
�íslo 4              leden 2008 

Informace ze st�edo�eského venkova 

Co se d�je v našem kraji 
Informace z jednání zastupitelstva St�edo-
�eského kraje 
Dne 17.12.2008 jednalo zastupitelstvo St�edo�eského kraje. 
Zastupitelstvo projednalo 70 bod�, nap�.: 

�� Návrh rozpo�tu St�edo�eského kraje na rok 2008 

�� Zálohové financování podílu fond� Evropské unie u akcí 
realizovaných St�edo�eským krajem a spolufinancovaných 
z fond� EU a St�edo�eským krajem v roce 2008 

�� Rozd�lení finan�ních prost�edk� z kapitoly 08 - Programu 
obnovy venkova 

�� Návrh Aktualizace Koncepce environmentálního vzd�lává-
ní, výchovy a osv�ty St�edo�eského kraje v letech 2003 – 
2010 

�� Zapojení St�edo�eského kraje do krajské úrovn� prevence 
kriminality na léta 2008-2011 

�� Zastupitelstvo St�edo�eského kraje schválilo p�edložený 
rozpo�et St�edo�eského kraje na rok 2008 s p�íjmy a výda-
ji ve výši 17 635 937  K�. 

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz 

 

    v tis K� 

SPOV ve St�edo�es-
kém kraji založen  
Dne 26.11.2007 prob�hla 
sch�zka �len� SPOV  St�edo-
�eského kraje, s cílem založit 
krajskou organizaci (KO). Bo-

hužel se nesešla nadpolovi�ní 
v�tšina �len�. Vznikla pracovní 
skupina, která požádala p�ed-
sednictví spolku v souladu se 
stanovy SPOV �R o rozhod-
nutí o vzniku krajské organiza-
ce St�edo�eského kraje.  

Na základ�  této žádosti p�ed-
sednictvo SPOV �R dne 8.1. 
2008 založilo krajskou organi-
zaci SPOV ve St�edo�eském 
kraji se sídlem v obci M�cheni-
ce. Zárove� uložilo p�ípravné-
mu výboru do jednoho m�síce 

svolat �ádnou valnou hromadu 
KO SPOV ve St�edo�eském 
kraji.  P�ípravný výbor KO ná-
sledn�  ur�il, že datum VH 
bude dne 5.2. 2008 v budov� 
krajského ú�adu.    (OM) 

Pozvánka na 

Valnou hromadu�

P�ípravný výbor Krajské organizace Spolku 
pro obnovu venkova St�edo�eského kraje Vás 
zve na  Valnou hromadu, která se uskute�ní v úterý 5. úno-
ra 2008 od 14.00 v prostorách Krajského ú�adu St�edo�es-
kého kraje, Praha – Smíchov, 1.p, místnost �. 1126   

Program 

�� P�ivítání 
�� Volby orgán� VH 
�� P�edstavení stanov 
�� Projednání a schválení stanov 
�� Volby p�edsednictva a dozor�í rady 
�� P�edstavení Cíle KO SPOV 
�� Otázka zapojení �len� SPOV s trvalým bydlišt�m v Praze 

do KO 
�� Diskuze 
�� Návrh na usnesení 
�� Záv�r 

 Srde�n� zve  Ing. Petr Holub 
Starosta obce M�chenice 

P�ihlášky zasílejte na e-mail:  petra.skopcova@cpkp.cz  

 
St�edo�eský kraj - Rozpo�et na rok 2008  

Ukazatel� Schválený roz-
po�et 2007�

Upravený rozpo�et             
k 30. 9. 2007�

Návrh roz-
po�tu 2008�

% 
2008/SR2

007�

% 
2008/UR2

007�

Vlastní p�íjmy� 6 151 948� 6 493 723� 7 125 998� 115,8� 109,7�

P�íjmy ze státního rozpo�tu� 9 237 143� 8 755 958� 7 997 415� 86,6� 91,3�

Financování (úv�r a p�ebytek hosp.r.2007)� 277 443� 604 005� 2 512 524� 905,6� 416,0�

P�íjmy celkem� 15 666 534� 15 853 687�

17 635 
937� 112,6� 111,2�

Výdaje celkem� 15 666 534� 15 853 687� 17 635 112,6� 111,2�

������������ ���

�
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Úlohou euromanaže�� však nebude p�ímé zpracovávání pro-
jektových žádostí ani jejich �ásti �i p�íloh. 

Euromanaže�i ROP budou p�sobit po celém území st�edních 
�ech. Základem pro užší vymezení jejich územní p�sobnosti 
je pokrytí st�edních �ech místními ak�ními skupinami (MAS), 
kterých zde p�sobí 18. 

Euromanaže�i ROP budou v regionech pracovat od 1.2. 2008. 

 
Zdroj: www.nuts2strednicechy.eu  

 
 

St�edo�eský kraj se od úterý zapojil do sy-
tému Czech POINT 
Výpis z obchodního a živnostenské-
ho rejst�íku, katastru nemovitostí a 
od února i z trestního rejst�íku budou 
moci lidé získat také v sídle st�edo-
�eského krajského ú�adu ve Zborov-
ské ulici v Praze 5. Provoz nového kontaktního místa byl slav-
nostn� zahájen v úterý 8. ledna 2008. Hejtman Petr Bendl 
noviná��m �ekl, že systém Czech POINT se kv�li zna�né mí�e 
byrokracie v �esku rodí složit�, p�esto ho lze považovat za 
p�ínos.  

�eský Podací Ov��ovací Informa�ní Národní Terminál, 
Czech POINT je projektem, který by m�l zredukovat p�ílišnou 
byrokracii ve vztahu ob�an – ve�ejná správa. V sou�asnosti 
musí ob�an navštívit n�kolik ú�ad� k vy�ízení jednoho problé-
mu. Czech POINT má sloužit jako asistované místo výkonu 
ve�ejné správy, umož�ující komunikaci se státem prost�ednic-
tvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne ob�an“. 

Cílem projektu Czech POINT je vytvo�it garantovanou službu 
pro komunikaci se státem prost�ednictvím jednoho universální-
ho místa, kde bude možné získat a ov��it data z ve�ejných i 
neve�ejných informa�ních systém�, ú�edn� ov��it dokumenty 
a listiny, p�evést písemné dokumenty do elektronické podoby 
a naopak, získat informace o pr�b�hu správních �ízení ve 
vztahu k ob�anovi a podat podání pro zahájení �ízení správ-
ních orgán�. Jde tedy o maximální využití údaj� ve vlastnictví 
státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na ob�any. 

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz 
 

Foto ze setkání �len� SPOV ve St�edo�eském kraji.  

Vyhlášení výzvy ROP 
Regionální rada regionu soudržnosti 
St�ední �echy rozhodla o vyhlášení 
v po�adí již druhé výzvy ROP k datu 
20. prosince 2007.  

Konkrétn� budou p�ijímány projekty do oblastí:  

P�íjem žádostí do uvedených oblastí podpory byl zahájen 20. 
12. 2007 a bude ukon�en 29. 2. 2008.  

Zdroj: www.nuts2strednicechy.eu 
 

Euromanaže�i ROP 
Za ú�elem posílení schopnosti potenciálních p�íjemc� p�edklá-
dat v dostate�ném množství kvalitní projektové zám�ry a ná-
sledn� tyto projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich 
udržitelnost je v rámci Regionálního opera�ního programu 
st�ední �echy vytvo�ena sí� euromanažer� ROP.  

Náplní práce euromanažera bude zejména: 

�� poskytování informací o možnostech získávání finan�-
ních prost�edk� z ROP st�ední �echy obcím, mikrore-
gion�m, NNO, podnikatelským subjekt�m, ve�ejnosti 
a dalším cílovým skupinám,  

�� poradenský servis pro p�edkladatele a realizátory pro-
jekt�,  

�� ší�ení informací o nabídce vzd�lávání a dalších aktivi-
tách realizovaných ÚRR,  

�� vyhledávání cílových skupin, u kterých je pot�eba zvý-
šit informovanost o možnostech �erpání z ROP ST�,  

�� informování ve�ejnosti o ROP St�ední �echy a zvyšo-
vání publicity tohoto programu. 

�íslo 
výzvy 

Prioritní osa/ 
oblast podpory Termíny 

Alokovaná 
�ástka (K�) 

 2 1. Doprava/ 1.1 
Regionální do-
pravní infrastruk-
tura 

20. 12. 2007 -
 29. 2. 2008 

 116 994 693 

 3 1. Doprava/ 1.2 
Udržitelné formy 
ve�ejné dopravy 

20. 12. 2007 - 
29. 2. 2008 

 190 310 570 

 4 2. Cestovní ruch/ 
2.1. Podnikatel-
ská infrastruktura 
a služby cestov-
ního ruch 

20. 12. 2007 -
 29. 2. 2008 

 202 490 796 

 5 2. Cestovní ruch/ 
2.2 Ve�ejná infra-
struktura a služby 
cestovního ruchu 

20. 12. 2007 -
 29. 2. 2008 

 404 981 566 

 6 2. Cestovní ruch/ 
2.3  Propagace a 
�ízení turistických 
destinací St�edo-
�eského kraje 

20. 12. 2007 -
 29. 2. 2008 

 32 938 358 
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Fond dopravn� bezpe�nostních opat�ení 
Fond dopravn� bezpe�nostních opat�ení na silnicích St�edo-
�eského kraje slouží k financování akcí, které p�isp�jí k projek-
tové p�íprav� a dopravn� organiza�ním opat�ením snižujících 
dopravní nehodovost a rozší�ení bezpe�nosti ob�an� na po-
zemních komunikacích St�edo�eského kraje. Práv� probíhá 
aktuální výzva ukon�ená 31.3. 2008. 

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz 

�

Preventivní programy realizované školami 
a školskými za�ízeními na rok 2008 
�St�edo�eský kraj vyhlašuje grantové �ízení Program I - Pre-
ventivní programy realizované školami a školskými za�ízeními 
na rok 2008. Vyhlášení programu i  zásady grantového �ízení 
Programu I, stejn� jako vyhlášení zahájení grantového �ízení 
naleznete  na stránkách krajského ú�adu.  

Zdroj: www.kr-stredocesky.cz�

�

Dotace pro NNO 
Kompletní informace o poskytování dotací NNO v roce 2008 
jsou zve�ejn�ny. Finální verze každoro�n� p�ipravované publi-
kace Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým 
organizacím v roce 2008 z vybraných ve�ejných rozpo�t� a 
grantové programy nadací - p�íjemc� p�ísp�vku z Nada�ního 
investi�ního fondu zve�ejnil na webu vlády sekretariát Rady 
vlády pro nestátní neziskové organizace. 
 

Zdroj: www.vlada.cz 

�

Sociální služby 
Ministerstvo práce a sociálních v�cí �R, odbor sociálních slu-
žeb vyhlašuje pro rok 2008 výb�rové dota�ní �ízení 
k poskytnutí dotace ze státního rozpo�tu na rok 2008 pro práv-
nické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby 
(poskytovatelé sociálních služeb). Dotaci ze státního rozpo�tu 
lze poskytnout pouze na financování základních druh� a forem 
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními �innostmi 
p�i poskytování sociálních služeb pro p�íslušný druh sociální 
služby.  

Zdroj: www.mpsv.cz 
 

 

Granty a dotace 
Finan�ní mechanizmus EHP/Norsko 
Ministerstvo financí/Centrum pro zahrani�ní pomoc - Národní 
kontaktní místo pro Finan�ní mechanismus EHP a Finan�ní 
mechanismus Norska vyhlásilo dne 26. listopadu 2007 t�etí 
výzvu k p�edkládání žádostí o grant pro kompletní individuální 
projekty a programy z Finan�ních mechanism� EHP/Norska. 

Žádosti o grant mohou být p�edkládány v prioritních oblastech:  
 

Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EUR, 
maximální výše není oficiáln� stanovena. Doba implementace 
projektu nesmí p�esáhnout 24 m�síc�. 

Žádosti s místem realizace ve St�edo�eském kraji bude možné 
p�edkládat do pátku 29. 2. 2008 do 14:00 hod. na kontaktní 
místo St�edo�eského kraje. 

Zdroj: http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/ 

Prioritní oblasti� Zam��ené priority�

 1 Uchování evrop-
ského kulturního 
d�dictví 

1.1. Ochrana a obnova nemovitého 
kulturního d�dictví 
1.2. Zlepšení pé�e a ochrana movité-
ho kulturního d�dictví�

  

  

  

  

2 Ochrana životního 
prost�edí 

2.1. Monitorovací systémy v regionech 
a systémy pro následné využívání 
výsledk� monitorování  
2.2. Environmentální vzd�lávání pro 
ve�ejnou správu zam��ené na odpa-
dové hospodá�ství, podporu bio paliv 
a alternativních zdroj� energie jako 
vedlejších zdroj� energie na místní 
úrovni s cílem redukce skleníkových 
plyn� v �eské republice 
 2.3. Snížení poklesu biodiverzity a 
ochrana nedot�ených biotop��

3 Rozvoj lidských 
zdroj� 

3.1. Modernizace a vybavení jeslí, 
školek, škol, školních vzd�lávacích 
center, d�tských domov��

4 Zdravotnictví a 
pé�e o dít� 

4.1. Prevence p�enosných nemocí 
4.2. Programy podpory d�tí se speci-
fickými problémy�

5 Podpora udržitel-
ného rozvoje 

5.1. Pomoc p�i prosazování a imple-
mentaci Strategií udržitelného rozvoje 
na místní a regionální úrovni�

7* Implementace 
Schengenského 

acquis, posilování 
justice 

7.1. Policejní práce jako ve�ejná služ-
ba 
7.2. Spln�ní schengenských acquis u 
regionálních letiš� 
7.3. Posílení vzd�lávacího systému v 
sektoru spravedlnosti 
7.4. Programy boje proti korupci, orga-
nizovanému zlo�inu a nezákonnému 
obchodování s drogami a lidmi�
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�íslo 4/07. Elektronický zpravodaj pro �leny SPOV ve 
St�edo�eském kraji. Vychází p�ibližn� jednou za dva 
m�síce. Zlom: Ond�ej Marek. Redakce: Ond�ej Marek, 
Ján Polák CpKP st�ední �echy, email: stred-
ni.cechy@cpkp.cz, adresa: Na Václavce 46, Praha 5 
150 00 Praha 5, telefon: 777 793 737.  
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Regiontour 2008 za ú�asti SPOV �R. 
V záv�ru listopadu 2007 byla p�edb�žn� dohodnuta spole�ná 
prezentace Spolku pro obnovu venkova �R (dále jen Spolku) 
a Folklorního ob�anského sdružení (dále jen FOS) na výstav� 
Regiontour 2008, která se konala ve dnech 10. – 13.1. 2007 
v Brn�. Spole�nou aktivitu dohodli p�edsedové obou organiza-
cí Mgr. Kavala a pan Pšenica. Spolek využil nabídky jednoho 
informa�ního pultu, dále možnosti prezentace na cca 6 m2 a 
navíc spole�ného zázemí stánku. 

Ve st�edu 9.1.2008 jsme na výstavišti v Brn� v pavilonu 
ve stánku 02 nainstalovali naše propaga�ní postery. Ráno 
10.1.2008 byla výstava zahájena. Na stánek jsme dovezli pro-
paga�ní materiály SPOV �R – náš leták, knihy 10 a 15 let 
obnovy venkova, Obnova  venkova Zlínského kraje a Obnova 
vesnic Kloboucka. Letáky byly umíst�ny na pultu pro širokou 
ve�ejnost. Knihy byly darovány jen zájemc� ze strany odborné 
ve�ejnosti a do knihoven. 

Na pultu stánku byly také nabízeny propaga�ní letáky Jiho�es-
ké, Královehradecké, Olomoucké a Moravskoslezské krajské 
organizace. Byla velká poptávka po propaga�ním materiálu 
Jihomoravské krajské organizace. 

Informa�ní brožury o sout�ži Vesnice roku z jednotlivých kraj� 
byly prakticky rozebrány. 

Pro naši další prezenta�ní akci v srpnu na Zemi živitelce 
v �eských Bud�jovicích z�stala jen malá �ást komplexn� 
zpracovaných brožur obcí Liptál o sout�ž vesnice roku 2006. 

Prezentace Spolku se setkala s p�ekvapiv� velkým zájmem o 
naši �innost jak ze strany odborných ú�astník� ve �tvrtek a 
pátek, tak ze strany ve�ejnosti v sobotu a ned�li. Spojení 
s FOS na této výstav� je výbornou cestou k prezentaci našich 
cíl� a aktivit. 

D�kujeme panu Pšenicovi, vedení FOS a jednotlivým pracov-
ník�m FOS za dobrou spolupráci na Regiontour 2008. 

Ing. Marcela Harnová  

Okénko eurospeaku 
RIA 

RIA (z anglického Regulatory Impact Assessment) - hodnoce-
ní dopad� regulace. Proces, ve kterém se analyzují možné 
dopady nových právních p�edpis� na spole�nost (ekonomika, 
hospodá�ství, sociální oblast a životní prost�edí). Právní normy 
a strategické dokumenty by se m�ly p�ijímat jen po d�kladném 
zhodnocení jejich p�edpokládaných dopad�. V rámci hodnoce-
ní dopad� se musí posuzovat všechny p�ímé a nep�ímé dopa-
dy, alternativní �ešení, varianty, ekonomická efektivita (výše 
náklad� a p�ínos�).  

Neodd�litelnou sou�ástí procesu RIA je zapojení ve�ejnosti a 
odborník� do p�ípravy právních p�edpis�.  

Polák 

Zajímavý web 
http://www.cpkp.cz/projekty-benchmarkingvenkova 

V rámci programu sm��ující k  hledání 
nových cest odstra�ování regionálních 
disparit (nerovností �i rozdílností) Minis-
terstva pro místní rozvoj, CpKP st�ední 
�echy s dalšími partnery realizuje vý-
zkumný projekt Benchmarking venkova. 
Tento projekt si klade za cíl vytvo�it 

nástroj pro manažery rozvoje region�, jenž by jim jednodu-
chým a efektivním zp�sobem pomáhal m��it efektivnost  ma-
nagementu území. Jednoduše �e�eno nástroj, který má uká-
zat, jak se da�í rozvíjet p�íslušný region.  

Projekt se zam��uje na  management mikroregion� a MAS.  
Cílem je navrhnout a vyzkoušet sadu indikátor�, které by moh-
ly pom��ovat úsp�šnost managementu r�zných mikroregion� 
a MAS.  

Projekt za�al v roce 2007 a má první  analytické výstupy.   
Prob�hlo obsáhlé dotazníkové šet�ení a na této stránce se 
m�žete  seznámit  s jeho výsledky. Zárove� ve St�edo�eském 
kraji hledáme n�kolik mikroregion�, které by m�li zájem podí-
let se na tomto výzkumu blíže a stát se pilotními regiony, kde 
budou za asistence projektového týmu testovány indikátory 
úsp�šnosti managementu mikroregionu.  

OM 

R�zné … 
Jak se zapojit do p�ípravy (nejen) zákon� �
Od 1. listopadu 2007 je sou�ástí legislativního procesu RIA. 
Jde o nový komplexní zp�sob hodnocení dopad� regulace. 
Ob�an�m, nevládním organizacím a jiným zájemc�m se tak 
nov� otevírá možnost ú�astnit se p�ípravy právních p�edpis�. 
Po�izovatelé zákon� budou konzultovat jejich návrhy nejen se 
stávajícími p�ipomínkovými místy, ale budou muset brát v po-
taz také postoje široké ve�ejnosti. 

 Aktivní ú�ast na legislativním procesu dává ve�ejnosti mož-
nost podílet se na obsahu zákon� a ovliv�ovat jej. 

Zdroj: www.zelenykruh.cz/ 

 

Sout�ž o nejlepší internetové  stránky obce 

Sdružení Zlatý erb zahájilo jubilejní 10. ro�ník sout�že  o nej-
lepší webové stránky a elektronické služby m�st a obcí �eské 
republiky. 

Zdroj: http://zlatyerb.obce.cz 

 


