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Aktuální informace:
Prohlášení SPOV ČR:
Boj o naše peníze začíná!

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR
Eduard Kavala vyzývá obce k podpoře ná-
vrhu ministerstva financí na nové rozdělení
rozpočtového určení daní. „Karikování vě-
domého letitého okrádání části občanů for-
mou nespravedlivého rozdělení daní – které
ostravský primátor Kajnar v tisku nazval „po-
malá smrt Ostravy“ – nesmíme dopustit,“
uvedl Kavala. Názor SPOV ČR – akceptovaný
všemi krajskými organizacemi a oficiálně
podpořený Agrární komorou, Asociací sou-
kromého zemědělství, Zemědělským svazem
a Svazem českých a moravských spotřebních
družstev COOP – je jednoznačný: „Návrh MF
ČR na nové rozdělení RUD podporujeme.“

Více informací na str. 3

ROZHOVOR:
Slovenské MAS založily síť
a chtějí spolupracovat s ČR

Rozhovor s Andreou Hradiskou, před-
sedkyní Národní sítě slovenských MAS.

Bývalá učitelka na střední škole si dnes
libuje, jak jí zkušenosti s lidmi ve školství
pomohly nastartovat „kariéru“ v národní
síti slovenských místních akčních skupin.
Ta vznikla teprve vloni v listopadu a sdru-
žuje nyní třináct MAS. „Česká republika je
celá pokrytá místními akčními skupinami
a je jen pár bílých míst, kde nejsou. Na-
proti tomu na Slovensku je jen pár bílých
míst, kde MAS jsou,“ říká Hradiská. Jak se
Slovákům daří? Jak se rozbíhá fungování
jejich národní sítě a jaká je vlastně její před-
sedkyně?

Rozhovor si můžete přečíst na str. 16–19

TÉMA:
Země živitelka: regionální
značky i slovenský venkov

V Českých Budějovicích se na konci srp-
na uskutečnil 38. ročník výstavy Země Živi-
telka. Pavilony R1 a R3 patřily tradičně ven-
kovu, kde se prezentovalo na padesát míst-
ních akčních skupin, Spolek pro obnovu
venkova ČR, ministerstvo pro místní rozvoj,
Celostátní síť pro venkov, či Národní síť ven-
kovských komunitních škol. Poprvé se vý-
stavy zúčastnila také Asociace regionálních
značek a novinkou byla účast zástupců Ná-
rodní sítě slovenských MAS. Výstava byla
navíc opět rozdělena do jednotlivých obo-
rových dnů. Pátek byl Dnem českého ven-
kova, jehož součástí byl seminář Podpora
rozvoje venkova i Večer venkova.

Téma začíná na str. 4

TA R

PAVILON VENKOVA – POJĎTE DÁL.
Předseda Národní sítě MAS ČR František Winter (zleva), tajemnice sítě Olga Špiková, vedoucí oddělení Celostátní sítě pro venkov na
ministerstvu zemědělství Zuzana Dvořáková, ředitel odboru Řídící orgán Programu rozvoje venkova na MZe Josef Tabery a předseda
SPOV ČR Eduard Kavala čekají na prezidenta Václava Klause před Pavilonem venkova R1 na letošním agrosalonu Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích. Foto: TSu
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Vesnice roku 2011 jde do finále.
Komise právě vybírá vítěze.

Soutěž Vesnice roku 2011 jde poma-
lu do finále a již 10. září budeme znát
vítěze. Dozvíme se jméno vesnice, kte-
rá zvítězí v konkurenci třinácti finalistů
krajských kol. V těchto dnech je navští-
ví celostátní komise, jejím ředitelem je
Jiří Řezníček, starosta Tučína na Přerov-
sku, který získal titul Vesnice roku 2009.

Poslední srpnovou neděli vyrazila ce-
lostátní hodnotící komise na cestu po
republice, navštívíte celkem 13 obcí. Jak
bude hodnocení probíhat?

Každý den navštívíme čtyři obce, v kaž-
dé z nich pobudeme čtyři hodiny. Čekají nás
velké přejezdy mezi jednotlivými kraji. Začí-
náme ve Středočeském v obci Hlavenec, po-
stupně navštívíme další a končíme 3. září
v Královéhradeckém kraji, kde budeme do
11. 30 hodnotit poslední vesnici. Členové
komise pak budou mít tři dny na to, aby si
promysleli své dojmy a postřehy z jednotli-
vých vesnic, zpracovali je a poslali do Prahy,
kde se vytvoří soubor všech hodnocení. Te-
prve 9. září se znovu sejdeme v Luhačovi-
cích a to někdy kolem 20. hodiny. A nepůj-
deme spát, dokud se nedohodneme na ví-
tězích.

Komise má třináct členů…
Jsou to zástupci Spolku pro obnovu ven-

kova ČR, Svazu měst a obcí ČR, ministerstva
zemědělství, památkářů, krajinářské tvorby,
vítězové soutěže z roku 2009 a 2010, kultu-
ry, tajemnice ministerstva pro místní rozvoj…

Vy jste ředitelem soutěže v letošním
roce…

To je funkce, která se dědí. Příští rok bu-
de ředitelem této soutěže starosta z Ratmě-
řic, který je nyní předsedou komise.

Jak dlouho se tedy zabýváte soutěží
Vesnice roku?

V roce 2009 jsme soutěžili a vyhráli, v ná-
sledujícím roce jsme se účastnili evropské
soutěže a zároveň jsem byl v krajské soutěži
místopředsedou komise a v celostátní před-
sedou, letos předsedou krajské komise a ře-
ditelem soutěže – tak to už je docela dlouho
a je to poměrně intenzivní.

Bude se Vám stýskat po Vesnici roku?
Asi ano. Na jedné straně jsem rád, že už

ten maraton skončí a že budu mít konečně
více času na svoji obec. Ale na druhou stra-
nu – když jsem měl možnost podívat se pod
pokličku soutěže a poznat život v jiných ob-
cích, možná bych se i rád někdy zúčastnil
nějakého hodnocení. Dává mně to inspira-
ci, vidím, jak se venkov mění…

Jiří Řezníček:
Když mají lidi snahu něco
dělat, je všechno možné

Soutěž, kterou vyhlašuje již sedmnáct
let ministerstvo pro místní rozvoj společ-
ně se Spolkem pro obnovu venkova ČR,
Svazem měst a obcí ČR a ministerstvem
zemědělství má především povzbudit
obyvatele vesnic k dalšímu rozvoji svého
domova a podpořit rozmanitost a pest-
rost tradic jednotlivých regionů.

Slavnostní vyhlášení se již tradič-
ně uskuteční v Luhačovicích, tento-
krát 10. září od 16 hodin a bude
součástí mezinárodního festivalu Pís-
ní a tancem.

Letošní soutěže se účastnilo 305 obcí
z celé republiky, vloni jich bylo 361, což
byl rekordní počet v historii soutěže.

Co nejlepšího si ze soutěže odnášíte?
Vesnice roku je motivující, protože každá

obec je jiná a každá ukáže něco jiného, kaž-
dá má jiné obyvatelstvo, jiné zvyky, tradice,
každá řeší věci jiným způsobem… Získávám
tak know how od každého starosty a taky
vidím, že když mají lidi snahu něco dělat, je
všechno možné. A není to vždy jen otázka
peněz.

šum

Pozvánka na festival Písní a tancem
na str. 31

(O krajských vítězích jsme podrobně
informovali v ZV 8/2011. O celostátním

vítězi budeme informovat v ZV 10/2011.)

mailto:info@studiomatrix.cz
mailto:zpravodaj.spov@seznam.cz
mailto:marie.sulakova@seznam.cz
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Spolek pro obnovu venkova Moravskoslez-
ského kraje pořádá v pondělí 5. září setkání
před Magistrátem města Ostravy. Výsledkem
pokojného setkání bude podpis listin, které
budou předány poslancům. SPOV MSK rea-
guje na informační kampaň zahajovanou
městem Ostrava proti návrhu ministerstva fi-
nancí na změnu rozpočtového určení daní.

Vážení předsedové krajských Spolků, sta-
rostové obcí, městysů, městeček a měst!!!

Karikování vědomého letitého okrádání
části občanů formou nespravedlivého roz-
dělení daní – které ostravský primátor Kaj-
nar v tisku nazval „pomalá smrt Ostravy“ –
nesmíme dopustit.

Krácení rozpočtu je rozhodně nepopulár-
ní krok, ale nebyly to malé obce, které si pro-
lobovaly tuto nerovnost. A rozhodně to ne-
byla malá sídla, která před několika lety udu-
sila jednání o narovnání této nespravedlnosti
poté, co byla předsedou Senátu převzata Pe-
tice proti diskriminaci venkova a vůbec nic se
nestalo ani poté, co k této problematice při-
jal Senát pozitivně-akceptační usnesení.

MF ČR v té době sdělilo, že společně vy-
počtená cifra 3,2 mld. Kč, která je potřeba
pro narovnání rozšiřující se propasti mezi
velkými a malými, je pod rozlišovacími
schopnostmi finančního centra země. Kde
tehdy byli velcí? Copak necítili, že jde o zá-
sadní a nadstranickou lumpárnu dělit ob-
čany do dvou kategorií? Názor SPOV ČR –
akceptovaný všemi krajskými organizacemi
a oficiálně podpořený Agrární komorou ČR,
Asociací soukromého zemědělství, Zeměděl-
ským svazem ČR a Svazem českých a mo-
ravských spotřebních družstev COOP – je

jednoznačný: „Návrh MF ČR na nové rozdě-
lení RUD podporujeme.“

Vynakládání peněz z městského rozpoč-
tu (Ostrava) na matení veřejného mínění
považujeme za nemravné a dokládající, že
peněz je ve velkých kasách tolik, že se jimi
dá zaplatit i nepravda (ala ceny dopravy, di-
vadelních lístků, sportu atd.)

Nezbude tedy než vyjet před úřad vlády
a demonstrativně sdělit, že ministerský ná-
vrh navrhujeme vládou projednat a schvá-
lit. Pak nastane okamžik pravdy. Páni po-
slanci buď pochopí, že problém není stra-
nický ani proti nikomu namířený, nebo
budou muset ve svých městech, městysech
a obcích vysvětlovat, proč okradli každo-
roční rozpočty měst, kde mají své voliče.

Mgr. Eduard Kavala
předseda Spolku

V Bělotíně dne 2. září 2011

Vláda projedná změnu rozpočtového určení daní

Národní konferenci Venkov 2011 uspořádá tentokrát středočes-
ká organizace Spolku pro obnovu venkova a to na Sedlčansku. Pro-
gram bude třídenní, uskuteční se ve dnech od 14. do 16. listopadu.

Jak uvedl předseda středočeského SPOV Radomír Hanačík, kon-
ference má mít obdobný formát jako v roce 2009 ta v Holešově.
„S tím, že kromě již tradičních gestorů konference, tedy minister-
stva zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj budou dalšími
gestory a partnery ministerstvo životního prostředí a ministerstvo
dopravy,“ uvedl Hanačík. Konferenci přislíbil zahájit ministr země-
dělství Ivan Fuksa. „Slíbil také, že se zúčastní podstatné části jed-
nání a bude-li to jen trochu možné, ukončí konferenci a dá tak je-
jím závěrům formální závaznost,“ řekl dále Hanačík.

Předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala přiví-
tal, že se konference uskuteční ve Středočeském kraji. „Přeji tam-
ní organizaci mnoho zdaru. Určitě to není snadný úkol a umím si
představit tu velkou zodpovědnost a plné ruce práce,“ uvedl Ka-
vala. Jen konference v Holešově se před dvěma lety zúčastnilo přes

tři sta aktérů venkova, které zajímá budoucnost českého a morav-
ského venkova. Vloni se konference uskutečnila v lázních Bělohrad
v Královéhradeckém kraji. šum

Národní konference Venkov 2011 se tentokrát
uskuteční na Sedlčansku ve Středočeském kraji

Články z tisku si můžete přečíst zde:
http://www.spov.org/data/files/boj-o-

penize-z-dani.pdf
http://www.spov.org/data/files/ostrav-

a1.pdf
http://www.spov.org/data/files/ostrav-

a2.pdf

Informace o rozpočtovém určení daní
Jaký konkrétní přínos by přijetí novely
představovalo každoročně pro rozpočet
Vaší obce či Vašeho města si můžete
zjistit na stránkách ministerstva financí:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xs
l/tiskove_zpravy_63335.html.

Kalkulačka je dostupná zde:
http://starostove-nezavisli.cz/danova-
kalkulacka.html

Boj o naše peníze začíná!

http://starostove-nezavisli.cz/danova-kalkulacka.html
http://starostove-nezavisli.cz/danova-kalkulacka.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_63335.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_63335.html
http://www.spov.org/data/files/ostrava2.pdf
http://www.spov.org/data/files/ostrava2.pdf
http://www.spov.org/data/files/ostrava1.pdf
http://www.spov.org/data/files/ostrava1.pdf
http://www.spov.org/data/files/boj-o-penize-z-dani.pdf
http://www.spov.org/data/files/boj-o-penize-z-dani.pdf
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V Českých Budějovicích se na konci srpna uskutečnil 38. ročník výstavy Země Živitelka. Pavilony R1 a R3 patřily tradičně venkovu, kde
se prezentovalo na padesát místních akčních skupin z celé republiky, NS MAS ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Celostátní síť pro
venkov či Národní síť venkovských komunitních škol. Poprvé se pod křídly pavilonu venkova prezentovalo i ministerstvo pro místní roz-
voj, poprvé se výstavy zúčastnila také Asociace regionálních značek ČR a novinkou byla rovněž účast slovenských místních akčních sku-
pin, Národní sítě slovenských MAS a Národnej sietě rozvoja vidieka SR. Výstava byla navíc opět rozdělena do jednotlivých oborových dnů.
Pátek byl Dnem českého venkova, jehož součástí byl odborný seminář Podpora rozvoje venkova i tzv. Večer venkova.

Na Zemi živitelce se představily venkovské
regiony z Čech a Moravy a také ze Slovenska
SPOV a NS MAS opět společně s Celostátní sítí pro venkov a dalšími partnery
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Každoroční setkávání zástupců Národní sítě místních akčních sku-
pin, Spolku pro obnovu venkova a dalších představitelů našeho ven-
kova na Zemi živitelce oceňuje i předseda Spolku Eduard Kavala. „Ze-
mě živitelka je příležitost, kde se vždycky na konci prázdnin potkáme
a sdělíme si vzájemně i nové informace, zkušenosti. A mám rád, když
něco funguje a tato výstava bývá dobře připravená,“ zhodnotil.

SLOVENSKÉ REGIONY

Účast na výstavě přivítali také Slováci z nově vzniklé Národní sí-
tě slovenských MAS. Předsedkyně sítě Andrea Hradiská je zároveň
předsedkyní MAS LEV z Levoče, odkud se do Budějovic vypravil ce-
lý autobus zástupců. „Věřím, že si odsud odvezeme inspiraci a pře-
neseme zážitky i na naše území a že budeme schopni nějakým způ-
sobem zužitkovat informace, které zde získáme,“ řekla Hradiská.

REGIONÁLNÍ ZNAČKY

Na výstavišti se letos poprvé představila také Asociace regionál-
ních značek. Zastupovala ji řada řemeslníků, kteří značku mají na
svých výrobcích, výstaviště jim věnovalo pavilon R3 a také několik
venkovních stánků. Jeden z nich patřil na šest dnů Jiřímu Tomanco-
vi z Měrotína na Olomoucku, který sem přijel prodávat bronzové
šperky. „Určitě je to věc prospěšná. Český venkov se v minulosti na
této výstavě pravděpodobně prezentoval jenom zemědělstvím. Ale
venkov není jen zemědělství. To jsme i my ostatní – třeba drobní ře-
meslníci, kteří v zemědělství nepracujeme,“ zhodnotil Tomanec.

DOŽÍNKY

V následujících dnech se uskutečnily národní dožínky, jejichž
součástí byl i krojovaný průvod a posvěcení dožínkového věnce ar-
cibiskupem Dominikem Dukou. Neděle byla Dnem Jihočeského kra-
je a mléka, pondělí Dnem zemědělství a ovocnářství a v úterý vše
završil Den potravin. Na veletrhu se prezentovalo celkem 770 vy-
stavovatelů. Například v pavilonu Z byla k vidění expozice mysli-
vosti, lovectví, rybářství a zbraní, v budově H se představili zahrád-
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káři a ovocnáři. Na volných plochách si návštěvníci mohli prohléd-
nout zemědělskou techniku a plemenná hospodářská zvířata.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA V NOVÉM PAVILONU „T“
Na Zemi živitelku zavítala také řada představitelů naší vlády, její

předseda Petr Nečas, ministři či prezident Václav Klaus. „Zdá se mi,
že už je tu všechno známé. Jediné, co se mění, jsou ministři země-
dělství,“ zahajoval ve čtvrtek prezident republiky Václav Klaus nej-
větší český agrosalon. Klaus pak spolu s ministrem zemědělství Iva-
nem Fuksou, který se slavnostního zahájení rovněž zúčastnil, předali
certifikáty národní značky kvality KLASA a otevřeli nový multifunkč-
ní pavilon T se samostatnou expozicí regionálních potravin.

Pro návštěvníky zde bylo připraveno 13 stánků jednotlivých kra-
jů, ve kterých mohli u lokálních výrobců ochutnat a koupit oceně-
né produkty. „Osobně se snažím využít každou příležitost k pod-
poře kvalitních potravin i ministerstvo věnuje velkou pozornost re-
gionálním potravinám. Oceněných v projektu Regionální potravina
už je 170 výrobků. Naším zájmem je i to, aby se dobře rozvíjely far-
mářské trhy, které podpořily zájem spotřebitelů ve větších městech
o čerstvé domácí potraviny, a usnadňujeme prodej ze dvora,“ řekl
Fuksa. To ocenil i Klaus. „Myslím si, že je dobré propagovat spíše
regionální potraviny než zboží z druhého konce světa. Jsem velmi
rád, že se tu tato myšlenka uchytila a doufám, že bude sílit,“ řekl.

V krátkém zhodnocení vrcholícího zemědělského roku ministr
také poukázal na nutnost ochrany půdy, kterou si hned od počát-
ku svého působení zvolil za jednu z priorit. „Tisíce zemědělců už
dnes ukazují, že je možné správně hospodařit i na erozně ohrože-
ných polích, a chránit tak to nejcennější, co mají, tedy ornou pů-
du,“ uvedl ministr s tím, že ti, kteří se odmítnou poučit a svůj přís-
tup k půdě zlepšit, silně pocítí sankce v podobě ztráty dotací a ná-
hrad škod, které způsobí třetím osobám, především obcím.

KLASA

Ivan Fuksa společně s ředitelem Státního zemědělského inter-
venčního fondu Oldřichem Černochem propůjčili také dalším še-
stnácti výrobkům od osmi producentů, které přesvědčily spotřebi-
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tele v ČR o své nadstandardní kvalitě, známku KLASA. Počet takto
oceněných výrobků tak vzrostl na 1345 produktů od 228 výrobců.

Cenu ministra zemědělství mladým vědeckým pracovníkům Evě
Skřivanové, Petře Ondráčkové a Milanu Řezáčovi předal náměstek
ministra Juraj Chmiel a předseda České akademie zemědělských věd
Jan Lipavský. Za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje by-
li ministrem oceněni Jan Strohalm a Zdeněk Volek. Prezident Potra-
vinářské komory Miroslav Toman v rámci úvodního ceremoniálu
předal certifikáty nového projektu „Český výrobek“, který je vedle
Klasy a Regionální potraviny dalším vodítkem, které spotřebitelům
pomůže orientovat se při hledání kvalitních domácích produktů.

AGROSALON V ČÍSLECH

Agrosalon Země živitelka navštívilo za šest dnů přes 100.000 li-
dí, navzdory tropickému počasí v prvních dvou dnech zhruba stej-
ně jako loni. Médiím to řekla ředitelka společnosti Výstaviště Mar-
cela Payerová. „Agrosalon se vydařil. Jsme rádi, že pavilon T ob-
stál, líbil se, je funkční, to je pro nás důležité,“ uvedla Payerová.

šum



Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.162 • 9/2011

Fotoseriál: Na Živitelce prezentovaly venkovské regiony své aktivity
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Fotoseriál: Představily se také slovenské MAS a regionální značky
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Fotoseriál: Návštěva politiků, večer venkova, nabídka turistických cílů
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Na tradičních Národních dožínkách, kte-
ré se konají v rámci výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích, oslavili předseda
české vlády Petr Nečas a ministr zemědělství
Ivan Fuksa spolu se zemědělci výsledky je-
jich práce.

„Dobrou zprávou je, že letošní sklizeň je
lepší než loňská. Zemědělské práce postou-
pily mnohem dál, než byly loni ve stejnou
dobu. Pod střechou už je téměř veškerý ozi-
mý ječmen, řepka a ječmen jarní. Sedláci le-
tos sklidili úrodu z větší rozlohy polí a také
výnosy jsou vyšší než v loňském roce,“ řekl
ministr zemědělství Ivan Fuksa. Připomněl
však význam skladby pěstovaných plodin s
tím, že pestrost druhové skladby má vliv ne-
jen na biodiverzitu, ale i na ochranu půdy
před erozí.

Dožínkové věnce posvětil biskup česko-
budějovické diecéze Monsignor Jiří Paďour.
Poté je z rukou prezidenta Agrární komory
Jana Veleby převzali premiér Nečas a ministr
Fuksa. Následně si hosté v doprovodu mi-
nistra Ivana Fuksy a hostů prohlédli výstavu.
Zavítali také do pavilonu R1 a R3, ve kterém
se představuje například Celostátní síť pro
venkov a místní akční skupiny, a navštívili
i nový pavilon „T“ věnovaný projektu minis-
terstva zemědělství Regionální potravina.

Zemědělci sklidili k 25. srpnu obiloviny
z 87 % polí, řepku už skoro všechnu (98 %).
Loni bylo touto dobou sklizeno zhruba stejné
množství řepky, zato obilovin pouze 67 %.

Z obilovin je už v podstatě sklizený ozimý ječ-
men (99,97 %) a téměř všechna pole s jar-
ním ječmenem (93 %) a ozimou pšenicí
(88 %). Nejméně sklizeno je zatím jarní pše-
nice (63 %) a ovsa (57 %). V letošním roce
jsou výnosy obilovin a řepky prozatím vyšší,
než byly ve stejném období uplynulého ro-
ku. Výnos řepky loni byl z jednoho hektaru

2,9 tuny, letos je to 3 t/ha. Celkové výnosy
obilovin byly před rokem 4,9 t/ha, v letošním
roce je to 5,6 t/ha. Průměrné výnosy jsou v po-
rovnání s loňskem vyšší u všech sledovaných
obilovin (ozimá pšenice, jarní pšenice, ozimý
ječmen, jarní ječmen, žito, oves, tritikale).

Tereza M. Dvořáčková,
tisková mluvčí MZe

Premiér Nečas a ministr zemědělství Fuksa
oslavili se zemědělci Národní dožínky
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Zejména o budoucnosti politiky pro venkov v následujících le-
tech nového programového období Evropské unie debatovali na
semináři „Podpora rozvoje venkova v ČR“, který uspořádal Spolek
pro obnovu venkova v rámci výstavy Země živitelka v Českých Bu-
dějovicích, klíčoví aktéři současné venkovské politiky z ministerstev
zemědělství a místního rozvoje a také z venkovských oborových or-
ganizací SPOV a NS MAS.

Předseda Spolku Eduard Kavala v úvodu zdůraznil, že pro veš-
kerou budoucí podporu venkova je klíčové nové nastavení roz-
počtového určení daní, které bude schvalovat vláda a následně i
zákonodárci. Jeho slova podpořila i místopředsedkyně Spolku a se-
nátorka Jana Juřenčáková a vyzvala všechny přítomné, aby přes
poslance ze svých regionů podporovali nové RUD.

Ministerstvo pro místní rozvoj:
Zjednodušit administrativu,
menší počet programů

V úvodním bloku ministerstva pro místní rozvoj ministr Kamil
Jankovský zhodnotil současný stav politiky pro venkov a informo-
val o výhledu na příští programovací období evropské kohezní po-
litiky 2014–2020. „I když se nám daří čerpat, dosavadní zkušenosti
ukazují, že systém je příliš složitý a proto bychom ho rádi zjedno-
dušili. Ať již snížením počtu operačních programů, nebo velmi pře-
snou definicí jejich zaměření,“ uvedl Kamil Jankovský.

Vyslovil se pro větší koordinaci a provázanost tematických ope-
račních programů a regionálních. Nastavení ROPů není podle něj
dobré a nepřispívá k efektivnímu čerpání strukturálních fondů.
„Do budoucna chceme snížit počet operačních programů. Dneš-
ní systém 24 programů je nepřehledný a těžko se v něm orientu-
je,“ řekl a dodal, že nebude podporovat budoucí model s ROPy.
„Je potřeba, aby byla administrativa jednodušší pro běžného pří-
jemce. Mělo by být pět, šest, maximálně sedm operačních pro-
gramů,“ řekl ministr. Upozornil však, že vládu čekají také jednání
s Asociací krajů a ta budou za na ROPy bojovat. „Doufám také,
že ani každé ministerstvo nebude chtít opět svůj operační pro-

gram. Je to náročné na úředníky a administrativu.“ Diskuse o bu-
doucí implementační struktuře však politiky a odborníky teprve
čeká.

Venkov a strukturální fondy

Ministr Jankovský uvedl, že evropské peníze hrají v podpoře
venkova a zejména menších obcí nezastupitelnou roli. V rámci re-
gionálních operačních programů je poskytována komplexní pod-
pora právě obcím s počtem obyvatel od 500 do 5 000. Na rozvoj
venkova je takto určeno z fondů EU a národních zdrojů téměř
11 miliard Kč. Podle aktuálních dat o čerpání jsou schváleny ke
spolufinancování projekty za více než 9 miliard Kč a příjemcům,
realizátorům těchto projektů, již bylo proplaceno téměř 7 miliard Kč.
Souhrnně za všechny operační programy, jak regionální, tak te-
matické, jsou schváleny projekty v hodnotě 166 miliard Kč, které
budou investovány na území malých obcí, z této částky bylo již té-
měř 99 miliard Kč proplaceno příjemcům.

Výhled do roku 2020

Ministr připomněl, že v období 2007–2013 směřuje do projek-
tů v ČR ze strukturálních fondů 730 miliard korun. Před třemi mě-
síci se podle ministra odhadovalo, že v příštím období bude tato
částka nižší o 10–15 %, avšak nynější odhady nejsou k dispozici.
„Příští období bude každopádně poslední pro evropské fondy u nás
a určitě bude vyžadována vyšší spoluúčast jak žadatelů, tak spolu-
financování ze státního rozpočtu,“ uvedl ministr. Upozornil, že stá-
le větší pozornost musí být věnována užitečnosti a udržitelnosti
projektů, které by řešily nezaměstnanost a nebudovala se pouze
nákladná welness centra a podobné projekty, jejichž údržba si vy-
žádá stovky milionů korun.

Jako příklad nehospodárnosti uvedl Operační program Technic-
ká pomoc, do kterého bylo plánováno velmi mnoho peněz a na-
př. nyní došlo k tomu, že se 1 miliarda rozpustila 400 miliony do
regionálních škol a 600 milionů šlo do bydlení.

Vize venkova: Potřebuje větší prostor
Klíčoví aktéři z MZe, MMR, SPOV a NS MAS debatovali o budoucnosti politiky pro venkov
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Právě oblast bydlení bude podle ministra velmi důležitá pro bu-
doucí období a bude se podporovat bytová kapacita obcí, aby při-
spěla k lepší mobilitě pracovní síly. Doprovodným opatřením mají
být nízkoúročené úvěry. Dalšími souvisejícími oblastmi podpory
mají být komunitní centra či domovy důchodců. Ministr rovněž
uvedl, že v budoucí politice by mělo také dojít k většímu provázá-
ní venkovského osídlení na města a využití potenciálu vesnic pro
města například v oblasti vědy.

Kontrola ROPů

Na dotaz předsedy Spolku ohledně užitečnosti projektů z ROPů
ministr odpověděl, že ne všechno co se postavilo je špatné, ale při-
pustil, že ne vše, co se děje, je v pořádku. Pokud má někdo připo-
mínky k projektům z ROPů, měl by se obrátit na ministerstvo financí,
které kontroluje ROPy. MMR je sice koordinačním orgánem pro
strukturální fondy (a operační programy), ale na Regionální rady,
které řídí ROPy, nemá páku, protože pouze monitoruje čerpání.

Předseda Spolku v závěru glosoval, že města a vesnice by měly
spolupracovat, ale varoval před tím, aby se vesnice přivazovaly na
centra násilně, aby se nakonec nemusely oběsit.

Ministerstvo zemědělství:
Problém s byrokracií, podpora
metody LEADER pro venkov

Rovněž vystoupení náměstka ministra zemědělství Juraje
Chmiela se neslo v duchu nutnosti odstranění zbytečné admini-
strativy a byrokracie, o kterou se nyní snaží ministerstvo zeměděl-

ství. I když podle Chmiela lze v návrhu Evropské komise pro příští
období vysledovat právě nárůst byrokracie.

Chmiel uvedl, že budoucí Program rozvoje venkova musí být ná-
strojem zvýšení konkurenceschopnosti, musí zabránit vylidňování
venkova a zvýšit nabídku pracovních příležitostí. Je potřeba pod-
porovat nové technologie na venkově, lepší ochranu krajiny, k če-
muž mají sloužit greeningové předpisy i příklady správné země-
dělské praxe (GAEC). Chmiel uvedl, že ministerstvo je pro „ozele-
ňování“, ale musí být rozumné.

Budoucí krajíc pro venkov

Z tohoto vějíře nastíněných plánovaných budoucích cílů vyplý-
vá, že i pro příští období bude rozvoj venkova součástí Společné
zemědělské politiky.

Evropská komise plánuje na příští období 282 miliard euro na
přímé platby zemědělcům a 90 miliard euro na rozvoj venkova. Po-
dle Chmiela jsou to rámcová čísla a ještě není určeno jejich rozdě-
lení na jednotlivé státy Evropské unie.

Chmiel uvedl, že DPH zřejmě zůstane nezpůsobilým výdajem,
i když se MZe bude snažit o změnu. Náměstek také zdůraznil,
že bude vyloučena podpora velkým podnikům, ale zůstane pod-
pora malých obcí i metody LEADER. „Metodu LEADER považu-
jeme za vysoce přínosnou. Je velmi žádoucí pro synergii a pro-
vázanost rozvoje venkova,“ řekl Chmiel a dodal, že 60% území
ČR je nyní pokryto regiony MAS. „Pro příští období by bylo efek-
tivní 100% pokrytí venkovského území přes MAS. V roce 2012
proto plánujeme nová školení pro manažery MAS a od polovi-
ny roku 2012 nové opatření III.4.1. pro vznik nových MAS,“ ře-
kl Chmiel.
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Národní programy MMR
a využití místních strategií

Náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba informoval
o plánovaných programech podpory venkova z jeho rezortu. Upo-
zornil, že letos nebyl vyhlášen program hospodářsky slabých re-
gionů, ale v roce 2012 bude o 100 milionů více na rozvoj venko-
va. Zdůraznil, že Program obnovy venkova a podpora soutěže Ves-
nice roku v jejím rámci zůstává prioritou MMR. Rekapituloval pak
letošní počet žádostí a jejich míru podpory. (Informovali jsme po-
drobně ve ZV.) Jeneba zmínil podporu obcí po povodních i pře-
shraniční spolupráci.

„V podpoře venkova chceme vytvářet program pro konkrétní
místa a využívat místní strategie. Chceme vyplnit mezery, nechce-
me vytvářet žádné makro-regionální programy,“ řekl Janeba.

Národní podporu z MMR se snažil uvést do kontextu evropské
politiky ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Josef
Postránecký, který ovšem hned v úvodu řekl, že konkrétní obrysy
budoucí kohezní politiky ještě nejsou jasné. Jasné však podle něj
je, že ČR bude mít výrazně méně peněz a nižší bude i celková pro-
centní podpora projektů. V budoucích operačních programech bu-
de muset být jiná územní dělba, specializace, jasnější odlišnost ná-
rodní a evropské podpory, větší kofinancování apod. „Větší náro-
ky budou kladeny na udržitelnost projektů. Bude muset být větší,
než je 5 let. Budou podporovány strategické investice, které budou
vyžadovat integrovaný přístup a provázání měst a vesnic,“ nazna-
čil Postránecký. „Obce se budou muset přizpůsobit migračním fak-
torům. Dnešní mobilita na venkově je dvakrát rychlejší než před
30–50 lety,“ navázal na dřívější slova ministra k podpoře bydlení.

MMR nyní mapuje rozvojové potřeby obcí do budoucna. Využije
k tomu analýzu, kterou provádí Svaz měst a obcí a vítá i další pod-
klady. „Příští rok by měl být k dispozici první návrh zaměření ope-
račních programů,“ uzavřel Postránecký.

Předseda Spolku Eduard Kavala v závěru bloku MMR konstatoval,
že současná politika měst a radnic se soustředí na vzhledovou stránku

obcí, ne strategicko-ekonomickou, co vlastně města a obce živí. V tom-
to se obce příliš spoléhají na soukromý sektor. „A právě tyto otázky by
měly být vyjasněny pro budoucí evropské podpory,“ řekl Kavala.

Vize 2020: Musíme vnímat, že 90 % jsou
rozpočty z daní, jenom 10 % tvoří dotace!

Třetí blok semináře SPOV byl věnován VIZI venkova 2020, kterou
prezentoval Jiří Krist z Národní sítě MAS ČR. Poziční dokument NS
MAS: Národní strategický plán LEADER 2014+ podporuje i SPOV.

Krist uvedl, že sedm až patnáct tisíc korun z veřejných zdrojů pře-
počtených na občana ČR jde z rozpočtového určení daní a evropské
dotace představují v tomto poměru tisíc až dvanáct set korun na ob-
čana a rok. „Měli bychom proto věnovat 90% debatě o daních a jen
10% dotacím. Nyní je však debata přesně opačná,“ řekl v úvodu Krist.

Poté připomněl, že 2 % současného venkova znamenají práci
v zemědělství, někde ojediněle je to až 10 %, ale 90–95 % lidí pra-
cuje mimo zemědělství. Podpora života na venkově a jeho infra-
struktury, vybavenosti a kulturního dědictví je však ve srovnání
s dotacemi pro zemědělství velmi malá.

Krist uvedl, že NSPL 2014+ má pět prioritních oblastí:

1) Člověk a společnost na venkově – sociální politika, vzdělává-
ní, zdravotnictví

2) Ekonomika venkova – malé a střední podnikání, zemědělství,
pracovní síla

3) Rozvoj území venkova – infrastruktura, vybavenost, bydlení,
plánování

4) Venkovská krajina a přírodní a kulturní dědictví
5) Veřejná správa a efektivní, stabilní a bezpečná společnost

Venkovu je podle Krista třeba pomáhat tak, aby se stal místem
pro konkurenceschopnost, ne skanzenem jako přívažku ekono-
miky. „Venkov musí být inovativní a zároveň tradiční a ojedinělý,
aby kryl záda městům a nevlál jen tak ve větru změn,“ komento-
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val Krist a dodal, že je potřeba podporovat budoucí evropský ven-
kov, ne zlepšovat ten minulý venkov. Zdůraznil, že v nových pro-
jektech je potřeba vnímat jejich UŽITEČNOST, a to v perspektivě ge-
nerací, ne 5 let udržitelnosti dotace.

Budoucí MAS by mohly rozdělovat
100 milionů ročně ze všech programů

Pozici MAS vidí do budoucna tak, že je potřeba rozšířit jejich
akční rádius na regiony do 50 tisíc obyvatel. Vedle 120 aktivních
MAS je potřeba nejen rozšířit jejich území a pokrýt bílá místa v sou-
sedství, ale podpořit dalších 30 regionů MAS. 150 regionů by mě-
lo pokrývat území, kde žije 5 milionů obyvatel (do měst s 25 tisíci
obyvateli). „Tento trend by měl znamenat téměř plošné pokrytí ze-
mě, aby se MAS a jejich kanceláře staly hlavní spolupracující územ-
ní jednotkou pro ministerstva,“ uvedl Krist.

MAS by se tak měly stát horizontálním příjemcem kromě budou-
cího PRV ve všech dalších operačních programech. „MAS by tak moh-
ly během 7 příštích let rozdělovat 100 miliard korun, což by zname-
nalo průměrně okolo 660 milionů pro každou MAS,“ nastiňuje Krist.

Novou spolupráci měst a venkova vidí prostřednictvím obdoby in-
tegrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) /podobně jako města mají
nyní IPRM – integrované plány rozvoje měst/. MAS jako tripartity
místních starostů, podnikatelských svazů a komor a neziskových or-
ganizací by řídily nejen své strategické plány LEADER v Programu roz-
voje venkova jako nyní, ale také IPRÚ ve všech oblastech. (Nynější
ISÚ – integrované strategie území jsou v převážné míře jen formál-
ní dokumenty.) „Na základě těchto strategií by pak spolupracovaly
MAS a velká města v jejich sousedství mimo území MAS na koordi-

naci dalších projektů. Města by v žádném případě nebyla nadřaze-
na venkovu, ale šlo by o partnerské soužití,“ uzavřel Jiří Krist.

Potřeba prosadit LEADER do více sfér

O potřebě prosadit takto nastíněnou VIZI hovořil místopředseda
SPOV Radan Večerka. Zdůraznil, že LEADER se stává politikum, proto-
že jde o oblíbený program v 27 státech EU a chystá se v Chorvatsku.

Večerka uvedl, že v Evropské unii nyní působí 2192 LAG (Local
Action Group), které v letech 2007–2013 rozdělují 5,5 miliardy eu-
ro. Takto investované peníze vyvolaly investice ve veřejné sféře za
13,9 miliard euro a v soukromé sféře za 5 miliard euro.

„Místní akční skupiny v současné době koordinují veřejné zájmy
ve svém území a umím si představit, že do budoucna více doplňují
i veřejnou správu na regionální úrovni,“ nastínil Večerka. Připom-
něl poté veřejné slyšení „LEADER jako nástroj pro místní rozvoj“,
které se uskutečnilo 20. června v Evropském hospodářském a so-
ciálním výboru v Bruselu, zúčastnilo se jej na sto zástupců z celé
Evropy, a nastolilo kurz LEADERu pro příští období. „Míra podpo-
ry pro LEADER je nyní v PRV minimálně 5%, v příštím období by to
mělo být 10-25%,“ uvedl Večerka a upozornil na evropskou kon-
ferenci o LEADERu, která se uskuteční na začátku října v Polsku,
předsednické zemi EU. (Viz také: http://www.leaderafter2013.eu/)

„LEADER musí sloužit k tomu, abychom měli živé obce, aby li-
dé spolupracovali. To je hlavní. Myslím si, že v příštím období to
bude jednoznačně nosný program. Kroky k rozšíření MAS, aby se
stal LEADER plošnou metodou, jdou správným směrem,“ uzavřel
moderátor semináře Eduard Kavala.

Zpracoval Tomáš Šulák

Spolupráce. Prezident Agrární komory Jan Veleba pozdravil účastní-
ky semináře SPOV. Ocenil spolupráci se SPOV a NS MAS a jako důkaz
konkrétního partnerství poděkoval za jejich podporu s nesouhlasem
zastavení podpory bioplynových stanic z PRV. Bioplynové stanice jsou
podle Veleby dobré řešení pro ekonomiku i pořádek v krajině, i když
připustil, že řada aktivit je spekulativních. „Tři miliony tun obilí se vy-
váží z republiky. Ty by mohly baštit naše bioplynky,“ nastínil Veleba.

Stav PRV. Nový ředitel odboru Řídící orgán PRV na ministerstvu ze-
mědělství Josef Tabery prezentoval na semináři Spolku současný
stav implementace programu rozvoje venkova. Uvedl, že vítá jaké-
koliv podněty co a jak udělat lépe. Místopředseda SPOV Radan Ve-
čerka, že PRV se čerpá nejlépe ve srovnání s ostatními operačními
programy, což vyplývá z poslední monitorovací zprávy, a poděko-
val ministerstvu zemědělství za dobrou spolupráci s venkovem.
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Na výstavišti se letos poprvé představila
také Asociace regionálních značek. Zastu-
povala ji řada řemeslníků, kteří značku ma-
jí na svých výrobcích, výstaviště jim věnova-
lo pavilon R3 a také několik venkovních
stánků. Jeden z nich patřil na šest dnů Jiří-
mu Tomancovi z Měrotína na Olomoucku,
který sem přijel prodávat bronzové šperky.

Jak se Vám líbí na Zemi živitelce?
Jsem tady poprvé. A musím říct, de-

chovka, která tady celý den hraje před mým
stánkem, není zrovna moje parketa, ve
svých pětapadesáti letech mám raději big-
beat. A myslím, že podle toho, jaká hudba
je mému srdci blízká a podle toho, jaké v
souvislosti se svým vkusem vyrábím šperky,
přitahuji i určité lidi, zákazníky. A těch tady,
pravda, moc nemám. Moje zákaznice chodí
na trochu jiné akce. Ale zájem o mé výrob-
ky tady lidi taky mají. Teď mě zrovna potě-
šil pán, který si pečlivě mé šperky prohlédl
a pak pochválil – „Něco takového jsem ješ-
tě v životě neviděl,“ řekl mi. A to mě zahřeje
u srdce stejně, jako když si u mě někdo ně-
co koupí.

Kdy jste začal vyrábět bronzové
šperky a co tomu předcházelo?

Jsem vyučený kuchař a kuchaře jsem ta-
ké asi dvacet let dělal. Kromě toho jsem ale
před třiatřiceti lety poprvé na veřejnosti pre-
zentoval svoje šperky, které jsem ve svém
volném čase vyráběl. Bylo to v roce 1978 na
národní přehlídce amatérské výtvarné tvor-

by v Šumperku, která byla finálním kolem
okresních soutěží a konala se jednou za tři
roky. Od té doby jsem tam až do revoluce
každé tři roky předváděl své šperky.

Od kdy se tím „živíte“ a kde všude vás
mohou lidé, kteří by si rádi něco z vašich
krásných šperků koupili, najít?

Částečně to mě a manželku živí asi pat-
náct let. A lidé náš stánek najdou na akcích
jako je Colours of Ostrava, Prázdniny v Telči,
na většině kovářských akcí jako je Hefaiston,
Brtnice apod., na řemeslných jarmarcích, asi
v deseti ateliérech v republice a samozřejmě
odteď i na trzích, které se teď budou konat
pod hlavičkou regionální značky Haná.

Pociťujete nějakou změnu v tom, že
jste nyní nositelem regionální značky
Haná?

Jsem nositelem této značky teprve krát-
ce, tak bych to nerad dopředu nějak hod-
notil. Zatím vidím změnu jen v tom, že opa-
třuji své výrobky nálepkou této značky. Do-
sud jsem neměl žádného zákazníka, který
by si kvůli tomu mé šperky koupil. Ale když
se ptají, odkud jsem, ukážu na logo regio-
nální značky Haná. Chce to čas a ukáže se,
k čemu je dobré mít regionální značku. Pev-
ně tomu věřím, že vzniknou nějaké příleži-
tosti, kdy využijeme vlastnictví této značky.

Jak vnímáte výstavu Země živitelka z po-
hledu člověka, který žije na venkově (od-
hlédneme-li od té dechovky, kterou nemu-
síte :-))?

Určitě je to věc prospěšná. Český venkov
se v minulosti na této výstavě pravděpodob-
ně prezentoval jenom zemědělstvím. Ale
venkov není jen zemědělství. To jsme i my os-
tatní – třeba drobní řemeslníci, kteří v země-
dělství nepracujeme.

Díky za rozhovor. Marie Šuláková

Výběr z prezentace J. Taberyho:

Podrobnější informace k PRV v rubrice Dotační programy.

JAK VYUŽÍT METODY LEADER A STRUKTURY MAS
PRO DOSAHOVÁNÍ NSPL 2014+?
• Kancelář MAS jako základní rozvojová jednotka
• Území 10–100 tis. obyvatel, obce do 25 tis. obyvatel
• MAS jako koncová výkonná jednotka programů
• Rozhodovací a kontrolní úkoly volených orgánů
• Standardizace postupů a procesů
• Akreditace, požadavky na vysokou kvalitu služeb

FINANCOVÁNÍ
• 50 % budoucího PRV do II. pilíře – rozvoje venkova,

tj. asi 40 mld. Kč
• 10–25 % ostatních programů s vazbou na venkov
• celkem 105 mld. Kč pro 57% obyvatel ČR
• projekty do 5 až 10 mil. Kč
• 100 mil. ročně pro každou ze 150 MAS v ČR

Výběr z prezentace J. Krista:

Na Zemi živitelku jsem přijel vlakem prodávat bronzové šperky z Hané

Jiří Tomanec přijel na Zemi živitelku vlakem.
V pětatřicetistupňových vedrech mu bylo
v pohorkách a s batohem na zádech oprav-
du velké horko. „Já su takové hanácké ces-
tovatel. Všude jezdím vlakem. A kromě šper-
ků v něm většinou vozím i stan a spacák,“ ří-
ká s úsměvem pětapadesátiletý výrobce
bronzových šperků.
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Andrea Hradiská (39) žije s manželem,
synem (15) a dcerou (3) pět kilometrů
od Levoče ve vesnici Dlhé Stráže. Bývalá
učitelka na střední škole si dnes libuje,
jak jí zkušenosti s lidmi ve školství po-
mohly nastartovat „kariéru“ v národní
síti slovenských místních akčních sku-
pin. Ta vznikla teprve vloni v listopadu
a sdružuje nyní třináct MAS. Jak se Slo-
vákům daří? Jak se rozbíhá fungování
jejich národní sítě a jaká je vlastně její
předsedkyně Andrea Hradiská? Dozvíte
se z následujícího rozhovoru, který vznikl
v Českých Budějovicích na výstavě Země
živitelka přímo v areálu pavilonu R1,
který již tradičně patřil venkovu.

Jak se vám líbí na Zemi živitelce?
Je tady nádherně.

Po Agrokomplexu v Nitře máte nyní
možnost vidět, jak se prezentují místní
akční skupiny a vůbec organizace za-
stupující venkov u nás.

Ano. Kromě sedmi místních akčních sku-
pin se zde prezentuje i naše oficiální národ-
ní síť, která má na starosti MAS a rozvoj
venkova na Slovensku.

Jak byste porovnala Agrokomplex
a Zemi živitelku?

To moc nejde, celková atmosféra je úpl-
ně jiná. Navíc nemůžu srovnávat současný
ročník Agrokomplexu, kterého jsem se ne-
zúčastnila a který kolegyně hodnotily jako
nesrovnatelně lepší oproti těm minulým…
Proto jde skutečně jen o mé subjektivní po-
rovnávání těchto dvou výstav, když jsem
ovlivněná ještě zážitky z minulého roku. Tady
to vnímám skoro jako dovolenou. Přijeli jsme
si odpočinout a užít si zdejší atmosféru. Mys-
lím, že každá výstava má své kouzlo a vyza-
řování. Země živitelka má bohatší odborný
i kulturní program a mimo jiné také delší ča-
sové rozpětí – vždyť je šestidenní. Vystupuje
zde řada folklorních souborů a celková orga-
nizace živitelky je velice dobrá. Ale jak už jsem
řekla, nehodnotím jako odborník, ale jako
návštěvník, který sem přijel a měl možnost vi-
dět a zažít obě velké výstavy.

Také naše národní síť MAS existuje
déle a má tedy již i lepší zázemí než síť
u vás, naše vznikla už v dubnu 2007 a má
v současnosti 127 členů. Je ale zajíma-
vé, že každý slovenský kraj má alespoň
jednu MAS v národní síti, celkem třináct
místních akčních skupin...

Ano. Říkám vždycky, že Česká republika
je celá pokrytá místními akčními skupinami

Založili jsme národní síť na Slovensku.
Teď chceme spolupracovat s tou českou.

Rozhovor s Andreou Hradiskou,
předsedkyní Národní sítě slovenských MAS

a je jen pár bílých míst, kde nejsou. Napro-
ti tomu na Slovensku je jen pár bílých míst,
kde místní akční skupiny jsou. A s tím po-
krytím krajů máte pravdu, i když to není
úplně rovnovážné, protože například Ban-
ská Bystrica má největší zastoupení – tam se
nejvíce angažují. Prešovský kraj má dvě
MASky a pak jsou kraje, kde jsme rádi, že
vůbec nějaká místní akční skupina v síti je.
Že se vejdou do těch podmínek, které jsme
si vzájemnými dohodami a vznikem stanov

vytvořili. Byl to náročný proces už jen z toho
důvodu, že nejsme zvyklí, aby se 29 skupin
nejprve vyjadřovalo ke stanovám a potom
se přes všechna zastupitelstva schvaloval
vstup. Náročná je i komunikace i odsou-
hlasení. Z mého pohledu je ten systém tro-
chu nepružný. Osobně řeším všechno rych-
leji, ale chápu, že je třeba nechat každému
prostor k tomu, aby se vyjádřil a je to ně-
kdy i měsíc, než se dohodneme. A to je jen
třináct MAS :-).

„Do každé práce, kterou jsem kdy dělala a dělám, dávám celé své srdce.“



Můžete nám počátky vzniku národ-
ní sítě na Slovensku více přiblížit?

Národní síť místních akčních skupin na
Slovensku vznikala dost dramatickým způ-
sobem. Protože spojit nespojitelné je oprav-
du velmi náročné. Nespojitelné říkám pro-
to, že na Slovensku jsme zatím neměli Lea-
der, zatímco vy už jím žijete poměrně
dlouho, měli jste LEADER plus a máte i ná-
rodní Leader. My jsme začínali jakýmsi pi-
lotním projektem přes technickou pomoc
SAPARD jedenácti MAS, které se nějakým
způsobem připravovaly a které nebyly
všechny podpořené přes program Leader.

V čem byl největší problém?
Problém je hlavně v tom, že na Slovensku

jsme všichni tak trochu egoisti – každý kope
sám za sebe. (Ale tak je to asi všude.) Kaž-
dý chce utrhnout kousek toho mála pro se-
be a nepřemýšlí zatím o síťování a budová-
ní partnerství mimo své vlastní území. Takže
to vypadá tak, že si každý hrajeme na svém
písečku. Ale jako plus už vidím to, že se nám
podařilo spojit třináct místních akčních sku-
pin, abychom tak nějakým způsobem hájili
zájmy MAS a snažili se více komunikovat
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka SR a s pôdohospodárskou platob-
nou agentúrou, protože zatím každá MAS
bojovala jen sama za sebe – a tak jejich jed-
notlivé hlasy nebyly moc slyšet. Konečně
jsme tedy pochopili, že půjdeme-li společ-
nou cestu po vzoru Národní sítě MAS ČR,
bude to účinnější a myslím, že to přineslo už
i první plody.

Jak často se scházíte?
Zatím jsme měli jen dvě setkání. První

v dubnu – to byla ustanovující schůze MAS
v Levoči a teď v červenci v Horných Salibách
jsme se sešli podruhé. Na ustanovující schů-
zi jsme přizvali i místní akční skupiny, které
vůbec neplánovaly vstoupit do národní sítě.
Nicméně, chtěli jsme jim vysvětlit, že tato síť
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slovenských MAS nemohla rozběhnout. Tak-
že bylo třeba odstřihnout všechny vzniklé
problémy a hledat cesty a způsob, jak to bu-
de možné. A v podstatě je třeba hledat i tzv.
autoritu, která by kočírovala všechny MAS –
což byl dost velký problém. Ne každý re-
spektuje každého, takže zatím se místní akč-
ní skupiny usnesly na tom, že jejich leaderem
během prvních dvou let bude Levoča (MAS
LEV) a uvidíme, co bude dál.

V čem byste se chtěli podobat České
republice? Co je z Vašeho pohledu u nás
lepší?

Já jsem ekonom, takže z finančního hle-
diska mě zaujal systém financování vaší ná-
rodní sítě, protože vaše členské příspěvky
jsou oprávněným výdajem pro MAS a tudíž
nemáte problém s tím, že když vstoupím
a zaplatím členský příspěvek jsem automa-
ticky členem a nemám problém s vyúčtová-
ním. U nás je problém v tom, že zatím dě-
láme vše na dobrovolné bázi a proto to tak
i vypadá. Jde to velmi pomalu, protože už
těch 200 euro, které jsme dali jako vstupní
členský příspěvek je pro MAS mnoho, když
se jedná o neoprávněný výdaj a obce jsou
v současnosti rozpočtově poddimenzované.
Na Slovensku je už opravdu problém s pro-
placením DPH anebo celkově s přefinanco-
váním projektů a udržitelnosti chodu sa-
motných samospráv obcí. Když řekneme,
že je třeba zaplatit členský příspěvek u ně-
jakého nového sdružení, u kterého ještě ne-
mají představu na co je a zda jim něco při-
nese, tak je to problém – jako všude jinde.
Ale ty příspěvky jsou nejdůležitější a my jsme
rádi, že těch třináct MAS s nimi nemá prob-
lém. Je jasné, že z těchto příspěvků toho
mnoho neuděláme – pokryje to spíše nákla-
dy na prezentace a prvotní propagaci, kterou
bychom chtěli řešit. Ale je hlavně potřeba
rozběhnout komunikaci s řídícími orgány,
protože ta dosud opravdu vázla. Individuál-
ně nelze vyřešit mnoho a potvrzuje se jen, že
stále platí – v jednotě je síla. Takže určitě je
dobře, že se konečně rozběhla komunikace
s ministerstvem pôdohospodárstva podle na-
šich představ – tedy „zdola nahoru“. I když
nevím, jestli opravdu tím správným směrem,
protože programovací období je již nastave-
né a tak je velmi těžké v současnosti něco
měnit. Věříme ale, že bude lépe.

V čem byste mohli být vzorem zase
vy nám? Co je u vás lepší?

A mohu být upřímná (smích)?

Samozřejmě.
My jsme velmi spontánní. A velmi blízcí

jsou nám Poláci, kteří mají stejný naturel
jako my a pak také Moraváci. A už tady
v Českých Budějovicích cítíme, že jsou lidé
více konzervativní a jsem opravdu velmi
upřímná, když řeknu, že jim tady chybí ja-
kási uvolněnost. My jsme lidé, kteří mají na
jazyku to co na srdci. Co řekneme, myslíme

má význam i smysl a že je třeba mezi sebou
komunikovat a společně prosazovat své zá-
jmy. Nevím, zda to padlo na úrodnou půdu,
protože nakonec se v Horných Salibách sta-
la novým členem pouze jedna MAS, ale za-
se je třeba připomenout, že na Slovensku
máme celkem pouze 29 místních akčních
skupin, které jsou podpořené a které získa-
ly statut MAS a finanční prostředky přes
Leader.

Co dobrého vám tato setkání přinesla?
Setkání v Horných Salibách, které už by-

lo blíže k Bratislavě, a tedy i blíže k centrá-
le a k pôdohospodárskej platobnej agentú-
re a ministerstvu pôdohospodárstva, přines-
lo také lepší komunikaci s pracovníky, kteří
jsou kompetentní a zodpovědní za Leader.
Nyní nám již byli opravdu ochotní naslou-
chat a komunikovat s námi. Problém je v
tom, že program Leader je u nás i u vás roz-
běhnutý tak, jak je nastavený – tedy na ob-
dobí let 2007 – 2013. A s tím už se moc dě-
lat přes Brusel nedá. A tak se snažíme naše
nápady i postřehy i z těch zkušeností, které
získáváme z ČR, přenášet do programu ná-
sledujícího plánovacího období. A doufá-
me, že nové programovací období bude lé-
pe nastavené, protože zatímco Česká re-
publika může aplikovat v přístupu Leader
osy 1, 2 i 3, my můžeme pouze osu tři.
Čímž jsme dost okleštění v obsahové i věc-
né rovině a to nehovořím o finanční rovině
a jiných pravidlech, která nejsou z mého od-
borného pohledu zrovna nejlépe stanove-
né.

Jakou roli hrála při vzniku národní sí-
tě na Slovensku česká národní síť?

Iniciátorem vzniku slovenské národní sítě
byl předseda české sítě František Winter. Je
třeba říct, že na Slovensku vznikla ještě jed-
na národní síť, která ovšem (nebudu říkat
důvody a problémy, kvůli kterým nefungo-
vala) způsobila ten problém, že se národní síť
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upřímně, i když se někteří na nás za to zlo-
bí. My rádi prezentujeme, jací jsme, náš na-
turel. A to bychom chtěli podsunout kole-
gům ani ne tak z Moravy jako z Čech.

Jste tedy předsedkyní národní sítě
MAS na Slovensku a zároveň předsed-
kyní MAS LEV– obě organizace sídlí v Le-
voči. Jak jste se dostala k této práci a co
jste dělala před tím?

Do každé práce, kterou jsem kdy dělala
a dělám, dávám celé své srdce, celou duši.
Vnímám ji jako poslání. Vím, že to může
znít jako klišé, ale já to tak opravdu mám.
Pracovala jsem jako učitelka na střední od-
borné škole (dnes SOŠ Majstra Pavla) v Le-
voči ekonomické předměty. Ale způsob, ja-
kým jsem učila, nebyl příliš přijatelný zejmé-
na pro kolegy, kteří zastávají klasické
metody. Hodně mě to však dalo. Naučila
jsem se pracovat s lidmi, aplikovala jsem se
různé metody komunikace jako je brain-
storming, brainwashing, apod… Nevadilo
mně, když si student potřeboval protáh-
nout nohy a dal si je chvíli na stůl. Brala
jsem je jako rovnocenné partnery a byla
jsem jim možná více přítelem než učitelem.
Chtěla jsem je učit to, co budou skutečně
potřebovat v praktickém životě namísto to-
ho, co někdy slepě diktuje teorie.

Byla jste tedy ráda učitelkou?
Byla, ale myslím, že to co dělám v sou-

časnosti, je mému srdci ještě bližší, protože
je to inovativní i tvořivé. Přestože jsem uči-

telka, žena a ekonom – což nejde příliš do-
hromady a je to taková těžká kombinace :-)
– tak Leader je to, co mě naplňuje. A také
můj tým lidí je vynikající – je nás už sedm
v našich kancelářích, kteří se snažíme v na-
šem území o rozvoj neagresivním způso-
bem. Snažíme se i starostům i podnikate-
lům i běžným lidem pomáhat, aby se jim lé-
pe dařilo. A aby nápady a tvořivost lidí
získaly uplatnění. Nevím, jak moc se nám
daří, ale minimálně to, že nás lidé vnímají ja-
ko něco pozitivního je dobré znamení.

Co vás v poslední době nejvíc zahřá-
lo u srdce? – Mám na mysli třeba něja-
ký konkrétní projekt, který se díky vaší
práci podařilo uskutečnit…

To je těžké. Jako se říká, že matka má rá-
da všechny své děti, tak i my máme rádi
všechny své starosty, podnikatele – ač jsou
všelijací, ale povahově každý jiný…, celkově
mám tedy radost, že se nám daří to naše
území posunout společně někam dopředu
a že nás respektují a berou jako určitou or-
ganizaci, kam si mohou přijít postěžovat, vy-
plakat se, poradit, ale kde se chodí také po-
radovat a když to porovnám, že jsme kdysi
dělali akce, kam se nám přihlásili dva nebo
tři, dnes už mají zájem. Například na Zemi ži-
vitelku jsme zorganizovali zájezd, takže v so-
botu sem přijede celý autobus našich členů
– aby viděli, jak to tady vypadá, v čem je to
jiné. Slyšeli jsme, že Země živitelka je jiná, na
vyšší úrovni a to i co se týká návštěvnosti,
prezentací apod., tak aby se přijeli trochu in-

spirovat a nadýchat jiného vzduchu. A věřím,
že získáme inspiraci a přeneseme zážitky i na
naše území a že budeme schopni nějakým
způsobem zužitkovat informace.

Na Leaderfestu v Hradci nad Moravi-
cí v roce 2009 byla MAS LEV jedinou slo-
venskou místní akční skupinou – tehdy
jste oslavovali, když jste byli vybraní –
to byla velká radost, že?

Jsem ředitelkou Centra prvního kontaktu,
které se zabývá poradenstvím pro podnika-
telské subjekty a poradenstvím pro nezamě-
stnané. Později jsme se dostali k pojmu Lea-
der a k iniciativě a přístupu Leader – za vy-
světlení tohoto pojmu vděčím několika
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Z východního Slovenska do Českých Budějovic jeli Slováci zastupující místní akční skupi-
ny sdružující se v národní síti slovenských MAS devět hodin v autě bez klimatizace. Slo-
venky přesto vypadaly v pětatřicetistupňových vedrech nádherně. Na Zemi živitelce se pre-
zentovalo sedm slovenských MAS.



klíčovým osobnostem, protože přístup zdo-
la nahoru i práce s lidmi jsou blízké mému
naturelu. Velmi mě to zaujalo a pak také
dlouho trvalo, než se mně podařilo tyto myš-
lenky prosadit na našem území. Nejprve
museli důvěřovat mně jako člověku a potom
celkově tomu přístupu. Na to jsem trochu
hrdá. Protože jedenatřicet obcí různého po-
litického zaměření a různých ambicí není vů-
bec málo. Nejtěžší to bylo asi z hlediska po-
litického. Když si člověk poctivě odpracuje
svou práci, putuje v území, přesvědčuje lidi,
kteří neví, zda dostanou nebo nedostanou
nějaký balík finančních zdrojů, je to, jako
byste jim stále lhali, že „snad“ to vyjde…
a víme, že politické klima to může změnit –
tehdy se lámal chléb, zda vůbec přežije naše
organizace, která je nezisková. A ono to vy-
šlo a já jsem za to ráda. Nerada vzpomínám
na to, jak jsme prosazovali, že jsme vhodnou
MAS, že jsme schopní. A myslím, že řídící or-
gán a pôdohospodárska platobná agentúra
až nyní přicházejí na to, že některé MASky,
které možná získaly určitý počet bodů a by-
ly podpořené, nejsou ty leaderovské a šlo jim
jen o finanční podporu. Přístup LEADER je
skutečně náročný a jen zdatní lídři, manaže-
ři, koordinátoři dokáží aplikovat v praxi ná-
ročné administrativně – byrokratické procesy.
Leader je však Leaderem teprve používá-li se
nejen hlava, ale hlavně i srdce. Kromě toho
je důležitá pospolitost v kanceláři, ale ná-
sledně i na tom území. Protože tým se pro-
jeví – je to tzv. synergický efekt.

MAS Lev byla jednou z prvních MAS,
které na Slovensku vznikly?

Byly dvě kola výběru MAS. V prvním to
bylo 15 a ve druhém 14 podpořených – tak-
že je nás 29. V prvním kole jsme byli jediná
podpořená MAS na východním Slovensku.
Je vidět rozdíl v tom, že MAS na západním
Slovensku řeší daleko více záležitosti samo-
správy, veřejný sektor, zatímco my se snaží-
me daleko více budovat veřejně soukromé
partnerství.

Jak si představujete další spolupráci
české a slovenské sítě MAS?

Očekávám tak trochu pomoc. Přestože
mám určité zkušenosti i nějaké leaderovské
schopnosti a možná mám i určitou autori-
tu, někdy přesně ani nevím, kam bychom
měli směřovat, pokud jde o to spojenectví.
My víme, co chceme prosadit na úrovni Slo-
venska. Víme, že když něco nefunguje,
chceme to společným úsilím změnit – i když
vím, že se to možná týká spíše nového pro-
gramovacího období. Ale minimálně se
nám snad ještě do té doby podaří zlepšit ko-
munikaci. My bychom od vás potřebovali to
vaše know how. A pro nás je tím know how
a autoritou František Winter. Takže teď pev-
ně věříme tomu, že když nás do toho „na-
močil“, nenechá nás v tom samotné a že
nám nějakým způsobem podá pomocnou
ruku a zkusí nás uvést do evropského pro-
středí, kde on už se pohybuje a kde před-
vádí své umění leaderovství a koordinace
místních akčních skupin. Mým nadáním je
zase udělat z mála hodně anebo z ničeho
něco… Jak se říká – není problém dělat vě-
ci (aktivity) tam, kde jsou peníze. Umění je
dělat „zázraky“ tam, kde peníze nejsou.
Takže se pokusíme nejprve udělat z toho
mála maximum pro nás všechny a uvidíme,
jak se nám bude dařit. Tak nám držte nám
palce :-)!

My budeme!

Rozhovor vedla Marie Šuláková

Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č.162 • 9/2011
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Národní síť MAS využila veletrh Země živitelka k jednání výboru
i tematických pracovních skupin. Tři pracovní skupiny pravidel Lea-
deru, vize a rozšíření a mezinárodní se sešly v pátek před Večerem
venkova, výbor pak jednal v pondělí, kde vyhodnotil výstupy. Měl na
programu aktuální tematiku hodnocení MAS 2011, zapojení do
mezinárodních akcí a budoucnost nepodpořených MAS.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY: VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ

Pracovní skupina mezinárodní spolupráce vypracuje žádost o do-
taci na ministerstvo zahraničních věcí: Leader jako nástroj východ-
ního partnerství. „Mělo by jít o podporu aktivity NS MAS ČR ve
směru východního partnerství, rozpočet bude do 400 000 korun,
podpora akcí do 2-3 zemí, kde budeme šířit naše zkušenosti o Lea-
deru. Plánovány jsou také návštěvy a konzultace u nás: Ukrajina,
Srbsko, Makedonie),“ uvedl předseda PS MS Petr Kulíšek. Žádost
zpracuje PS – Sršeň, Doubnerová, Čárková. Spoluúčast je 30 %. Fi-
nancováno bude v rámci rozpočtu PS na rok 2012, jinak musí být
ujasněno spolufinancování jednotlivých zapojených MAS před pod-
pisem smlouvy.

KONFERENCE V POLSKU

Výbor rovněž vyslechl informaci o konferenci v Polsku:
http://www.leaderafter2013.eu/. Je potřeba vypravit více MAS na
konferenci do Polska ve dnech 3. – 5. 10. 2011 v Koszecine. Zatím
jsou zaregistrováni 3 lidé. Tajemnice NS MAS bude informovat MAS
o důležitosti konference v Polsku.

DISKUZE O HODNOCENÍ 2011

Do diskuze k hodnocení MAS 2011 se zapojili všichni přítomní čle-
nové výboru. Nebyl přijat návrh pí. Seifertové na prohlášení NS MAS,
že MAS nemusí na hodnocení vozit žádné materiály z důvodu kon-
troly v loňském roce, kde byla většina materiálů zkontrolována na mís-
tě. Bylo řečeno, že NS MAS může pouze MZe doporučit stanovisko,
ale nemůže nic nařídit. Výbor přesto přijal následující usnesení:

„NS MAS ČR upozorňuje, že v případě hodnocení došlo ze
strany MZe k některým změnám, které nemusí umožnit kvalitní
hodnocení. Výbor NS MAS vybízí MAS, aby prezentace byly tvo-
řeny dle pravdy a dokladování sporných věci bylo řešeno kon-
trolou na místě.“

Diskuse vyvstala rovněž k bodování otázky č. 55, protože každá
MAS má jiné monitorovací indikátory a některá nemá dokonce žá-
dné. Nedá se měřit bodové hodnocení a mohlo by dojít ke zkresle-
ní. Pracovní skupina Leader proto doporučila tento bod nehodnotit.
(Další informace ve zveřejněném zápise z PS ze dne 26. 8. 2011.)

Jiří Krist upozornil, že není možné, vzhledem ke změnám pravi-
del, v některých SPL plnění monitorovacích indikátorů. Aleš Lahoda
a Petr Sušanka zdůraznili nesprávnost úplného vyloučení, protože
toto souvisí s financováním MAS. Výbor přijal k hodnocení MAS ná-
sledující usnesení:

„Výbor NS MAS ČR doporučuje otázku 55. Přehled monitoro-
vaných indikátorů v SPL nehodnotit dle stávajících podmínek.“

Národní síť řeší rozšíření MAS o bílá místa,
nepodpořené regiony i hodnocení na MZe

Petr Sušanka z MAS Vladař ukazuje mapu České republiky, kde působí nepodpořené MAS (světlá), nebo kde MAS neexistují vůbec (tma-
vá barva).

http://www.leaderafter2013.eu/
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PREZENTACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE

K hodnocení projektů spolupráce bylo vytknuto časové napětí
a únava komise po velkém počtu prezentovaných projektů. Paní
Seifertová kritizovala vyvěšení výsledků schválených projektů spo-
lupráce, které bylo dle jejího názoru bezohledné, netransparentní
a MAS dávají výtku i písemně. Bylo objasněno, že vyvěšení na Ve-
čeru venkova bylo provedeno až po vyvěšení na web SZIF, poté
mohly být zveřejněny. Současně byl kritizován postoj člena komi-
se hodnocení projektů spolupráce za NS MAS ČR, který informo-
val již dříve o výsledcích hodnocení.

PRACOVNÍ SKUPINA LEADER

Předseda komise Jan Florian informoval o rozesílce na MAS
s možností vznesení námitek k pravidlům IV. osy PRV, založení nové
adresy pro zasílání připomínek psleader@nsmascr.cz a nové asis-
tentce PS, kterou je Ing. Markéta Frouzková. Vznesené připomínky
budou zveřejněny se zápisem z PS. Do 12. 9. mohou být zasílány dal-
ší připomínky, které budou 23. 9. projednávány na TPS. „Nechceme
zásadní změny, ale jenom úpravy. Po dohodě s PS Hodnocení se mo-
hou zasílat i připomínky k této problematice,“ uvedl Florian.

NEPODPOŘENÉ MAS

Výbor měl na ZŽ dojednat realizaci podzimního semináře pro
nepodpořené MAS a všech zájemců o vstup a tvorbu MAS. Vzhle-
dem k tomu, že program „Osvojování“ nebude v lednu, ale spíše
bude odsunut až na podzim, navrhl místopředseda Jiří Krist termín
semináře až na začátek roku 2012. „Určitě však bude problema-
tika projednávána na konferenci Venkov 2011,“ dodal.

OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ

Osvojování schopností má obsahově na starosti PS Vize a Roz-
šíření, ale pravidla bude připomínkovat PS LEADER. Do 12. 9. je
možné zasílat připomínky a dne 23. 9. bude přednesen na TPS ná-
vrh na změnu pravidel. Jan Florian informoval, že v novém opatření
III.4.1. má být rozděleno celkem 23,5 milionu korun a program ne-
bude, dle vyjádření řídícího orgánu, dříve než na podzim 2012.

Pracovní skupina Leader připravila tento návrh:
– Žadatelé budou moci být nové MAS, nepodpořené MAS a MAS

rozšířené o více než 40 % území.
– Udržitelnost podpořených MAS musí být 5 let.
– „Osvojená MAS“ musí předložit strategický plán na další pro-

gramovací období.
– Pracovní skupina LEADER doporučuje pro „osvojovanou MAS“

dohled zkušenější MAS a také přiložení seznamu plánovaných
akcí pro veřejnost.

– PS doporučuje rozdělit alokaci mezi všechny žádající rovným
dílem, nebo stejným základem + bonusem dle počtu obyvatel
a rozlohy.

– 100% způsobilé výdaje budou jako v opatření IV.1.1.
– Proplácení bude možné ve třech etapách za rok.
– Realizace projektu se musí uskutečnit do 2 let.
– Pracovní skupina navrhuje limity: 10 % na dodavatele poraden-

ství a studie, minimálně 5 % musí být na stáže do vybraných MAS
a 10 % na aktivity v území pro vyzkoušení výběrové komise.

Předseda NS MAS Winter objasnil vznik PS Osvojování: je nut-
né oslovit nejdříve všechny partnery a poté až vznikne pracovní
skupina na MZe.

PRACOVNÍ SKUPINA VIZE A ROZŠÍŘENÍ

Gestor skupiny Jiří Krist uvedl, že jednání mělo dvě části: disku-
si se zástupci krajských organizací a seznámení se s analýzou p. Su-
šanky. Vznikla sumarizace, jak vypadají bílá místa dle jednotlivých
krajů a pohled krajských zástupců. Například v Moravskoslezském
kraji se jedná o zapojení bílých míst do součastných MAS – probí-
hají jednání se všemi bílými místy. Diskutovalo se složitosti zapoje-
ní krajů a obcí. „Klíčové bude účinkování a diskuze na krajské úrov-

ni. Nedá se řešit do detailu na vrcholné úrovni, ale některé kraje mo-
hou požádat o konzultace na úrovni republiky,“ uvedl Krist. Další
jednání PS VaR bude v předvečer řádné říjnové schůze výboru NS
MAS. Krist vybízí zástupce hlavně středních Čech, Vysočiny a jižní
Moravy o zajištění jak jejich účasti, tak účasti nepodpořených či no-
vě vznikajících MAS. Dle Krista je nutné udělat celostátní semináře
do konce ledna 2012. „Není nutné tlačit na obce, ale seznamovat
je možnostmi a zapojit také neziskové organizace,“ řekl Krist. Jan
Florian doporučuje do konference Venkov 2011 diskutovat na kraj-
ských úrovních, a na konferenci předložit závěry za kraje.

DOTAZNÍK K HODNOCENÍ PRV

Jiřina Karasová (jižní Čechy) upozornila na dotazník rozeslaný
MZe a zpracovaný p. Oldřichem Čepelkou. „Metoda Leader je
dobrá v tom, že známe své území, proto nedoporučuje rozšíření
do měst,“ uvedla Karasová. Předseda Winter upozornil na dobro-
volné vyplnění dotazníku, který je potřebný pro MZe ke středně-
dobému hodnocení PRV.

ORGANIZACE SÍTĚ

Tajemnice NS MAS Olga Špiková informovala, že do konce září
musí být zpracován projekt do programu „Podpora nestátních ne-
ziskových organizací“ MMR. Žádost bude koncipována jako v ro-
ce 2010. Doporučuje se rozšíření i o zařízení kanceláře a provozní
věci. Výbor doporučil podat žádost na MMR o podporu NNO.

O registraci krajských sdružení požádaly MAS Zlínského a Kar-
lovarského kraje. Ze zápisu z jednání vybral TSu

Předseda NS MAS František Winter informoval o činnosti za uply-
nulé období:
3. 8. MZe – jednání o proplacení LeaderFESTu 2011 a pokrytí
Agrokomplexu
4. 8. MZe – jednání o zavedení opatření k podnícení nepodpo-
řených MAS s pp. Sekáčem a Taberym – nové podpůrné opa-
tření pro MAS čeká se na schválení Bruselem, do 20. 9. se se-
jde PS, která bude mít co říct k programu. Monitorovací výbor
opatření schválil. Do pracovní skupiny se musí oslovit všichni
partneři - SPOV, Asociace krajů a další.
5. 8. Olomouc – jednání s pp. Velebou a Kavalou: Agrární ko-
mora požádala o podporu bioplynových stanic. Nové projety ne-
chceme podporovat, ale ohrazujeme se, že zaregistrované pro-
jekty se ukončují úplně. Agrární komora slíbila podporu roz-
počtového určení daní.
17. – 20. 8. Agrokomplex Nitra – některé MAS se prezentova-
ly po celou dobu výstavy (MAS Horní Pomoraví, MAS Šluknov-
sko, MAS Podlipansko). Uskutečnila se schůzka se státním ta-
jemníkem - myšlenka naší VIZE (NSPL 2014+) se mu líbila. Mož-
nost zorganizovat schůzku o spolupráci s pp. Gondovou,
Hradiskou, náměstkem Chmielem, Taberym, Winterem a Kris-
tem v říjnu 2011.
25. 8. – 30. 8. České Budějovice – Země živitelka – prezentace
MAS a NS MAS ČR
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Vedoucí PS LEADER informoval o obsazení pozice asistentky Ing.
Markétou Frouzovou v rámci jejího úvazku u MAS Český Západ –
Místní partnerství. Jejím úkolem je především shromažďovat za-
slané podněty a připravovat podklady pro jednání PS LEADER. Ko-
munikace bude probíhat prostřednictvím nově zřízeného e-mailu
psleader@nsmascr.cz. Její mzdové náklady odpovídající 0,1 úvaz-
ku budou přefakturovávány NS MAS ČR.

PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK K OSE IV.

Na základě e-mailové výzvy ke shromáždění připomínek k Pra-
vidlům Osy IV. a všem souvisejícím dokumentům vč. formulářů ro-
zeslané dne 1. 8. 2011 prostřednictvím tajemnice NS MAS ČR Mgr.
Olgy Špikové jsme do 24. 8. 2011 obdrželi připomínky cca 30 pod-
nětů. Všechny obdržené podněty byly projednány členy PS LEADER,
upřesněny návrhy na úpravu pravidel a připraveny k projednání na
TPS LEADER (viz přehled v Příloze č. 1). Případné další připomínky
je možné zaslat na e-mail psleader@nsmascr.cz do 12. 9. 2011. Na-
vrhovány jsou převážně dílčí změny (úpravy formulací, odstranění ne-
jasností apod.), případně rozšíření podmínek, která se nepodařilo pro-
jednat v předchozích úpravách. Cílem je zachovat konzistenci pravidel.

PROJEDNÁNÍ PŘIPOMÍNEK K HODNOCENÍ MAS 2011

Současně s připomínkami k Pravidlům Osy IV. byly shromážděny
i připomínky k systému Hodnocení MAS 2011, kterých jsme ob-
drželi cca 15. Jednalo se především o návrhy úprav jednotlivých otá-
zek, příp. nabídky odpovědí. PS LEADER se shodla, že tyto podně-
ty budou dále předány s PS Hodnocení a dále projednány s MZe pro
úpravu dotazníku pro následující roky. Pro letošní rok PS LEADER
navrhuje pouze upustit od bodování otázky č. 55 (plnění monito-
rovacích indikátorů SPL) – hodnocené údaje nejsou mezi jednotli-
vými údaji porovnatelné, vzhledem k rozdílnému způsobu nasta-
vení cílových hodnot. PS LEADER zaznamenala také připomínky
k změně způsobu hodnocení MAS (návštěvy 13 různých komisí na
místě x prezentace před jednou centrální komisí), nicméně tuto při-
pomínku spolu s porovnáním negativ i pozitiv obou systémů se roz-
hodla vyhodnotit až po ukončení celého hodnocení.

NÁVRH ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ PRO PŘÍPRAVU OPATŘENÍ
III.4.1. OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ

PS LEADER zpracovala návrh základní kostry pro přípravu opa-
tření III.4.1. Osvojování schopností. Podkladem pro diskusi byla
především strategie LEADER 2014+, která předpokládá pro obdo-
bí 2014–20 100 % pokrytí území ČR činností MAS. Tato vize byla
převzata MZe (viz vystoupení náměstka ministra zemědělství PhDr.
Juraje Chmiela CSc. na semináři SPOV na ZŽ dne 26. 8. 2011). Dal-
ším východiskem byly Čl. 52 a 59 Nařízení 1698/2005 a tzv. Fiche
opatření (Guidance Note E) – viz příloha. Finanční alokace tohoto
opatření je dle rozhodnutí MV EAFRD zajištěna přesunem části ne-
vyčeprané alokace opatření III.3.1. ve výši cca 23,5 mil. Kč. Cílem
jednání PS LEADER bylo připravit základní rámec opatření jako
podklad pro diskusi o změně Programového dokumentu PRV na
nejbližším jednání TPS LEADER. Návrh byl tentýž den představen
členům PS VIZE a bude rozeslán všem členům obou PS a Výboru
NS MAS ČR k připomínkování. Připomínky je možné zasílat na
adresu psleader@nsmascr.cz do 12. 9. 2011. Zpracoval:

Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR, o.s.,
Markéta Frouzová, asistentka PS LEADER, 26. 8. 2011

Jednání se za PS LEADER při NS MAS ČR zúčastnili:
Jaroslav Brzák (OK), Jitka Doubnerová (Lib), Jan Florian (Plz),

Markéta Frouzová (asistentka), Eva Hamplová (Úst), Sylva Heidle-
rová (Plz), Monika Hienlová (JiČ), Ivana Jágriková (KK), Kateřina Ko-
rejtková (Pard), Oto Onderek (MSK), Milan Svoboda (Vys), Petr Su-
šanka (KK), Tomáš Šulák (OK), Bohuslava Zemanová (StČ)

Přílohy:
–Připomínky k pravidlům Osy IV.
–Připomínky k Hodnocení MAS 2011
–Legislativní podklady k opatření III.4.1.
–Základní rámec opatření III.4.1. – návrh PS LEADER

Více informací:
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/statut_odborne_pra

covni_skupiny_vyboru_ns_mas_cr/nsmascr_1314874666.pdf

Pracovní skupina Leader připomínkovala pravidla IV. osy
a navrhla principy nového opatření „osvojování schopností“

Jednání PS Leader v Pavilonu venkova

http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/statut_odborne_pracovni_skupiny_vyboru_ns_mas_cr/nsmascr_1314874666.pdf
http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/statut_odborne_pracovni_skupiny_vyboru_ns_mas_cr/nsmascr_1314874666.pdf
mailto:psleader@nsmascr.cz
mailto:psleader@nsmascr.cz
mailto:psleader@nsmascr.cz
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Prvního zasedání pracovní skupiny NS
MAS Vize a Rozšíření (VaR) v Českých Budě-
jovicích dne 26. 8. 2011 se zúčastnilo 19 zá-
stupců MAS z 8 krajů. V obsáhlé diskusi
všichni přítomní seznámili ostatní se stavem
bílých míst v jejich krajích, možnostech roz-
šíření stávajících MAS a předpokladech pro
vznik nových MAS.

ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT DOBROVOLNÉ

Výchozím materiálem k diskusi byla ba-
kalářská práce studenta, který vyhodnotil
všechny MAS a zkusmo navrhl geografické
pokrytí bílých míst rozšířením MAS nebo vy-
tvořením nových. Většina diskutujících uved-
la, že rozšíření musí jít zespodu a musí být
dobrovolné. K tomu je však zapotřebí, aby
krajské sdružení nebo přímo sousední MAS
vyzvaly sousední obce k zapojení do stáva-
jících MAS nebo vytvořením nové. Prvotní
musí být pro obce, jako základní stavební
jednotky, výzva, kam se chtějí zapojit. Ideální
je, aby se představitelé či manažeři zkuše-
ných MAS stali z pověření např. krajského
sdružení „trenéry“ vzniku nových MAS a po-
máhali také u rozšíření stávajících MAS.

V diskusi ovšem také zazněly možné ná-
mitky a problémy rozšiřování. Rizikem je, že
ve velkém regionu se „přestaneme znát“.
Jiní zase varovali před účelovým spojováním
MAS s velkými městy, které mohou převzít
hlavní roli a vesnice ve svém okolí upozadí.

PŘIDRUŽENÝ ČLEN

Stávající MAS se již v tomto období vět-
šinou rozšiřovat nehodlají, přesto bude pro
ty, které se rozšiřovat chtějí do budoucna
vytvořen institut „přidruženého člena“, což
bude pro zachování kontinuity a informo-

vanosti přistupující člen do nového progra-
movacího období.

Členové komise mají za úkol vyhodnotit
možnosti pokrytí bílých míst v jejich krajích,
a to prostřednictvím setkání krajských sdru-
žení do konce měsíce října. Ostatní kraje,
jejichž zástupci se budějovického jednání
nezúčastnili, budou osloveni přes výbor NS
MAS.

Cílem rozšiřování MAS a zapojení bílých
míst je pokrytí celého území venkova tak,
aby byly vytvořeny univerzální regionální
kanceláře, které by byly co nejblíže obča-
nům a MAS mohly rozdělovat dotace ne-
jen z IV. osy PRV jako nyní, ale například
i z celé budoucí III. osy a dalších operačních
programů.

TSu

Jednání se zúčastnili: Radim Sršeň, Šum-
perský venkov (OK), Jaromír Polášek, Chan-
ce in Nature (Jič), Eva Tarabová, Pomalší
(JiČ), Zuzana Guthová, Sdružení růže (JiČ),
Terezie Daňková, Strakonicko (JiČ), Milo-
slav Oliva, Pošembeří (StČ), Vladimír Haš,
Říčansko (StČ), Oldřich Usvald, Poodří
(MSK), Jaroslava Seifertová, Přemyslovské
střední Čechy, Tomáš Šulák, MAS – Part-
nerství Moštěnka (OK/ZK), Petr Sušanka,
Vladař (KK), Jiřina Karasová, Strakonicko
(JiČ), Jiří Krist, Opavsko (MSK), Markéta
Pošíková, Podlipansko (StČ), Gustav Cha-
rouzek, Královská stezka (Vysočina), Petr
Hienl, Krajina srdce (JiČ/StČ), Jan Florian,
Český západ (Plz), Petr Kulíšek, Nad Orlicí
(KHK), Petr Leber, Rozkvět zahrady jižních
Čech.

Pracovní skupina Vize a rozšíření se poprvé sešla
na jihu Čech, hodnotila možnosti pokrytí území MAS
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Sedm MAS z ČR se zúčastnilo Agrokomplexu v Nitře
Zástupci sedmi MAS z ČR na výstavě Agrokomplex v Nitře. Připomeňme si tuto akci ve fotografiích.
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Místní akční skupiny z celé země prezentovaly třetí srpnový tý-
den na ministerstvu zemědělství v Praze před hodnotitelskou ko-
misí projekty spolupráce, které předložily do opatření IV.2.1. v rám-
ci 13. kola Programu rozvoje venkova.

Státní zemědělský intervenční fond nejprve v administrativní kon-
trole vyřadil osm projektů z celkového počtu 50, aby pak po veřejných
slyšeních podpořil 32 projektů. Deseti projektům udělila hodnotitelská
komise nulový počet bodů v preferenčních kritériích, u kterých musí
projekt obdržet minimálně jeden bod. Tím došlo k porušení kritéria při-
jatelnosti a těmto projektům musela být ukončena administrace.

SZIF dne 26. 8. 2011 obdržel z MZe celkovou částku závaz-
kování opatření IV.2.1. na 13. kolo PRV, na základě které dopo-
ručil ke schválení všech těchto 32 žádostí o dotaci v celkové část-
ce 63 426 707 Kč.

Mezi podpořenými je například devět česko-slovenských pro-
jektů spolupráce s MAS Svornosť, SPIŠ, KRAS, Horný Liptov, Ša-
frán, Požitavie-Širočina, Podpolanie, Malohont a LEV. SZIF

Podrobnosti:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%

2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F2%2F131
4599841855.pdf

MAS prezentovaly spolupráci. SZIF podpořil
32 projektů z 50: devět česko-slovenských

Název projektu celkově projekt za ČR
Partnerské MAS podíl MAS

Programy pro školy 378 000
MAS Region Kunětické hory 198 000
MAS Železnohorský region 180 000

Orlické hory pro všechny 2 279 415
NAD ORLICÍ 656 514
MAS ORLICKO 1 296 939
MAS POHODA venkova 325 962

Venkov – můj domov aneb „Víš, kde žiješ?“ 3 365 555
MAS Boskovicko PLUS 1 255 867
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska 904 815
MAS Partnerství venkova 1 204 873

Kras – naše společné dědictví 1 027 350
MAS Moravský kras 1 027 350
Občianske združenie KRAS

Z Oponíc až na Tolštejn 1 309 320
MAS Šluknovsko 1 309 320
Združenie mikroregionu SVORNOSŤ

Za poklady venkova 3 282 624
MAS Říčansko 1 034 298
MAS Zálabí 710 226
MAS Podlipansko 949 914
MAS KRAJINA SRDCE 588 186
LAG Karhuseutu
LAG Kaunas District

Síťování místních výrobků na Valašsku 1 731 600
MAS Hornolidečska 417 510
MAS Ploština 289 980
MAS Luhačovské Zálesí 263 610
MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko 216 810
MAS Valašsko-Horní Vsacko 290 880
MAS Rožnovsko 252 810
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Název projektu celkově projekt za ČR
Partnerské MAS podíl MAS

Kovářství včera a dnes 3 168 000
MAS Sdružení Růže 675 000
MAS Pomalší 1 350 000
MAS LEADER Loucko 1 143 000

Searching for the Roots of Europe
– International Leader Performing Arts Project
MAS Třešťsko 1 323 910 1 323 910
LAG Mansikka ry

Venkovská tržnice III. 3 434 672
MAS svatého Jana z Nepomuku 372 398
MAS KRAJINA SRDCE 443 268
NAD ORLICÍ 693 184
Podchlumí 461 407
Region Pošembeří 836 372
MAS Lužnice 290 268
MAS VLTAVA 337 775

Oživme společně památky a pověsti 1 239 876
z míst tajemných i kouzelných
MAS Aktivios 408 852
MAS Pošumaví 367 452
MAS sv. Jana z Nepomuku 463 572

Živý venkov – tradice a současnost 4 500 000
LAG Podralsko 1 017 000
MAS Turnovsko 1 215 000
MAS Skleněný Nový Bor 918 000
Otevřené zahrady Jičínska 1 350 000

GEOPARK – POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ 1 692 374
O.p.s. pro Český ráj 880 200
MAS Brána do Českého ráje 179 978
MAS „Přiďte pobejt!“ 632 196
GAL Valle del Crocchio

Vzájemné poznávání tradičních kuchyní 927 468
Slovácka, Valašska, Kopanic a Spíše
MAS Dolní Poolšaví 284 040
Luhačovské Zálesí 208 656
MAS Východní Slovácko 209 196
MAS Bojkovska 225 576
Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ

Dědictví našich předků 2 782 620
Hradecký venkov 1 350 000
Společná CIDLINA 1 171 620
Podchlumí 261 000

Doubravka a Miešek 1 343 700
– 1000 let společné česko-polské historie
MAS Opavsko 1 343 700
STOWARZYSZENIE LGD PŁASKOWYŚ DOBREJ ZIEMI

Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů 1 345 248
MAS Mezi Úpou a Metují 1 345 248
Miestna akčná skupina Horný Liptov

Cesta poznání 3 111 030
Podhůří Železných hor 1 140 012
Královská stezka 832 518
Společnost pro rozvoj Humpolecka 1 138 500

Pivo, chmel, slad – to mám rád! 2 698 893
Rakovnicko 1 349 307
Posázaví 1 349 586

Název projektu celkově
Partnerské MAS podíl MAS projekt za ČR

Jeseníky – od produktů k žážitkům 1 092 078
MAS Horní Pomoraví 701 649
MAS Šumperský venkov 390 429
MAS Šafrán
Občianske združenie pro rozvoj regiónu Spiš

Villages without fences – Otevřené vesnice 1 349 820
Sdružení SPLAV 1 349 820
LAG Pirkan Helmi ry
LAG Kalakukko ry

TRNKOVÁ STEZKA 2 aneb TRNKY, KAM SE PODÍVÁŠ! 983 970
Luhačovské Zálesí 486 180
MAS Vizovicko a Slušovicko 143 010
MAS Ploština 354 780

Spojují nás tradice 1 315 134
Region HANÁ 821 277
BYSTŘIČKA 493 857
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

Moravsko-polské cesty tradic a poznání 2 696 815
MAS Mohelnicko 1 348 200
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 1 348 615
LGD Kraina Dinozaurów

Prácheňsko všemi smysly 2 384 100
LAG STRAKONICKO 944 172
MAS Svazku obcí Blatenska 464 472
MAS Střední Povltaví 171 000
MAS Vodňanská ryba 315 000
MAS Brána Písecka 489 456

Regionální značení místních výrobků a služeb 598 500
– podpora rozvoje regionálního trhu
MAS Regionu Poodří 598 500
Podpoľanie

Na koni po západě Čech 1 444 455
Český Západ – Místní partnerství 752 355
MAS Český les 157 500
MAS Světovina 534 600

Kroje našich krajů 3 375 000
MAS – Partnerství Moštěnka 1 215 000
MAS Podhostýnska 1 215 000
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) 945 000
Miestna akčná skupina MALOHONT

Obnovme prameny střední Moravy 2 517 300
MAS Hříběcí hory 1 347 300
MAS Vizovicko a Slušovicko 1 170 000

Nová energie pro regionální značku 697 500
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) 405 000
MAS – Partnerství Moštěnka 135 000
Uničovsko 85 500
Prostějov venkov 72 000

Po stopách prapředků 2 680 380
MAS Dolní Morava 1 343 340
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko 1 337 040

Kde bolo, tam bolo 1 350 000
Rýmařovsko 1 350 000
Občianske sdruženie MAS LEV, o.z.

Zdroj: SZIF

Z Z č i n n o s t i N S M A S 2 6
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Stanovisko SMS k novele zákona
o rozpočtovém určení daní

Ministerstvo financí předalo do připomínkového řízení návrh no-
vely zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územ-
ním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o
rozpočtovém určení daní, RUD). Cílem uvedeného zákona je zmír-
nění stávajících neodůvodněných rozdílů v příjmech samospráv ze
sdílených daní.

Trvalou prioritou zájmu a činnosti SMS ČR je prosazení systé-
mového a odůvodněného financování obcí a úplné odstranění dis-
kriminace obcí a měst do 150 tis. obyvatel při rozdělování sdílených
daní. Nesystémovost dnešního stavu potvrdily výsledky analýzy fi-
nancování obcí českými vysokými školami, jejíž zpracování pro mi-
nisterstvo financí prosadili členové SMS ČR.

Předsednictvo SMS ČR konstatuje, že aktuální návrh novely zá-
kona není systémovým řešením založeným na analýze práv, po-
vinností a podmínek udržitelného života v obcích a regionech.

I s touto výhradou ale předsednictvo SMS ČR uvedený návrh no-
vely zákona o RUD vítá a podporuje, protože zpracování a předlo-
žení novely vychází ze současné politické situace a respektuje dneš-
ní ekonomické možnosti státního rozpočtu.

Změna zákona o RUD se nerodila lehce a vznikla i díky více než
pětiletému úsilí SMS ČR a jeho členských obcí. K vnitřní konstruk-
ci novely, nastavení kritérií a jejich vah, je jistě možno předložit
množství návrhů na její úpravy. Předsednictvo SMS ČR varuje před
takovými kroky. Zkušeností získané při práci na novele nás utvrzu-
jí v přesvědčení, že předkládání dodatečných návrhů na další kri-
téria, nastavení nových vah nebo další podobné návrhy povedou k
rozmělnění tématu, snížení pravděpodobnosti konečné dohody a
tím šance na přijetí novely. Ojediněle se objevují připomínky, které
na základě negativního výsledku sčítání dopadů novely a ostatních
návrhů zákonů ovlivňujících hospodaření obcí (změny v oblasti
DPH, financování přenesené působnosti, školství atd.) vystupují
proti přijetí novely o RUD. Je ale třeba říci, že mezi uvedenými ná-
vrhy není žádná vazba, že tedy s ohledem na tyto další návrhy je
nutno o to více usilovat o přijetí novely RUD.

Z hlediska členských měst a obcí SMS ČR a komplexního dopa-
du na budoucnost veřejné správy celého území státu je předlože-

ná novela jednoznačně krokem správným směrem. Její přijetí je je-
dinečnou příležitostí k zastavení vylidňování venkovských oblastí,
ke zmírnění diskriminace občanů sídel pod 150 tis. obyvatel,
zmenšení nerovnoměrnosti ve financování obcí a k podstatnému
srovnání možností rozvoje jednotlivých regionů.

Předsednictvo SMS ČR proto se vší naléhavostí vyzývá všechny
představitele samospráv, regionálních organizací a mikroregionů
sdružujících obce a města, představitele politických stran a přede-
vším zákonodárce, poslance a senátory, aby se zasadili o podpo-
ru, přijetí a co nejrychlejší nabytí účinnosti novely, a to v navrho-
vaném znění. Zdroj: www.smscr.cz

Aktuální informace k tématu na:
http://smscr.cz/aktuality.php?id=136

Parametry nové Společné
zemědělské politiky jsou na světě

Komise zahájila vnitřní konzultace o paragrafovém znění nové-
ho návrhu Společné zemědělské reformy. Návrh zveřejní 12. října.
Stručně řečeno, návrh obsahuje „více muziky za méně peněz“. Ve
světle současné ekonomické „kondice“ členských států je to lo-
gický krok, který má ale řadu odpůrců.

V prvním pilíři je navrženo další „zelenání“ Společné zeměděl-
ské politiky. Povinnost zavést například rotaci minimálně tří plodin,
které jsou pěstovány na více jak 5 % podniku je další plnění pod-
mínek nad rámec již zaběhlého „Cross-Compliance“. 5 % půdy do
travnatých „pufrovacích zón – travnatých pásů“, to je další povin-
nost, kterou nařizuje nová varianta SZP. V ČR se toto opatření mů-
že použít k zamezení půdní eroze.

Tyto povinnosti je nutné splnit, jestliže zemědělec chce dostat
dalších 30 % přímých plateb nad základní částku. To znamená, že
základní částka přímých plateb bude ponížena o 30 % a bude vy-
placena pouze za podmínek splnění „greeningu-ozelenění“. Na
členském státu bude kontrola, s tím spojená byrokracie a náklady
na kontrolu.

Dalším návrhem je zastropování – capping. Komise „oprášila“
návrh pana Franze Fischlera z roku 2003. Zastropování bude ve
třech rozmezích:

http://smscr.cz/aktuality.php?id=136
www.smscr.cz
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• od 150 000 do 200 000 tis. Eur snížení o 20 %;
• od 200 000 do 250 000 tis. Eur snížení o 40 %;
• od 250 000 do 300 000 tis. Eur snížení o 70 %.

Platba nad 300 000 eur nebude – 300 000 tis. Eur je strop.
To znamená, že farmářů do 150 000 Eur se „capping netýká“,

ostatní budou kráceni. V přepočtu k dnešnímu (21. 8.) kurzu to
jsou všichni zemědělci, kteří dostávají platbu více jak 3,6 mil Kč.
Tento přístup je kritizován COPA. Úspěšní jsou potrestáni kráce-
ním dotací.

Existuje možnost, že členské státy v oblastech, kde je to nezbyt-
ně nutné pro uchování produkce mohou zemědělcům pomoci ma-
ximálně do výše 10 % platby z národních finančních prostředků.

Komise rovněž navrhla, že historický referenční model skončí
k 1. lednu 2019, tedy staré členské státy si vybojovaly do návrhu
Komise 6-ti leté přechodné období.

Zemědělci budou tedy dostávat dotace za ochranu životního
prostředí. To je posun, který mnozí farmáři napříč Unii obtížně po-
chopí. Dřívější filosofie, že zemědělci dostávají dotace za produk-
ci, se blíží ke svému zániku i přesto, že cena potravin stoupá a mož-
ná snad právě proto. Michal Pospíšil

Zdroj: www.asz.cz

MMR: Chceme vyjednat
co nejvíce peněz pro budoucí
programové období po roce 2013

Klíčový milník pří přípravě ČR na příští programové období Ev-
ropské unie ve středu 31. 8. splnil ministr Kamil Jankovský. Vláda
totiž na svém zasedání odsouhlasila Souhrnný návrh zaměření bu-
doucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České re-
publiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU
po roce 2013.

Účelem materiálu je stanovit hlavní národní rozvojové priority,
na něž budou koncentrovány prostředky evropských fondů po ro-
ce 2013. „Vyjednání co nejvyššího objemu prostředků na podpo-
ru kohezní politiky v budoucím období bude nezbytnou podmín-
kou optimálního využití evropských fondů pro posílení konkuren-
ceschopnosti České republiky. Podobně bude maximální pozornost
věnována vyjednávání legislativního rámce pro čerpání v příštím
programovém období,“ řekl ministr Kamil Jankovský.

Zvolenými a zdůvodněnými rozvojovými prioritami České repu-
bliky jsou:
• Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky;
• Rozvoj páteřní infrastruktury
• Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy
• Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému

péče o zdraví
• Integrovaný rozvoj území

Návrh předložený vládě krystalizoval v dlouhé a podrobné dis-
kuzi s resorty, kraji, zástupci měst a obcí, hospodářskými a sociál-
ními partnery a řadou odborníků. „Hlavním smyslem materiálu je
návrh strategického zaměření kohezní politiky pro programové ob-
dobí 2014–2020 prostřednictvím národních rozvojových priorit.
Vláda po schválení dokumentu uložila MMR ČR úkol priority roz-
pracovat do vymezení budoucích operačních programů. Tento ma-
teriál musíme předložit do dubna 2012,“ řekl Kamil Jankovský.

Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programo-
vém období 2007–13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7 %
z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je po-
dle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní roz-
voje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných
regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti
za účelem harmonického vývoje EU.

Zdroj: www.mmr.cz

Značíme kvalitu – měsíc biopotravin
prezentuje kvalitní potraviny

Jaká jsou pravidla pro ekologické zemědělce a produkci biopo-
travin? Jak se rozvíjí ekologické hospodaření a nabídka jeho pro-
duktů? Co znamená motto letošního Měsíce biopotravin „Značíme
kvalitu“ a co všechno letošní 7. ročník nabízí? Odpovědi přináší tra-
diční akce vyhlašovaná vždy v září ministerstvem zemědělství.

V rámci motta letošního ročníku, které zní „Značíme kvalitu“,
ukážeme, že systém kontrol ekologických zemědělců a biovýrobků
představuje garanci kvality, způsobu pěstování rostlin a chovu zvířat.

„Biopotravinám dává prostor ve svém jídelníčku stále více lidí.
Rozvoji ekologického zemědělství napomáhá ministerstvo země-
dělství především prostřednictvím finanční podpory ekologickým
zemědělcům a výrobcům biopotravin, včetně konkrétních projek-
tů zaměřených na podporu odbytu biopotravin,“ říká ministr ze-
mědělství Ivan Fuksa. „Jde o podporu zavádění biopotravin do škol,
nebo podporu regionálního odbytu biopotravin se zaměřením na
biomléko. Tyto projekty jsou úspěšné a přispívají k tomu, aby ze-
mědělci i spotřebitelé měli dostatek informací o přednostech bio-
potravin, o vysokých standardech kvality, které takové potraviny
musí splňovat, i o tom, kde se dají koupit,“ dodává ministr.

Počet ekologických zemědělců k 25. 8. 2011 přesáhl hranici
4000, nyní registrujeme 4022 ekologických farmářů. Celková vý-
měra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství se blíží 500 000
ha, což představuje 11.40% z celkové výměry zemědělské půdy.
Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, která dosáhla 61 645 ha.
Zvýšila se také výměra vinic v ekologickém zemědělství na součas-
ných 987 ha. Počet výrobců biopotravin dosáhl již 650 provozoven.

Za rok 2010 bylo vyplaceno na dotačním titulu pro ekozemě-
dělce celkem 1,15 miliardy Kč, 80% z této částky hradí EU. V ro-
ce 2010 se začal prosazovat trend farmářských trhů a nákup pří-
mo do farmářů. To dokládá také jejich raketový nástup a také roz-
voj bedýnkových družstev, distribuujících sezónní zeleninu a ovoce
a další výrobky z faremní produkce.

„Zlepšování kvality výrobků je předpokladem k zajištění kon-
kurenceschopnosti agrární produkce na trhu Evropské unie. Záro-
veň je však třeba výchovou i propagací přesvědčit spotřebitele o
výhodách kvalitních potravin produkovaných metodami šetrnější-
mi k životnímu prostředí i k pohodě zvířat a o přednostech potra-
vin s vyšší nutriční hodnotou,“ doplňuje ministr Fuksa.

Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007,
které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtě-
jí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem
ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména
jeho částem o pravidlech označování biopotravin.

Měsíc biopotravin je informativní a osvětová akce Ministerstva
zemědělství ČR, která probíhá letos již posedmé. V měsíci sklizně
a oslavy úrody chce ukázat, že ekologické zemědělství má co na-
bídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na
biofarmách, exkurze do výroby nebo bioparty na farmě. Komplet-
ní seznam všech akcí a další aktuální informace najdete na webo-
vých stránkách www.mesicbiopotravin.cz.

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Ministři zemědělství
rozšířené Visegrádské čtyřky
řešili konkurenci na trhu EU,
a Společnou zemědělskou politiku

České Budějovice na okraj našeho největšího agrosalonu Země
živitelka letos hostily ještě jednu prestižní zemědělskou akci: jed-
nání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky pod patronací
českého předsednictví, rozšířené o zástupce Rumunska, Slovinska

www.mesicbiopotravin.cz
www.mmr.cz
www.asz.cz
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a Bulharska. Tématem jednání byla například otázka národních do-
plňkových plateb, využití biomasy pro energetické účely či společ-
ná zemědělská politika. Výsledkem jednání je deklarace, ve které
zúčastněné země předkládají Evropské komisi společné stanovisko
k zásadám rovného přístupu ke starším a novějším členským ze-
mím a k férové konkurenci na jednotném trhu EU, respektive k to-
mu, jaké v těchto oblastech vidí nedostatky a rezervy. V deklaraci
ministři požadují, aby EK ještě přehodnotila návrhy na omezení
možnosti dorovnání přímých plateb v souvislosti s modulací plateb
v roce 2012, která podle jejich názoru dále podvazuje konkuren-
ceschopnost nových členských států.

Podle závěrů tzv. prověrky funkčnosti SZP (Health Check) z ro-
ku 2009 se v roce 2012 přímé platby ve starých členských státech
EU sníží o 10 % a odečtené částky budou převedeny na rozvoj ven-
kova. Naopak v nových členských státech dochází k postupnému
navyšování úrovně přímých plateb a v roce 2012 dosáhne 90%.

Podle názoru Evropské komise budou tedy v roce 2012 vypláce-
né přímé platby ve starých a nových členských státech vyrovnané. No-
vé země mají omezit národní doplňkové platby, ale při tom nedos-
tanou zmiňovaných 10% na rozvoj venkova. „Evropská komise chce
porušit princip, který fungoval doteď, a novým členským státům ode-
brat možnost dorovnání přímých plateb tzv. top-upy. Namísto toho
chce pro případné dorovnání nastavit strop ve výši 500 Eur na pod-
nik. Možnost podpory českým zemědělcům by se proto snížila o stov-
ky milionů korun. Vnímáme to jako další podvázání konkurences-
chopnosti nových členských států vnějším byrokratickým zásahem,“
vysvětluje podstatu problému ministr zemědělství Ivan Fuksa.

V celé EU stále probíhá diskuze nad optimálním poměrem pro-
dukce pro potravinářské a nepotravinářské využití, přičemž primár-
ním úkolem zemědělství zůstává zajištění dostatku kvalitních potra-
vin. „Mezi ministry zemí Visegrádské čtyřky i jejich kolegy z Rumun-
ska, Slovinska a Bulharska panuje shoda ohledně významu biomasy
v energetice, ovšem zdůrazňují lokální charakter, bez něhož využití
biomasy v praxi ztrácí svůj ekologický i ekonomický přínos, a větší
využití zemědělského odpadu,“ vysvětluje ministr Ivan Fuksa.

Dále ministři projednávali otázku budoucnosti Společné země-
dělské politiky, která patří mezi priority ČR. Příslušné legislativní ná-
vrhy k reformě Společné zemědělské politiky zatím nejsou na sto-
le, ale varianty řešení řady konkrétních otázek již lze předvídat.
„Delegace se shodly, že budoucí SZP musí být spravedlivá, tržně
orientovaná a jednoduchá, bez zbytečné byrokratické zátěže pro
zemědělce i státní správu,“ shrnuje ministr Ivan Fuksa.

Zásadu jednoduchosti a odstranění zbytečné byrokracie ostat-
ně Česko razí dlouhodobě, na domácí i evropské frontě. „Princip
férového přístupu ke všem členským zemím opakujeme na všech
jednáních; konkrétní vyjádření dostalo toto naše diplomatické úsi-
lí v deklaraci proti stropování přímých plateb a v podpoře, kterou
jsme pro dokument dokázali najít. Nutnost mít evropské země-
dělství pružné a konkurenceschopné vůči třetím zemím je mimo
veškerou diskuzi, ve světle ekonomických otřesů posledních měsí-
ců se navíc ukazuje velmi naléhavě,“ dodává ministr Fuksa.

Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe

Hledá se nejlepší starosta!
Již potřetí můžete posílat nominace.

Obyvatelé obcí do 2000 obyvatel mohli již potřetí nominovat
svého starostu či starostku do soutěže „Era Starosta roku“. Do
soutěže budou přijaty nominace odeslané do 5. září 2011. Vítěz
získá nejen prestižní titul, ale také 250 tisíc korun pro svou obec.
Soutěž již potřetí vyhlašují Nadace VIA a Poštovní spořitelna.

Do soutěže své starosty či starostky nominují přímo obyvatelé
obcí. V nominačním formuláři, který je ke stažení na www.nad-
acevia.cz, popisují, jak se jejich obec a život v ní pod vedením sta-
rosty změnila. Soutěž je určena výhradně starostům obcí do 2000

obyvatel, alespoň 20 z nich musí nominaci podpořit svým podpi-
sem. „Uzávěrka pro příjem nominací do třetího ročníku soutěže je
5. září 2011, platí datum poštovního razítka, tzn. ještě 5. září 2011
může být nominace poslána poštou,“ říká Markéta Krausová, pro-
jektová manažerka Nadace VIA.

Nominace, které budu splňovat formální podmínky, posoudí hod-
notící komise a vybere pět kandidátů postupujících do 2. kola. Tě-
chto pět starostů členové komise osobně navštíví, na místě se se-
známí s jejich prací a fungováním obce. „Za dva roky fungování sou-
těže jsme obdrželi celkem 432 nominací, což svědčí o velkém zájmu
lidí ocenit své starosty a poděkovat jim tak za dobře odváděnou prá-
ci. Být ve funkci starosty je určitě složitá a velice náročná práce, kte-
rá bývá navíc často nedoceněná. Touto soutěží se snažíme vyslovit
veřejné uznání za kvalitní práci starostek a starostů malých obcí,“ ří-
ká Lenka Machovcová, manažerka SME Poštovní spořitelny.

Soutěž „Era Starosta roku“ probíhá v rámci programu podpo-
ry projektů zaměřených na komunitní rozvoj, který vyhlašují ČSOB
a Poštovní spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA. Poštovní spoři-
telna je součástí Československé obchodní banky, a. s. Mediální
partnerem soutěže jsou regionální Deníky.

Nadace VIA, Markéta Hlavicová

Sdružení podnikatelů lesního
hospodářství (SPLH): hrozí kolaps
lesnicko-dřevařského sektoru

Sdružení podnikatelů při Agrární
komoře ČR (SPLH) se formou otevře-
ného dopisu obrátilo na předsedu
vlády Petra Nečase. Hlavním důvo-
dem, proč se lesnické firmy obracejí přímo na premiéra, je nezájem
a neochota vést jakýkoli dialog jak ze strany státního podniku Lesy
ČR, tak ze strany jeho zakladatele – ministerstva zemědělství.

V důsledku tohoto nezájmu se podle SPLH problémy dále pro-
hlubují a hrozí kolaps celého lesnického sektoru a navazujícího dře-
vozpracujícího průmyslu, ale i státního podniku.

SPLH přivítalo informaci, že se premiér Petr Nečas bude anga-
žovat v tzv. „sporu o cenu dřeva“ a upozorňuje na to, že zdaleka
nejde jen o spor mezi Lesy ČR a Českým statistickým úřadem. Zmi-
ňované nezveřejnění statistického indexu cen dříví není podle SPLH
příčinou problému, nýbrž jedním z důsledků. Členové SPLH tvoří
rozhodující část smluvních partnerů Lesů ČR a považují se tudíž za
neopominutelnou stranu sporu.

„Lesy ČR údajně žalují ČSÚ kvůli nezveřejnění indexu cen dříví
za I. čtvrtletí 2011 a mluví o „škodě ve výši min. 134 mil. Kč, ale
nehovoří o tom, že samy coby zcela dominantní respondent zkres-
lily cenovou statistiku ve 3. a 4. čtvrtletí 2010, a v důsledku toho
navýšily nabídkové ceny ze zadávacího řízení o 4–5 % oproti sku-
tečnosti v době podávání nabídek. Na základě toho vyúčtovaly
svým smluvním partnerům neoprávněně minimálně o stovky mi-
lionů korun více, než jim smluvní partneři ve skutečnosti v zadá-
vacím řízení nabídli. V důsledku toho se Lesy ČR chlubí rekordní-
mi výsledky hospodaření, zatímco jejich smluvní partneři se potý-
kají s červenými čísly,“ uvádí SPLH v otevřeném dopise premiérovi.

SPLH upozorňuje také na to, že Lesy ČR ignorují výzvy k jed-
nání. A to i přes veřejný slib, který v této věci podle SPLH učinil na
prvním a posledním společném jednání Lesů ČR a lesnických firem
25. dubna 2011 jak první náměstek ministra zemědělství Boček,
tak generální ředitel Sýkora. „Namísto jednání Lesy ČR plní medi-
ální prostor placenou samochválou a jako vrchol podávají ústavní
stížnost na nezávislý Český statistický úřad, jehož zaměstnanci se
za všech okolností a při všech jednáních, kterých se zúčastnili, cho-
vali naprosto profesionálně, nestranně a kompetentně,“ konsta-
tuje se v závěru dopisu SPLH premiérovi.

Zdroj: www.silvarium.cz
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Kampský krajáč: První festival
regionálních značek se
uskuteční v Praze na Kampě

Zajímá Vás, odkud pocházejí výrobky, které si kupujete? Chce-
te podpořit výrobce z vašich regionů, získat originální a praktické
dárky i věci jen tak pro radost a ochutnat místní speciality? Hledá-
te tipy na zajímavé výlety?

Pak navštivte ve dnech 17. a 18. září 2011 první festival regio-
nálních značek, který se koná na náměstíčku Na Kampě v Praze 1!

Hned u Karlova mostu, vždy od 10 hodin najdete:
• jarmark, kde vám sami výrobci předvedou, jak vznikají produk-

ty oceněné některou regionální značkou
• občerstvení s regionálními specialitami
• hudbu, divadlo, zábavu a informace pro celou rodinu

Regionální značky jsou udělovány řemeslným výrobkům, po-
travinářským, zemědělským a přírodním produktům, které pochá-
zejí z vymezeného regionu, jsou šetrné k přírodě a splňují další cer-
tifikační kritéria. Jejich nákupem podpoříte drobné výrobce, které
budete mít možnost i osobně poznat a jejich prostřednictvím se do-
zvědět víc o životě v regionech. Zdroj: ARZ

Středočeši připravují ovocnou stezku

Dvaasedmdesát kilometrů dlouhá ovocná stezka má být vý-
sledkem tzv. projektu spolupráce, který ve Středočeském kraji spo-
lečně realizují MAS Podlipansko a Region Pošembeří. Projekt pod-
pořil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), zprostředkovatel fi-
nanční podpory z Evropských fondů a národních zdrojů. „Cílem
projektu je vznik cyklistické, tematicky zaměřené stezky, propojit
ovocnáře hospodařící na tomto území a rozšířit jejich aktivity smě-
rem k venkovské turistice,“ uvádí se v projektu.

Středočeská ovocná stezka vede regiony Podlipansko a Pošembeří
a po celé trase bude značena cyklistickými informačními směrovkami
s logem projektu. Na obou koncích cesty budou vstupní tabule s in-

formacemi o tematické stezce a mapou celé trasy. Na cyklostezce
dlouhé 72 km bude umístěno 10 zastřešených odpočivadel s lavič-
kami, stolkem a stojany na kolo, infotabule, které turisty provedou
historií i současností ovocnářství v této části kraje. Dále bude na tra-
se instalováno 18 taggů /kódů/ s možností stažení informací o stez-
ce a o zajímavostech regionu do mobilního telefonu. V rámci pro-
jektu bude vytištěn „Průvodce po Středočeské ovocné stezce“, kte-
rý bude shrnovat informace o celé trase a zajímavosti o projektu.

Největším lákadlem nejen pro rodiny s dětmi budou dvě trasy
s interaktivními tabulemi, trasa bude doplněná hracími prvky vy-
robenými z kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů. Při ná-
vštěvě ovocných sadů, mohou výletníci rovněž ochutnat místní pro-
dukty a získat originální razítko s logem stezky.

Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o.p.s.

V Luhačovicích je XIX. mezinárodní
festival dětských folklorních
souborů „PÍSNÍ A TANCEM“

Již devatenáct let se pravidelně sjíždí do Luhačovic počátkem
školního roku děti a mladí lidé z folklorních souborů z různých míst
Čech, Moravy, zemí Evropy a světa na Mezinárodní dětský folklor-
ní festival „Písní a tancem“. Festival vznikl k uctění 400. výročí na-
rození Jana Ámose Komenského a dodnes se nese v duchu jeho
myšlenky přátelství všech národů. Je to jedna z nejkrásnějších fes-
tivalových přehlídek, na které dětské soubory s hrdostí a zaujetím
představují písně a tance svých domovských regionů a zemí, pro-
žívají radost ze vzájemného setkání a veselí při společné zábavě.

V letošním roce se v Luhačovicích sejdou dětské soubory Kamí-
nek ze Žďáru nad Sázavou, Červánek z Hradce Králové, Křenová-
ček z Křenovic u Brna, Vonička z Havířova a místní Malé Zálesí s dět-
skými soubory z Makedonie, Maďarska, slovenským Jadlovčekem
z Margecan, Legnicí z Polska a Dětským tanečním studiem Státní-
ho souboru Ural z Jekatěrinburku. O radost z tance, písniček, me-
lodií a her se s diváky podělí v sobotu a neděli na luhačovickém Lá-

Dožínky. Za krásného slunečného počasí a přítomnosti tisícovek spokojených návštěvníků se v sobotu 20. srpna v Kroměříži usku-
tečnily již páté Dožínky Zlínského kraje. Na návštěvníky dožínek čekal bohatý a pestrý program. Kromě krojovaného průvodu to byla
hudební vystoupení hudebních souborů jak z Valašska, Slovácka i Hané, tak i ze zahraničí. V prostorách kroměřížského zámku probí-
hala prezentace a prodej regionálních potravinářských výrobků. Mimo tradiční vystavovatele zde byli přítomni také včelaři a vinaři.

Zdroj: www.kr-zlinsky.cz

www.kr-zlinsky.cz
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K tradicím festivalu patří také lidový jarmark na Lázeňském ná-
městí, krojový průvod, setkání Ámosů, vítězů a finalistů ankety o nej-
oblíbenějšího učitele a večerní zábava souborů v domě Elektra.

Záštitu nad festivalem převzali předseda vlády ČR Petr Nečas,
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Alena Gaj-
důšková, ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák. Radka Ehrenbergerová,

Folklorní sdružení ČR, prezidentka festivalu

Posázavské kukátko ukáže dětem,
jak se stavěl hrad

Společnost Posázaví o.p.s. vydala
další Posázavské kukátko. Barevný ča-
sopis pro děti s omalovánkami, hádan-
kami a kvízy tentokrát ukáže, jak se
kdysi stavěl hrad. Vyšel v nákladu 5000
kusů a k dostání je v posázavských in-
formačních centrech, na památkách,
u partnerů společnosti Posázaví o.p.s.
nebo přímo v její kanceláři v Benešově.

„O Posázavském kukátku na téma
jak se stavěl hrad, jsme hovořili už před
více než rokem, kdy se připravoval pro-
jekt spolupráce na záchranu hradu Stará Dubá a dalších zřícenin, kte-
ré jsou v Posázaví. Uvažovali jsme tehdy o tom, že bychom dětem
přiblížili, jak vlastně hrady vznikaly, kde se stavěly, jaká řemesla se při
jejich stavbě uplatnila,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bo-
hunka Zemanová. V novém kukátku se poprvé objevila postavička
skřítka Kuka, který čtenáře celým textem provází. Autorem ušatého
skřítka s červenou čepicí na hlavě je kreslíř Petr Hroš. Kuk by se měl
stát průvodcem dalších vydání časopisu, která se připravují. Do kon-
ce září se skřítek „vypraví“ třeba do Ladova kraje a představí tamní
tradice a lidová řemesla. Jaroslava Tůmová

Ocenění Lidová stavba roku
letos poputuje na Slovácko

I v letošním roce Zlínský kraj ocení vlastníky objektů lidové archi-
tektury, kteří příkladně pečují o zachování původní hodnoty staveb,
jež se mnohdy nacházejí v havarijním stavu a reálně hrozí jejich de-
strukce. Ve snaze motivovat majitele těchto budov vyhlašuje Zlínský
kraj již od roku 2008 iniciativu „Lidová stavba“, jejímž cílem je pod-
pořit obnovu chátrajících skvostů lidové architektury a také popu-
larizovat činnost spjatou s touto oblastí památkové péče. Jedná se
o iniciativu v České republice zatím ojedinělou.

„Uznání „Lidová stavba roku za příkladnou obnovu stavby lidové
architektury ve Zlínském kraji bude letos uděleno manželům Mirosla-
vu a Anně Medkovým za stavební obnovu vinohradnické stavby ve
Vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora. Součástí oce-
nění je také finanční odměna ve výši padesát tisíc korun,“ uvedl ná-
městek hejtmana Jindřich Ondruš, zodpovědný za oblast kultury a pa-
mátkové péče. Objekt byl podle něj ve výrazně špatném technickém
stavu, pro záchranu stavby byla nutná bezodkladná rekonstrukce. Té
se majitelé ujali velmi citlivě, s důrazem na autenticitu dochovaných
konstrukcí a detailů. Došlo i na obnovu původní doškové krytiny.

Hodnotící komise letos posuzovala celkem čtyři předložené ná-
vrhy: obnovu stavení čp. 216 a 327 v obci Strání, repliku větrného
mlýna holandského typu v obci Jalubí, obnovu hospodářské stav-
by v obci Rusava a vinohradnickou stavbu ve Vesnické památkové
rezervaci Veletiny – Stará Hora.

Slavnostní předání ocenění „Lidová stavba“ se v prostorách Ba-
ťova mrakodrapu ve Zlíně uskuteční v úterý 20. září 2011.

Zpracovala: Helena Mráčková

zeňském náměstí, Kolonádě a v pátek v Pozlovicích. Účastníky fes-
tivalu budou i vítězové celostátní soutěže Zpěváček 2011, které do-
provodí Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a rovněž
malí tanečníci Mezinárodní tvůrčí dílny.

Společensky významnou událostí celorepublikového významu je
v letošním roce již potřetí spojení festivalu se slavnostním vyhláše-
ním výsledků soutěže Vesnice roku 2011, kterou vypisuje Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst
a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Soutěž Vesnice roku, kte-
rá má povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji své-
ho domova a upozornit širokou veřejnost na význam venkova je při-
rozeným partnerem folklorního festivalu, neboť právě venkov má
největší zásluhu na uchovávání i rozvíjení všech složek naší lidové
kultury. Výsledky soutěže budou zveřejněny v sobotu 10. září v prů-
běhu odpoledního programového bloku festivalu na Lázeňském ná-
městí. Spolupořadatel soutěže Folklorní sdružení ČR volí také obec
s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tra-
dice. K Vesnici roku bude v hale Vincentka instalována výstava.

Folklorní sdružení ČR, Město Luhačovice, Zlínský kraj,
Spolek pro obnovu venkova ČR, Lázně Luhačovice, a. s.,

Městský dům kultury Elektra Luhačovice, SOŠ Luhačovice
a Obec Pozlovice pořádají pod záštitou

předsedy vlády ČR Petra Nečase,
místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Aleny Gajdůškové,

ministra pro místní rozvoj ČR Kamila Jankovského
a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj,

Ministerstvem zemědělství ČR, Svazem měst a obcí ČR,
Hotelem Adamantino Luhačovice

s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
Ministerstva kultury ČR v rámci Dnů tradiční kultury

9.–11. ZÁŘÍ 20119.–11. ZÁŘÍ 2011
XIX. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DĚTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

PÍSNÍ A TANCEMPÍSNÍ A TANCEM
LUHAČOVICE 2011LUHAČOVICE 2011

PROGRAMPROGRAM

Pátek 9. září 2011
10.00 Než přijde pan učitel – koncert zahraničních souborů (Lázeňské náměstí)
15.00 Už jsme tady – koncert souborů z České republiky (Lázeňské náměstí)
17.00 Už jsme tady – koncert zahraničních souborů (Pozlovice)
19.30 Zpívající kolonáda – volná vystoupení dětských souborů

a Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
(Lázeňská kolonáda)

Sobota 10. září 2011
13.30 Roztančená kolonáda – volná vystoupení souborů (náměstí kolem říčky)
14.00 U nás na vsi – komponovaný pořad (Lázeňské náměstí)
16.00 Vesnice roku 2011 – vyhlášení výsledků celostátní soutěže

(Lázeňské náměstí)

Neděle 11. září 2011
09.30 Taneční dílna – vystoupení mezinárodní tvůrčí dílny (Lázeňské náměstí)
13.00 Roztančená ulice – průvod účinkujících (od pošty na Lázeňské náměstí)
14.00 Písní a tancem – přehlídkový pořad všech souborů (Lázeňské náměstí)

DOPROVODNÉ PROGRAMYDOPROVODNÉ PROGRAMY
Jarmark lidových řemesel – sobota a neděle od 9.00 hod. (Lázeňské náměstí)

Účinkují:
1) Zahraniční soubory z Maďarska, Makedonie, Ruska a Slovenska.
2) Soubory z Česka – Červánek (Hradec Králové), Kamínek (Žďár nad Sázavou),
Křenováček (Křenovice u Brna), Malé Zálesí (Luhačovice), Vonička (Havířov).
3) Finalisté celostátní soutěže Zpěváček a účastníci Mezinárodní taneční
tvůrčí dílny.

V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční v sálech kulturních zařízení.
Informace: Folklorní sdružení ČR, tel. 234 621 218, www.folklornisdruzeni.cz

Změna programu vyhrazena.

POSÁZAVSKÉPOSÁZAVSKÉ
KUKÁTKOKUKÁTKO

ANEBANEB JAK SE STAVEL HRADJAK SE STAVEL HRAD
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MAS Nízký Jeseník přináší
návštěvníkům Jeseníků informace
netradičním způsobem

Internetový a mobilní turistický průvod-
ce o zajímavostech na území od Jeseníku
přes Bruntál až po Moravskoberounsko je
v provozu. Místní akční skupina Nízký Je-
seník ukončila projekt umožňující zájem-
cům získávat turistické zajímavosti od Jeseníků až po jejich podhůří
prostřednictvím moderního informačního systému.

Systém RegTIM (regionální turistický informační manažer)
propagující Jeseníky a okolní regiony obsahuje komplexní sou-
bor informací a dat o historických, kulturních a přírodních zají-
mavostech regionu včetně informací o základní turistické infra-
struktuře. Uživatelé si v něm najdou potřebné turistické trasy, cy-
klotrasy, lyžařské trasy a základní objekty služeb cestovního
ruchu.

Nově spuštěný webový portál www.regtim-jeseniky.cz nabízí
veškeré shromážděné informace o regionu. „Informace jsou pre-
zentovány s využitím interaktivního mapového podkladu pro efek-
tivní a účelnou propagaci cestovního ruchu ve vybraném regionu,“
uvedl Pavel Kolář, manažer místní akční skupiny Nízký Jeseník. We-
bový portál doplňuje a částečně nahrazuje standardní prostředky,
jimiž jsou infotabule, kiosky, tištěné prospekty a publikace.

MODERNÍ PREZENTACE REGIONU

Součástí služby je i mobilní průvodce ve formě aplikace pro mo-
bilní telefonní přístroje, který zajišťuje inovativní a moderní způsob
prezentace regionu s využitím shromážděných dat a na základě
nejmodernějších technologií GPS, GPRS. Aplikace je zdarma ke sta-
žení na webovém portálu www.regtim-jeseniky.cz

Kdo tak často a rád nesurfuje po internetu, může se pro bliž-
ší informace obrátit na turistická informační centra v Horním Be-
nešově, Moravském Berouně, či na obecní úřady. Všude tam
s aplikací pomohou. „Komplexní informaci získáte i v kanceláři
MAS Jeseník v Bruntále, na Zámeckém náměstí 4,“ doplnil Pa-
vel Kolář.

Šanci získávají v rámci projektu také ti, kteří by se rádi stali je-
ho součástí, a kteří by rádi do systému nechali nahrát údaje o své
vlastní firmě nebo organizaci. V systému mají možnost poskytovat
zprávy o existujících nebo připravovaných zajímavostech.

„Staňte se i vy součástí tohoto moderního pomocníka,“ vyzval
Kolář.

Co se týká MAS Nízký Jeseník, jejím cílem je aktivizovat subjekty
působící na území mikroregionu a naučit je komunikovat, spolu-
pracovat, plánovat a poté realizovat projekty místního rozvoje, roz-
víjet aktivní místní partnerství. Zdroj: www.denik.cz

Seminář Strategické plánování
pro obce, města a kraje

První podzimní akcí Olomouckého kraje v rámci projektu Pod-
pora rozvoje Olomouckého kraje 2010–2012 bude seminář věno-
vaný problematice strategického plánování. Uskuteční se v pro-
storách kongresového sálu Krajského úřadu dne 22. září 2011 od
8 do 15.30 hodin. Bezplatná vzdělávací akce je určena pro zá-
stupce obcí, měst, mikroregionů a místních akčních skupin má za
cíl seznámit účastníky s využitím strategického pánování v regio-
nálním a územním rozvoji.

Bližší informace o semináři poskytne projektová manažerka Leo-
na Valovičová, tel. 585 508 236 nebo 724 057 295. Přihlášku za-
šlete e-mailem na adresu vzdelani@kr-olomoucky.cz nejpozději tý-
den před konáním semináře.

A A k c e v r e g i o n e c h 3 2

Rekord v sázení stromů
. října 
Plánujete letos vysadit stromy?
Necháte-li výsadbu na . října, můžete se připojit k jedinečnému
pokusu o rekord v sázení stromů. Do sázení se může zapojit
opravdu každý — jednotlivci, skupiny přátel, rodiny, občanská
sdružení a spolky, školy, školky, neziskové organizace, města,
vesnice, farnosti, fi  rmy… Stačí se zaregistrovat, stromy vysadit
a dodržet jednoduchá pravidla registrace rekordu. A je to!

 � Sázení stromů a stromků proběhne 
. října  po celé České republice.

 � Zaregistrovat se můžete do půlnoci . října  na adrese 
strom.zivota@nap.cz. Uveďte jméno kontaktní osoby, její 
e-mail a telefon. Dále informaci o místu, kde výsadba 
proběhne a plánovaný počet vysazených stromů a zapojených 
lidí. Do předmětu zprávy uveďte heslo REKORD.

 � Pravidla pro uznání rekordu obdržíte následně e-mailem.
 � Na www.stromzivota.cz/rekord bude postupně aktualizován 

seznam registrovaných účastníků rekordu.

Kontakt:
Lenka Vodičková
+   
lenka.vodickova@nap.cz
www.stromzivota.cz

Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě
i k sobě navzájem. Pomáhejte s námi!

Partneři Mediální partner

mailto:vzdelani@kr-olomoucky.cz
www.denik.cz
www.regtim-jeseniky.cz
www.regtim-jeseniky.cz
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IPRM? To je komplexní pomoc
městům z evropských fondů

Aktuální Měsíční monitorovací zpráva se ve své speciální kapi-
tole věnuje další z „přesahových“ aktivit financovaných z evrop-
ských fondů. Pod zkratkou IPRM se skrývá Integrovaný plán roz-
voje města, který může sloužit jako výtečná ilustrace, jak může fun-
govat inteligentní, udržitelná a začleňující podpora. MMZ také
nabízí i dva důvody k oslavě – smluvně přislíbeno bylo již více než
500 miliard z celkové alokace a více než polovina této částky je do-
konce již proplacena příjemcům.

„Právě na příkladu IPRM je možné velmi dobře obhájit důleži-
tost a dosah kohezní politiky až k příjemcům, respektive obyvate-
lům měst, která si o tuto formu podpory zažádala,“ konstatuje Da-
niel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. IPRM je soubo-
rem vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které jsou
realizovány ve vymezené části města nebo v rámci tematického
přístupu na celém území města směřujících k dosažení společné-
ho cíle či cílů města. Podporované aktivity jednotlivých IPRM jsou
určeny podle zdrojů financování, to znamená podle příslušné ob-
lasti podpory regionálního OP, nebo podle vymezené oblasti pod-
pory Integrovaného OP.

Konkrétním příkladem může být revitalizace a regenerace Se-
verního sídliště v Mladé Boleslavi, kde za přispění IOP (172 milio-
nů korun) bylo provedeno nejen komplexní zateplení domů včet-
ně výměny oken a balkonových dveří, ale výrazných změn dozna-

lo i okolí tamějších domů. Z peněz EU byly například postaveny cy-
klostezky, vysázena nová zeleň nebo vybudovány zpomalovací pru-
hy na komunikacích. Zdroj: MMR

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 3. srpnu 2011
• 65 958 podaných žádostí o podporu v hodnotě 1 104,3 mld. Kč

(146,4 % alokace NSRR)
• 30 365 Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 503,9 mld. Kč

(66,8 % alokace NSRR)
• 253,2 mld. Kč proplaceno příjemcům (33,6 % alokace NSRR)
• 105,8 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených EK (14 %

alokace NSRR)
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Výběr z prezentace Josefa Taberyho, ředitele odboru ŘO PRV na MZe na Zemi živitelce 2011

Aktuální stav Programu rozvoje venkova
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Kontakty na předsednictvo SPOV
Aktuální k 15. 3. 2011

•
PŘEDSEDA

Mgr. Eduard Kavala
OÚ Bělotín, 753 64 Bělotín 151
tel. 581 612 100, 602 514 347
Veškerou poštu, týkající se SPOV,

posílejte výhradně na adresu
spov@belotin.cz

•
1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ
Ing. Jana Juřenčáková

senátorka PČR
Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

tel. 605 969 058, 577 342 881
jurencakovaj@senat.cz
jana@jurencakova.cz

•
2. MÍSTOPŘEDSEDA
JUDr. Radan Večerka

SPOV Karlovarského kraje
nám. Dr. Milady Horákové č. 2, 360 01

Karlovy Vary
tel.+fax 353 223 611

radan.vecerka@seznam.cz
•

Ing. arch. Jan Florian
Štěpánkova 106, 537 01 Chrudim

tel. 733 607 513
ing.florian@gmail.com

•
Pavel Hroch

398 55 Kovářov 63
tel. 382 594 218

hroch20@quick.cz
•

Miroslav Kovařík
OÚ Modrá, 687 06 Modrá

tel. 572 571 180, 603 251 539
modra@uh.cz

•
Mgr. Petr Kulíšek

517 41 Kostelecké Horky 25
tel. 775 044 201
petr@krajiny.cz

•
Stanislav Rampas
337 01 Ejpovice 61
tel. 724 022 313

strampas@quick.cz
•

František Winter
Na Holbě 491, 788 33 Hanušovice

tel. 602 533 707
f.winter@atlas.cz

•
Členové předsednictva volení orgány kraj-
ských organizací SPOV (§ 8 stanov SPOV):

Ing. Luboš Peterka
Maltézské nám.82, 378 31 Radomyšl

tel. 383 392 255
radomysl@email.cz

•
Jihomoravský kraj

PaedDr. Zdeněk Peša
nám. Míru 20, 979 74 0lešnice
tel. 516463296, 603 816 152

starosta@olesnice.cz
•

Královéhradecký kraj
Martina Berdychová
508 01 Holovousy 39

tel. 493 691 538, 724 164 674
ou@holovousy.cz

Liberecký kraj
Jindřich Kvapil

468 22 Koberovy 140
tel. 483 389 346, 603 980 970

starosta@koberovy.cz
•

Moravskoslezský kraj
Bc. Jan Tomiczek

739 93 Třanovice 250
tel: 558 496 929; 602 857 528

tranovice@iol.cz
•

Olomoucký kraj
Leoš Hannig

790 64 Vápenná
tel. 737 286 377, 584 439 068

leos.hannig@seznam.cz
•

Pardubický kraj
Ing. Jiří Kosel

533 75 Horní Ředice 101
tel. 466 681 966

obec@horniredice.cz
•

Plzeňský kraj
MUDr. Tamara Salcmanová

332 11 Hradec 133
tel. 377 423 630

salcmanova@volny.cz
•

Středočeský kraj
Radomír Hanačík

Horní 74, 267 12 Loděnice-Jánská
tel. 723 787 653

spov.sk@gmail.com
•

Ústecký kraj
Václav Tyl

Na průhonu 270, 413 01 Vědomice
tel. 602 483 423

starosta@vedomice.cz
•

Vysočina
Zdena Švaříčková

Nová 473, 588 22 Luka nad Jihlavou
tel. 731 165 239, 567 219 601
svarickovazdenka@seznam.cz

•
Zlínský kraj

Vojtěch Ryza
756 15 Lidečko 467

tel. 571 447 945, 731 163 586
lidecko@centrum.cz

•
REVIZNÍ KOMISE

Jaroslav Knap
OÚ Mořice, 798 28 Mořice 68

tel. 774 431 136
obec@morice.cz

•
Ing. Ludmila Krušková

Větrovcova 7, 140 00 Praha 4
tel. 603 233 003

kruskova@volny.cz
•

Jana Vaníčková
790 84 Hradec-Nová Ves 111

602 512 544
vanickova.47@seznam.cz

•
REDAKTOR
Tomáš Šulák

751 25 Veselíčko 196
tel. 775 949 142

tomas.sulak@smarv.cz
•

TAJEMNICE
Kateřina Kapková

Rezkova 1675, 753 01 Hranice
tel. 733 327 195

KKapkova@tiscali.cz

www.spov.org

VÝBOR NS MAS ČR
•

PŘEDSEDA
Bc. František Winter

Olomoucký kraj – MAS Horní Pomoraví
f.winter@nsmascr.cz
+420 602 533 707

•
MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

Jan Florian
Plzeňský kraj

MAS Český západ – místní partnerství
j.florian@nsmascr.cz
+420 777 870 202

Ing. Jiří Krist
Moravskoslezský kraj – MAS Opavsko

jiri.krist@ekotoxa.cz
+420 724 790 088
Mgr. Petr Kulíšek

Královéhradecký kraj – MAS NAD ORLICÍ
petr.kulisek@nadorlici.cz

+420 604 201 113
Ing. Jozef Jančo

Jihomoravský kraj – MAS Moravský kras
masmk@seznam.cz
+420 603 268 562

•
ČLENOVÉ VÝBORU

Vladimír Haš
Středočeský kraj – MAS Říčansko

manager@ricansko.eu
+420 774 097 757

PhDr. Petr Sušanka
Karlovarský kraj – MAS Vladař

petr.susanka@valec.cz
+420 608 231 314

Bc. Jiřina Karasová
Jihočeský kraj – MAS Strakonicko

lag.strakonicko@seznam.cz
+420 606 349 724

Jiřina Leinweberová
Pardubický kraj

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
manazer@maspolicsko.cz

+420 773 615 270
Hana Dufková

Ústecký kraj – MAS Západní Krušnohoří
dufkova@oakchomutov.cz

+420 737 177 432
Aleš Lahoda

Zlínský kraj – MAS Hornolidečska
lahoda@mashornolidecska.cz

+420 604 628 026
Mgr. Gustav Charouzek

Vysočina – MAS Královská stezka
kralovska-stezka@centrum.cz

+420 774 489 322
Jindřich Šolc

Liberecký kraj – LAG Podralsko
solc@lagpodralsko.com

+420 775 110 397
•

NÁHRADNÍCI VÝBORU:
Ing. Radim Sršeň

MAS Šumperský venkov
RadimBz@seznam.cz
+420 603 578 141
Ing. Michal Arnošt

MAS sv. Jana z Nepomuku
mas.nepomucko@seznam.cz

+420 602 334 882
Ing. Pavel Kolář
MAS Nízký Jeseník
masnj@seznam.cz
+420 775 295 599

Jana Kuthanová
MAS Hradecký venkov

kuthanova@horineves.cz
+420 724 186 825

Anna Čárková
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

annacarkova@centrum.cz
+420 774 664 698

Ing. Jaromír Polášek
Chance in Nature

jaromirpolasek@centrum.cz
+420 602 531 594
Václav Pošmurný

MAS Posázaví
posmurny@posazavi.com

+420 604 890 190
Miroslav Bouda
MAS Sokolovsko

bouda@mu-brezova.cz
+420 724 180 833

Ing. Bohumir Jasanský
MAS České středohoří

mascs@tiscali.cz
+420 724 134 539

Romana Zemanová
MASiF

romana.zemanova@quick.cz
+420 724 209 706
Ivona Opletalová

MAS Litomyšlsko
mas-lit@seznam.cz
+420 733 705 320
Jaroslava Hájková
MAS Havlíčkův kraj

hajkova@havlickuvkraj.cz
+420 774 420 913

RNDr. Roman Kašpar
MAS Luhačovické Zálesí

luhacovskezalesi@pozlovice.cz
+420 774 230 210

•
KONTROLNÍ KOMISE

PŘEDSEDA
Jindřich Tollinger

MAS Střední Povltaví
tollinger@tollmi.cz
+420 731 603 603

ČLENOVÉ
Mgr. Galina Čermáková

MAS Vyhlídky
agconsult@seznam.cz

+420 724 068 686
Ing. Petr Brandl

MAS Aktivios
pbrandl@volny.cz

+420 721 747 966
Julie Zendulková

MAS Moravská cesta
Julie.zendulkova@moravska-cesta.cz

+420 724 111 510
Petr Pecha

MAS Rýmařovsko
pecha@rymarov.cz
+420 602 521 057

PhDr. Jitka Doubnerová
MASiF

masif@seznam.cz
+420 774 678 033

Jiří Kmoníček
MAS Mezi Úpou a Metují

jiri.kmonicek@centrumrozvoje.cz
+420 607 966 379

Lucie Hlavinková, DiS.
Via rustica

lucie.hlavinkova@viarustica.cz
+420 723 074 105

Ing. Jaroslav Chmelař
MAS Pomalší

jarda.chmelar@volny.cz
+420 602 116 848

TAJEMNICE NS MAS ČR
Mgr. Olga Špiková
MAS Horní Pomoraví

o.spikova@nsmascr.cz
tel. +420 602 832 880

www.nsmascr.cz
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