Pozice Spolku pro obnovu venkova ČR k přípravě OP Zaměstnanost
(květen 2013)

2014-2020

1. Spolek pro obnovu venkova České republiky (dále jen nSPOV") byl založen
1. června 1993 a je registrován jako občanské sdružení. Posláním SPOV je přispívat
k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života
na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
1. 1. Jedním z cílů založení SPOV byla spolupráce při realizaci vládního
Programu obnovy venkova, přijatého vládou ČR v roce 1991. Novelizován byl
usnesením vlády Č. 7311998. Organicky na něj navázat v nových podmínkách
členství v EU Program rozvoje venkova, zejména vosách III. a IV. (lEAOER),
týkajících se obcí.
1.2. Pro období 2014-2020 je pro jeho realizaci klíčový Komunitně vedený
místní rozvoj, který má být součástí implementačního systému všech OP.
V podmínkách venkova bude realizován prostřednictvím místních akčních skupin
LEADER (dále jen nMASU),které postupně pokrývají celé území ČR.

MÍSTNÍ AKČNí SKUPINY!
České republiky ..
:
stav to. 1. 5. 2013
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1.3. Ve stávajícím bruselském plánovacím období 2007-2013 bylo z Programu
rozvoje venkova v gesci Ministerstva zemědělství přímo podpoře no 112 MAS, které
působí na 57% území ČR, v němž žije 32 % obyvatel republiky. Kromě toho byly
další MAS podpořeny v rámci projektů spolupráce (síťování MAS - obdoba
spolupráce klastrů), 57 MAS se s podporou MZe připravuje. Pro příští plánovací
období se takto konstituuje cca 180 MAS. Při takto si\ném trendu postupného

vybudování MAS na celém území republiky (podle pravidel EU mohop být členy MAS
města do 25 tisíc obyvatel) jejich působnost zahrne až 95 % území CR, ve kterém
žije 60 % obyvatel es.
2. SPOV 7. června 2011 schválil vlastní Program obnovy rodiny. Jeho
motivem je přesvědčení, že rodina je základem ekonomické

prosperity

státu.

K programu bylo připojeno 35 konkrétních aktivit (z toho 20 dlouhodobých úkolů
v gesci starostů), které schůze Spolku vzala na vědomí.
2.1. Dvacetiletá zkušenost SPOV z realizace obnovy vesnice a rozvoje
venkova ukazuje na to, že nejúspěšnější byly obce, vyznačující se vysokou
soudržností jejich obyvatel a z toho plynoucí významnou podporou svých
představitelů. Pospolitost a soudržnost obyvatel obce vyvěrá z výchovy v rodině a její
soudržnosti. Dobře fungující rodina je proto základem úspěšnosti obcí i prosperity
státu.
2.2. Výchova v rodině má největší vliv na utváření charakteru dětí. Rodiny se
dotýkají aktivity obce a vztahy ve společnosti od narození dítěte, přes proces
školního i celoživotního vzdělávání, možností zaměstnání až po život seniorů.
2.3. Bez dobře fungující rodiny nelze úspěšně řešit prohlubující se deficit
pracující části populace ve vztahu k senionim. Proto i toto celoevropsky
akcentované téma spojujeme s podporou rodiny.
2.4. Rodina má také pozitivní vliv na zaměstnanost mladých osob (20-29
let), která se navíc s hospodářským poklesem dramaticky snižuje.
3. Dvouleté aktivity k obnově rodiny uvnitř i vně SPOV (s dalšími obcemi,
neziskovými organizacemi a odborníky, kteří se orientují na rodinu) vyústila
v poznání, že podmínkou

efektivní realizace prorodinných

opatření státu na

venkově je získání obcí pro zpracování a realizaci vlastních prorodinných
strategických

vizí v podobě místních programů obnovy rodiny nebo plánů rodinné

politiky, pro které vydalo MPSV metodiku již v roce 2008 a propaguje je v rámci
soutěže Obec přátelská rodině.
3.1. Místní programy/plány by byly koncipovány šířeii a pro obce
i uchopitelněji na vše, co s rodinou přímo souvisí - např. na tyto okruhy problémů:
1. prorodinně zaměřené školní vzdělávání
2. prorodinně zaměřené poradenství a občanské poradny
3. čtenářská gramotnost
4. finanční gramotnost
5. projekty dětí a mládeže
6. slaďování rodinných a profesních zájmů
7. aktivní politika zaměstnanosti a sociální podnikání
8. aktivní stárnutí a péče o seniory
9. sociálně vyloučené skupiny
Tučně jsou uvedeny okruhy, kde navrhujeme podporu řešit v rámci OP
Zaměstnanost. Další mohou být řešeny podporou MAS v rámci Komunitně vedeného
2

místního rozvoje z OP Vědas výzkum, vzdělávání
(prorodinně zaměřené školní
vzdělávání a čtenářská gramotnost), Integrovaného
regionálního
operačního
programu (projekty dětí a mládeže, realizované dnes s podporou z 2. dotačního
titulu národního Programu obnovy a rozvoje venkova, který dozná již v příštím roce
výrazné redukce v souvislosti s finanční krizí) a Zívotn; prostředí (projekty s vazbou
na Agendu 21 ).
3.2. Předcházení nezaměstnanosti
na venkově by nepochybně pomohla
podpora MAS v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
ve
vlastních prorodinných strategických vizích převážně malých venkovských obcí však
řešení této problematiky zřejmě nebude obsaženo. Tyto otázky budou samostatně
diskutovány s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
3.3. Podle strategických vizí obcí bude formulována i strategie MAS (bude
tomu i naopak - strategie obci i MAS se budou v průběhu zpracování a jejich
komunitního projednávání vzájemně ovlivňovat), která může některé okruhy
problémů s ohledem na větší územní působnost řešit efekti'lněji (např. aktívní politika
zaměstnanosti a sociální podnikání nebo péče o seniory, zejména v případě
investic).
4. OP Zaměstnanost již počítá podporou MAS, avšak zatím blíže její formy
nespecifikuje. Zřejmě akceptuje přímou podporu projektů MAS z tohoto OP, ale ani
to není u v úvahu připadajících prioritních os v jeho textu zřetelně vyznačeno. Kromě
toho by k motivaci obcí ke zpracování výše uvedených strategických vizí
rozhodujícím způsobem přispěla podpora
MAS dostaly v návaznosti

převážně měkkých projektů.

na vlastní strategii

na něž by

MAS rámcově směrovaný

finanční objem určený pro obce, svazky obcí, neziskové organizace a podnikatele.
To by přiblížilo
a eliminovalo

rozhodování
neefektivní

o dotacích

příjemcům.

zvýšilo jeho transparentnost

dotace, kritizované obcemi.

4 .1. Tento objem by se stanovoval obdobně iako dosud v Programu
rozvoje venkova např. podle počtu obyvatel (sociální situace charakterizovaná
rozvodovostí nebo stoupajícím podílem seniorů je ve venkovských regionech zhruba
stejná) s možností navýšení v územích se zvlášť vysokou nezaměstnaností (význam
rodiny v prevenci nezaměstnanosti).
4.2. V rámd tohoto ob~emu by MAS 'lYh\ašo'la\y ste~nou formou ~ako nyní
v LEADERu výzvy, do nichž by se žadatelé přihlašovaly se svými konkrétními
projekty. Předem známou podmínkou žádosti obcí by bylo. že má vlastní
strategickou vizi prorodinných opatření (místní program obnovy rodiny nebo plán
rozvoje rodinné politiky obce), kterou daný projekt naplňuje.
5. Bude-Ii výše uvedená pozice SPOV akceptována, měla by se ještě otevřít
diskuse k navrhovaným

proporcím

finančních

alokací pro jednotlivé priority

a opatření.
5.1. Ve verzi OP z května 2013 isou uváděny tyto procentuální podíly:

I

osa/priorita

3

% z OP

I % z priority I

a adaptability pracovní síly
11.1. Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní
I osoby, včetně místních
iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility
pracovníků
1.2. Rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života
1.3. Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se
změnám
1.4. Modemizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro
zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
2. Sociální začleňování a boj s chudobou
2.1. Aktivní začleňování, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti
2.2. Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním
službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
2.3. Strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit
3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
3.1. Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní
osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility
pracovníků
3.2. Aktivní zaěleňovánl, zejména za účelem zvyšování zaměstnatelnosti
.3.3. Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a
veřejných služeb za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné
správy
4. Efektivní veřejná správa
4.1. Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a
veřejných služeb za účelem reforem, zíepšováni právnl úpravy a řádné
správy
5. Technická pomoc

?

! 1. Podpora zaměstnaností

45

10
35
10

?
55
35
10

?
39

44
17

.

?
100

?

100

5.2. Navrhovanému modelu zapojení MAS by lépe vyhovovalo doplnění
o zvláštní prioritní osu Komunitně vedený místní rozvoj ve venkovských
oblastech (LEADER), zahrnuiíc! aktivity prvních tří os na území MAS podobně, jako
tomu bylo v tomto programovém období u Programu rozvoje venkova. Do této
prioritní osy by bylo soustředěno cca 30 % prostředků alokovaných pro OP
Zaměstnanost, realizovatelných v úrovni MAS. Schema jednotlivých os lze graficky
vyjádřit takto:
1. Podpora zaměstnanosti
a adaptability pracovní síly

2. Sociální
začleňování a boj
s chudobou

3. Sociální
inovace
a mezinárodní
spolupráce

I

6. Komunitně vedený místní rozvoj ve venkovských oblastech (LEADER)

4

4. Efektivní
veřejná
správa

5.Technická
pomoc

5-3- Navrhovaný podíl jsme podrobili .rnanažerské rozvaze" při uvažované
zhruba stejné alokaci prostředků pro OP Zaměstnanost, jako tomu bylo v tomto
období pro OP Lidské zdroje, ve výši 50 mld. Kč. Pokud MASky pokryjí 60 %
obyvatel republiky, znamená to, že na jejich území by se mělo směrovat
(50/100)*60=30 mld. Kč. Celou částkou nemohou disponovat MAS, protože je určitě
řada aktivit, kde by měly jít peníze přes centrum (přesah do zdravotnictví, instituce
trhu práce atp.), takže jsme uvažoval~
alokaci, což při zhruba stejném objemu
prostředků jako v tomto plánovacím období znamená 15 mld. Kč. Při uvažovaných
180 MASkách a jejich 7 letém působení je to 15 000 000 000/18017=11 904 762 Kč,
zaokrouleně ročně cca 12 mil. Kč na průměrnou MAS, což budou jistě lépe
využité peníze, než. ieiich propadání do různých zaměstnaneckých agentur nebo
podpory personálního školení (např. na ministerstvech nebo ve velkých privátních
podnicích, které by bez přísunu peněz nic takového nedělaly a růstu zaměstnanosti
tím ani nijak nepomohly, jak jsme tomu byli v tomto období svědky).
5.4. Rozhodování o podpoře na řešení problémů zaměstnanosti a sociálního
začleňování na nejnižší možné úro\mi - v místních akčních skupinách umožní
efektivní realizaci dosud na venkově postrádané aktivní sociAlní politiky včetně
politiky zaměstnanosti na venkově. Hlavním cílem LEADERu je ostatně právě
podpora podnikání na venkově, což s touto filozofií velmi těsně souvisí. Nelze
nepřipomenout, že řada MAS a obcí má již nyní připraveny také vhodná krajinotvorná
opatření, která bude možno podporovat např- z OP Životní prostředí a Programu
rozvoje venkova, což umožní daleko lépe než dosud přímo dole, bez zbytečné
byrokratické zátěže, vytvářet další efektivní synergie.
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