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St�edo�eský kraj poskytne dotace na �innost 
Místních ak�ních skupin v roce 2008 

Rada kraje na svém jednání dne 19. b�ezna 2008 od-
souhlasila poskytnutí dotací Místním ak�ním skupinám 
ve St�edo�eském kraji na zajišt�ní jejich �innosti a jejich 
spolupráce s Krajským ú�adem St�edo�eského kraje 
v roce 2008 ve výši 3.759.199 K�.  
Od data vyhlášení výzvy v lednu letošního roku kraj ob-
držel celkem 21 žádostí Místních ak�ních skupin, 
z nichž 18 odpovídá schváleným Zásadám. 
Místní ak�ní skupiny (MAS) se stávají velmi d�ležitými 
aktéry rozvoje venkova. P�ipravily nebo inspirovaly již 
celou �adu rozvojových projekt� financovaných i 
z evropských prost�edk�. Jedná se o partnerství ne-
ziskového, podnikatelského a ve�ejného sektoru p�sobí-
cího na vymezeném území s cílem aktivovat „zezdola“ 
potenciál oblasti a p�ispívat k jejímu rozvoji. MAS by se 
díky své znalosti místního a díky své zkušenosti 
s p�ípravou a realizací rozvojových program� m�ly stát 
trvalými partnery pro St�edo�eský kraj p�i napl�ování 
Programu rozvoje územního obvodu St�edo�eského 
kraje.  
Celkem MAS obsluhují území, na kterém žije cca 
760 000 obyvatel, tedy cca 65 % obyvatel St�edo�eské-
ho kraje. Podle pravidel metody LEADER mohou MAS 
obsluhovat obce a m�sta nejvýše s 25 000 obyvateli. Ve 
St�edo�eském kraji by tak mohly zast�ešit území, kde 
žije cca 85 % obyvatel.  
 

Zdroj:  www.kr-stredocesky.cz 

 

První  kr��ky krajské 
organizace SPOV 
 
V únoru tohoto roku byl proces 
vzniku krajské organizace 
SPOV ve St�edo�eském kraji b 

po všech formálních stránkách 
dokon�en. Do jejího �ela bylo 
zvoleno sedmi�lenné p�edsed-
nictvo. P�edsedou byl zvolen 
pan Radomír  Hana�ík.  

Jedno z prvních témat, kterým 
se  krajská organizace zabýva-

la, byla Sout�ž vesnice roku ve 
st�edo�eském kraji. Zástupce 
st�edo�eské krajské organiza-
ce  se podobn� jako v  krajích 
stal �lenem poroty.  Další uva-
žování  p�edsednictva KO 
SPOV SK sm��ovalo k hledání 

zdroj� pro �innost spolku ve 
st�edních �echách, proto byl 
podán drobn�jší projekt na 
výzvu POV. V podobných akti-
vitách bude p�edsednictvo 
pokra�ovat i do budoucna. 
Snad  úsp�šn�.  (OM) 

 

Zprávy ze spolku  
Na 29. Dni malých obcí, které organi-
zuje firma Triáda s.r.o., konaném  dne 
4. b�ezna 2008 v Praze a 11.b�ezna 
2008 ve Vyškov� byla vyhlášena sou-
t�ž Vesnice roku 2008. Vyhlašovateli 
sout�že jsou Spolek pro obnovu ven-
kova �R (dále jen Spolek), Svaz m�st a obcí �R, Minis-
terstvo pro místní rozvoj �R a Ministerstvo zem�d�lství 
�R. Spolupracujícími ú�ady a organizacemi jsou kance-
lá� prezidenta �R, Ministerstvo životního prost�edí �R, 
Ministerstvo kultury �R, Spole�nost pro zahradní a kraji-
ná�skou tvorbu, Svaz knihovník� a informa�ních pracov-
ník� �R, Folklorní sdružení �R. Samostatn� Spolek 
požádal všechny krajské hejtmany o záštitu nad krajský-
mi koly sout�že.  

Lo�ský ro�ník sout�že provázely velké diskuse o mož-
nosti ú�asti m�stys� a malých m�st. Tento problém byl 
p�ekonán a letos se  mohou zú�astnit sout�že všechny 
obce  venkovského charakteru,které mají maximáln� 
5250 obyvatel. Uvedený po�et obyvatel byl získán 
z údaj� �eského statistického ú�adu, kdy obec Petrovi-
ce u Karviné (která nemá statut m�styse ani m�sta) je 
nejv�tší obcí v �R a má 5211 obyvatel. P�ípravná komi-
se zaokrouhlila po�et na 5250 obyvatel. Je zpracová-
na valorizace ocen�ní  sout�že. 

Zájemci o ú�ast v SVR 2008 najdou podrobné Podmín-
ky sout�že Vesnice roku 2008, Charakteristiku p�edm�-
tu SVR 2008 a p�ihlášku do sout�že na webových strán-
kách Spolku www.spov.org nebo Ministerstva pro místní 
rozvoj �R  www.mmr.cz. 
Upozor�uji, že do sout�že bude za�azena obec, která 
v termínu do 30.4.2008 podá �ádn� vypln�nou p�ihlášku 
do sout�že. Rozhodující je razítko pošty. 

Další informace naleznete na www.mmr.cz/vesnice-
roku-2008 
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Fondy Evropské unie 
Aktuální výzvy ROP St�ední �echy 
Regionální rada regionu soudržnosti St�ední �echy vyhlašuje 
následující výzvy. 

Oblasti podpory: 3.2 - Rozvoj m�st  

- Vzd�lávání - st�ední školy a jiné instituce 

Termín: 10.3.2008 - 12.5.2008 

 

Oblasti podpory: 3.2 a 3.3 - Rozvoj m�st a Rozvoj venkova  

- Zdravotnictví - všichni p�íjemci mimo oblastních nemocnic 

- Vzd�lávání - základní školy  

- Vzd�lávání - mate�ské školy  

- Sociální integrace  

- Fyzická revitalizace území  

- Volno�asové aktivity  

 Termín: 5.3.2008 - 5.5.2008 

Více informací naleznete zde. 
 

Fondy spravované p�ímo z Bruselu 
�ada zajímavých finan�ních zdroj� je spravována také p�ímo 
evropskými institucemi v Bruselu. Na jednotlivé výzvy upozor-
�uje nap�íklad zastoupení St�edo�eského kraje v Bruselu.  

Více na: www.stredocech-eu.cz 

Na stejném míst� naleznete i výzvy projekt�, které hledají 
partnery, t�eba i ve st�edních �echách.  

Více na: www.stredocech-eu.cz 

 

Okénko eurospeaku 
Feasibility Study (FS)  

znamená ov��ovací studie, �asto je nazývaná také jako studie 
proveditelnosti �i ekonomická studie. FS je dokument, který 
souhrnn� a ze všech realiza�n� významných hledisek popisu-
je investi�ní zám�r. Jeho ú�elem je zhodnotit všechny reali-
za�ní alternativy a posoudit realizovatelnost daného investi�ní-
ho projektu, jakož i poskytnout veškeré podklady pro samotné 
investi�ní rozhodnutí. 

Tento materiál je v r�zných podobách využíván p�i p�íprav� 
investi�ních zám�r� v podnikatelské sfé�e i ve�ejném sektoru. 
Jak vyplývá z vymezeného ú�elu, studie je zpracovávána v 
p�ípravné tedy p�edinvesti�ní fázi projektu. Na jedné stran� 
prost�ednictvím d�kladného plánu investi�ního projektu p�sobí 
v roli materiálu vedoucího k investi�nímu rozhodnutí vlastníka 
projektu, p�íp. k rozhodnutí potenciálního v��itele (�i poskyto-
vatele dotace) o poskytnutí úv�ru (resp. dotace).  

Na stran� druhé je to materiál sloužící jako základní nástroj 
pozd�jšího projektového managementu ve fázi investi�ní resp. 
fázi provozní (obvykle v aktualizované podob�).  

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz  

 

 

Ze zasedání zastupitelstva kraje 
Vybíráme ze zajímavých bod� zastupitelstva ze 25.2. a 
14.4. 2008  
 
��Návrh spoluú�asti St�edo�eského kraje na financování 

údržby zna�ení p�ších turistických tras a údržby zna-
�ení cyklotras v roce 2008 ve St�edo�eském kraji na-
leznete v Usnesení �. 7-24/2008/ZK ze dne 25. 2. 
2008. 

��S dlouhodobým zám�rem vzd�lávání a rozvoje vzd�-
lávací soustavy ve St�edo�eském kraji 2008 se  v 
Usnesení �. 26-24/2008/ZK ze dne 25. 2. 2008 

��Shrnutí pomoci kraje školám a školským za�ízením 
v oblasti �erpání z fond� EU/EHP: 

- individuální pomoc školám p�i vytvá�ení projektových 
list�, jejich p�em�n� v projektové zám�ry a následné 
zpracování p�íslušných projektových žádostí formou 
pr�b�žných konzultací a seminá��, 

- vyhlášení dota�ního programu v rámci iniciace p�ípra-
vy a podpory projekt�, na základ� kterého m�že každá 
škola a školské za�ízení z�izované St�edo�eským kra-
jem získat podporu 5 000 – 50 000 K� na p�ípravu kaž-
dého projektu, který splní stanovená kritéria, 

- vytvo�ení systému kofinancování a p�edfinancování 
projekt� škol a školských za�ízení z�izovaných St�edo-
�eským krajem, 

- zpracování krajských projekt� Odborem školství, mlá-
deže a sportu, které budou mít p�ímý dopad na kvalitu 
a podmínky vzd�lávání ve St�edo�eském kraji. 

Zdroj: http://www.kr-stredocesky.cz/skolstvi/koncepcni-materialy-
a-analyzy 

 

�� S koncepcí primární prevence St�edo�eského kraje 
2007 – 2013 se seznámíte v Usnesení �. 27-24/2008/
ZK ze dne 25. 2. 2008 

�� Zastupitelstvo St�edo�eského kraje schválilo Zásady 
pro poskytnutí p�j�ek obcím na zpracování žádostí a 
povinných p�íloh k žádostem o podporu z Programu 
rozvoje venkova a vybraných opera�ních program� 
z Fondu St�edo�eského kraje pro podporu absorp�ní 
kapacity obcí. 

�� Zastupitelstvo souhlasilo se zám�rem úpravy Zásad 
poskytování finan�ních p�ísp�vk� na hospoda�ení 
v lesích z rozpo�tu St�edo�eského kraje pro notifika�-
ní proces na období 2009-2015  

�� Krom� jiných bod� zastupitelstvo schválilo �adu roz-
d�lení finan�ních prost�edk� z krajských fond�.Více 
naleznete na stránkách kraje.   

 
Z d r o j : h t t p : / /
w w w . k r -
stredocesky.cz/
s a m o s p r a v a /
zastupi t el stv o/
usneseni 
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Dob�íš usp�la v mezinárodní sout�ži 
St�edo�eská Dob�íš se svým projektem komunitního plánování  
služeb získala druhé místo v mezinárodním kole sout�že O 
lidech s lidmi.   
Za podpory Ministerstva zahrani�ních v�cí �eské republiky  ve 
dnech 24.-25. dubna 2008 prob�hla mezinárodní konference 
na téma Zapojování ve�ejnosti do rozhodovacích proces� stát-
ní správy a samosprávy. Konference byla spojená se slavnost-
ním vyhlášením výsledk� 5. ro�níku sout�že O lidech s lidmi. 
P�edstavili se zde vít�zné projekty z �eské republiky, Sloven-
ska, Ma�arska a Polska a odborná mezinárodní porota vybra-
la nejlepší z nich. Ocen�ní p�edstavitelé ve�ejné správy se 
mohou za odm�nu t�šit na dva dny strávené v lázních.  
V rámci konference byli prezentovány p�íklady dobré praxe 
zú�astn�ných zemí a p�edstaven byl také film v�novaný zapo-
jování ve�ejnosti do rozhodování ve�ejné správy. Druhý den 
konference byl zam��en p�evážn� na oblast komunitního plá-
nování sociálních služeb a byla zde p�edstavena kniha, zabý-
vající se touto problematikou v zemích V4.  �
Konferenci poctila svou ú�astí �ada významných host�, mezi 
nimi i ministryn� zahrani�ních v�cí Ma�arska Dr. Kinga Gön-
cz a ministr zahrani�ních v�cí �eské republiky pan Karel Sch-
warzenberk.  Zkušenosti z oblasti zapojování ve�ejnosti si zde 
vym�nili ú�astníci z patnácti zú�astn�ných zemí východní a 
st�ední Evropy. 
  
Foto: zasedání mezinárodní poroty sout�že  

CpKP st�ední �echy a st�ední Morava 

Zajímavý web 
Zajímavý web – M�stská �ást 
Praha 6. 
http://www.praha6.cz/ 

V sout�ži Otev�eno x Zav�eno 
2007 obdržela M�stská �ást Praha 
6 t�etí cenu za zve�ej�ování program� a zápis� z jedná-
ní komisí a výbor�. Jenže to není jediný d�vod, pro� její 
server www.praha6.cz stojí za pozornost.  P�ehledn� 
zpracovaná struktura s velkým množstvím intuitivn� do-
hledatelných informací, ale i místní web TV, on line live 
p�enosy se zastupitelstva M�, mohou být vzorem pro 
nejednu obecní stránku.  
Za pozornost jist� stojí i tzv MMSing. Jde o službu, kdy 
ob�ané m�stské �ásti mohou formou MMS zpráv upo-
zor�ovat na ne�istotu a nepo�ádek ve m�st�.  
Na celých stránkách však není d�ležité, jist� ne pro kaž-
dou obec dostupné technické �ešení, ale otázka otev�e-
ného, pro aktivního p�ístupu k informování ob�an� o  
d�ní v m�stské �ásti.  

Polak 
 
R�zné... 
Konference Venkov a jeho rozvoj 
Centrum pro komunitní práci za finan�ní podpory z EU pro-
st�ednictvím iniciativy CIP EQUAL Vás zve na konferenci  
 

„Venkov a jeho rozvoj“. 
 

Konference se uskute�ní dne 5.6.2008 v kongresovém sále 
SIC �eské zem�d�lské univerzity v Praze (Kamýcká 129, 
Praha 6) 
 
Program konference: 
Dopolední blok. 
Prezentace zajímavých projekt� 
�� Podpora vzd�lávání na venkov� 
�� Metody rozvoje venkova 
�� Zahrani�ní p�íklady projekt� rozvoje venkova 
 
Odpolední blok. 
Panelová diskuse – vým�na zkušeností s obnovou resp. 
rozvojem venkova 

�� Financování rozvoje venkova 

�� Hodnocení efektivity �innosti místních ak�ních skupin a 
mikroregion�  

�� Fungování národních organizací rozvoje resp. obnovy 
venkova    

Pro ú�astníky konference je hrazen ob�d (možno i vegetarián-
ské menu). 
 

Pokud máte zájem se konference zú�astnit, zašlete, prosím, 
vypln�né Potvrzení ú�asti do 23.05.2008, na adresu:       
daniel.leon@cpkp.cz, pop�. na adresu CpKP západní �echy, 
Americká 29, 301 38 Plze�. 
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�íslo 5/08. Elektronický zpravodaj pro �leny SPOV ve 
St�edo�eském kraji. Vychází jednou za dva m�síce. 
Zlom: Ond�ej Marek. Redakce: Ond�ej Marek, Ján Po-
lák CpKP st�ední �echy, email: stred-
ni.cechy@cpkp.cz, adresa: Vodi�kova 36, Praha 1 110 
00 Praha 5, telefon: 777 793 737.  

CpKP st�ední �echy za podpory St�edo�eského kraje nabízí 
Metodickou podporu v oblasti plánování sociálních slu-

žeb pro obce s rozší�enou p�sobností. 

Metodická podpora je nabízená formou konzultací a superviz-
ních setkání, vedené odborníky z oblasti plánování sociálních 
služeb. V rámci zakázky jsou služby poskytovány v ur�eném 
rozsahu bezplatn�. 

 


