
z Centra Veronica Hostětín.

Zmíněné aktivity směřující k záchraně a rozvoji ovocnářské tra-
dice v Bílých Karpatech od 90. let 20. století rozvíjí Občanské sdru-
žení Tradice Bílých Karpat ve spolupráci s mnoha neziskovými or-
ganizacemi, nadšenými jednotlivci i za pomoci veřejných institucí.
K oživení tradice ovocnářství v Bílých Karpatech přispívá i hostě-
tínská moštárna, která vykupuje jablka převážně z tohoto regionu
a poskytuje poradenství v oblasti ekologického sadařství.

„Ovocné dřeviny patří k typickým prvkům místní krajiny, mají uži-
tečné ekologické funkce, jsou přírodním i kulturním dědictvím. Sna-
žíme se, aby se znalosti a dovednosti spojené s pěstováním stromů
a zpracováním ovoce neztratily. Velký zájem lidí nás těší a ukazuje,
že tradice v regionu není mrtvá,“ dodává Radim Machů z Občan-
ského sdružení Tradice Bílých Karpat. Jana Tesařová



Zpravodaj SPOV ČR • č.132 / 04/2009

A A k c e v r e g i o n e c h 2 4

Obec Hostětín (240 obyvatel) leží na úpatí Bílých Karpat mezi
Bojkovicemi a Slavičínem. Území patří do Chráněné krajinné ob-
lasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena i mezi Biosfe-
rické rezervace UNESCO. Již léta Hostětín funguje jako faktické
centrum modelových ekologických projektů pro venkov – rok od
roku roste počet návštěvníků, kteří sem zamíří za ekologickými
projekty. Hostětínskými lákadly jsou první kořenová čistírna od-
padních vod v regionu, restaurovaná sušírna ovoce, solární ko-
lektory, výtopna spalující dřevní štěpku, na niž jsou napojeny té-
měř všechny domácnosti ve vsi, moštárna zajišťující využití úrody
jablek ze širokého okolí, užití slámy coby tepelné izolace, začle-
nění dřevěných soch do krajiny a nově též úsporné a minimálně
rušící veřejné osvětlení. V roce 2006 bylo postaveno vzdělávací
středisko Centrum Veronica Hostětín, které je zároveň ukázkovou

Občanské sdružení
Tradice Bílých Karpat

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat
jsou dobrovolným, nevládním a nezisko-
vým sdružením fyzických a právnických
osob, které spojuje zájem napomáhat
všem aktivitám, které trvale rozvíjejí tradič-
ní zemědělskou a řemeslnou produkci Bílých Karpat.

Pletení košíků a dalších výrobků z vrbového proutí si získává stá-
le více příznivců. Přesvědčuje se o tom i Jindřiška Báťková, která do
tajů tohoto starodávného řemesla zasvěcuje v pozici lektorky dal-
ší zájemce, například v Domě dětí a mládeže v Zábřehu. Práce je
však podle ní fyzicky náročná, proto se jí ne náhodou v minulosti
věnovali zejména muži.

Účastníky kurzů učí především trpělivosti. Sama umí poznat
vhodné druhy vrb, správně je sklidit a roztřídit, uplést metr vyso-
kou nůši, která unese 100 kilogramů, stejně jako drobné ošatky
nejrůznějších tvarů a barev. I její následovníci si musejí vybrat vhod-
né pruty. „Pak je třeba vyplést sluníčko, které tvoří dno koše nebo
ošatky, správně k němu připevnit osnovu a tu rovnoměrně vyplést.
Pak už zbývá jen práci ukončit třípárovou nebo čtyřpárovou zavír-
kou,“ popisuje stručně Báťková.

Umění pletení košíků odkoukala od několika učitelů a věnuje se
mu zhruba třináct let. Košíkářství podle ní souvisí i s láskou v pří-
rodě. Ostatně ne náhodou žena vystudovala na vysoké škole obor
ochrana životního prostředí. I mezi zájemci o košíkářství pak vidí
především lidi, kteří mají blízko k přírodě, přemýšlejí o věcech a do-
káží ocenit ruční práci. maš

Košíkářka: Pletení z proutků je fyzicky náročné, zájem o ně ale roste

Jindřiška Baťková ve své dílně v Rudě nad Moravou. Proutěné ošat-
ky, košíky, a třeba i metrové nůše plete již třinácti let. Dovednost,
kterou získala od tradičních košíkářů, se snaží předávat dál.

foto: ČTK / Vladislav Galgonek

Od svého vzniku v roce 1998 se snaží rozvíjet ovocnářství v Bí-
lých Karpatech. Společného cíle – zachovat jedinečný genofond
krajových odrůd ovocných dřevin – chce dosáhnout prostřednic-
tvím mapování, zakládání genofondových sadů, novými výsadba-
mi a především zpracováním místní ovocnářské produkce: od ro-
ku 2000 vyrábí v moštárně v Hostětíně jablečné mošty.

Obraz krajiny Bílých Karpat dotvářejí místní výrobky. Vznikají dí-
ky práci zdejších zemědělců, řemeslníků či firem a v řadě případů
jsou odkazem na místní krajinu, tradice a dovednosti. Právě regio-
nální ochranná známka Tradice Bílých Karpat® je jednou z mož-
ností jak místní bělokarpatské produkty zviditelnit jak vůči zdejším
obyvatelům, tak i pro návštěvníky Bílých Karpat.

Část svého úsilí sdružení zaměřuje na poradenství: ať vůči eko-
logickým zemědělcům, nebo pro neziskové organizace.

www.hostetin.veronica.cz / www.tradicebk.cz

budovou ekologického stavění – první veřejnou budovou v Čes-
ké republice postavenou v tzv. pasivním standardu, tedy s mini-
mální spotřebou energie. Školicí zázemí poskytuje možnost mo-
nitorovat výsledky výše jmenovaných projektů a sdílet zkušenos-
ti prostřednictvím vzdělávání a informační a poradenské činnosti.
Za rok 2008 prošlo vzdělávacími a osvětovými akcemi Centra Ve-
ronica Hostětín přes 5000 lidí. Modelové ekologické projekty jsou
vždy dílem několika partnerů, jejich nositelem je většinou obec
Hostětín nebo Základní organizace Českého svazu ochránců pří-
rody Veronica.

Představujeme vám: obec Hostětín

www.tradicebk.cz
www.hostetin.veronica.cz
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Letošní druhá členská schůze KO SPOV
MsK se konala 9. dubna 2009 tentokrát, jak
u nás bývá jednou do roka zvykem, v pro-
storách Krajského úřadu v Ostravě. Před za-
hájením vlastní schůze zasedalo předsednic-
tvo, které mělo za úkol po poslední valné
hromadě zvolit nového předsedu. Jedno-
hlasně byl opětovně zvolen Jan Tomiczek
z Třanovic, místopředsedou se stal Dušan
Lederer z Větřkovic.

Hned na úvod schůze nás pak uvítal jako
hostitel hejtman Moravskoslezského kraje
Jaroslav Palas, zmínil naši společnou snahu
zastavit trend vylidňování venkova a všemi
dostupnými prostředky zpříjemnit život na
venkově. Neopomenul zdůraznit částky,
které letos kraj poskytne na Program obno-
vy a rozvoje venkova – 32 mil. Kč, na soutěž
Vesnice roku – 0,5 mil. Kč a na Program na
zvýšení absorpční kapacity obcí do 10 tis.
obyvatel – 100 mil. Kč.

Ústy našeho staronového předsedy kraj-
ské organizace p. Tomiczka mu nato byla
nabídnuta spolupráce, účast našich členů
v komisích, zkušenosti z terénu.

V dalším bodě programu vystoupil ředi-
tel Krajské energetické agentury Ing. Ba-
ginský s prezentací aktuálního programu
Zelená úsporám. Dotazů k tomuto žhavé-
mu tématu bylo mnoho, agentura nabízí
další poradenskou službu.

Neméně zajímavá byla pak prezentace
Mgr. Štěpána z ARR Ostrava, jenž je sou-
částí 100 členného týmu, připravujícího
Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje
na léta 2009–2016. Přítomní byli vyzváni
k vyplnění dotazníku na webových strán-
kách, jelikož tvůrce strategie zajímají názo-
ry nejširší komunity žijící v našem kraji.

Na závěr, neboť jsme zasedali zrovna na
Zelený čtvrtek, bylo určeno vystoupení hos-
ta Mgr. Martina Pietaka, Th.D. z Katedry so-
ciálních věd Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity. Poutavě připomněl význam veli-
konočních svátků a navíc přítomným, přede-
vším starostům, v několika bodech kladl na
srdce, jaký vztah mají pěstovat k mladé ge-
neraci v obci, co dnes mladí lidé potřebují.

Ing. Jana Liberdová,
Tajemnice KO SPOV MsK

Mgr. Martin Pietak, Th.D.:

Přejme si nejen nové fasády,
ale také lepší mezilidské vztahy...

Vážený pane předsedo,
vážené dámy a pánové,
je mi velkou ctí, že jsem byl pozván,

abych promluvil k tak vzácnému grémiu.
Když jsem nahlédl do stanov vašeho spol-
ku, uvědomil jsem si, že dnes budu mít

před sebou lidi, kteří chtějí dělat komunál-
ní politiku „s přidanou hodnotou.“ Lidi, kte-
ří chtějí dělat něco víc, než jen to, co je bez-
prostředně nutné. Lidi, kterým opravdu zá-
leží na zušlechtění krajiny i těch, kteří ji
obývají a obdělávají. Chtěl bych říci, že si
nesmírně vážím vaší práce – práce, která
mnohdy stojí ve stínu jiných, větších, sub-
jektů veřejného života. Přeji vám, abyste
jednou mohli na svou adresu slyšet něco
podobného, co slyšeli někteří služebníci
z jednoho Ježíšova podobenství: „správně,
služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl
věrný, nad mnohým tě ustanovím“ (Bible,
Matoušovo evangelium 25,23).

Přicházím z oblasti vzdělávání a práce
v církvi – pracuji na oddělení křesťanské vý-
chovy Pedagogické fakulty Ostravské univer-
zity. Toto pracoviště bylo založeno v r. 1993
s cílem připravovat učitele pro 2. stupeň ZŠ
s aprobací křesťanská výchova a např. češti-
na, němčina, angličtina apod. Snažíme se na-
bídnout vzdělání takříkajíc „s přidanou hod-
notou“. Naším cílem je vzdělat a vychovat
budoucí učitele, pro které bude práce s dět-
mi povoláním a životním posláním. Učitele,
kteří před sebou nebudou vidět jen žáky, ale
především lidi. Lidi, kteří jednou převezmou
zodpovědnost za společnost.

Zabýváme se mj. prosociálními a preven-
tivními aktivitami církví. To je oblast, v níž se
setkává odpovědnost všech složek veřejného
života. Všichni jsme zodpovědní za naše dě-
ti. Nemůže nám být lhostejné, jací z nich vy-
rostou lidé. Ptáme se po tom, jaké faktory
přispívají k jejich zdárnému vývoji. Protože
obnova země, obnova kraje i venkova bude
vždy jen tak úspěšná, jak úspěšná bude vnitř-
ní obnova lidí. Krajina bude vždy jen tak krás-
ná, jak krásné charaktery lidí ji budou zdobit.

Co tedy potřebují děti a mladí, aby z nich
vyrostli charakterní lidé a zodpovědní ob-
čané? O tom by bylo možno říci mnohé.
Zde bych rád zmínil alespoň některé důle-
žité aspekty, o nichž se dočteme v nejedné
odborné studii.
1. Mladí lidé potřebují pozitivní osobní vzo-

ry. Ačkoliv se nám může zdát, že se mlá-
dež o dění na obecním úřadě nezajímá,
buďme si jisti, že způsob, jakým dnes
jednáme my, zakládá způsoby, jakými za
pár let budou jednat oni. Kultivace kul-
tury slušnosti, hluboce lidského zájmu
o potřeby druhých, kultury pravdivosti
a poctivosti – v tom všem by měl jít sta-
rosta a jeho tým vzorem.

2. Mladí lidé potřebují výzvy, které v nich
probudí jejich potenciál a dají jim pocit dů-
ležitosti, pocit, že mohou být užiteční. Pře-
mýšlejte o tom, které zodpovědnosti lze
přenechat mladým a postavit tak před ně
výzvu, jejíž zvládání jim pomůže rozvinout
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Zelený čtvrtek moravskoslezského
Spolku na Krajském úřadě v Ostravě

cit pro společnou zodpovědnost a najít
radost z veřejně prospěšné činnosti.

3. Mladí lidé potřebují ochránit před nega-
tivními vlivy. Ani venkov již není imunní
před faktory ohrožujícími zdravý vývoj
mladých. Jaké preventivní kroky může na-
še obec učinit? Děti i dospívající potřebu-
jí prožít pocit bezpečí a ochrany. Potřebují
prožít pocit, že někomu na nich záleží.

4. Děti a mládež potřebují mít možnost
smysluplně využít svůj volný čas. Možná
stačí málo: poskytnout prostory pro se-
tkání a klubovou činnost. Nemusíme
hned myslet na profesionální fotbalový
klub v obci. Sport není jediným řešením,
byť jistě důležitým a prospěšným. Ale
i kulturní a náboženské aktivity, zejména
pak účast na dobrovolnických a dobro-
činných aktivitách patří k pozitivním fak-
torům vývoje mladých.
Upřímně se těším z toho, že díky dnes

diskutovaným projektům zkrásní naše do-
my a zlepší se životní prostředí. Přejme si
však, aby nezůstalo jen u obnovy fasád, ale
aby došlo i na zlepšení mezilidských vztahů.
Na to se těžko vypisují programy a granty –
to je něco, co do značné míry závisí na kaž-
dém z nás osobně.

Jsme uprostřed křesťanského Velkého týd-
ne, kdy si připomínáme smrt a vzkříšení Ježí-
še Krista. Dnes, tzv. Zelený čtvrtek, je dnem
poslední večeře Ježíše se svými učedníky, den
zrady Jidáše. Velikonoce silně ovlivnily i naši
kulturu a tradice. Zde mají svůj původ i rčení
typu „jidášovský polibek“ (zrada blízkého spo-
lupracovníka) či „mýt si ruce jako Pilát (zříkat
se zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí)“ – to
jsou skutečnosti, které jistě nejsou cizí ani va-
ší vlastní zkušenosti v komunální politice.

Mluvíme-li o Velikonocích, mluvíme o svát-
cích, které připomínají kromě jiného:
1. zneužití náboženské a politické moci. Pi-

lát se sice proslavil mj. filozofickou otáz-
kou „co je pravda“, ale upřímnou odpo-
věď nejspíš nehledal. A jako politik ve
své zodpovědnosti selhal. Přeji vám tou-
hu, hledat ve své práci vždy také pravdu
a spravedlnost za všech okolností. Nej-
sme přece zodpovědní jen svým voličům,
ale i někomu Vyššímu.

2. Velikonoce jsou svátky služby a oběti za
druhé. Apoštol Pavel napsal křesťanům
v Korintu, že „Kristus zemřel za všechny,
aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž
tomu, kdo za ně zemřel i zmrtvýchvstal“
(Bible, 2. list Korintským 5,15). Zde je zá-
klad nesobeckého a neindividualistického
přístupu k životu.

3. A konečně: Velikonoce jsou svátky nadě-
je – naděje, že i pošlapaná spravedlnost
a pravda mají smysl a nebudou zapome-
nuty.
Přeji Vám požehnané, smysluplné a ra-

dostné prožití takových Velikonoc. Přeji Vám
také „po křesťansku“, aby vaše aktivity při
práci pro náš kraj a jeho lidi byly tím, čemu
Bůh rád žehná.



Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje sněmoval 8. dub-
na v lázních Skalka na Prostějovsku. Mimo jiné přijal usnesení, které se
týkalo obcí a DPH a připojil se k podobným aktivitám v jiných krajích.

PROHLÁŠENÍ SPOV OLOMOUCKÉHO KRAJE KE ZPĚTNÉ
ZMĚNĚ PRAVIDEL PRV OHLEDNĚ DPH

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje,
Považuje zpětnou změnu pravidel Programu rozvoje venkova

pro 5., 6. a 7. kolo, ve které se DPH stala pro veřejnoprávní sub-
jekty nezpůsobilým výdajem, ze strany ministerstva zemědělství za
naprosto bezprecedentní, nepřijatelnou a protiprávní.

SPOV OK vyzývá ministerstvo zemědělství, jako řídící orgán PRV:
1) Podniknout všechny ještě možné kroky, aby za chybu zpětné

změny pravidel PRV nedoplatily nejmenší obce (tj. např. vyjed-
návání s ministerstvem financí o proplacení DPH)

2) Brát organizace, které zastupují venkovské subjekty, jako rov-
noprávné partnery a včas je informovat o připravovaných změ-
nách, nikoliv je v tichosti a plíživě zapracovávat do následných
dokumentů. (Zpětnou změnou pravidel PRV došlo k narušení
důvěry a žadatelé si vůbec nemohou být jisti, zda nedojde k dal-
ším podobným krokům.)

3) Jasně vysvětlit pravidla a dokumenty o poskytnutí dotace z Pro-
gramu rozvoje venkova, na základě kterých jsou připraveny Do-
hody o poskytnutí dotace ze strany Státního zemědělského in-

tervenčního fondu, ve kterých je začleněno ustanovení o nez-
působilosti DPH pro veřejnoprávní subjekty! (Toto ustanovení je
v rozporu s platnými Pravidly o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova pro 5. a 6. kolo a v případě MAS, které vyhlá-
sily výzvy pro 7. kolo.)
Valná hromada SPOV Olomouckého kraje, Skalka, 9. 4. 2009
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Dlouholetý místopředseda Spolku pro obnovu venkova a archi-
tekt Prof. Ing. arch. Miroslav Baše získá in memoriam Poctu České
komory architektů. Slavnostní ceremoniál zahájí výstavu ve Frag-
nerově galerii v Praze na Betlémském náměstí, která bude přís-
tupná veřejnosti 7. – 22. května. Expozice je rozčleněná do tří hlav-
ních témat: MĚSTO, SUBURBIE, VENKOV.

Výstava se zaměří zejména na výjimečný projekt Pražské pa-
mátkové rezervace, jemuž se léta věnoval. V další části budou su-
burbie a venkov. Odkaz Miroslava Baše připomenou kresby, foto-
grafie, urbanistické plány, studie a texty.

Profesor Baše byl mezinárodně uznávaný odborník urbanismu,
jenž se angažoval v oboru památkové péče. Zpracoval mimo jiné
desítky projektů od rekonstrukcí až k novostavbám, desítky územ-
ních plánů. Jeho pozornost se soustředila především na prognózy,
analýzy a studie. Působil jako konzultant a pedagog na řadě vyso-
kých škol, organizoval výjimečné mezinárodní konference a works-
hopy, publikoval u nás i v zahraničí.

Pocta bude příslušet člověku, jenž se celoživotně a s velkou osob-
ní poctivostí, až mravenčí pílí, prokousával hledáním podstaty a ces-
tami řešení problémů. Pod čarami architektonických výkresů vždy od-
povědně vnímal život, jenž s obrovskou pokorou ctil. Ten náš lidský,
ale i život v biokoridorech v jeho v řešených územích. Vnímal poctivě
odpovědnost související s důsledky rozhodnutí, jež inicioval. Pracoval
na základě podrobných odborných znalostí a bez vnějších efektů. Žil
s absencí kariérního konformismu, k němuž tak často přísluší velká
a samoúčelná gesta. Šel svou lidskou a profesní cestou bez samoú-
čelných gest. Dosáhl zasloužených akademických poct. Byl uznáván,
přestože na rozdíl od spousty jiných, méně schopných a méně sluš-

Miroslav Baše získá in memoriam poctu České komory architektů

Spolek Olomouckého kraje sněmoval v lázních
Skalka na Prostějovsku

Jihočeský Spolek pro obnovu venkova pořádá dvoudenní seminář ve Vlastiboři. Na programu má aktuální témata jako např. dato-
vé schránky, spisová služba, dispoziční fond a další. Seminář se uskuteční ve středu 6. a ve čtvrtek 7. května v kulturním domě ve Vlas-
tiboři. Podrobný program naleznete na webových stránkách www.spov.org, přihlášky zasílejte do 1. 5. 2009. Kontakt: Jan Malík, před-
seda SPOV JčK, mobil: 725 528 797, skype: malikruze.volny.cz, e-mail: malikruze@volny.cz.

Pozvánka na seminář SPOV v jihočeské Vlastiboři

Fotografie zachycuje profesora Bašeho v Nečtinách na jeho po-
slední životní přednášce s tématem územní plánování – kde se
rozloučil. Text o foto: Vlasta Jílková

Předseda SPOV Olomouckého kraje Otakar Hlaváč uvádí valnou hro-
madu ve Skalce. Po jeho pravici jsou starosta Krumsína Jaroslav Stře-
lák a předseda SPOV sousedního Zlínského kraje Bohumil Škarpich.

ných, se nikdy nedrápal do ošidných výšin moci spojené s různými po-
žitky, byť zvláště nová doba mu nabízela tolik možností. Mnohé pro-
sadil, mnohé zůstalo. Dnes se stává svým způsobem klasikem.

Z Z č i n n o s t i S P O V v k r a j í c h 2 6
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Program Zelená úsporám pomůže
ekologii a přispěje i k vytvoření
pracovních míst

Vlastníci rodinných a bytových domů, společenství vlastníků by-
tových jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelé a pří-
padně i další právnické osoby mohou od dubna 22. dubna požá-
dat o dotaci z programu Zelená úsporám, který nedávno předsta-
vilo vedení ministerstva životního prostředí a Státního fondu
životního prostředí. Program je zaměřený na podporu instalací pro
vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic
do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných do-
mů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápě-
ní za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instala-
ce těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová vý-
stavba v pasivním energetickém standardu. „Je to největší ekologický
dotační program v naší historii,“ říká ministr životního prostředí Martin
Bursík. Podle něj na podporu dosáhne přes 250.000 domácností. Pro-
gram navíc pomůže pomůže vytvořit či zachovat na 30 000 pracovních
míst, a to především v menších a středních firmách přímo v regionech.

Roční emise hlavního skleníkového plynu (CO2) v České repub-
lice poklesnou o 1 100 000 tun. Emise prachu budou každoročně
nižší o 2 200 000 kg. A při zcela stejném tepelném komfortu bu-
dou české domácnosti potřebovat každoročně o 6 370 000 GJ mé-
ně tepelné energie, což znamená úsporu ve výši 185 000 000 m3

zemního plynu. „Program Zelená úsporám je tak ukázkovým pří-
kladem spojeného řešení ekonomické recese a změn klimatu,“ ří-
ká první náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

Požádat o dotaci je možné na krajských pracovištích SFŽP nebo
na pobočkách pověřených bank. Banky, které budou žádosti ad-
ministrovat, budou současně nabízet poskytnutí úvěru na pokrytí
zbývající části investice. O dotaci z programu Zelená úsporám lze
žádat jak před realizací opatření tak po ní.

Žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám je k dispozici
bezplatná informační linka 800 260 500 (PO–PÁ od 8:00 do 16:00)
a stránky www.zelenausporam.cz. „Fond je plně připraven vy-
cházet žadatelům maximálně vstříc. Naši lidé jsou proškolení a bu-
dou plně k dispozici,“ říká ředitel SFŽP Petr Štěpánek. Maš

O dotacích pro životní prostředí
poradí nové infocentrum

Ministerstvo životního prostředí zřídilo nové Infocentru, kde
mohou zájemci získat informace o grantových schématech a do-
tačních programech ministerstva. Veřejnosti se Infocentrum Minis-
terstva životního prostředí a Operačního programu Životního pro-
středí (OPŽP) otevřelo symbolicky v Den Země.

„Dostatek kvalitních a především aktuálních informací je pro ža-
datele o dotační podporu zásadní. V našem infocentru se lidé do-
zvědí jak úspěšně získat podporu z OPŽP, ale také třeba o mož-
nostech, které poskytují švýcarské fondy nebo revolvingový fond
MŽP. Pracovníci nového Informačního centra, které může veřejnost
navštívit, jsou připraveni uspokojit všechny dotazy“, říká náměst-
kyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Kromě informací o projektech, čerpání a dotacích z OPŽP se
v novém infocentru lidé dozví také mnoho užitečných informací
o životním prostředí a jeho stavu, o ekologicky šetrném způsobu
života, financování životního prostředí a podobně.

Pracovníci informačního centra jsou veřejnosti k dispozici každý
pracovní den od 8.00 do 18.00 na adrese MŽP, Vršovická 65, Praha
10. S pracovníky infocentra se v průběhu roku setkáte nejenom v pro-
storách infocentra, ale i na veletrzích a různých akcích, kde bude MŽP
a OPŽP zastoupeno. V infocentru se budou konat také nejrůznější se-
mináře a diskuse pro odbornou i laickou veřejnost. Maš

Vyhlášena 10. výzva
u OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 10. výzvu u OP Život-
ní prostředí. Výzva je zaměřena na podporu omezování rizika po-
vodní, využívání OZE a úspory energie u nepodnikatelské sféry.

Rozpočet na vyzvu je stanoven ve výši 6 mld. Kč, z toho na pri-
oritní osu 1 (Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižo-
vání rizika povodní) ve výši 1 mld. Kč a na prioritní osu 3 (Udržitel-
né využívání zdrojů energie) ve výši 5 mld. Kč.

V této výzvě jsou otevřeny oblasti podpory:
• Podoblast podpory 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby

a preventivní protipovodňové ochrany
• Podoblast podpory 3.1.1 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů tep-

la využívajících OZE
• Podoblast podpory 3.1.2 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů

elektřiny využívajících OZE
• Podoblast podpory 3.1.3 – Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro

kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících
OZE (pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mi-
mo vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %).

• Podoblast podpory 3.2.1 – Realizace úspor energie
• Podoblast podpory 3.2.2 – Využívání odpadního tepla

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. května 2009 do 30. červ-
na 2009. Další informace jsou dostupné na oficiálních stránkách
programu nebo i v naší databázi dotací.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (opzp.cz)

Zlínský kraj umožní získat úvěry
na realizaci projektů z regionálního
operačního programu

Program „PODPORA EU“ pro období 2009 až 2015, jehož cí-
lem je poskytování krátkodobých úvěrů obcím, dobrovolným svaz-
kům obcí, organizacím zřizovaným krajem a obcemi a podnikatel-
ským subjektům ve Zlínském kraji pro zajištění finančního krytí rea-
lizace projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava a Operačního pro-
gramu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika–Česká re-
publika bude nabízet krajem vlastněná společnost Regionální pod-
půrný zdroj. Krajská rada doporučila realizaci tohoto programu od
1. září letošního roku.

Finanční prostředky pro realizaci programu budou zajištěny z pri-
vátního bankovního sektoru. Předpokládaný finanční objem pro rea-
lizaci programu PODPORA EU je 350 milionů korun na rok, z nichž
bude moci být poskytnuto cca 42 úvěrů ročně při průměrné výši úvě-
ru 8,4 milionů korun.

Další informace: Patrik Kamas, tiskový mluvčí KÚZK

www.zelenausporam.cz
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Aktuální stav přípravy zahájení
Programu švýcarsko-české spolupráce

Administrátoři programu, který je přirovnáván k populárnímu
Finančnímu mechanismu EHP/Norska, se konečně posunuli blíže
k otevření programu pro žadatele. Ministerstvo financí informo-
valo o aktuálním stavu programu; shrňme si proto aktuální stav.

Finanční pomoc Švýcarska (Programu švýcarsko-české spolu-
práce) je určena k prohloubení spolupráce švýcarských a českých
organizací napříč jednotlivými sektory. Program je směřován na do-
plňkovou podporu oblastí bezpečnost, stabilita a podpora refo-
rem; životní prostředí a infrastruktura; podpora soukromého sek-
toru; rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj.

Hlavní část
V návaznosti na podpis Rámcové dohody švýcarsko-české spolu-

práce v prosinci 2007 byl ministerstvem financí schválen 2. září 2008
materiál Zajištění implementace Programu švýcarsko-české spolu-
práce, který odsouhlasil základní principy realizace programu a ná-
vrh dalšího postupu. V současné době se dokončuje Manuál pro vy-
hlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování
grantu, který by měl být schválen MF do konce 04/2009. Oficiální
vyhlášení Programu švýcarsko-české spolupráce proběhne v 1. po-
loletí 2009.

Další části programu – fondy
V pokročilé fázi je příprava Fondu partnerství, zaměřeného na

podporu vzájemné spolupráce stávajících a nových partnerství
mezi švýcarskými a českými institucemi s cílem přenosu informací
a know-how a tím posílení odborné kapacity českých institucí a po-
moc v řešení jejich specifických problémů.

Dne 3. 4. 2009 byla v rámci Programu švýcarsko-české spolu-
práce podepsána Dohoda o Fondu na stipendia. Celková alokace
pro tento fond je 4 mil. CHF. Podporované aktivity v rámci Fondu
na stipendia jsou jednak vědecká stipendia pro postgraduální stu-
denty a vědecké pracovníky na min. 6 a max. 24 měsíců, jednak
krátkodobé cesty vědeckých pracovníků (školitelů) na max. 5 dní.
Administrací fondu na české straně byl pověřen Dům zahraničních
služeb – Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Pří-
pravná fáze pro spuštění fondu bude probíhat ve 2. čtvrtletí 2009.

V únoru ministerstvo financí vyhlásilo výběrové řízení podle na
zprostředkovatele Blokového grantu Fondu pro nestátní nezisko-
vé organizace, financovaného z prostředků Programu švýcarsko-
české spolupráce z finančních prostředků 2007 – 2012. Alokace
pro tuto oblast je indikovaná ve výši cca 5 mil. CHF. Výběr zpro-
středkovatele probíhá, vyhlášení fondu není zveřejněno.

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

ROP Jihozápad: V programu dostanou
poprvé v historii šanci i PPP projekty

Právě probíhající šestá výzva ROP Jihozápad poprvé v historii při-
náší podnikatelům i veřejným subjektům v Jihočeském i Plzeňském
kraji možnost předkládat k podpoře z evropských fondů také tzv.
PPP (Public Private Partnership).

Metoda PPP (tedy projekty, na kterých se společně podílí jak
soukromý, tak veřejný sektor) je ve světě běžně používaná a vy-
užívá se především na dlouhodobé projekty budování veřejné in-
frastruktury či veřejných služeb. V České republice je prostřednic-
tvím PPP připravována např. výstavba části úseku dálnice D3, ne-
bo železničního spojení ruzyňského letiště s centrem Prahy.

„Metodu partnerství veřejného a soukromého sektoru lze ov-
šem využít i u mnohem menších projektů, než jsou výstavby dál-
nic či železnic, kde je veřejným partnerem stát. PPP projekty je
možné realizovat i na krajské či komunální úrovni,“ říká ředitel
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka.

Úřad Regionální rady proto na 24.4.2009 připravil pro všechny
potenciální zájemce z Jihočeského i Plzeňského kraje zvláštní se-
minář, který se bude věnovat právě možnostem metody PPP a je-
jímu konkrétnímu využití pro projekty v obou krajích. Seminář je
určen jak zástupcům obcí, měst a krajů, tak všem podnikatelům,
nebo profesionálním zpracovatelům projektových žádostí. Seminář
povede specialistka na danou oblast, která účastníkům poradí jak
s přípravou projektu, výběrem privátního partnera, tak i se samot-
nou realizací PPP projektu.

„Výzvu zaměřenou na PPP projekty jsme vyhlásili na základě
předchozího dotazníkového průzkumu a výsledků předběžného
jednání s některými představiteli měst v regionu soudržnosti Jiho-
západ. Zároveň jsme prvním regionálním operačním programem
u nás, který tuto výzvu vyhlásil,“ dodává ředitel Jiří Trnka.

Zdroj: RR Jihozápad

U Revolvingového fondu
vyhlášena 3. výzva na podporu
udržitelného rozvoje

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 3. výzvu k předkládá-
ní žádostí o grant z Revolvingového fondu na spolufinancování
projektů pro rozvoj Místní Agendy 21 a financování projektů za-
měřených na podporu udržitelného rozvoje.

Předmětem dotace je podpora rozvoje MA 21 v obcích a re-
gionech a podpora nadregionálních projektů ke zlepšení kvality
realizace MA 21. Cílem programu je především podpora systémo-
vých zlepšení. Žadateli mohou být obce, kraj, neziskové organiza-
ce a sdružení právnických osob.

Podporovanými jsou aktivity:
• Podpora zavádění Místních Agend 21 a prokazatelný kvalitativ-

ní posun v tomto procesu.
• Sledování a vyhodnocování indikátoru udržitelného rozvoje na

místní úrovni.
• Komunitní a expertní plánování v kvalitě Místních Agend 21.
• Realizace místních akcí a kampaní pro veřejnost a další opatře-

ní a aktivity směrem k udržitelnému rozvoji (např. plnění cílů
Plánu odpadového hospodářství České republiky v obcích atd.).

• Modelové projekty pro udržitelný rozvoj, které řeší ochranu ži-
votního prostředí a současně přispívají k sociálnímu a ekono-
mickému rozvoji obcí a regionů.
Rozpočet této 3. výzvy byl stanoven na 15 mil. Kč. Žádosti lze

předkládat do 30. 6. 2009.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (env.cz, 17. 4. 2009)
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OP VpK: Vyhlášena výzva na podporu
vyššího odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k před-
kládání žádostí individuálních projektů v rámci OP Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost – oblasti podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání.

Specifickým cílem tohoto opatření je zkvalitnění vzdělávání na
vyšších odborných školách a podpora rozšíření jejich kapacit, dále
podpora různých stáží, rozšíření výuky cizích jazyků atd. Podporo-
vanými aktivitami v rámci výzvy jsou:
• A. Inovace vzdělávacích programů v souladu s požadavky zna-

lostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím mo-
dularizace, kreditního systému hodnocení, rozšiřování nabídky
kombinované a distanční formy vzdělávání, realizace výuky v ci-
zích jazycích, podpory podnikatelského přístupu atd.

• B. Podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů.
• C. Podpora spolupráce VOŠ s vysokoškolským sektorem.
• D. Podpora intersektorální mobility pracovníků VOŠ.

Příjemci podpory v rámci této výzvy mohou být vyšší odborné
školy, školy a školská zařízení a sdružení VOŠ.

Rozpočet na tuto výzvu byl stanoven na 100 mil. Kč, přičemž na
1 individuální projekt je možné získat dotaci od 1 mil. do 8 mil. Kč.
Žádosti lze předkládat do 12. 6. 2009.

Zdroj: GA-rrk / MŠMT (msmt.cz)

CzechInvest: Aktuální informace
o programech podpory podnikání
– duben 2009

CzechInvest uvádí přehled novinek z oblasti programů podpo-
ry podnikání:

VYHLÁŠENÍ VÝZVY V PROGRAMU PROGRES

S účinností k 13. březnu 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu
a obchodu II.Výzvu v rámci úvěrového programu PROGRES. Tento
program administruje Českomoravská záruční a rozvojová banka,
a. s. Ta přijímá žádosti o tento typ úvěrů od 16. 3. 2009.
• Progres: program, jehož cílem je pomocí podpory ve formě po-

dřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele
umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých
a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího
financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená
možnost poskytnout zajištění úvěru.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU REGISTRAČNÍCH ŽÁDOSTÍ
DO PROGRAMU INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT

Dne 15. 4. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do III. Vý-
zvy programu Inovace – Inovační projekt. Registrační žádosti budou při-
jímány do 30. 6. 2009 do 18:00. Plné žádosti se budou přijímat od 1. 7.
2009 do 31. 12. 2009 do 18:00. Alokace pro tuto Výzvu jsou 4 mld. Kč.
• Inovace – Inovační projekt III. Výzva: program, který pomá-

há uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly
na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednic-
tvím transferu technologie.
Byly rovněž zveřejněny Pokyny pro žadatele a příjemce dotace pro

III. Výzvu programu Inovace – Inovační projekt. Pokyny jsou ke sta-
žení na stránkách agentury CzechInvest i na internetových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU REGISTRAČNÍCH ŽÁDOSTÍ
DO PROGRAMU ROZVOJ

Dne 15. 4. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Vý-
zvy programu Rozvoj. Registrační žádosti budou přijímány do 15. 7.
2009. Plné žádosti se budou přijímat od 15. 6. 2009 do 15. 9. 2009.
Alokace pro tuto Výzvu jsou 2 mld. Kč.

• Rozvoj II. Výzva: program je zaměřen na podporu rozvoje ma-
lých a středních podniků pomocí investic do moderních tech-
nologií. Upozorňujeme zájemce, že projekty v rámci tohoto pro-
gramu mohou realizovat žadatelé pouze v regionech se sou-
středěnou podporou státu na léta 2007–2013.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU PLNÝCH ŽÁDOSTÍ
DO PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Dne 1. 5. 2009 bude zahájen příjem Plných žádostí do II. Výzvy
programu ICT a strategické služby. Plné žádosti budou přijímány
do 15. 1. 2010. Alokace pro tuto Výzvu jsou 2 mld. Kč.
• ICT a strategické služby II. Výzva: program, který je zaměřen na

rozvoj informační a znalostní společnosti a je určen všem pod-
nikům, kteří chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo vytvá-
řet tzv. centra strategických služeb.

Zdroj: CzechInvest (czechinvest.org)

V současném programovém
období byly dosud schváleny
projekty z fondů EU za 209 mld. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj eviduje v současné době již 4 782
schválených projektů za 209 miliard korun, financovaných z ev-
ropských fondů. Jejich celková hodnota přesahuje 90 procent pro-
středků určených pro ČR za období 2007–2008.

Počet schválených projektů meziměsíčně vzrostl o 355 projek-
tů, tedy o osm procent. O stejný počet procent se zvedl i objem
všech dosud předložených žádostí. Největší podíl na nárůstu poč-
tu schválených projektů vykazují ROP Jihozápad (113 nových
schválených projektů), OP Podnikání pro inovace (58), ROP Mo-
ravskoslezsko (43) a ROP Severní Morava (40).

Zajímavý stav je v oblasti vyhlašovaných výzev, tedy časově vy-
mezených úseků pro podávání žádostí v jednotlivých operačních
programech na určitá témata. Každý operační program se dělí na
oblasti podpory s blíže specifikovanými cíly – takových oblastí je
v rámci českých OP celkem 222. Ke 4. březnu byly vyhlášeny výzvy
už na 199 z nich. Celkově bylo již proplaceno přes 3 miliardy korun.

„Částka tři miliardy korun se zdá v porovnání s celkovým obje-
mem evropských dotací nízká, ale je třeba si uvědomit, že proplá-
cení je vždy až na úplném konci procesu, který zahrnuje přípravu
záměru, schvalování a realizaci projektů,“ uvedl ministr pro místní
rozvoj Cyril Svoboda

Projekty jsou až na výjimky propláceny zpětně – žadatelé nejprve
obdrží platbu z českých rozpočtových zdrojů. Český stát si pak sám
centrálně refunduje tyto prostředky z Bruselu, a to pouze třikrát do
roka. Proto se množství „vyčerpaných“ peněz může zdát nedosta-
tečné. Ve skutečnosti se však čísla opožďují za skutečností.

Zdroj: MMR

czechinvest.org
msmt.cz
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Dalšími členy předsednictva
Spolku pro obnovu venkova
ČR jsou předsedové krajských
organizací.
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