
 

 

Zápis 

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

chod úřadů“ Evropské fondy po lopatě  

konaného dne 9. 10. 2015 v Brně 

Začátek workshopu začal v 10 hodin dopoledne (dle stanoveného harmonogramu), kdy 

všechny přítomné úvodním slovem přivítal koordinátor projektu SMS ČR Mgr. Tomáš 

Chmela. Následně docházelo k jednotlivým prezentacím zahrnutých v programu workshopu. 

1) Budoucí projekty nakládání s odpady: svazkově nebo individuálně?  

Ing. Petr Havelka, zástupce České asociace odpadového hospodářství, zhodnotil situaci 

odpadů Jihomoravského kraje, ale i krajů ostatních. Vyzdvihl problematiku změn 

v odpadovém hospodářství, spaloven atd. Upozornil na nedůvěru v organizace zajišťující 

dotace a nabízení služeb veřejným subjektům. Podotkl tituly z Operačního programu Životní 

prostředí. V závěru zodpověděl dotazy z publika a připomněl možnost kontaktu a směřování 

dotazů na asociaci, kde působí.  

2) Místní akční plány rozvoje vzdělávání: k čemu a jak?     

Ing. Markéta Pošíková představila Místní akční plány, které jsou pod gescí MŠMT. Zhodnotila 

potřebnost těchto plánů pro školy, resp. zřizovatele škol. Uvedla na správnou míru několik 

informací z pracovní skupiny, ve které působí. Zdůraznila, že zapojení škol v rámci tohoto 

projektu není povinností, ale je jistou výhodou pro získávání peněz na investiční projekty. 

Zodpověděla dotazy z pléna a předala slovo zástupcům Centra pro regionální rozvoj. 

3) Centrum pro regionální rozvoj, nový uzel evropských prostředků      

Zástupkyně Centra pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje a zástupkyně Centra pro 

regionální rozvoj Kraje Vysočina přednesly poznatky z Operačního programu IROP. Vypíchly 

to, co by bylo přínosné pro obce. Podaly informace o častých dotazech a vyzvaly všechny 

k možné konzultaci projektových záměrů právě s nimi.  

4) Komunitní centra v obcích. Jak na to? (IROP a OP Zaměstnanost) 

Tato problematika byla pouze nastíněna, přednášející Bc. Markéta Dvořáková, Dis., se 

omluvila z důvodu nemoci. Prezentace bude všem přítomným poskytnuta, stejně jako 

prezentace ostatní.  

5) Spolupráce obcí v MAS v oblasti Zaměstnanosti, příklad z Jihočeského kraje 

Další slovo dostala zástupce Krajské sítě MAS Jihočeského kraje, Ing. Marta Krejčíčková. 

Představila úspěšně realizované projekty z MAS Jihočeského kraje, týkající se zaměstnanosti, 



 

 

cestovního ruchu, dopravy apod. Také doporučila dávat si pozor na zpracování žádostí 

různými firmami, které tyto služby nabízejí.  

6) MAS v zahraničí – inspirace pro spolupráci obcí, „Jak číst mezi řádky“     

Přednášku na téma vedl 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 především IROP, PRV, Vzdělávání, Životní prostředí, 

Zaměstnanost. 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. Dále nastínil pár 

možností, jak si nalézt to „dobré“ v nabídce dotačních titulů a jak s tím naložit.  

7)   Kde sehnat finance na obnovu památek?     

Odpolední blok začal přednáškou pan Chmela, jehož tématem byly informace o možnostech 

získání peněz na opravu kulturních památek, které nejsou podpořeny z IROP. Dal přítomným 

několik typů a předal slovo paní Bidlové.  

 

8) Centrum pro regionální rozvoj – hodnocení žádostí 

V odpoledním bloku ještě představila zástupkyně pro CRR Kraje Vysočina, Ing. Kristýna 

Bidlová, proces hodnocení žádosti, formální, věcné náležitosti a všechny jednotlivé kroky od 

podání žádosti po ukončení realizace kontaktu.  

9) Konference o spolupráci obcí v MAS – představení výstupů projektu   

V poslední části pan Tomáš Šulák, zástupce externího dodavatele výstupů projektu 

Středomoravské agentury rozvoje venkova (SMARV), povídal ve vyhraněném čase o 

probíhajícím projektu a jeho výstupech.  Byly představeny výsledky odborné studie, 

publikace „Jak se Vám líbí náš venkov“, metodika spolupráce obcí v MAS a nová legislativa. 

Dále byly zveřejněny statistické údaje týkající se výsledků zpracování různých oblastí 

zapojených MAS.  

10) Závěr 

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

starosty a jednání ukončil. 

V Brně dne 9. 10. 2015                                                                    Zpracovala Mgr. Lucie Růžičková 


