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Slovo úvodem
Tato brožura vznikla ve spolupráci Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy se
sídlem ve Zlíně a Regionálnej
rozvojovej agentúry Púchov
v rámci projektu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Slo-

venská republika – Česká republika Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí.
Materiál čtenáři nabízí základní informace o obou agenturách a dále informuje v kostce o dotačních titulech z národ-
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ních a evropských zdrojů v České republice. Na tyto informace
pak následně navazují průřezově referenční projekty obou
partnerských agentur, které se
podařilo v uplynulých letech
zdárně realizovat.
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Představení Regionální rozvojové
agentury Východní Moravy
je v současné době zájmovým
sdružením právnických osob,
kdy aktuálně jsou členy sdružení Krajská hospodářská komora,
Sdružení měst a obcí Východní
Moravy, sdružující ve Zlínském
kraji 82 obcí, Institut pro regionální spolupráci a Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně. Agentura
byla v minulosti aktivní především v regionu Východní Mora-

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se sídlem na Třídě Tomáše Bati 5146
ve Zlíně je už od roku 1998
partnerem veřejné správy, podnikatelů i neziskových organizací při snaze o efektivní čerpání evropských i státních dotací
a dále také při tvorbě strategických rozvojových dokumentů
a sektorových analýz. Agentura

Budova Regionální rozvojové agentury ve Zlíně
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vy – Zlínského kraje, v současné době působí plně na území
Moravy i Slezska a sporadicky
také v Čechách. Za dobu své
existence zprostředkovala Regionální rozvojová agentura Východní Moravy svým klientům
přes 3 miliardy z nejrůznějších
dotačních titulů. V polovině
roku 2019 agentura zaměstnávala 12 osob.

autor: Mgr. Tomáš Jurčeka
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Predstavenie Regionálnej
rozvojovej agentury Púchov
Regionálna rozvojová agentúra Púchov bola založená v roku
2007 ako záujmové združenie
právnických osôb. Hlavným dôvodom založenia bola podpora
investícií do rozvoja regiónu
a efektívnej spolupráce medzi
obcami, podnikateľmi a subjektmi tretieho sektora.
Cieľom RRA Púchov je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hos-

podárskeho rozvoja, sociálneho
rozvoja a územného rozvoja regiónu a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.
V súčasnosti pravidelne informuje subjekty o možnostiach
čerpania prostriedkov z fondov
EÚ, ale i štátnych dotácií, a to
najmä prostredníctvom webovej
stránky, e-mailom, či pravidelnými seminármi a školeniami,
ktoré organizuje. Okrem samotného informovania agentúra poskytuje
služby spojené
s vypracovaním projektových žiadostí,
ale i samotný
externý manažment. Práve prostredníctvom týchto
nástrojov sa vo
veľkej miere
zvýšil počet podaných žiadostí
v regióne a do-

chádza tak k pravidelnej podpore rozvojových aktivít v území.
RRA Púchov poskytuje aj
služby spojené s vypracovaním
projektových zámerov, plánovacích a rozvojových dokumentov. V roku 2015 vypracovala
Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre 37 obcí
a ďalším poskytovala bezplatné
konzultácie k ich spracovaniu.
Preto možno tvrdiť, že agentúra
má skutočný a reálny prehľad
o aktuálnej situácií v regióne.
Aj na základe informácií
o potrebách obcí a podnikateľov agentúra realizuje vlastné
rozvojové projekty pre čo najväčší počet cieľových skupín
v oblasti vzdelávania, cestovného ruchu, rozvoja podnikania,
životného prostredia a zachovania tradícií. Tieto projekty
sa osvedčili ako nástroj komplexného rozvoja a spolupráce
subjektov v regióne čo je jedným zo základných cieľov Regionálnej rozvojovej agentúry
Púchov.

RRA Púchov prezentuje región na výstave Agrokomplex
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Dotační tituly v České republice
z evropských strukturálních fondů
Podstatou kohezní politiky Evropské unie, čili sociální územní a hospodářské soudržnosti
je snižování ekonomických rozdílů mezi hospodářskými úrovněmi jednotlivých regionů
(z pravidla NUTS 2) společenství. Základním nástrojem sloužící k naplňování těchto cílů
jsou tzn. Evropské strukturální
a investiční fondy sestávající se

ní a udržitelný růst podporující
začlenění. V návaznosti na výše
uvedenou strategii byly v Dohodě o partnerství ze dne 17. 12.
2013 pro programové období
2014–2020 definovány národní
rozvojové priority k jejichž naplňování dochází prostřednictvím jednotlivých operačních
programů, kdy každý z těchto programů se zaměřuje na

z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.
Tyto fondy mají v současné době dále za úkol přispět
k naplňování strategie Evropa
2020 – Strategie pro inteligent-
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specifické oblasti včetně územní spolupráce překračující hranice členských států.
24 mld. Euro v aktuálním programovém období 2014–2020
je v České republice rozděle-

no do 10 operačních programů
a dále také na území Česka
působí celkem 5 Programů Evropské územní spolupráce (dva
s NSR a dále pak po jednom
s každou další sousední zemí).

Jednotlivé operační programy
a program přeshraniční spolupráce Slovenská republika –
Česká republika si přiblížíme
níže.

Operační program Doprava
Tento program s nejvyšší
alokací navazuje na OP Doprava z programového období
2007–2013. Řídícím orgánem
bylo ustanoveno Ministerstvo
dopravy. Hlavní náplní tohoto
programu je především výstavba a obnova důležité dopravní –

železniční, silniční, letecké
a vodní infrastruktury spadající
především do TEN – T (transevropské dopravní sítě). Částečně program poskytuje dotace na podporu výstavby páteřní
sítě dobíjecích stanic a nákup
nových dopravních prostředků

hromadné přepravy šetrných
k životnímu prostředí. Webové
stránky programu jsou:
http://www.opd.cz
• Stavby dálnic, silnic, železnic
včetně modernizace
• Podpora říční plavby
• Výstavba dobíjecích stanic

Integrovaný regionální operační program
Tento druhý finančně nejvýznamnější operační program,
dostupný na
http://www.irop.mmr.cz,
vznikl v programovém období
sloučením jednotlivých regionálních operačních programů,
jehož administrátorem se stalo
Centrum regionálního rozvoje,
které je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Tento operační program je
členěn do celkem čtyř tematických prioritních os.
Prioritní
osa
Doprava:
v rámci této osy je možné čer-

pat dotace na výstavby a rekonstrukce chodníků, cyklostezek,
silnic II. a III. tříd, nákupy nízkoemisních vozidel a vozidel pro
integrovaný záchranný systém.
Alokace osy činí 1,6 mld. Euro.
Prioritní osa Lidé: z této oblasti jsou dotovány projekty zaměřující se na rozvoj sociálních
služeb, vznik sociálního bydlení, rozvoj vysoce specializované péče v nemocnicích, ale také
podpora zřízení a obnovy odborných učeben na základních
a středních školách a v neposlední řadě realizace energetic-
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ky úsporných opatření v rámci
bytových domů a vznik komunitních center. Alokace osy činí
1,8 mld. Euro.
Prioritní osa Instituce: náplní této osy je nejen podpora obnovy památek UNESCO a národních kulturních památek, ale
také investice směřující do rozvoje e-govermentu a kyberbezpečnosti úřadů. Osa rovněž
umožňuje financování vzniku
územních studií krajiny a intravilánu. Pro tuto oblast bylo
na programové období do roku
2020 vyčleněno 0,8 mld. Euro.
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Prioritní osa – komunitně
vedený místní rozvoj: účelem
této oblasti je zajištění financování provozních a animačních
služeb tzv. Místních akčních
skupin, které jsou jedním z prvků integrovaných nástrojů. Část
alokace osy pak míří rovněž
na realizaci naplňování strategií

MAS, které jsou v souladu se
specifickými cíli IROP 1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3. Alokace
osy činí 0,39 mld. Euro.
• Realizace odborných učeben,
bezbariérovosti v základních
školách
• Rozvoj sociálních služeb

• Stavba chodníků
a cyklostezek
• Výstavba přestupních
terminálů a parkovišť
• Posílení kyberbezpečnosti
úřadů
• Nákup cisteren a techniky pro
IZS

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Jak už název napovídá, tento operační program je určen
především pro podnikatelské
subjekty, které mohou zažádat
o podporu inovativních projektů, marketingových aktivit
na výstavách v zahraničí či využít dotace na nákup nových
technologií, revitalizaci brownfields pro podnikatelské využití
případně řešit otázku energetic-

kých úspor stávajících objektů
a výrobních procesů. Míra podpory se odvíjí od velikosti subjektu, kdy malé firmy mohou
získat 45 %, střední 35 % a velké 25 % dotaci. Řídícím orgánem je ustanoveno Ministerstvo
průmyslu, webové stránky programu jsou dostupné na webu:
https://www.agentura-api.org
• Podpora vysokorychlostního

internetu
• Nákup technologií pro
začínající podnikatele
• Energicky úsporná opatření
výrobních objektů
• Podpora marketingových
aktivit
• Revitalizace brownfields
• Podpora podnikového vývoje
a inovativních postupů
• Nákupy elektromobilů

Výzkum vývoj a vzdělávání
Tento program, dostupný na
https://opvvv.msmt.cz,
spadající do gesce Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy
má za hlavní úkol přispět k posunu české ekonomiky směrem
ke znalostní ekonomice produkující výrobky s vysokou přidanou hodnotou, která se vyznačuje vzdělanou a kreativní pra-
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covní silou. Cílem tak má být
konkurenceschopná ekonomika.
Za tímto účelem byly v rámci
OP ustanoveny tři prioritní osy.
Posilování kapacit pro kvalitní výzkum: tato osa si klade
za cíl zlepšit spolupráci v oblasti výzkumu a zajistit lepší infrastrukturní podmínky pro budoucí výzkumníky.

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj: zaměřuje se na zkvalitnění
vzdělávání v oblasti terciálního
vzdělání, propojování výuky
a výzkumu
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání:
zaměřena na integraci dětí se
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speciálními vzdělávacími potřebami. Osa se také zaměřuje
na snazší přechod dětí z předškolního vzdělávání do základních škol, ve kterých je kladen

důraz na vzdělávání v klíčových kompetencích.
• Mezinárodní mobilita
výzkumných týmů
• Pregraduální vzdělávání

• Inovace v pedagogice
• Rozvoj kapacit pro výzkum
a vývoj
• Zvyšování kapacit
neformálního vzdělávání

Operační program životní prostředí
Tento operační program, dostupný na
https://www.opzp.cz,
který spadá pod Ministerstvo
životního prostředí se člení do
pěti prioritních os dle zaměření.
První osa – čistota vody je
určena především na výstavbu
čistíren odpadních vod, kanalizací, vodovodů.
Druhá osa – kvalita ovzduší
je určena na snižování exhalací
ze stacionárních zdrojů. Z této
osy se financují například kotlíkové dotace pro domácnosti.
Třetí osa – zpracování odpadů poskytuje dotace na systémy

předcházející vzniku odpadů –
například door to door systémů
či na nákup kompostérů. Další
oblastí je podpora separace odpadů, kdy je podporována výstavba třídících linek, sběrných
dvorů či sběrných hnízd v obcích. Tato osa nabízí také příspěvky na nákup odpadových
svozových prostředků.
Čtvrtá osa – ochrana přírody
řeší boj proti invazivním druhům, realizaci krajinných struktur v podobě mokřadů, biokoridorů a dále také revitalizace
sídelní zeleně.
Pátá osa – energetické úspo-

ry se věnuje energeticky úsporným opatřením v objektech občanské vybavenosti a také nabízí podporu na výstavbu nových
veřejných budov.
• Výstavba vodovodů,
kanalizací, ČOV
• Energetické úspory veřejných
budov
• Hospodaření se srážkovými
vodami v podobě zelených
střech, retenčních nádrží
• Realizace mokřadů, biocenter
a ÚSES
• Výstavba sběrných dvorů
a pořízení nádob na separace
odpadů

Program rozvoje venkova
Tento program, který zpravuje
Ministerstvo zemědělství nabízí
dotace například na nákup techniky pro práci a údržbu v lesích. Zemědělské podniky mohou získat podporu na stavby
a technologie pro živočišnou,
rostlinou a školkařskou výrobu.

Program pak dále nabízí potravinářským podnikům podporu
na nákup strojů pro zpracování
zemědělských produktů a dále
také spolufinancuje investice
do skladování a monitoringu
kvality produktů. V oblasti lesního hospodářství pak podpora
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programu cílí na zmírňování
následků kalamit přírodních pohrom. V neposlední řadě také
na obnovu a výstavbu lesních
cest kategorie L1 L2. Program
je dostupný na
https://www.szif.cz
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Operační program zaměstnanost
Základním úkolem tohoto
programu je zlepšování lidského kapitálu. Toho se daný program snaží dosáhnout podporou
dalšího vzdělávání například
programem POVEZ, adaptabilitou zaměstnanců a zaměstnavatelů – dětskými skupinami a kluby pro děti, podporou

zdravotních služeb, či sociálním
začleňováním a bojem s chudobou. Program také nabízí podporu veřejné správě, která může
získat dotace na tvorbu strategických rozvojových dokumentů, školení zaměstnanců či tvorbu pasportů.

Program je dostupný na
https://www.esfcr.cz
• Podpora paliativní péče
• Podpora vzniku a provozu
dětských skupin a dětských
klubů
• Podpora sociálního podnikání
• Podnikové vzdělávání
zaměstnanců

Technická pomoc
Prostřednictvím tohoto programu jsou čerpány mzdové finanční prostředky, rovněž jsou

z tohoto programu hrazeny
semináře k výzvám či výdaje

spojené s fungováním Center
regionálního rozvoje.

Praha pól růstu
Tento program nabízí žadatelům na území města Prahy podporu z celkem čtyř prioritních
os – posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
udržitelnou mobilitu a energetické úspory, podporu sociální-

ho začleňování a boje s chudobou a podporu vzdělávání a zaměstnanosti.
Program je dostupný na
http://penizeproprahu.cz
• Nákup bezemisních
elektrobusů

• Podpora inovační
infrastruktury
• Inkluze a multikulturní
vzdělávání
• Podpora povrchové městské
dopravy

Program rybářství
Cílem tohoto programu je
rozvoj udržitelného chovu ryb
včetně zavádění moderních
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intenzivních
systémů.

chovatelských
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Program přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika –
Česká republika
Programy přeshraniční spolupráce jsou doplňkem hlavních
evropských programů. Výsledná podoba daného programu je
výsledkem společného jednání
zainteresovaných zemí za účelem podpory aktivit, které povedou k financování projektů
mající přeshraniční dopad. Cílem těchto opatření je snižování rozdílného hospodářského
rozvoje příhraničních regionů,

které jsou častokrát hospodářskou periférií daných států. Odstraněním hraniční bariéry vstupem do schengenského prostoru
bylo pouze jedním z předpokladů k rozvoji příhraničních regionů. Dalšími důležitými kroky
jsou aktivity vedoucí k vytváření přeshraničních vazeb v podobě partnerství mající dopad
na transfer dobré praxe a know
how, zatraktivňování přírodního

a kulturního dědictví coby pól
růstu cestovního ruchu a dále
také zkvalitňování technické
infrastruktury daných regionů
za účelem transferu zboží, služeb a kapitálu v příhraničním
regionu.
Program přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK – CZ
má za účelem naplňování svých
aktivit definovány tři základní
prioritní osy.

Prioritní osa 1 – Využívání inovačního potenciálu
Řeší například oblast společné tvorby, ověřování a zavádění inovativních vzdělávacích
programů pro základní, střed-

ní i vysoké školy s důrazem
na získání klíčových kompetencí požadovaných praxí. Dále
pak vytváření partnerství, stra-
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tegií pro rozvoj lidských zdrojů
včetně celoživotního vzdělání.
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Prioritní osa 2 – Kvalitní životní prostředí
Má za úkol podporovat investiční aktivity vedoucí ke zlepšení technického stavu přírodních
a kulturních památek včetně
zlepšování přístupu k nim v po-

době lepšího značení, budování
oddychových míst a dále také
zlepšování technického stavu
silnic II. a III. tříd v jejich okolí. V neposlední řadě tato osa

podporuje výstavbu cyklostezek
a chodníků s důrazem na propojování těchto kulturních a přírodních atraktivit v příhraničním regionu.

Prioritní osa 3 – Rozvoj místních iniciativ
Napomáhá především oblasti
rozvoje spolupráce institucí veřejné správy, rozvoji plánování,
vzniku strategií a studií
v
příhraničním
regionu.
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V rámci této osy je také možnost řešit vytváření a upevňování partnerství, sítí a podporných
přeshraničních struktur.
Alokace programu pro
období 2014–2020 činí

106,046 mil. Euro. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Program je dostupný na webu:
http://www.sk-cz.eu/
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Národní dotační programy
v České republice
Rozmanitost národních dotačních titulů v České republice je poměrně velká. Prakticky

každé ministerstvo a kraj nabízí
municipalitám, nestátním neziskovým organizacím a dalším

subjektům dotační podporu, ty
nejstěžejnější programy jsou
pak zmíněny níže.

Ministerstvo pro místní rozvoj
V rámci tohoto ministerstva
dochází na přelomu září a října
k vyhlašování největšího počtu
dotačního titulu. Zároveň MMR
získává od MF na vyhlašování programů největší alokaci.
Nejvýznamnější program tohoto ministerstva s alokací 1,45
mld. Kč v roce 2019, je především Program podpora rozvoje
regionů, kde především obce

do 3 000 obyvatel mohou získat
dotaci na obnovu místních komunikací, rekonstrukce veřejných budov, obnovu sakrálních
staveb, výstavbu míst pasivního
a aktivního odpočinku či budování sportovní infrastruktury.
Dalším významným programem je oblast Podpora bydlení
s alokací 0,655 mld. Kč v roce
2019, z které je možné finan-

covat výstavbu komunitních
domů pro seniory, pečovatelských bytů a rovněž výstavbu
technické infrastruktury za účelem síťování rodinných domů.
Dalším zajímavým programem
je podpora cestovního ruchu,
kde mohou subjekty působící
v této oblasti získat podporu
za účelem zlepšení a rozvoje infrastruktury.

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství již
dlouhodobě vyhlašuje program
na technické zhodnocení vodovodů a kanalizací na odkana-

lizování obcí a místních částí
měst do 1000 obyvatel, daný
program zároveň nabízí podporu na výstavbu vodovodů
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a propojování vodárenských
soustav. Dalším významným
programem je podpora malých
vodních nádrží v majetku obcí
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spočívající v odbahnění, obnově a výstavbě rybníků a požár-

ních nádrží. Doplňkově toto ministerstvo nabízí dotace na ob-

novu sakrálních staveb.

Ministerstvo vnitra
V rámci tohoto úřadu mohou
žádat hasiči v kategoriích JPOII a JPO III o dotaci na nákup

CAS, jejich technické zhodnocení, dále pak také jednotky
JPO V mohou žádat o dotaci

na nákup dopravního automobilu a příspěvek na zhodnocení
požárních zbrojnic.

Ministerstvo životního prostředí
Dané ministerstvo tematicky
podporuje ekoinovativní projekty, rozvoj alternativních způsobů dopravy, vyhledání a po-

sílení vodních zdrojů v rámci
agendy boje se suchem a rovněž výměnu veřejného osvětlení
v CHKO, doplňkově taktéž pod-

poru environmentálního vzdělávání na školách.

Ministerstvo dopravy
Do agendy tohoto ministerstva spadá program Státní fond
dopravní infrastruktury, který
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vyhlašuje programy zaměřující
se na výstavby a rekonstrukce
chodníků a cyklostezek a dále

také poskytuje příspěvek na obnovu mostů křižující nadřazenou dopravní infrastrukturu.
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Ukázkové projekty
Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Náklady akce celkem: 6 469 008 Kč • Požadovaná dotace: 4 528 305 Kč
Předmětem žádosti o dotaci
byla realizace projektu nového
školního hřiště – víceúčelového sportoviště v areálu Základní školy v obci Mysločovice,
který byl využíván jako školní
zahrada. Škola, která je spádovou školou i pro děti z dalších

Školní hřiště v ZŠ Mysločovice

5 okolních obcí, neměla k dispozici žádné moderní venkovní
sportoviště, které by mohlo být
plnohodnotně využito pro výuku hodin TV. Vybudování nového víceúčelového sportoviště
u ZŠ Mysločovice zahrnovalo
realizaci tartanového třídráho-

vého atletického oválu (806 m2)
s možností využití běžecké dráhy i pro skok daleký (2 doskočiště). Uvnitř atletické dráhy je
umístěna víceúčelová plocha
sportovního hřiště (576 m2),
jehož povrch je rovněž pokryt
tartanem a je zde možno provozovat veškeré míčové
hry – volejbal, nohejbal,
malou kopanou, dále zde
je pevně umístěno 5 ks
konstrukcí pro streetball
a 4 ks venkovních posilovacích strojů. V zimním období je možné
plochu sportoviště využívat jako kluziště pro
hraní hokeje. V odpoledních hodinách a o víkendech je nové víceúčelové
sportoviště otevřeno pro
veřejnost, registrované
i neregistrované spolky
v obci Mysločovice.

autor: obec Mysločovice
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Rozvoj odborného vzdělávání v ZŠ Trnava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 23 513 348 Kč • Požadovaná dotace: 21 162 013 Kč
především z následujících důvodů ve vztahu k těmto problémům a řešeným aspektům.
Modernizace učeben byly
podstatnou částí v rámci
předkládaného projektu,
a to z důvodu stávajícího
nevyhovujícího stavu jejich technických dispozic
a absenci moderních výukových metod. V rámci
modernizace jednotlivých
odborných učeben byly
v prostorách základní
Přestavba ZŠ Trnava
autor: Mgr. Tomáš Jurčeka
školy vybudovány prostory, které svým charakterem
borných učeben. Potřeba mozajistí potřebnou kvalitu výuky
dernizace odborných učeben
v rámci jednotlivých klíčových
Základní školy Trnava řešil víkompetencí. V suterénu byla
cero problémů a byla nezbytná
Projekt řešil problematiku aktuální absence jednotlivých od-

modernizována učebna dílen
a po stavebních úpravách podkroví vznikly další 3 nové odborné učebny (Zoologie a Biologie, Přírodopis a Zeměpis, Jazyková učebna). Pořízení vybavení do učeben bylo pro realizaci projektu zcela klíčové.
Pořizované vybavení bylo nezbytné pro zkvalitnění a modernizaci výuky předmětů vázaných na klíčové kompetence,
tedy přírodovědné předměty,
výuku cizích jazyků a praktické
činnosti. V rámci projektu byl
vyřešen bezbariérový přístup
prostřednictvím pořízení výtahu
a rovněž byl vyřešen problém
s konektivitou budovy školy.

Dotace pro JSDH obce Pustá Polom
Poskytovatel dotace: Hasičský záchranný sbor České republiky – Ministerstvo vnitra
Náklady akce celkem: 1 388 793 Kč • Požadovaná dotace: 450 000 Kč
Obec Pustá Polom má v rámci
JSDH zřízenou zásahovou jed-

16

notku kategorie JPO III. Dovybavení zásahové jednotky SDH

Pustá Polom novým DA Volkswagen model T6 kombi 2.0 TDI
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dovkou) a generální oprava tohoto RZA vzhledem k jeho stáří
by již byla ekonomicky nerentabilní. Dále ve stávajícím RZA
schází možnost systematického
ukládání hasičského vybavení
(hadic, strojů, čerpadel apod.),
chybí jednotlivé ukládací boxy
vč. přepážek, které by zabránily
v případě, jede-li se k zásahu, aby technika nebyla
ledabyle pohozena ve voze
a necloumala sebou
a chybí rovněž protiskluzová úprava podlahy
v celém autě. Z výše uvedených důvodů se Obec
Pustá Polom rozhodla pořídit nový moderní DA pro
JSDH Pustá s pohonem
Nový dopravní automobil JSDH Pustá Polom
autor: obec Pustá Polom
4×4 a s výbavou odstraňující výše popsané nedostatky stávajícího RZA Nissan Patbrzd, spojky, poruchovost elektrol. Pořízení tohoto DA pomůže
roinstalace a problémy s převo-

zvýší hlavně její akceschopnost v případě zásahu a řešení
různých mimořádných situací při ochraně obyvatelstva
a majetku. Stávající dvoumístný RZA Nissan Patrol, r.v. 1991
vykazuje každoročně během
provozu stále více a více závad
(např. – časté opravy motoru,

při řešení mimořádných událostí, které mají negativní dopad
na infrastrukturu dopravy, průmyslu a ochranu obyvatelstva
v obytných a veřejných budovách. V dané lokalitě vzhledem
ke klimatickým podmínkám
bude nové DA sloužit i při řešení mimořádných událostí v důsledku nadprůměrných sněhových srážek a ledových námraz,
čímž může dojít k poškození
přenosových cest a bude tak
nutné zajistit zásobování postižené oblasti potravinami, případně i následnou evakuaci postižených osob. Pořízení nového DA poslouží dále k podpoře
a propagaci požárního sportu
v obci, neboť soutěžní družstva
JSDH Pustá Polom mají velmi
dobré výsledky nejen v okrese
Opava, ale i v ostatních okresech Moravskoslezského kraje.

Vodovod Žeranovice – napojení náhradního zdroje
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Náklady akce celkem: 2 670 370Kč • Požadovaná dotace: 2 136 296 Kč
Realizace projektu Vodovod
Žeranovice – napojení náhradního zdroje vyřešila vyčištění

a vystrojení stávajícího vrtu,
jeho napojení na zdroj elektrické energie, stavební obnovu
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objektu čerpací stanice. Na stávajícím vrtu byly provedeny
následující stavební úpravy –
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jen potrubím výtlačného řádu,
v místě stávajícího podzemního
hydrantu, umístěného v travnaté ploše na začátku obce.
Výtlačný řád byl realizován
z materiálu PE 100DN 50, délky 496 m. Realizací projektu
došlo k posílení zásobování cca
670 obyvatel (cca 90 %) obyvatel obce Žeranovice pitnou vodou.
Vydatnost nově připojeného zdroje pitné vody je min. 0,8
l/s což plně pokryje
normovanou spotřebu pitné vody dle
výše uvedené Vyhlášky. Po napojení vrtu na stávající
Objekt nového vrtu
autor: obec Žeranovice
vodovodní řad byl
s využitím dodaného monitoroa vystrojený Vrt byl se stávajívacího systému optimalizován
cí vodovodní sítí obce propovyspárování obvodových stěn
stropu a dna komory, utěsnění
prostupů potrubí, výměna stávajících poklopů za kompozitní uzamykatelné poklopy
a uložení potrubí do chrániček
v propojovacím kanálu mezi
čerpací stanicí a armaturní komorou vrtu. Nově vyčištěný

odběr podzemní vody pro potřeby veřejného vodovodu, obec
Žeranovice přestala být životně
závislá na jediném zdroji vody
a kapacita obou zdrojů nyní
bude schopná pokrýt i delší
období nižší dotace zásob podzemní vody, případně zvýšené spotřeby vody ve veřejném
vodovodu. Zlepšení tlakových
poměrů ve vodovodním řádu
obce nyní umožní vyšší uživatelský standart pro občany.
Smíchání vody z obou zdrojů
pitné vody nyní umožní plnit
stanovený limit hodnoty dusičnanů bez zapojení úpravny
vody pro snížení obsahu dusičnanů ve vodě. Významným
přínosem je rovněž zvýšení kapacity průtoku obecních hydrantů pro zajištění protipožární
ochrany obce.

Oprava místní komunikace U měnírny v obci Ústí u Vsetína
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Náklady akce celkem: 1 518 000 Kč • Požadovaná dotace: 737 000 Kč
Cílem akce byla oprava povrchu místní komunikace U měnírny č. 14 c/1 dle platného
pasportu místních komunikací,
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která zahrnovala vyfrézování
stávajícího povrchu vozovky
místní komunikace v celkové
ploše 592 m2 a jeho nahrazení

novým asfaltobetonovým kobercem o stejné výměře. Současně byly doplněny po obou
stranách vozovky komunikace
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chybějící silniční obrubníky,
poškozené a již nevyhovující
silniční obrubníky byly nahrazeny novými. Celková délka
opravované místní komunikace
U měnírny je 144 m a průměrná
šířka je 4 m.
Obnovené komunikace U měnírny
autor: obec Ústí

Velkokapacitní cisterna pro JSDH Kunovice
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 7 656 396 Kč • Požadovaná dotace: 6 890 756 Kč
Projekt řešil nedostatečné
vybavení JSDH Kunovice pro
řešení mimořádných událostí
vzniklých z extrémního sucha.
Současné požární vybavení jed-

Nová cisterna JSDH Kunovice

notky je zastaralé a neumožňuje
velkoobjemové hašení, snižuje tak efektivní akceschopnost
jednotky. S ohledem na vývoj
v posledních letech je riziko
vzniku požárů
ze sucha v exponované oblasti velmi velké. Ve dnech
extrémního
horka a sucha denně docházelo např.
k požáru trávy
kolem vlakové
trati. Parametry

pořízené CAS: kategorie CAS
30 9000/540 S 2 VH, hmotnost
podvozku 26 000 kg, povolené
zatížení náprav 8 000 / 13 000
/ 13 000 kg, typ podvozku Scania P480 6×6, posádková kabina CP 31, výkon motoru 353
kW, měrný výkon motoru 13,51
kW/t, převodovka opticruise
+ retardér, čerpací jednotka
Ruberg, výkon čerpadla nízký
tlak 3 000 lt/min. při 10 barech/3 m sací výšky, výška CAS
3 100 mm, délka bez navijáku
a lafetové proudnice 9 300 mm,
brodivost 750 mm.

autor: město Kunovice
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Rozvoj terénních sociálních služeb – KAFIRA, středisko Opava
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 2 088 686 Kč • Požadovaná dotace: 1 984 251 Kč
se jedná o sociální službu sociální rehabilitace dle §70 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních
službách ve znění
pozdějších předpisů. Středisko Opava poskytuje své
služby formou ambulantní a terénní služby. Terénní forma služby
pokrývá předeNový dopravní automobil terénních sociálních služeb
vším okres Opava,
autor: KAFIRA Opava
Bruntál, nejvíce
území těchto obcí s rozšířenou
vání sociálních služeb neziskopůsobnosti – Opava, Kravaře,
vé organizace KAFIRA o. p. s.
Bruntál, Hlučín, Krnov. Cíle byve středisku Opava. Konkrétně
Cílem projektu bylo vytvořit
podmínky pro kvalitní poskyto-

lo konkrétně dosaženo nákupem dvou nových aut pro účely poskytování terénní sociální
služby. Díky tomu je možné
efektivnější plánování terénní
práce a poskytnutí služby více
uživatelům v jednom dni. Doprava autem šetří čas na cestě
za klientem a zkracuje čekací
dobu na službu. Nový automobil byl nezbytně nutný k udržení kapacity služby a jeho využívání ve službě zvýší dostupnost
služby také pro obyvatele z malých obcí, kde je horší dostupnost pomocí veřejné dopravy.

Separace odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 635 153 Kč • Požadovaná dotace: 539 880 Kč
Projekt řešil problém nedostatečné kapacity pro sběr biologicky rozložitelného odpadu,
plastu, papíru a skla. Původní

20

kapacita spočívala v podobě
dvou sběrných hnízd (2× plasty,
2× papír, 2× sklo), které byly
umístěny na nejfrekventovaněj-

ších místech obce. S ohledem
na charakter katastru, kdy je
obec protáhlého tvaru, je vzdálenost separačních hnízd pro
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některé občany velmi velká. Jejich kapacita byla však také ne-

vyhovující. Oba fakty pak dokazovala místní situace, kdy byly
tyto druhy odpadů zastoupené mezi SKO, nebo tvořily černé skládky v obci.
Stávalo se také, že kvůli
přeplnění původních kontejnerů byly odpady volně
ukládány v okolí sběrného
místa. V rámci projektu
došlo k doplnění do území
4 kontejnerů na plasty
Dovybavení sběrných míst
v objemu 2,5 m3, 4 konautor: obec Želechovice nad Dřevnicí

tejnerů na papír v objemu
2,5 m3, 4 kontejnerů pro sklo
v objemu 1,8 m3 a 2 kontejnerů pro BRKO v objemu 14 m3.
Kontejnery vytvořily 4 nová
sběrná místa v obci, která chyběla. Vytvořením nových sběrných míst došlo k přiblížení
k producentům odpadů. Kontejnery pro BRKO byly přistaveny
ke strategickým místům největších koncentrací tohoto odpadu.

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č. p. 85 v obci Podkopná Lhota
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 2 850 027 Kč • Požadovaná dotace: 1 065 970Kč
Cílem projektu bylo snížení
energetickou náročnosti veřejné budovy – konkrétně budovy

v obci Podkopná Lhota. Cíle
projektu bylo dosaženo pomocí
zateplením vnějších stěn obálky, zateplením
půdního prostoru a podlahy
v 1 . N P. S o u částí projektu
byla také výměna starého kotle
na pevná paliva
za nový plynový
kondenzačního
Realizovaná veřejná budova v obci Podkopná Lhota
kotel o výkonu

24 kW vč. nové otopné soustavy. Díky realizaci projektu došlo k poměrně velkému snížení
energetické náročnosti budovy
a také se zlepší vliv na životní
prostředí. Veřejná budova s číslem popisným 85, která je předmětem projektu, je využívána
jako společenský sál se zázemím, nachází se zde také samoobslužný obchod. Vlastníkem
budovy je předkladatel projektu
– obec Podkopná Lhota.

autor: Mgr. Tomáš Jurčeka
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Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
(MAS Šternbersko)
Náklady akce celkem: 2 345 552 Kč • Požadovaná dotace: 2 228 274 Kč
Realizace projektu byla vzhledem k absenci chodníků a celkové situaci nezbytná. Úseky ko-

Realizovaný chodník

munikací pro pěší, které projekt řešil, se nachází v obci
Bělkovice-Lašťany podél silnice III/44437 a silnice
III/44313 a to jak v severní, tak i v okrajové jižní části obce.
V rámci projektu byly
vybudovány dva úseky nových chodníků
o celkové délce 359
metrů. Veškeré stavební práce budou realizovány tak, aby byly
přizpůsobeny osobám
autor: obec Bělkovice-Lašťany

s omezenou schopností pohybu
a orientace. Pěší komunikace,
které byly vybudovány zpřístupňují také zastávky veřejné
hromadné dopravy. Projekt, prostřednictvím bezpečných, nových pěších komunikací přímo
propojuje zastávku veřejné hromadné dopravy (zastávky Bělkovice-Lašťany, Lašťany, Pod
lipami) nastávající síť liniové
infrastruktury pro chodce. Pěší
komunikace propojuje každé
z míst určené pro zastavení autobusu.

Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovacího
a vyrozumívacího systému pro město Hradec nad Moravicí
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 3 463 445 Kč • Požadovaná dotace: 2 424 411 Kč
V rámci projektu bylo realizováno vybudování a rozšíření varovného, hlásného a výstražného systému v územní působnos-
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ti města Hradce nad Moravicí.
Zároveň byl pro město zpracován a pořízen digitální povodňový plán, který byl zpracován

pro celé správní území města
Hradce nad Moravicí – vybudování lokálního výstražného systému (LVS) – systém pro au-
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tomatické měření stavu vodní
hladiny a sloupce
dešťových srážek – vybudování
varovného informačního systému
(VIS) – systém je
určen pro včasné
varování obyvatel
a zlepšení vzá-

Rozhlasové hnízdo

jemné komunikace obce s občany ve smyslu předávání urgentních sdělení v případech nouze.
Tento bod byl naplněn zřízením
řídícího a ovládacího pracoviště. Varovný systém vhodně propojily dílčí částí projektu dPP
s propojením POVIS a LVS.
Všechny tyto prvky koncepčně
tvoří varovný protipovodňový
systém.

autor: Obec Hradec nad Moravicí

Sociální bydlení v obci Liptál
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 16 128 242 Kč • Požadovaná dotace: 14 987 665 Kč
Předmětem projektu bylo vytvořit dostupné nájemní sociál-

Budova sociálního bydlení Liptál

ní bydlení v obci Liptál, které
umožní 27 osobám v tzv. tržním
selhání a osobám
ohroženým sociálním vyloučením
vstup do nájemního vztahu, stalo
se tak v polovině
roku 2019. Dílčím
nástrojem pro dosažení uvedeného
cíle byla adaptace
nebytových prostor

pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se jednalo o přestavbu mateřské školy na adrese č. p. 78 Liptál, kde vzniklo
8 nových bytů s dispozicemi
od 1+kk do 4+kk. Vytvořené
sociální bydlení zajistilo rozšíření poskytovaných služeb
směrem k občanům, u kterých
je to potřebné. Poskytování sociálního bydlení vede k sociální
inkluzi osob z cílových skupin projektu. Definované cíle

autor: Mgr. Tomáš Jurčeka
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i výsledky rozebíraného projektu jednoznačně přispěly k naplnění specifického cíle 2.1.
programu IROP. U daného projektu je definována pětiletá udržitelnost. U ubytovaných nájemních bytů je ustanoven regu-

lovaný nájem dle limitu ČSÚ
57,5 Kč za metr podlahové plochy bytů. Nájemní smlouva
s nájemníky je uzavírána maximálně na dobu dvou let, kdy
cílovými skupinami jsou osoby
v produktivním věku 15–65 let.

Aby dané osoby byly oprávněnými nájemníky musí se prokázat maximálním příjmem
0,5násobku čisté mzdy k průměrné hrubé mzdě dle údajů
ČSÚ u jednotlivců, v případě
dvojce 0,8násobkem, atd.

Komunitní centrum Hostětín
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
Náklady akce celkem: 10 734 074 Kč • Požadovaná dotace: 9 660 666 Kč
Cílem projektu bylo vytvořit
podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, rekreačních, kulturních a vzdělávacích
aktivit v obci Hostětín tak, aby

byly poskytovány služby a aktivity pro maximální možný počet klientů a návštěvníků prostřednictvím vzniku Komunitního centra Hostětín. V KC jsou
provozovány tyto
sociální služby:
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby
se zdravotním postižením (§ 66),
Sociálně terapeutické služby (§67)
– služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních
službách ve znění
pozdějších předpisů. Dále jsou

Budova komunitního centra před realizací
autor: K-PROJEKT Luhačovice
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provozovány v rámci komunitního centra další vzdělávací,
kulturní a rekreační aktivity.
Prozatím je rozhodnuto o následujících aktivitách: cvičení
pro seniory a OZP, vzdělávací aktivity a workshopy, kurzy
tradičních ručních prací, předčítání seniorům a další dle analýzy potřebnosti. Předkládaný
projekt počítá s rekonstrukcí
objektu v obci Hostětín, který
bude sloužit pro účely komunitního centra. V minulosti tento
objekt fungoval coby jednotřídní základní škola. Cíle bylo dosaženo rekonstrukcí a přístavbou objektu na č. p. 22. V rámci předloženého projektu byla
řešena kompletní rekonstrukce.
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Prostorový tvar stávajícího objektu zůstal zachován. K celkové hmotě navrženého stavu
přibyla ze severní strany jednopodlažní přístavba. Přístavba byla finančně nejnáročnější
částí stavebních prací v rámci
rozpočtu. Ve zbývající části objektu byla provedena kompletní
rekonstrukce vnitřních prostor.

V rámci vedlejších nákladů došlo taktéž k úpravám venkovních prostor (venkovní zpevněné plochy a zeleň). V souladu
se specifickým cílem 2.1 IROP:
zvýšení kvality dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
tak byla v rámci projektu řešena podporovaná aktivita „Infrastruktura pro dostupnost a roz-

voj sociální služby“. Projekt
proto přispěl k dosažení cíle
Strategie Evropa 2020 v oblasti
boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení a k dosažení národního cíle počtu osob ohrožených
chudobou nebo sociálním vyloučením.

Výstavba vodovodu v oblasti Babicko
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí – Operační program životní prostředí
Náklady akce celkem: 4 035 824 Kč • Požadovaná dotace: 2 572 837 Kč
Majiteli i provozovateli vodovodů v oblasti Sdružení
vodovodů Babicko. Původní
vrty byly kapacitně na pokraji
únosnosti bez možnosti reálného odpočinku či větší možnosti ulevení z čerpání a srovnání. V letních měsících se tento
aspekt neustále stupňoval, kdy
množství vyčerpané a upravené
vody pokrývalo s obtížemi spotřebu obyvatel i přes opatření
v provozu. V letních měsících
tak v určitém čase bylo saháno
hluboko do požadovaných požárních rezerv na vodojemech.
Tohoto stavu bylo během roku
Výstavba skupinového vodovodu

autor: Sdružení vodovodu Babicko
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dosahováno několikrát, kdy
potřeba vody převyšuje její dosavadní možnosti zásobování.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k hledání a zapojení nových lokalit (bez přímého hydrologického kontaktu) do stávajícího systému vrtů. V současné
době je situace taková, že vodovod zásobuje cca 6000 EO (celá

oblast je zásobována ze skupinového vodovodu Babicko
(tj. obce Babice, Huštěnovice,
Kudlovice, Traplice a Košíky)
samostatně napojeni na vodovod jsou Jankovice. Výstavba
nového vodovodu, tedy celá
infrastruktura nového a modernizovaného zásobení z nových
vrtů se nachází mimo zastavěné

území obcí, konkrétně na čtyřech katastrálních územích a to
v k.ú. Sušice, k.ú. Traplice, k.ú.
Jankovice u Uherského Hradiště a k.ú. Kudlovice. Navržená
stavba byla v souladu s územním plánem území a v souladu
s územním rozhodnutím.

Dětská skupina Bukovinka
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Operační program zaměstnanost
Náklady akce celkem: 2 550 442 Kč • Požadovaná dotace: 2 422 920 Kč
Úkolem dotačního titulu podporující dětské skupiny (dále

Děti dětské skupiny Bukovinka
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jen DS), čili zařízení péče
o děti v předškolním věku 2–6

let je přispět ke sladění profesního života pracujících rodičů.
DS v obci Bukovinka funguje
od července 2016, kdy navázala
na činnost Mateřského a rodinného centra Brouček. Současná
kapacita DS je 12 dětí a kompenzuje především nedostatečnou kapacitu mateřské školky.
Udržitelnost projektu jsou 2 roky. Pěti procentní spoluúčast
dotuje obec ze svého rozpočtu,
tím že však obec čerpá na provoz dotaci jsou ročně spořeny finanční prostředky ve výši
0,5 mil. Kč z rozpočtu obce.
V rámci uznatelných výdajů je

autor: obec Bukovinka

Přeshraniční spolupráce | Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí

možné hradit veškeré náklady
spojené s chodem zařízení –
nájem, mzdy, energie, pojiště-

ní, nákup nezbytného vybavení včetně nutných stavebních
úprav. V průběhu prázdnin, kdy

je MŠ Bukovina uzavřena využívají kapacity DS také pracující rodiče dětí z MŠ.

Dětský klub Košíky
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí – Operační program zaměstnanost
Náklady akce celkem: 1 400 000 Kč • Požadovaná dotace: 1 400 000 Kč
V prostorách Multifunkční
budovy Košíky č. p. 117 pro-

Děti dětského klubu Košíky

bíhá v I. patře tzv. Dětský klub.
Tento je otevřen každý den

školního vyučování od 15:00
do 18:00 hodin pro všechny
děti I. stupně vzdělávání. Malí návštěvníci mají možnost si
pod dohledem pečující
osoby napsat domácí úkoly, učit se, nebo
tvořit, hrát si, učit se
vařit, péct, podle toho,
jaký jim pečující osoba
připraví program. Pečujících osob se střídá
několik, tak aby došlo
k rozvíjení různých aktivit a diverzifikaci činnosti dětského klubu.

zdroj: obec Košíky
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Ukážkové projekty
Obnova NKP Považský hrad
Finančný mechanizmus: Granty EHP a Nórska
Náklady akcie celkom: 537 864 EUR • Požadovaná dotácia: 457 184 EUR
Projekt z programovej oblasti: Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva
a podpora diverzity v kultúre
a umení v rámci európskeho kul-

né verejnosti, ale i zachovanie
tohto dedičstva pre ďalšie generácie.
Projekt sa skladá z viacerých
častí. Prvou z nich boli stavebné
práce, pozostávajúce zo
sanácie skalného brala,
následne bol
vykonaný
archeologický
prieskum.
V rámci
Pohľad na vnútornú časť Hradu Bystrica a náučný systém
hradu došlo
k osadeniu bezpečnostných prvtúrneho dedičstva. Cieľom tohkov, ako je zábradlie a lávka tak,
to projektu bolo kultúrne deaby bol zaistený bezpečný podičstvo, ktoré bude sprístupne-

hyb návštevníkov v priestoroch
hradného komplexu. V rámci
stavebnej časti došlo aj k domurovaniu zostatkov časti paláca,
tzv. Kaplnky.
Ďalšou časťou projektu boli
architektonické prvky, medzi
ktoré patrí osadenie náučného
chodníka – informačný systém,
exteriérový ďalekohľad, kovový model hradu, pútač, odpočívadlá a iné.
Publicita projektu bola zabezpečená otváracou a zatváracou konferenciou, informačným dňom priamo na hrade, ale
i webovou stránkou projektu,
brožúrou, propagačnými predmetmi, a inými.
Projekt bol realizovaný Mestom Považská Bystrica v spolupráci s partnermi projektu:
OZ Združenie Hradu Bystrica,
OOCR Horné Považie. RRA
Púchov vypracovala žiadosť
o príspevok.

Výhľad na krajinu z Hradu Bystrica
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Rekultivácia čiernej skládky – Zadné Lúky
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Náklady akcie celkom: 70 000 EUR • Požadovaná dotácia: 67 500 EUR
Mnohé z obcí nášho regiónu
trápia nelegálne čierne skládky,

Čierna skládka pred realizáciou

Čierna skládka po realizácií projektu

ktoré sa nachádzajú v katastri
takmer každej obce. Samotné obecné úrady nedisponujú
dostatočnými finančnými prostriedkami na ich odstránenie
a následnú revitalizáciu dotknutého územia. Environmentálny
fond je štátny mechanizmus pre
poskytovanie dotácií, správu
tohto fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia.
Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie
a tvorbu životného prostredia
na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.
V projekte Rekultivácie čier-

nej skládky – Zadné Lúky bolo
základným cieľom odstránenie
vzniknutej čiernej skládky, vývozom odpadov a následná rekultivácia celého dotknutého
územia. Projekt bol realizovaný
v horskej obci Mojtín s počtom
obyvateľov cca 480. Obec je
vyhľadávanou turistickou oblasťou, nakoľko sa nachádza
v srdci Strážovských hôr a je
taktiež súčasťou CHKO Strážovské vrchy.
Projekt prispel k zlepšeniu
stavu životného prostredia a odvrátil environmentálnu hrozbu
v tejto oblasti. Žiadateľom bola
Obec Mojtín, žiadosť vypracovala RRA Púchov.

Stratené rozprávky Považia
Poskytovateľ dotácie: Program rozvoja vidieka SR 2007–2013
Náklady akcie celkom: 40 000 EUR (20 000 EUR MAS Naše Považie,
20 000 EUR MAS mikroregiónu Teplička) • Požadovaná dotácia: 40 000 EUR
Rozprávky, ktoré by možno
upadli do zabudnutia, sa poda-

rilo oživiť na Festivale stratených rozprávok v Púchove. Išlo
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o rozprávky z území MAS Naše
Považie a MAS mikroregiónu
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Teplička. Netradičné podujatie
pripravila miestna akčná skupi-

Festival Stratených rozprávok Považia

na Naše Považie pre deti z materských a základných škôl.
Mali možnosť ukázať svoj herecký talent a taktiež pomôcť
tomu, aby rozprávky neupadli do zabudnutia a uchovali

sa tak aj pre ďalšie generácie.
Na podujatí dostali priestor aj
deti z púchovského centra voľného času a malí folkloristi.
Súčasťou projektu Stratené rozprávky Považia bolo aj
rozprávkové CD a printový
výstup vo forme rozprávkovej
knižôčky Stratené rozprávky
Považia, ktorá bola podkladom
pre scenáre a bola pokrstená,
ako ináč, lentilkami na festivale. Knižky a CD dostali všetci
účinkujúci, aj tí, ktorí neboli
na festivale. Výstupy projektu
sú ďalej distribuované prostredníctvom webstránok partnerských MAS, prostredníctvom
TIK a na rôznych podujatiach
či výstavách. Projekt bol podaný a implementovaný v spolupráci s partnerskou Miestnou
akčnou skupinou MAS mikroregiónu Teplička a je financovaný v rámci opatrenia 4.2 vykonávanie projektov spolupráce
z Programu rozvoja vidieka SR

2007–2013. Festival stratených
rozprávok patril aj ďalším det-

Vydané CD k projektu

ským aktivitám. Súčasťou bol
detský jarmok remeselníkov,
ktorý každoročne organizuje
Centrum voľného času Včielka. Spestrením boli i vystúpenia detí z centra voľného času,
detských folklórnych súborov
Konôpka z Dohnian, Hájičku
a materskej školy z Mestečka,
Poniklecu z Udiče a záver malým folkloristom z púchovského domu kultúry – Biela voda,
Púchovček a Lachovček.

Stratená obchodná cesta pohraničia
Poskytovateľ dotácie: Program cezhraničnej spolupráce CZ-SK Fond Mikroprojektov
Náklady akcie celkom: 18 366, 56 EUR • Požadovaná dotácia: 17 448,22 EUR
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Projekt „Stratená obchodná
cesta pohraničia“ vznikol zo
spolupráce medzi Regionálnou
rozvojovou agentúrou Púchov
a Regionálnou rozvojovou

Konferencia a výstava k projektu

agentúrou Východnej Moravy,
ktoré sa snažia o nadviazanie
vzťahov a spolupráce s ostatnými subjektami prihraničného
regiónu už od roku 2010, kedy
spoločne vytvorili spojenie
podnikateľov v projekte „Československý priemyselný klaster“.
Konkrétne týmto projektom
sme sa snažili docieliť, aby
obyvatelia nášho územia nazreli do minulosti a našli možnosti
spolupráce na oboch stranách
hranice, tak ako to robili v minulosti naši predkovia. Predkovia, ktorí spolupracovali,
obchodovali a stýkali sa aj na-

priek tomu, že cesta za rodinou, obchodom a trhmi trvala
aj niekoľko dní. Predstavenie
života a remesiel v obciach vytvára obraz o obchode a spolupráci v pohraničnom
regióne. Súčasťou projektu sú aj
informačné
tabule, ktoré
sú umiestnené v jednotlivých
obciach. Pri
každej tabuli
sa nachádza
aj pečiatka s logom projektu,
aby si návštevníci, ktorí prechádzajú malebnými obcami tohto územia, doniesli zo svojich
potuliek suvenír a spomienku
nielen na život v minulosti, ale
aj na súčasnú podobu krajiny.
Vytvorené sú taktiež historické
pasy, ktoré sú v tlačenej podobe, ale aj voľne prístupné na
stránkach partnerov projektu
a webovej stránke Stratenej obchodnej cesty pohraničia. Na
tejto stránke je voľne prístupná
aj elektronická verzia brožúry
k projektu. V rámci projektu sa
konala aj spoločná konferencia spojená s výstavou tradícií
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a remesiel každej z dotknutých
obcí.

Tradície zahrnuté v projekte
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Informace o projektu –
Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí
žádosti o podporu obce během vzdělávacích
aktivit.
• Kontaktní místo pro konzultace rozvojových
projektů

Realizátory projektu jsou Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a Regionálná rozvojová agentura Púchov. Hlavním cílem
projektu je rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím společného vzdělávání a sdílení zkušeností
v oblasti možností zisku podpory na rozvoj venkova a přeshraniční spolupráci pro menší obce
a organizace Zlínského a Trenčianského kraje.
Projekt se aktivně snaží podpořit a zvýšit povědomí o tématice regionálního rozvoje a přístupu
k dotačním zdrojům, která často v malých obcích zůstává neřešena z důvodu vytížení starostů
malých obcí.

Subjektům v příhraničním regionu jsou v rámci projektu poskytovány konzultační služby k následujícím tématům:
• Příprava a realizace rozvojových projektů
• Finanční plánování projektu
• Zadávání veřejných zakázek
• Pravidla publicity
• Účtování realizace projektu

Součástí realizace projektu jsou:
• odborné semináře a workshopy
• webové stránky s aplikací e-learning k problematice regionálního rozvoje a dotačních
zdrojů
• online dostupné vzorové žádosti o dotace
• tištěná a elektronická publikace prezentující
inspirativní projekty
• A odborné poradenství pro sestavení vlastní

Projekt přináší vzájemné propojení obou regionů, které je z historického i současného hlediska přínosné pro zvýšení atraktivity území pro
potenciální rozvoj území. Společná minulost
obou státu umožňuje navázat na dřívější partnerství, ať už ve veřejné správě nebo v místních
ekonomikách. Projekt navazuje výměnu znalostí, zkušeností a sdílení dobré praxe mezi subjekty z ČR a SR.

www.rravm.cz/Spolecny-rozvoj-cesko-slovenskeho-prihranici
www.rrapu.sk
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