
 

 

Zápis 

Workshop projektu SMS ČR „Mas jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní 

chod úřadů“ Evropské fondy po lopatě  

konaného dne 20. 1. 2015 v Brně 

Začátek workshopu začal lehce po 14. hodině (dle stanoveného harmonogramu), kdy 

všechny přítomné úvodním slovem přivítala regionální koordinátorka SMS ČR Mgr. Kateřina 

Procházková. Následně docházelo k jednotlivým prezentacím zahrnutých v programu 

workshopu s jedinou výměnou času přednášky, a to pana Mgr. Gustava Charouzka a paní 

PhDr. Venduly Raymové. 

1) Pohled Jihomoravského kraje na nové programovací období 2014 – 2020 

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zhodnotil situaci 

Jihomoravského kraje, apeloval na sledování internetové stránky dotace-eu. Vyzdvihla 

problematiku nezaměstnanosti v kraji, kdy nejvíce nezaměstnaných je na Znojemsku, 

Hodonínsku a kupodivu 3. v pořadí hned město Brno. Dle pana Minaříka se jedná o situaci 

velkého množství absolventů VŠ, kteří nejsou žádáni, ale těch souvisejících problémů nastává 

více. Vedoucí odboru se také věnoval IROPU, kde konstatoval zaměření podpory na MŠ, jesle 

a technické vzdělávání ve školách. K závěru upozornil na sledování dotačních titulů, které 

nejsou oficiálně vyvěšeny na MMR, a to program pro podporu místních komunikací a 

podpora finančních managementů.  

2) Přímé peníze z Bruselu k rozvoji regionu; přehled finančních zdrojů 

Pracovnice Bruselu, hodnotitelka, zastupitelka ELARD, paní PhDr. Vendula Raymová, ve svých 

20 minutách shrnula nejpodstatnější informace týkající se evropských dotací, důraz byl 

kladen na otázku „proč je dobré znát Brusel“. Nastínila možnost čerpání dotací NNO v rámci 

„Evropa pro občana“ a „Erasmus pro občana“, ale v rámci mezinárodní spolupráce. Všechny 

přítomné též pozvala na svou přednášku v Praze, která se bude konat 29. 1. 2015 a kde se 

budou prezentovat cesty k nalezení finančních zdrojů. Vyzdvihla bod – nemusí se čekat na 

schválení OP, jsou i jiné možnosti, resp. Finance z jiných zdrojů. 

3) Podpora obcí v rámci CLLD (MAS) 

Pan Mgr. Gustav Charouzek jednoduše přednesl svou prezentaci, upozornil všechny 

přítomné na územní dimenzi, kterou také následně popsal na ilustračním obrázku. Podotkl, 

že je nastavena nutnost koncentrací peněz tam, kde to je nejvíce potřeba. Podal informace 

také o regionální stálé konferenci a regionálním akčním plánu.  

 



 

 

4) Možnosti sociálního rozvoje v programovacím období 2014+ 

Prezentace pana Mgr. Petra Čápa, koordinátora spolupráce s kraji a MAS z Agentury pro 

sociální začleňování, byla už dle názvu zaměřena na potřeby sociálního rozvoje. Představil 

zájmovou oblast agentury, pohovořil o problémech sociálního vyloučení či problémech 

skupin sociálním vyloučením ohrožených, nabádal k řešení situací obcí, pokud se jich týká 

některý ze sociálních problémů. Srovnal roviny, synergii IROP a PRV, přístupy a možnosti 

získání peněz a na závěr shrnul nástroje sloužící k naplnění cílů.  

5) Role MAS v novém PRV, certifikace MAS:proč a jak? 

Další slovo dostala zastupující Ministerstvo zemědělství ČR paní Ing. Lucie Krumpholcová. Její 

přednáška zahrnula priority unie, rozpočet, předpoklad příjmu žádostí, dotační možnosti 

obcí, standardizace MAS. Podotkla, že nebude umožněn široký záběr projektů, ale naopak 

budou puštěni do žádání nezemědělští podnikatelé.  

6) Budoucí programové období a MAS, územní dimenze nových OP, OP Životní prostředí a 

IROP 

Přednášku na téma budoucího programového období vedl i místopředseda SMS ČR a garant 

projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí Ing. Radim Sršeň, PhD. Obsah jeho vystoupení byl 

zaměřen na jednotlivé operační programy. Zmínil Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost, Vzdělávání, Životní prostředí, Zaměstnanost, IROP, PRV, Rybářství, 

Dopravu a OPTP. Pan Sršeň sám je i starostou obce Dolní Studénky na Šumpersku a 

z hlediska této pozice zmínil několik příkladů úskalí a povedených projektů z praxe. Stejně 

jako pan Minařík opakoval podporu zaměřenou na jesle, školky a školy, v rámci OPŽP 

vyzdvihl odpadové hospodářství. Věnoval se i cyklostezkám vedoucích do zaměstnání, 

bezpečnostním prvkům, polemizoval na podpoře památek. Závěrem zodpověděl pár dotazů 

a předal slovo dalšímu přednášejícímu Mgr. Tomášovi Chmelovi.  

7) Stručné představení projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí 

Tajemník SMS ČR, Mgr. Tomáš Chmela, povídal ve vyhraněném čase o probíhajícím projektu, 

v rámci kterého bylo svoláno i setkání starostů. Na začátku byli přítomní požádáni o 

spolupráci, aby se zmapoval počet nově zvolených starostů po volbách. Poté hovořil o 

spolupráci starostů mezi sebou, se SMS ČR, s krajem a jinými organizacemi. Tímto i starosty 

vyzval k ještě větší budoucí spolupráci a nebojácnosti se obrátit na SMS s jakýmkoli dotazem. 

Zabýval se otázkou – co starostům nabízí SMS v rámci konceptu MAS.  

8) Závěr 

Pan Chmela workshop zakončil závěrečným slovem a přáním výraznější spolupráce se všemi 

starosty a jednání ukončil. 

V Brně dne 20. 1. 2015                                                                    Zpracovala Mgr. Lucie Růžičková 


