
Porada starostů dne 5. 3. 2013 v Kyjově 

 

Nové operační programy: 

O.P.  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – MPO 

O.P. Výzkum, vývoj a vzdělávání – MŠMT 

O.P. Doprava – MD 

O.P. Zaměstnanost – MPSV 

O.P. Životní prostředí – MŽP 

O.P. Evropská území spolupráce 

Integrovaný regionální OP – MMR 

O.P. Praha 

O.P. Technická pomoc 

PRV a O.P. Rybářství 

 

 

Priority PRV 2014 – 2020 

1. Podpora přenosu znalostí a informací 

2. Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství) 

3. Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik 

4. Obnova zachování a posílení ekosystémů 

5. Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodářství 

6. Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských  

    oblastí 

 

 

 

 

 



 

Co z toho plyne  

 z finanční obálky ČR pro SZP převedeno 300 mil EUR do kohezních fondů (snad pro 

nezemědělskou část PRV) 

 

  v důsledku toho MZE navrhlo úplně vyškrtnout všechna nezemědělská opatření : 

 podpora mikropodniků 

 cestovní ruch 

 občanská vybavenost (stávající III.1.2., III.1.3., III.2.1.1., III.2.1.2., III.2.2. s vyjímkou 

vodovodů) 

 

Z priority 6 MZE navrhuji pouze: 

- investice do nezemědělských činností = diverzifikace zem. podniků (podpora nezem. pod. do  

  MPO) 

- investice do drobné vodohospodářské infrastruktury = pouze část 

- lesnické technologie a vybavení provozoven = zachování kontinuity, školkařské podniky 

- spolupráce = zejména spolupráce obcí s podnikateli 

- MAS = implementace strategie 

 

Harmonogram 

Mikroregion Babí Lom – 18. 3. 2013 v 17 hod – MKS Kyjov 

Mikroregion Bzenecko – 3. 4. 2013 v 17 hod - zasedací místnosti MěÚ Bzenec 

Mikroregion Hovoransko – 25. 4. 2013 v 17 hod – Sokolovna Hovorany 

Mikroregion Moštěnka – 14. 4. 2013 v 17 hod – Kulturní dům Kostelec   

Mikroregion Nový Dvůr – 21. 3. 2013 v 17 hod – Kulturní dům Svatobořice – Mistřín 

Mikroregion Podchřibí – 23. 4. 2013 v 17 hod – Komunitní centrum Žádovice  

Mikroregion Ždánicko – 9. 4. 2013 v 17 hod -  Kavárna KD Ždánice 

 

 

 



 

Co se mi na práci MAS  

líbí   nelíbí 
pomoc při žádostech o dotace   někdy přebujelá administrativa 

ochota pomoci při problémech   
vázanost komise na konkrétní obce, a tím 
samozřejmá protekce při výběru žádostí 

přínosem je, že nás vždycky včas informujete o 
nových možnostech   průhlednost hodnocení 

vysoká informovanost o poskytovaných 
dotačních titulech   

nekvalifikovanost členů některých orgánů - 
např. výběrové komise 

dobrá  spolupráce při vyplňování formulářů v 
rámci dotačních titulů   

provázanost členů o.s. a činnost MAS ve 
smyslu neporozumění práci MAS 

pomoc při orientaci mezi dotačními tituly   žádné dotační tituly nám nevyhovují 

všeobecná ochota    nevím, jak se dotace přidělují 

MAS je velmi aktivní   málo peněz 

poskytuje pomoc všem obcím   
zaměřit se s dotacemi a pomocí na obce a 
složky,  ne na podnikatele 

pracovní kolektiv   
je špatné, že obec nebo složka může žádat jen 
jednou za určitou dobu 

dobrá pomoc   
chybí dotační tituly pro rozvoj a obnovu 
venkova 

spokojenost občanů    „pane správče, stále se musíte zlepšovat “ 

poradenská činnost     

aktivita, akčnost     

znalost území a pomoc s různými problémy 
(příroda, kultura..)     

pomoc s komunitním plánováním a celkově se 
zaváděním systému řešení obecních záležitostí 
komunitní metodou     

kontakt s politickými kapacitami - pozitivní 
lobbing pro naše území     

spolehlivost     

dobrá informovanost     

kvalitní publikace     

přenos informací     

pomoc při získávání dotací     

součinnost při administrativě     

vypracování strategie (dokument, který není 
obec v širokém kontextu schopna sama 
vypracovat)     

vstřícnost vůči obcím     

zčitelnění složitých pravidel dotačních titulů     

akčnost, přehled     

ochota     



 

líbí 
 

nelíbí 
přístup     

odbornost     

realizace a podpora projektů     

zájem o rozšíření informací do obcí     

transparentnost     

obrovská snaha o rozvoj celého území     

slušnost a korektnost     

lze získat peníze do mikroregionů     

vždy pomocná ruka a objektivní posouzení     

dobré nápady     

super servis     

super pomoc     

super poradenská činnost      

organizace     

oceňuji přístup a vstřícnost     

MAS je určitě přínosem pro náš region a vážím 
si práce těchto lidí v čele s p. Čarkovou     

 


