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Ovocné dřeviny Ovocné dřeviny 

ZPŮSOBY ZPŮSOBY 
UPLATNĚNÍ V UPLATNĚNÍ V 
PROJEKTECH A PROJEKTECH A 
ZÁMĚRECHZÁMĚRECH



  

Ovocné dřeviny a obnova venkovaOvocné dřeviny a obnova venkova

• významný prvek kulturní krajiny 
(posunutí funkce hospodářské k 
environmentální)

• spoluutváří obraz vesnice a krajiny
(zahrady, ulice, hospodářské 
stavby, humna, sady)

• tradiční dřeviny venkova (tradice, 
lokální produkty a speciality) 

• atraktivní prvek  zvyšující obytnost 
(rekreační fce) venkovského 
prostoru 



  

Ovocné dřeviny – funkce a využitíOvocné dřeviny – funkce a využití

 extenzifikace zemědělské výroby (primární produkce)
 podpora eko-produkce 
 místní (regionální) produkty
 zpracování produkce a výroba produktů (sušení, nápoje, čaje, destiláty, léčiva, pokrmy – tradiční kuchyni, 

apod.)

Cenné jsou projekty pdoporující místní ekonomiku, projekty s dopadem na další projektové a rozvojové aktivity, 
partnerské projekty, projekty s tzv. přidanou hodnotou. 

Zemědělské a jiné ekonomické aktivity a hospodářské uplatnění

 Krajinotvorná funkce

•zvyšování % rozptýlené zeleně v krajině 
•obnova krajinných struktur
•zyyšování rekreační a obytné hodnoty krajiny  (součást turistické infrastruktury) 
•Využití v rámci segmentů ÚSES
•Součást společných zařízení v rámci KPÚ

 Kulturní a historické využití  
•obnova, oživení a vznik  tradic, kulturních aktivit
•uchování tradice („památková ochrana“ – součást památkových objektů, samostatný předmět ochrany)
•ochrana přírody  a krajiny



  

Druh dřeviny
- botanické druhy, kmenné tvary, keře 
- staré, krajové (osvědčené)odrůdy
- nové odrůdy (rezistence, kvalita plodů, habitus)

Druh výpěstku
- vysokokmen
- polokmen
- čtvrtkmen, zákrsek
- keřový tvar stromu / keř 

Způsob použití
- sady (extenzivní), genobanky
- zahrady, dvory
- aleje, stromořadí
- solitery
- prvky ÚSES (interakční, biokoridory, biocentra)
- chráněná území (lesní, nelesní) 

Poznámka
- v případě použití ovocných dřevin, zejména ovocných 
odrůd je nutné zvážit zajištění kultury, způsob péče o 
dřeviny a reálné možnosti uplatnění (zpracování) plodů v 
návazností na další technickou infrastrukturu. 



  

Využití tradičních ovocných dřevin jako součást Využití tradičních ovocných dřevin jako součást 
podnikatelského záměru v …podnikatelského záměru v …

Agroturistice
- čerstvé ovoce a produkty formou prodeje ze dvora (bioprodukty)
- zvýšení atraktivity pobytu na farmě (to, co jinde nenajdete)

Venkovské turistice
 - zvýšení atraktivity místa

- zvýšení estetiky a obytnosti krajiny (rekreační fce)
- nabídka místních specialit a produktů
- obnova  a zakládání tradic
- podpora podnikatelských aktivit  a tvorby místních distribučních sítí

V podnikání
- pěstování ovoce
- výroba – místní produkty
- prodej – přidaná hodnota, marketing



  

Strukturální fondy EU

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) je jednou z nejvýznamnějších politik 
Evropské unie (můžete setkat také s názvem Regionální a strukturální politika).  Na tuto 

politiku je vyčleněno asi 36 % rozpočtu EU.  

Programové období 2007–2013 nabízí České republice 
možnost využití finančních prostředků ve výši více než 

773 miliard korun773 miliard korun. 



  

Princip koncentrace: prostředky fondů EU jsou koncentrovány na prioritní oblasti, jejichž řešení bylo shledáno 
podstatné na úrovni celé EU. Tzn., že by neměly být podporovány okrajové oblasti, které lze řešit z národních či 
regionálních zdrojů. 
Princip partnerství: podporovány jsou projekty, při jejichž realizaci se spojí více subjektů, které za účelem vyřešení 
daného problému postupují společně. Účelem je pak pomoci nastartovat dlouhodobou spolupráci místních subjektů, 
protože se očekává efektivnější řešení společných problémů, než když by je každý subjekt řešil samostatně. 
Princip programování: každý stát musí připravit soustavu programových dokumentů, které naplňují cíle dohodnuté 
na evropské úrovni. Nejsou tak podporovány nahodilé akce, ale jen takové, které přispívají k naplňování 
definovaných cílů stanovených v programových dokumentech. 
Princip spolufinancování (doplňkovosti, adicionality): prostředky z fondů EU nemají nahrazovat národní či 
regionální prostředky, ale mají je doplňovat. Účelem je uspíšit realizaci projektů, které by za jiných okolností byly 
realizovány jen v omezené míře nebo v delším časovém období. 
Princip monitorování a vyhodnocování: realizátoři projektů jsou zodpovědní za vynakládání evropských veřejných 
prostředků členskému státu, členský stát je zodpovědný za vynakládání evropských veřejných prostředků Evropské 
komisi. Proto musí realizátoři projektů sledovat a pravidelně vyhodnocovat využívání získaných prostředků. 
Princip subsidiarity: problémy mají být řešeny na nejnižší možné efektivní úrovni. O nastavení programových 
dokumentů a následně výběru projektů by proto měly rozhodovat primárně členské státy či regiony, protože mají 
nejlepší přehled o tom, jaké má daný stát či region největší problémy. Evropská komise coby nadnárodní orgán 
schvaluje soulad programových dokumentů s prioritami sjednanými na evropské úrovni a kontroluje využívání 
prostředků z fondů EU. 
Princip solidarity: základní princip, bez něhož by politika hospodářské a sociální soudržnosti nemohla existovat – 
bohatší státy/regiony přispívají na rozvoj chudších států/regionů. 

Principy strukturální politiky EU 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti vychází ze 7 hlavních principů, které jsou určující pro nastavení 
programových dokumentů stanovujících cíle a priority jednotlivých rozvojových oblastí.



  

Cíle 
Politiky hospodářské a sociální soudržnosti

V období 2007–2013 jsou sledovány tři cíle, k jejichž dosažení je vyčleněno 308 041 000 000 €: 

 Cíl Konvergence: podpora regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na 
obyvatele měřeným paritou kupní síly nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou 
Evropskou unii. Dále jsou způsobilé ty státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele 
měřený paritou kupní síly je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. 
Pro tento cíl, který je financovaný z ERDF, ESF a FS, je vyčleněno 251 163 134 221 €, tj. 
81,54 % všech prostředků fondů EU. V České republice spadají pod cíl Konvergence 
všechny regiony soudržnosti s výjimkou hl. m. Prahy. 

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni NUTS II 
nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Pro tento cíl, 
který je financovaný z ERDF a ESF, je vyčleněno 49 127 784 318 €, tj. 15,95 % všech 
prostředků fondů EU. V České republice spadá pod cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost hl. m. Praha. 

 Cíl Evropská územní spolupráce: podpora regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél 
všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél 
námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Pro tento cíl, 
který je financovaný z ERDF, je vyčleněno 7 750 081 461 €, tj. 2,52 % všech prostředků 
fondů EU.

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) je jednou z nejvýznamnějších politik 
Evropské unie (můžete setkat také s názvem Regionální a strukturální politika).  Na tuto 
politiku je vyčleněno asi 36 % rozpočtu EU.  



  

Strukturální fondy EU

Politika HSS je financována prostřednictvím tří nástrojů, tří fondů: 

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 Evropský sociální fond (ESF) 

 Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na 
úroveň států. Čerpat z něj mohou státy s hrubým národním důchodem 
na obyvatele měřeným paritou kupní síly nižším než 90 % průměru 
tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. 



  

Národní programové dokumenty

 Struktura programů zahrnuje analýzu území včetně vymezení 
slabých a silných stránek a stanovení celkové strategie rozvoje území. 
Na tuto strategii pak navazuje podrobné rozpracování podporovaných 
oblastí včetně vymezení finančního rámce (prostředky EU, národní 
prostředky – státní, regionální, místní a další a rovněž prostředky 
soukromého sektoru), splnění principu doplňkovosti a definování 
podmínek realizace programu. 

 V období 2007-2013 bude moci Česká republika čerpat prostředky na 
základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu a 
Národního strategického referenčního rámce. 

http://lms.edoceo.cz/edoceo/core/eurion/jmk_partnerstvi/resources/files/Navrh_NRP_01_2006.pdf
http://lms.edoceo.cz/edoceo/core/eurion/jmk_partnerstvi/resources/files/NSRR_12_2006.pdf


  

Národní rozvojový plán

Národní rozvojový plán (NRP) zaujímá mezi programovými dokumenty výjimečné 
místo. Představuje nejvýznamnější východisko pro zpracování Národního 
strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007–2013, na 
jehož základě budou čerpány prostředky ze strukturálních fondů a z Fondu 
soudržnosti EU. V této souvislosti také NRP slouží jako podkladový materiál 
pro vyjednávání NSRR s Evropskou komisí. 

Národní rozvojový plán ČR 2007–2013 vychází ze současné podoby návrhů 
nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti. Jeho strategie se opírá 
jak o klíčové evropské (např. návrh 
Strategických obecných zásad Společenství), tak i domácí strategické 
dokumenty (např. Strategie udržitelného rozvoje, 
Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje a další platné 
resortní a regionální strategie). NRP ČR 2007–2013 zajišťuje návaznost 
Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických 
dokumentů. 

NRP ČR 2007–2013 byl vzat na vědomí usnesením vlády ČR č. 175/2006 ze dne 
22. 2. 2006. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/old/1125383725.050706osc_cs.pdf
http://www.esfcr.cz/files/clanky/1292/SUR.pdf
http://www.hospodarskastrategie.org/shr/docs/2005_08_01_SHR_final.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/06022201751.pdf


  

Národní strategický referenční rámec (NSRR)

Národní strategický referenční rámec - představuje základ pro sektorové 
(tematické) a regionální operační programy.

 - představuje základní programový dokument České republiky pro využívání fondů 
Evropské unie v období 2007-2013. Udává systém operačních programů politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti, jejichž prostřednictvím budou v daném období 
realizovány jednotlivé prioritní osy. Dokument identifikuje klíčové silné stránky naší 
země pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematická místa 
a slabé stránky, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i 
společnosti. 

Východiskem pro zpracování byl Národní rozvojový plán ČR. Zpracování Rámce 
vychází z povinností členského státu definovaných v 
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/NArizeni/obecne.pdf


  

Programové období 2007 - 2013

Je připraveno:
26 operačních programů:
8 tématických operačních programů
7 regionálních operačních programů
2 programy pro Prahu
5 v oblasti mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Programové období 2007–2013 nabízí České republice možnost využití 
finančních prostředků ve výši více než 773 miliard korun. 



  

8 tematických operačních programů: 

Integrovaný operační program 
OP Podnikání a inovace 
OP Životní prostředí 
OP Doprava 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
OP Výzkum a vývoj pro inovace 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
OP Technická pomoc 

Tématické operační programy



  

Regionální operační programy

7 regionálních operačních programů: 
 ROP NUTS II Severozápad 
 ROP NUTS II Severovýchod 
 ROP NUTS II Střední Čechy 
 ROP NUTS II Jihozápad 
 ROP NUTS II Jihovýchod 
 ROP NUTS II Moravskoslezsko 
 ROP NUTS II Střední Morava 



  

Evropská územní spolupráce

9 programů Evropské územní spolupráce: 
 OP Meziregionální spolupráce 
 OP Nadnárodní spolupráce 
 ESPON 2013 
 INTERACT II 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 



  

Struktura operačního programu

Operační programy jsou pro potenciální žadatele nejdůležitějšími 
dokumenty ze soustavy programových dokumentů, neboť vymezují, 
kdo a za jakým účelem může prostředky z fondů EU získat. 

 Přestože je každý OP věnován určitému sektoru (tématu) či má 
regionální záběr a je tedy z hlediska náplně odlišný od ostatních, 
existuje určitá doporučená logická struktura (kostra), podle které je 
programový dokument postaven. Doporučená struktura operačních 
programů vychází z 
Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 
2007–2013, zpracované v roce 2006. 

 Základní členění programu: úvod – analytická část – vymezení cílů a 
prioritních os – podmínky implementace programu – financování 
programu – implementační struktury - závěr

http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/Rizeni_fondu_EU/Evaluace/1140522808.metodika_pro_zprac._op_aktualizace_ii.pdf


  

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl programu

Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování 
atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity 
území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského 
růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními 
tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém 
období 2007-2013. Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich 
přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či 
navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním z nejdůležitějších prvků 
Strategických obecných zásad Společenství na období 2007 - 2013 . 

www.opzp.cz, www.env.cz, www.sfzp.cz

http://www.opzp.cz/
http://www.env.cz/


  

PRIORITY OP ŽP

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
 1.1 Snížení znečištění vod 
 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 
 1.3 Omezování rizika povodní 
 Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
 2.1 Zlepšení kvality ovzduší 
 2.2 Omezování emisí 
 Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 
 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a 

kombinované výroby tepla a elektřiny 
 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 
 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby 
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 
  4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 
 Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 5.1 Omezování průmyslového 

znečištění 
 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 
 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
 6.2 Podpora biodiverzity 
 6.3 Obnova krajinných struktur 
 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 
 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 
 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 

přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 
Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a 

environmentálních informací 
Prioritní osa 8 - Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti 
Prioritní osa 9 - Technická pomoc financovaná z ERDF



  

PO 6  - zlepšování stavu přírody a krajiny

 Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 
 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 
 6.2 Podpora biodiverzity 
 6.3 Obnova krajinných struktur 
 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 
 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 
 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické 

činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 

 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích 
programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních 
informací 



  

ROP NUTS II JIHOVÝCHOD

„Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro 
efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod 
prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a a propojení 
rozvojových pólů regionu, vedoucího také k využívání potenciálu v oblasti 
cestovního ruchu. Dále zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve 
městech a na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje“. 

http://www.jihovychod.cz

http://www.partnerstvi-jmk.cz

Řídícím orgánem ROP je Regionální rada

se sídlem Kounicova 13, 602 00 Brno

pobočky: Brno a Jihlava (Žižkova 16, 586 01 Jihlava)

http://www.jihovychod.cz/
http://www.partnerstvi-jmk.cz/


  

ROP JIHOVÝCHOD

Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY
 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL 
 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 
 3.2 - Rozvoj regionálních středisek

3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 - Veřejné služby regionálního významu

  
Prioritní osa 4 - TECHNICKÁ POMOC 
 4.1 - Aktivity spojené s realizací a řízením ROP
 4.2 - Podpora absorpční kapacity



  

ROP STŘEDNÍ MORAVA

Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava 
sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení 
regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního 
ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově 
především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování 
ekologických zátěží. 

Prioritní osa 1 – Doprava
Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Např. přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 

infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, projektová příprava, 
projektová dokumentace, architektonická soutěž, odstranění nevyužitelných staveb a 
ekologických zátěží, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby 
okrasné zeleně, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, vzdělávací, sociální a 
zdravotnická infrastruktura, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových 
aktivit, vč. kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení, pořízení vybavení ke zvýšení 
kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj, rekonstrukce, modernizace a 
revitalizace objektů pro podnikání vč. brownfields, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, 
prevenci a řešení rizik apod. 

Prioritní osa 3 – Cestovní ruch
Prioritní osa 3 – Technická pomoc

http://www.nuts2strednimorava.cz



  

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2007 – 2013
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova = EAFRD 

PRV 2007 – 2013

4 osy členěné do priorit, opatření a podopatření

OSA I zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
OSA II zlepšování životního prostředí a krajiny
OSA III kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 
OSA IV Leader

www.mze.cz, www.szif.cz

http://www.mze.cz/


  

OSA I. 

I. 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací
I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků
I. 1. 2. Investice do lesů
I. 1. 3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským
produktům

I. 1. 3. 1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
I. 1. 3. 2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. 

inovací) v potravinářství
I. 1. 4. Pozemkové úpravy

I. 2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU
I. 2. 1. Seskupení producentů

I. 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu
I. 3. 1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
I. 3. 2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
I. 3. 3. Předčasný odchod do důchodu
I. 3. 4. Využívání poradenských služeb



  

OSA II. - Zlepšování životního prostředí a krajiny

II. 1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy

II. 1. 1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných 
znevýhodněných oblastech

II. 1. 2. Platby v rámci Natury 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 200/60/ES (WFD)
II. 1. 2. 1. Platby v rámci Natury 2000 na zemědělské půdě
II. 1. 2. 2. Rámcové směrnice pro vodní politiku ES

II. 1. 3. Agroenvironmentální opatření
II. 1. 3. 1. Agroenvironmentální opatření - Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč.ekologického 
zemědělství a integrované produkce)
II. 1. 3. 2. Agroenvironmentální opatření - Ošetřování travních porostů
II. 1. 3. 3. Agroenvironmentální opatření - Péče o krajinu



  

II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
II. 2. 1. Zalesňování zemědělské půdy

II. 2. 1. 1. První zalesnění zemědělské půdy
II. 2. 1. 2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití

II. 2. 2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích
II. 2. 2. 1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího 

produkčního cyklu
II 2. 3. Lesnicko-environmentální platby

II. 2. 3. 1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů
II. 2. 4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů

II. 2. 4. 1. Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření
II. 2. 4. 2. Neproduktivní investice v lesích



  

OSA III. - Kvalita života ve venkovských oblastech a 
diverzifikace hospodářství venkova 

III. 1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova
III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
III. 1. 3. Podpora cestovního ruchu

III. 2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic
III. 2. 2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova

III. 3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v 
oblastech, na něž se vztahuje osa III
III. 3. 1. Vzdělávání a informace

III. 4. Opatření týkající se získávání dovedností a propagace za účelem přípravy a provádění 
strategie místního rozvoje
III. 4. 1. Získávání dovedností, animace, provádění



  

OSA IV. - LEADER

IV. 1. Implementace místní rozvojové strategie
IV. 1. 1. Konkurenceschopnost
IV. 1. 2. Životní prostředí / obhospodařování území
IV. 1. 3. Kvalita života / diverzifikace

IV. 2. Realizace projektů spolupráce
IV. 2. 1. Spolupráce

IV. 3. Provoz místních akčních skupin
IV. 3. 1. Provoz, získávání dovedností, animace



  

iniciativa LEADER+iniciativa LEADER+

LEADER = Links between Actions for the Development of the Rural 
Economy =  Propojení akcí pro rozvoj ekonomiky venkova.

Leader+ je jedna ze čtyř iniciativ strukturální politiky a byla vytvořena na podporu místního 
partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu venkova. 

Podporuje uplatňování integrovaných, hodnotných a jedinečných strategií trvale udržitelného 
rozvoje, je zaměřena na partnerství a  vzájemnou výměnu zkušeností. 

Leader+, to je:
• Územní celistvost
• Přístup „zdola  - nahoru“ („bottom – up“)
• Aktivní, integrovaný, přístup
• Aktivní komunikace
• Dobrovolnost
• Partnerství
• Participace
• Společné (strategické) plánování
• Profesionalizace



  

Strategická témata programu Leader+Strategická témata programu Leader+
programové období 2004 - 6programové období 2004 - 6

 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA NA VENKOVĚ

 ZVYŠOVÁNÍ HODNOTY MÍSTNÍCH PRODUKTŮ
(usnadnění přístupu na trh drobným výrobcům prostředn.kolektivních akcí)

 VYUŽITÍ KNOW-HOW A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
(zvýšení konkurenceschopnosti výrobků i služeb venkovských oblastí)

 NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ 
(včetně zvyšování hodnoty lokalit)

 



  

Důležité kontakty: 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus
http://www.leaderplus.cz
http://leadercz.cz

 Leader byl vytvořen v rámci reformy strukturálních fondů v letech 1989-1993. V 
roce 1991 byl zahájen program Leader I s cílem posílit rozvojový potenciál 
venkovských oblastí podněcováním místní iniciativy, prosazováním know-how 
pro místní rozvoj  a šíření know-how do dalších venkovských oblastí venkova. 
Rozvoj je naplňován prostřednictvím tzv. „místních akčních skupin = MAS(Local 
Action Group = LAG)“

 Od roku 1994 se iniciuje Leader II, tzv. generalizační fáze, a je zaměřen 
zejména na potřeby částí nových severských členských států. Dochází k 
rozšíření spolupráce, inovace, většímu propojení sítí.

 Od roku 2000 je program Leader+ jednou ze čtyř iniciativ SF EU a je dostupný 
ve všech venkovských oblastech. Program má základní strategická témata – 
zaměření. Důraz je kladen na partnerství , vytváření sítí a výměnu zkušeností. 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus
http://www.leaderplus.cz/
http://leadercz.cz/
http://leadercz.cz/


  

Cílové oblasti – aktivityCílové oblasti – aktivity

 Aktivita 1 – Podpora strategií integrovaného územního rozvoje (pilotního 
charakteru) založených na přístupu zdola nahoru.

 Aktivita 2 – Podpora spolupráce mezi venkovskými územími

 Aktivita 3 -  Vytváření sítí



  

PROGRAMOVÝ RÁMEC FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 
1 Uchovávání evropského kulturního dědictví 

Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 

Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví

Obnova historických městských území a historických území v regionech 

Obnova historického a kulturního dědictví v regionech 

Odstraňování starých ekologických zátěží na pozemcích menšího rozsahu ve městech a obcích 
(brownfield)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA

www.eeagrants.cz



  

PROGRAMOVÝ RÁMEC FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 

2 Ochrana životního prostředí 

Posouzení vlivů implementace mezinárodní legislativy na podmínky v oblasti ovzduší, vod a půd 
 

Monitorovací systémy v regionech a následné využívání výsledků monitorování

Environmentální vzdělávání pro všechny úrovně státní a veřejné administrativy 

Odpadové hospodářství –zajištění a řízení na místní úrovni

Podpora využití biopaliv a alternativních zdrojů energie jako druhotného zdroje energie na 
místní úrovni 

Redukce skleníkových plynů v České republice 

Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů 

Podpora technologií pro snížení zplodin a spotřebu paliv, zvýšení bezpečnosti zejména ve 
veřejné dopravě



  

PROGRAMOVÝ RÁMEC FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 

3 Rozvoj lidských zdrojů 

Program na podporu a rozvoj modernizace služeb veřejné administrativy na regionální a místní 
úrovni prostřednictvím využití IT technologií

Rozvoj a zlepšování poskytování sociálních služeb v regionech

Podpora nevládních neziskových organizací

Podpora začlenění menšin do společnosti

Programy na prosazování rovnosti pohlaví ve veřejném sektoru

Modernizace a vybavení jeslí, školek, škol, školních vzdělávacích center, dětských domovů



  

PROGRAMOVÝ RÁMEC FINANČNÍHO MECHANISMU EHP 

4 Zdravotnictví a péče o dítě
Systematická a primární prevence drogových závislostí

Prevence přenosných nemocí 

Opatření pro zajištění bezpečnosti potravin 

Programy podpory dětí se specifickými problémy 

5 Podpora udržitelného rozvoje 
Pomoc při prosazování a implementaci Strategií udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni 

6 Vědecký výzkum a vývoj 
Vědecký výzkum a vývoj v uvedených prioritních oblastech, zejména v životním prostředí, 
zdravotnictví a v oblasti životních podmínek dětí



  

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Nemůžete provést svůj plán úspěšně, jestliže nevíte, kde jste, 
kde chcete být, jak se tam hodláte dostat“. 

 ... v praxi to znamená, že strukturální fondy nepřispívají k financování jednotlivých, 
nahodilých aktivit, ale k podpoře rozvojových programů, které mají svůj vlastní rozpočet 
členěný podle prioritních os a jednotlivých oblastí podpory. 

Struktura programů zahrnuje:

 - analýzu území včetně vymezení slabých a silných stránek a stanovení celkové strategie rozvoje 
daného území. 

 - podrobné rozpracování jednotlivých opatření (nikoliv ovšem na úrovni projektů), vymezení 
finančního rámce (prostředky EU, národní prostředky – státní, regionální, místní a další a rovněž 
prostředky soukromého sektoru), splnění principu doplňkovosti a definování podmínek realizace 
programu. 



  

PROJEKT

 Projektem se rozumí proces (příprava) sestávající ze vzájemně koordinovaných a řízených 
činností prováděných ve vymezeném časovém období k zabezpečení cílů definovaných ve 
schváleném programu nebo podprogramu, jehož realizace vyžaduje vypracování 
projektové dokumentace. 

  ...je proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Neoznačuje tedy pouze technickou 
projektovou dokumentaci: projektem se rozumí tvůrčí proces. 

 Projekt má začátek a konec 
 Projekt je charakterizován jedinečností, systémovostí, omezenými zdroji, nejistotou a 

rizikem. 
 Projekt je snaha o dosažení inovace (změny vedoucí k novému stavu), při které je 

prováděna řada činností vedoucích k vytvoření očekávaného výstupu (produktu) nebo k 
vyvinutí a zavedení určité technologie. Cílového stavu (inovace) musí být dosaženo 
během limitovaného času, v rámci omezených zdrojů a nákladů při dosažení 
požadovaných kvalitativních parametrů. Hovoříme o tzv. trojimperativu projektu – CO, KDY 
a za KOLIK? 

 Projekt je proces směřující k dosažení stanovených cílů na základě předem definované 
strategie. Během tohoto procesu prochází projekt mnoha etapami a fázemi. Tak, jak se 
tyto etapy mění, mění se i úkoly, organizace a zdroje, které se na projektu podílejí. 

 Projekt má dočasný charakter i v případech, kdy má dlouhou dobu trvání. Všechny zdroje, 
ať už lidské, materiální či finanční, jsou organizovány a řízeny výhradně za účelem 
dosažení projektových cílů. Po jejich dosažení bude organizace využívání zdrojů projektu 
zrušena. 



  

Projekt je řízená změna.        / Projekt má začátek a konec –logika projektu.  
Projekt = reakce na dotaci.    / Projekt = nástroj řešení problému.

Obsah projektové žádosti:

 Fiche / fiše
 Projektový záměr
 Žádost / elektronická žádost
 Podrobný popis projektu (cíle, aktivity, harmonogram, rozpočet)
 Logframe (logický rámec)
 Studie proveditelnosti
 Hodnocení finančního zdraví žadatele
 Cash flow
 Formuláře ISPROFIN
 Projektová dokumentace (územní řízení, stavební povolení, prováděcí projekt – dle „stavebního 

zákona“, Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. ) 
 Vyjádření příslušných orgánů (dle povahy projektu)
 Stavební povolení
 Partnerské smlouvy
 Atd. dle typu projektu, programu apod.



  

 Z hlediska typu projektů (přijatelných výdajů):
Investiční (zhodnocení a pořízení majetku, zvýšení hodnoty) – tzv. TVRDÉ PROJEKTY
Neinvestiční (vzdělávací projekty, komunitní projekty – primárním záměrem není investice) – 

tzv. MĚKKÉ PROJEKTY

 Z hlediska budoucího generování zisku:
Ziskové projekt do budoucna vytváří zisk
Neziskové projekt zisk nevytváří, může mít však přímý vliv, dopad na rozvoj ekonomiky

 Z hlediska možných žadatelů
Veřejná sféra obce, úřady a jimi zřízené organizace, úřady zřízené státem

školy aj. instituce
Soukromá sféra neziskové organizace (o.s., o.p.s.) , příp. příspěvkové organizace

podnikatelé  - právnické a fyzické osoby
zemědělské subjekty
fyzické osoby



  

Projektový cyklus

V roce 1992 schválila Evropská komise první verzi materiálu „Project Cycle Management 
Manual“. Jedná se o soubor nástrojů a zásad sloužících k vypracovávání a řízení 
jednotlivých projektů za použití tzv. integrovaného přístupu (integrated approach). 
Aktuální metodikou pro řízení projektového cyklu je nám již známá publikace Evropské 
komise Project Cycle Management Guidelines. 

Jedná se o následující postupy:
 Jak budou projekty plánovány a realizovány v závislosti na podobě schválené strategie 

(programu)?  = Programování
 Jak na základě schválené strategie vznikne konkrétní námět na akci (projekt)? = 

identifikace
 Jak je tento námět následně formulován do formy projektu?  = posouzení, 
 Jak je poté tento projekt realizován a hodnocen? = realizace, = hodnocení

http://ec.europa.eu/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf


  

Podmínky úspěšného čerpání prostředků

Identifikace projektového záměru zahrnuje následující činnosti: 
a) Stanovení cílů s využitím analýzy SMART 
Cíle projektového záměru definují, čeho chce realizátor projektu dosáhnout. Dělí se na 

cíle globální, které představují bezprostřední vazbu na programový dokument, a specifické 
cíle, které stanovují, čeho konkrétně chce projekt dosáhnout. Dosažení cílů projektu 
(specifické cíle) přispívá k naplnění cílů programového dokumentu (globální cíl). Pro 
definování specifických cílů projektu se využívá metodiky SMART: 

Specific (konkrétní) – cíl musí být přesně vymezený a specifikovaný, např. zvýšení kvality 
poskytování sociálních služeb v organizaci žadatele během 3 let od zahájení realizace 
projektu 

Measurable (měřitelný) – výsledky cíle musí být možno kvantifikovat, např. rekvalifikační 
kurz absolvuje 30 účastníků 

Available at an acceptable cost (dosažitelný za přijatelnou cenu) – výsledku musí 
být možno dosáhnout s odpovídajícími náklady, např. o rekvalifikační kurz je zájem a jsou 
podmínky pro realizaci rekvalifikačního kurzu, přičemž rozpočet projektu musí prokázat, že 
do jeho realizace nejsou zahrnuty nadbytečné nebo nadhodnocené náklady 

Relevant (významný) – výsledek, jehož projekt dosáhne, je důležitý pro řešení 
identifikovaného problému, vychází ze skutečné potřeby, např. potřeba zvýšit 
zaměstnanost sociálně vyloučených skupin obyvatel 

Time-managed (časově zvládnutelný) – musí být vymezena časová náročnost realizace 
projektu a tedy i dosažení jeho cílů.



  

b) Vymezení aktivit vedoucích ke stanovenému výsledku, jejich obsah, návaznost a finanční náročnost. 
c) Zajištění zdrojů na financování projektu prostřednictvím vazby na program – předpokladem pro nalezení 

relevantní vazby projektu na soustavu programových dokumentů je právě jeho kvalitní počáteční 
identifikace. 

d) Plánování vstupů projektu 
Finančních - vyčíslení jednotlivých nákladů souvisejících s uskutečněním projektu, zpracování rozpočtu. 
V rámci výzev k předkládání projektových žádostí jsou stanoveny minimální a maximální hranice 
celkových nákladů projektu. Finance z EU mají sloužit pouze jako doplněk (princip adicionality), nikoliv 
nahrazovat státní financování. 
Lidských - personální zabezpečení projektového záměru, kdo co dělá, kdo je za co zodpovědný (např. 
zajištění hlavního koordinátora projektu, finančního managera příp. asistenta, lektorů…) 
Materiálních - co bude potřeba zajistit z hlediska materiálu, movitého a nemovitého majetku

e) Stanovení časové náročnosti prostřednictvím harmonogramu aktivit 
f) Zajištění udržitelnosti projektu – předpokladem úspěšného projektu je jeho schopnost dlouhodobě vytvářet 

přidanou hodnotu i po skončení financování. 
Získání finančních prostředků je vázáno na existenci dostatečného množství kvalitních projektových záměrů, 

které jsou zaměřeny na oblasti podporované ze strukturálních fondů EU. Identifikace projektového 
záměru zahrnuje následující činnosti: 

 stanovení cíle 
 vymezení aktivit vedoucích k jeho naplnění 
 zajištění zdrojů na financování prostřednictvím vazby na program 
 plánování zdrojů (finanční, lidské, materiální) 
 stanovení časového harmonogramu 
 zajištění udržitelnosti projektu.



  

Národní programy
 - dotace

Programy v gesci MŽP ČR

Program péče o krajinu

Dotace MŽP na projekty NNO
  Ochrana přírody a krajiny
· Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí
· Udržitelný rozvoj na regionální úrovni a Místní agendy 21
· Poskytování environmentálních informací
· Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Program péče o urbanizované prostředí – zlepšení ŽP  ve městech a obcích
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/program_urbanizovane

SFŽP ČR
www.sfzp.cz



  

Krajinotvorné  programyKrajinotvorné  programy

Umožňují praktické naplňování cílů Programu obnovy venkova v krajině v rámci trvale udržitelného života a 
rozvoje venkova. 

Garantem je Ministerstvo životního prostředí a AOPK ČR.

PROGRAM REVITALIZACE ŘÍČNÍCH SYSTÉMŮ
- nápravy škod na malých a středních tocích vzniklých násilnou regulací. Náprava narušeného vodního režimu v 

území a zadržení vody v krajině. 

PROGRAM PÉČE O KRAJINU  podporuje projekty zaměřené na:
 na udržení kulturního stavu krajiny
 protierozních opatření v krajině
 podporu biodiverzity,
 zakládání a péče o prvky územních systémů ekologické stability
 realizaci plánů péče v zvláště chráněných územích

PROGRAM DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH AKCÍ
- budování ČOV jako součást technické infrastruktury malých sídel. Nyní jako součást PRŘS.



  

Význam krajinotvorných programů pro rozvoj venkovaVýznam krajinotvorných programů pro rozvoj venkova

Krajinotvorné programy jako součást dotační politiky státu nelze chápat odděleně od 
ostatních programů v oblasti obnovy venkova a zemědělství.  

Krajinotvorné programy mají vazbu na: 

 využití přirozeného produkčního potenciálu půdy  (ekologického zemědělství), 
 agroenvironmentální programy (extenzifikace zemědělské produkce)
 zakládání trvalých kultur v krajině (TTP, lesní porosty, sady, vinice)
 rekreační využití krajiny (venkovská turistika)

Krajinotvorné programy podporují  zachování a obnovy přírodní, kulturní, obytné a 
estetické hodnoty krajiny. 



  

Programy v gesci MMR ČR

 Program obnovy venkova

 Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu
 Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad 

a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu
 Podpora bývalých vojenských areálů k obecnímu využití
 Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů
 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Národní programy
 - dotace



  

Krajské dotace a granty

Zkušenosti z JMK

Dotace v oblasti EVVO
Dotace a granty (gr.schémata) mikroregionům
Program rozvoje Jihomoravského kraje
Dotace na kulturní akce, kulturní zařízení, památky, 
aj.

Pozn: každý kraj má své dotační programy, kterými řeší podporu rozvoje 
svého území. Pro potřebu čerpání podpor je nutné sledovat webové 
stránky příslušného úřadu.



  

Grantové programy 
- nadace, nadační fondy

Nadace Partnerství – program Strom života, aj.
Nadace Proměny
Nadace VIA
Nadace Open Society Fund
NROS

Český svaz ochránců přírody  - granty pro NNO, ZO ČSOP
aj.
.
.
.
.



  

Důležité odkazy

http://www.eurion.cz/partnerstvi/ - školení a e-learning v oblasti projektu a fondu EU

http://www.strukturalni-fondy.cz/
www.eeagrants.cz  - Norské fondy

www.env.cz – Ministerstvo životného prostředí ČR
www.mmr.cz - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

www.mze.cz - Ministerstvo zemědělství ČR

www.szif.cz – Státní zemědělský a intervenční fond 
http://www.leaderplus.cz/ - stránky Leader v ČR
http://www.leadercz.cz/ - stránky Leader v ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_cs.htm - evropské stránky Leader

http://www.kr-zlinsky.cz  - Zlínksý kraj, stránky krajského úřadu
http://www.rrajm.cz/grantovy-kalendar.html - Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, grantový kalendář
http://csop.ecn.cz – Český svaz ochránců přírody 
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
www.cez.cz 
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Trvale udržitelný rozvoj (život) ? Trvale udržitelný rozvoj (život) ? 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janiero, 1992
Agenda 21 - znamená program pro 21. století, ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě.

Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný 
rozvoj.
Je koncepčním podkladem pro vytvoření MÍSTNÍ AGENDY 21 

 
Úmluva o biologické rozmanitosti , Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 1992, 

http://www.biodiv.org/ 
Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji, 2002  

Evropská úmluva o krajině, European Landscape Convention, u nás přijatá od března 2004
http://www.nature.coe.int/english/cadres/strategy.htm 

… vychází z klasické a široce přijaté definice ze zprávy Komise OSN pro životní 
prostředí a rozvoj z r. 1987:

„Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných 
generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, a aniž 
by se to dělo na úkor jiných národů.“ 

http://www.biodiv.org/
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Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janiero, 1992
Agenda 21 - znamená program pro 21. století, ukazující cestu k udržitelnému rozvoji 
na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat 
nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.Je koncepčním podkladem pro vytvoření 
MÍSTNÍ AGENDY 21.
Úmluva o biologické rozmanitosti , Rio de Janeiro, 1992, ttp://www.biodiv.org/ 
Světový summit o trvale udržitelném rozvoji 2002 v Johannesburgu
- potvrdil a zvýraznil význam místních a regionálních procesů pro implementaci 
udržitelného rozvoje. Význam místních Agend 21 a místních akcí pro udržitelnost je 
zdůrazněn v Implementačním plánu, k jehož realizaci za zavázala i vláda ČR.   

Evropská úmluva o krajině, Florencie 2000. U nás přijatá v březnu 2004
http://www.nature.coe.int/english/cadres/strategy.htm.
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Místní agenda 21 

MA21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, 
strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech 
dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje 
kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za 
jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

MA21 podporuje:

• větší spokojenost obyvatel, 
• vyšší efektivitu práce, 
• předcházení konfliktů a zmenšování rozporů, 
• zlepšení kvality života obyvatel 
• zachování a zlepšení kvality životního prostředí, 
• nalezení skutečných problémů a optimálních cest jejich řešení, 
• dosažení společné vize o budoucnosti obce či regionu, 
• aktivní zapojení lidí do řešení problémů, 



  

• spolupráci různých společenských a profesních skupin, 
• větší pochopení práce úřadů a zastupitelů a zvýšení důvěry v jejich rozhodnutí, 
• zajištění zpětné vazby v řízení města, 
• lepší společenskou atmosféru, 
• pochopení různých názorů a postojů, 
• posílení pocitu sounáležitosti s obcí, regionem, 
• zachování místních hodnot - kulturních, společenských i přírodních, 
• zvýšení schopností a kapacit, 
• rozšíření finančních a dalších zdrojů pro rozvoj obce, regionu, 
• větší schopnost obce nebo regionu reagovat na měnící se vnější i vnitřní 

prostředí, 
• místní stabilitu, která ovlivňuje stabilitu v mezinárodním měřítku. 



  

Obnova venkovaObnova venkova
 Evropské hnutí 80.let

Uvědomění si hlubokého významu venkova a 
spoluzodpovědnost za existenci a budoucnost venkova se 
projevilo vznikem mnoha organizací (NNO), jejichž cílem je 
prosazování zájmů venkova. 

Problematika venkova se stává součástí vládních 
programů. 

Obnova venkova jako celoevropské hnutím je 
podporována jednotlivými státy a evropským společenstvím a 
rovněž nadacemi.  Naplňování dílčích programů je zajišťováno 
participací státu (samospráv), podnikatelských subjektů, 
občanských aktivit a samotných občanů na venkově. 

Obnova venkova je komplexní program zahrnující 
ekologické, ekonomické, sociální a kulturní (kulturně-
historické) aspekty  života na venkově. 

Základní podmínkou všech aktivit je trvale udržitelný život.

Obnova venkova léčí zaostalost, degradaci 
venkovského prostoru a nahrazuje ji kvalitou bydlení, životního 
prostředí, rozvojem podnikatelských aktivit, ekonomickou  
prosperitou, rozvojem občanskými  iniciativ, rozvojem 
komunikačních dovedností,  navrací venkovu tvář a hrdost.

http://www.dorferneuerung.at/arge/output.php?language=2

http://www.ecovast.org/indexe.htm

http://www.dorferneuerung.at/arge/output.php?language=2
http://www.ecovast.org/indexe.htm


  

Program obnovy venkovaProgram obnovy venkova

Vládní program schválený v roce 1991.
Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj.
V současné době se kompetence přesouvají na regiony. 
Za prosazování zájmů obnovy venkova se v ČR výrazně zasluhuje od roku 1993 Spolek pro obnovu venkova.  

Jednou z nejvýraznějších aktivit Spolku je pořádání soutěže Vesnice roku, vydávání Zpravodaje. V současné 
době se formují krajské organizace SOV.

Program obnovy venkova je členěn do jednotlivých dotačních titulů -9.  Od roku 1998 jsou v POV podporovány 
aktivity na úrovni mikroregionů. 

Obnova a rozvoj venkova v bodech: 
- životní styl, kultura – tradice, společenský život, partnerství a spolupráce
- rozvoj hospodářství a podnikání s využitím místních zdrojů (produkce, lidé), lokální distribuční sítě, rozvoj 

marketingu
- obraz vesnic- zachování a obnova, přirozenost a  jedinečnost místa (architektura, veřejná prostranství,…)
- obnova a rozvoj infrastruktury (občanská vybavenost, sítě, cesty, dopravní obslužnost, …)
- účelné využití přirozeného produkčního potenciálu krajiny při zachování  její estetické, obytné a estetické 

hodnoty
- participace společnosti a vědomí  spoluodpovědnosti za kvalitní venkovský prostor a jeho duchovní rozměr

http://forum.isu.cz/http://www.isu.cz/pov/main.asp

http://forum.isu.cz/
http://www.isu.cz/pov/main.asp


  

OVOCNÉ DŘEVINY V PROJEKTECH – PŘÍKLADY Z PRAXEOVOCNÉ DŘEVINY V PROJEKTECH – PŘÍKLADY Z PRAXE
GENOBANKY, SADY

Hájanky, Tišnovsko Chudčice, Kuřimsko Hájanky, Tišnovsko



  

Obnova aleje, Den Země 2002
 - projekt v rámci programu Strom života Nadace Partnerství

Alej ke sklepům, Bořetice



  

ALEJE, interakční prvky / komunitní projekty

Alej ke sklepům, Bořetice, výsadba v rámci projektu Strom života v rámci programu Nadace Partnerství, 2002



  

Výsadba ovocných stromů na školní zahradě, jaro 2003
- projekt v rámci programu Strom života Nadace Partnerství

SOLITERY/ komunitní projekty



  

Oskerušová tradice

Projekt na podporu a záchranu Stromu Slovácka: 
- záchrana a opětovná výsadba jeřábu oskeruše (obnova krajiny)
- Podpora tradic a kultury
- Podpora a vznik nových místních produktů a jejich certifikace
- Osvěta a vzdělání (Muzeum, akce)



  



  



  



  

Děkuji vám za pozornost.Děkuji vám za pozornost.


