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1. Úvod
Strategický plán Leader se týká udržitelného rozvoje území Regionu Prostějov venkov, řeší problematiku
hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje s využitím lidských zdrojů.
Strategický plán Leader je v souladu se Strategií rozvoje regionu Prostějov venkov, širšími strategiemi a
koncepcemi na úrovni kraje a státu platnými pro území regionu v období 2007 – 2013. Strategický plán je
zpracován v souladu s nařízením Rady ES č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Místní akční skupina Prostějov venkov, o.p.s. dle čl. 62 nařízení Rady uplatňuje při místním rozvoji partnerský
přístup (partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem), navrhuje ucelenou strategii místního rozvoje a z ní
vycházející Strategický plán Leader, podílí se na vytváření sítí místního partnerství a při provádění strategie
vybírá projekty pro financování v rámci opatření IV.1.2, které jsou v souladu se Strategickým plánem Leader.
Strategický plán Leader Místní akční skupiny Prostějov venkov, o.p.s. je veřejně projednaný a schválený.
Provádění strategií místního rozvoje posiluje územní soudržnost a synergii jednotlivých opatření
určených pro širší ekonomiku a obyvatele venkova.

2. Žadatel/předkladatel SPL
Úplný úřední název předkladatele

Region Prostějov venkov

Právní forma
IČO
Poštovní adresa

Obecně prospěšná společnost
27693058
Obecní úřad Kralice na Hané
Masarykovo náměstí 41, 798 12 Kralice na Hané
Střední Morava, Olomoucký kraj
Antonín Frgal, starosta obce Skalka
725 131 160
www.maspvvenkov.cz
ou@obecskalka.cz, ivanakrepelkova@centrum.cz

NUTS II., NUTS III.
Předseda správní rady společnosti
Telefon
Webové stránky
Elektronická adresa

Právní subjektivitou Regionu Prostějov venkov je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací smlouva
společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj regionu, který bude naplňován i následujícími kroky:
- zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a
samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
- podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a kulturního
bohatství a zdraví obyvatel regionu
- zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu
- zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů pro rozvoj regionu
MAS se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pravidly stanovenými pro Program rozvoje
venkova.
Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a dozorčí rada, dále funguje programovací a monitorovací
výbor a výběrová komise.
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3. Základní údaje o území MAS
Region Prostějov – venkov vznikl seskupením sedmnácti spádových obcí. Všechny obce regionu administrativně
- správně přísluší do okresu Prostějov (s výjimkou obce Bystročice /okr.Olomouc/, kraje Olomouckého, NUTS II
Střední Morava a leží v okruhu cca 5 až 15 km od města Prostějov. Cílem MAS je rozšířit území o další obce,
které vykazují shodné charakteristiky s již vymezeným územím.
Toto území má následující společné charakteristiky:
- úrodná půda, množství drobných zemědělských podnikatelů
- totožné kulturně – historické založení a tradice
- mentalita lidí žijících na vesnici (celkový vztah k přírodě, čistému životnímu prostředí, volnému prostoru,
pozitivní vnímání společenského dění, důvěra, vzájemná spolupráce a soudržnost).

4

Strategický plán LEADER, Region Prostějov venkov

Aojzov
Bedihošť
Biskupice
Bystročice
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice

Počet
obyvatel k
1.1.2007
223
1013
247
616
511
553
486
795
842
267
1433
630
471
239
1326
1609
479

Katastrální
výměra v ha
464
647
415
801
711
492
533
833
802
533
1267
692
716
173
1121
1326
93

CELKEM
11.740
11.619
Zdroj: Český statistický úřad a informace z obcí

Hustota
osídlení v
obyv./km2
48
157
60
77
72
112
91
95
105
50
113
91
66
138
118
121
515
101

Katastrální
výměra v ha

Počet
katastrů

464
647
415
801
711
492
533
833
802
533
1.267
692
716
173
1.121
1.326
593

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
3
1

12.119

23

5

Strategický plán LEADER, Region Prostějov venkov

4. Zpracování SPL MAS
Region Prostějov venkov vznikl seskupením 17-ti spádových obcí, když k fungujícímu menšímu mikroregionu
Prostějov venkov (7 obcí) přistoupily další obce.
Společnost byla zapsána u Krajského soudu v Brně 3.6.2006.
V tabulce je uveden postupný harmonogram prací na strategii regionu – Strategie rozvoje regionu Prostějov
venkov i Strategickém plánu Leader (SPL) a další aktivity MAS přispívající ke správné funkci MAS a plně
odpovídající potřebám regionu.
Datum konání
VH/zasedání správní
rady, dozorční
rady/pracovní
týmy/výbory další
iniciativy
3.3.2006
19.6.2006

30.8.2006

9.10.2006

Činnosti související se Strategií rozvoje regionu Prostějov venkov

Ustavující VH – všichni přítomní byli podrobně seznámeni s programem Leader.
2.zasedání SR – byla projednána nabídka odborné firmy, která zahrnuje přípravu
dokumentů, osvětu veřejnosti, semináře a poradenství obcím i podnikatelským
subjektům.
3.zasedání Správní rady (SR) – byly upřesněny podmínky pomoci se zpracováním
Strategií rozvoje regionu PV a dohodnuty první kroky v přípravě této strategie.

4.zasedání SR – byla podepsána Smlouva o dílo se společností GH Constult o.p.s. IČ:
26879107. Předmětem smlouvy byla příprava regionu na Leader prostřednictvím
komunitního způsobu přípravy strategie regionu.
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24.10.2006

15.11.2006

23.11.2006
6.12.2006

21.2.2007

26.4.2007

4.6.2007
18.6.2007

27.6.2007

1.7.2007

23.-27.8.2007

11.9.2007

11.10.2007

19.10.2007

5.zasedání SR – byla přeložena úvodní verze strategického plánu. Postupně byly
projednány jednotlivé body strategického plánu (zejména analýza území SWOT).
Členové MAS byli požádání o korekci statistických údajů za své obce a o přípravu
projektových námětů, ze kterých budou stanoveny priority regionu.
Pracovní tým – programem jednání bylo projednání Strategického plánu, řešení
chybějících podkladů a informací, připomínkování strategie a zajištění informační
kampaně, prezentace, distribuce informací a oslovení dalších subjektů.
6.zasedání SR – byla stanovena kritéria, opatření a upřesněny způsobilé výdaje.
Prezenční akce pro veřejnost – veřejnost byla seznámena se strategickým plánem,
dále bylo představeno několik úspěšných projektů Leader a Leader+ a byla
prezentována brožura o Regionu Prostějov venkov a informativní leták pro veřejnost.
Veřejnost byla informována o dalších propagačních aktivitách MAS.
7.zasedání SR – byla podána žádost o jednorázový příspěvek MAS na projektového
manažera. 26.1.2007 byl uskutečněn poznávací zájezd do Mikroregionu
Buchlovsko, jehož součástí byla informace o MAS a o projektech realizovaných
v rámci Leader (návštěva Muzea tupecké keramiky v Tupesích – úspěšná realizace
z programu Leader).
VH – na základě výběrového řízení byla VH schválena projektová manažerka, jejímž
úkoly jsou dány pracovní smlouvou. Mimo další byla VH schválena Výroční zpráva
Prostějov venkov o.p.s. za rok 2006.
8.zasedání SR – společnost získala od Olomouckého kraje dotaci na podporu
činnosti MAS ve výši 200.000,-Kč.
Zástupci MAS Prostějov venkov se účastnili konference pořádané Místní akční
skupinou Záhoří – Bečva. Na programu byly zajímavé informace z činnosti MAS. Na
konferenci byla rozjednána možnost partnerství mezi oběma MAS.
9.zasedání SR a Dozorčí rady (DR) – mimo jiné byla schválena účast MAS na výstavě
Země živitelka konané v Českých Budějovicích.
Předseda informoval o setkání s MAS Občané pro rozvoj venkova, která naší MAS
nabídla spolupráci při zavádění ochranné známky „Vyrobeno na Hané“.
Uzavřena smlouva s Mgr. Davidem Linhartem. Předmětem smlouvy byly činnosti
odborného poradce pro MAS Prostějov venkov, poradenství k záležitostem iniciativy
Leader, naplňování aktivit z přijaté Strategie, konzultace projektových námětů
jednotlivých členů MAS i dalších subjektů z regionu a prezentace aktuálních informací
k Programu rozvoje venkova.
Účast MAS na výstavě Země živitelka společně s MAS Záhoří - Bečva, MAS Region
Haná a MAS Občané pro rozvoj venkova. Na této výstavě byl navázán taktéž kontakt
s MAS Rozvojové partnerství Hranicko.
10.zasedání SR a DR – 17.8.2007 proběhlo na Krajském úřadu pracovní setkání
MAS. Na základě tohoto jednání vzešla potřeba aktualizovat strategický plán a vytvořit
nový Strategický plán Leader vycházející z tohoto plánu a respektující pravidla PRV a
nutnost zakomponovat do SPL historii Svazku obcí Prostějov venkov.
11.zasedání SR a DR – předseda informoval o návštěvě sousední MAS Region Haná
a o plánovaném projektu spolupráce a o připravovaném setkání s MAS Rozvojové
partnerství Hranicko.
Na zasedání bylo rozhodnuto vypracovat Strategický plán Leader, který bude
vycházet ze Strategie rozvoje regionu Prostějov venkov a současně bude odpovídat
pravidlům Programu rozvoje venkova (PRV). Současně byly zahájeny kroky k podání
žádosti o dotaci z PRV, opatření IV.1.1.
VH – přijetí 4 nových členů, projednání SPL – programovací výbor informoval o
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13.11.2007
28.11.2007
17.12.2007

dokončovacích pracích na SPL a o možnosti jejího předložení a schválení
17.12.2007.
12.zasedání SR a DR – výběr loga a tvorba internetových stránek.
Zasedání Programovacího výboru – kontrolou finální SPL po obsahové stránce byla
pověřena Ing. Pavla Vohralíková, ekonomický a projektový poradce, IČ: 67725929.
VH – přijetí Strategického plánu Leader společnosti Prostějov venkov, o.p.s. Obce
MAS projednají SPL na svých nejbližších zasedáních.

Shrnutí: Strategický plán Leader vznikl na základě integrované strategie s názvem „Strategický rozvoj regionu
Prostějov venkov“ a je s tímto dokumentem úzce provázán. Na ucelené strategii regionu se započalo pracovat od
vzniku MAS a jeho tvorba trvala přibližně 5 měsíců. Strategie kopíruje potřeby regionu, a to nejen ty, které jsou
financovatelné z Programu rozvoje venkova (popisuje další programy včetně konkrétních projektových záměrů,
které mohou být financovány z dalších národních, či unijních zdrojů – např. Interreg, Regionální operační
program, Operační program Životní prostředí, Operační program podnikání a inovace, ESF apod.) a dále
předpokládá možnost a doporučuje základní postup pro utváření synergií a tvorbu partnerství s následnou
spolupráci na společných zájmech s nadregionálním i celorepublikových efektem.
V rámci strategie je taktéž zdůrazněna možnost dalších aktivit prováděných MAS, díky kterým MAS zajistí
samofinancování organizace a následné spolufinancování veřejných (kulturních a společenských) akcí regionu.
Strategie regionu i SPL jsou v souladu s:
- Programem rozvoje venkova
- Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
- Programem rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
- Programem obnovy venkova Olomouckého kraje
- Strategií Mikroregionu Prostějov venkov
- Marketingovou studií rozvoje Lázní Skalka
- Strategiemi nebo Plány rozvoje obcí a organizací MAS
- Podnikatelskými plány
Strategie regionu i SPL vznikla komunitním způsobem a na základě aktivního zapojení členů MAS (veřejný,
soukromý, neziskový sektor i fyzické osoby nepodnikající), veřejnosti, organizací a spolků, podnikatelských
subjektů, Krajského úřadu Olomouckého kraje a za pomoci „úspěšných“ MAS – partnerů a externích odborníků.

5. Analýza území MAS
5.1. Hodnocení území
Region Prostějov venkov vznikl seskupením 17-ti spádových obcí, když k fungujícímu menšímu mikroregionu
Prostějov venkov (7 obcí) přistoupily další obce a vznikl jeden ucelený region
Obyvatelstvo
V regionu Prostějov venkov žilo k 1.1.2007 11 740 obyvatel (k 31. 12. 2004 činil počet obyvatel 11.606).
Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Vrbátky, Kralice na Hané a Určice, v ostatních již žije méně než 1
tisíc obyvatel. Počet obyvatel v obcích samozřejmě ovlivňuje například rozsah poskytovaných služeb, počet
podnikatelských subjektů a pracovních příležitostí, přesto je možné konstatovat, že jednotlivé obce řeší podobné
problémy a jedná se o vyvážený mikroregion. Spádovým městem je Prostějov, případně i Olomouc.
Věková struktura obyvatel žijících na území regionu je znázorněna v následující tabulce. Hodnocení čísel ve
srovnání s ostatními mikroregiony Olomouckého kraje vypovídá o obvyklém zastoupení obyvatel v kategorii 15-

8

Strategický plán LEADER, Region Prostějov venkov

59 let (procento se většinou pohybuje mezi 60-67,0). Naopak poměrně nízký je počet obyvatel v kategorii 0-14
let. 15,65% za region je negativní údaj (obvykle bývá až kolem 18-20%). Tyto skutečnosti je možné vysvětlit i tím,
že města vesměs bývají „mladší“ než vesnice a rovněž snižování porodnosti vede k přesunu (stárnutí) obyvatel
z kategorie do 15-ti let do kategorie produktivního a poproduktivního věku.
S výjimkou dvou obcí (Čelčice a Kralice na Hané) všechny obce regionu zaznamenávají více obyvatel
v důchodovém věku než ve věku do 15-ti let. Interpretace je zřejmá – stárnutí populace. Tento fakt je
nejzřetelnější u menších obcí.
Co se vzdělanosti obyvatelstva týká, je region na shodných hodnotách s průměrem celé ČR.
Věková struktura obyvatel obcí Regionu Prostějov venkov k 31. 12. 2004
Obec

0 – 14 let + %

60 a více let + %

15 – 59 let + %

Alojzov
Bedihošť
Biskupice
Bystročice
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice

27
151
36
82
85
105
67
123
134
41
283
81
60
25
185
258
73

12
15
15
14
17
18
14
16
16
15
19
13
13
11
14
16
16

52
170
53
120
126
90
107
164
159
43
250
151
115
50
254
304
85

24
17
22
20
25
16
22
21
19
16
17
24
25
21
20
20
18

142
673
153
400
297
374
303
493
535
191
926
390
288
160
855
1013
304

64
68
63
64
58
66
64
63
65
69
64
63
62
68
66
64
66

Region PV venkov

1816

15,65 %

2293

19,76 %

7497

64,59 %

Zdroj: Český statistický úřad

Následující tabulka vypovídá o pohybu obyvatel v obcích Regionu Prostějov venkov.
Údaje jsou sice jen za rok 2004, oproti roku 2003, přesto obecně odpovídají dlouhodobě zaznamenávaným
trendům. V regionu více občanů zemřelo než se narodilo – platí konstatování o stárnutí populace. Současně se
pravděpodobně projevuje i aktuální rostoucí zájem o bydlení na vesnici – téměř u všech obcí převažuje počet
přistěhovalých obyvatel nad těmi, kteří odcházejí. Celkové saldo pohybu obyvatel v regionu je kladné, i když ve
skutečnosti podíl 48 ku cca jedenácti a půl tisícům obyvatel, znamená jednoznačně stabilní stav. Podíl můžu a
žen je poměrně vyrovnaný, podle očekávání vedou ženy.
Bilance obyvatelstva za rok 2004
muži x ženy
Obec
Alojzov
Bedihošť
Biskupice
Bystročice

105 x 116
507 x 487
127 x 115
280 x 322

Živě narození

Zemřelí

0
9
2
5

4
12
1
8

přistěhovalí x
vystěhovalí
9x6
28 x 33
6x4
25 x 12

Celkový přírůstek –
úbytek
-1
-8
+3
+ 10
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Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice

250 x 258
278 x 291
234 x 243
376 x 404
404 x 424
141 x 134
717 x 742
304 x 318
227 x 236
120 x 115
613 x 681
741 x 834
210 x 252

3
6
5
6
15
1
22
6
3
2
9
17
4

5
3
2
11
12
4
14
5
5
5
12
15
7

8 x 11
9 x 13
17 x 5
33 x 18
17 x 16
6x2
63 x 39
9 x 12
10 x 6
1x0
17 x 25
60 x 49
8 x 17

-5
-1
+ 15
+ 10
+4
+1
+ 32
-2
+2
-2
- 11
+ 13
- 12

Region PV venkov

5634 x 5972

115

125

326 x 268

+ 48

Zdroj: Český statistický úřad
Technická infrastruktura
Stav technické infrastruktury je obecně u všech obcí regionu Prostějov venkov na uspokojivé úrovni, problematika
je z větší části vyřešena, resp. aktuálně prioritně řešena. V případě plynofikací lze konstatovat, že až na výjimky
jsou napojeni všichni obyvatelé. Problematika zásobování vodou je rovněž vesměs vyřešena, stav vodovodů i
vodních zdrojů pitné vody je hodnocen jako dobrý.
Problémovější se zdá být situace v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Velká část uváděných
záměrů obcí na nejbližší roky se týká právě dokončení kanalizací a ČOV, vše je závislé na zajištění
finančních zdrojů.
Investičních záměry obcí musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Z níže uvedené tabulky vyplývá,
že 14 obcí má schválený územní plán, 3 obce plánují dokončení v příštím roce.
Přehled územně plánovací dokumentace
Alojzov
Koncept územního plánu obce Alojzov – neschválen
Bedihošť
Územní plán obce z roku 1995, změny č. 1 a 2 ( 2004, 2006)
Biskupice
Urbanistická studie z roku 2002
Bystročice
Územní plán obce schválen v roce 2006
Čehovice
Územní plán obce 08/1998.změna č.1 4/2002
Čelčice
Územní plán obce, zpracován a schválen
Dětkovice
Územní plán obce 9. 7. 2002, návrh na změnu UPO č. 2
Hrubčice
Územní plán obce schválen dne 11.3.1998, OZV 2/98
Klenovice na Hané
Územní plán sídelního útvaru obce z roku 1994, změna UPSÚ č.1 bude v roce 2007
Klopotovice
Územní plán obce schválen dne 13.10.2006
Kralice na Hané
Územní plán obce 02/2001, návrh na Změnu ÚPO č.2
Myslejovice
V současné době ve formě rozprcovanosti
Seloutky
Územní plán obce Seloutky schválen 26.7.2004
Skalka
Územní plán obce schválen
Určice
Územní plán ze dne 6.11.1998
Vrbátky
Územní plán obce Vrbátky schválen dne 18.5.2006
Výšovice
Schválený Územní plán obce
Zdroj: informace z obcí
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Přehled stavu v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod
Obec

STAV

Alojzov

Povolení k provozování kanalizace – provozovatel Obec Alojzov, nevydáno povolení
k vypouštění odpadních vod – na KÚ podáno odvolání. Je v řízení.
V roce 2003 kolaudace oddělené splaškové kanalizace s napojením na ČOV
Prostějov, provozovatel Středomoravská vodárenská, a.s.
Pouze dešťová kanalizace
Hloubková kanalizace, napojení na ČOV Olšany u Prostějova
Kanalizace vybudována, kořenová ČOV
Kanalizace pouze dešťová
Jednotná kanalizace, provozovatelem je obec
Kanalizace jednotná a ČOV v majetku obce. Obec je i provozovatel. Stáří
kanalizace 35, 40, 50 a 70 let.
Kanalizace pouze dešťová
ČOV provozovatel Obec Klopotovice, kanalizace jednotná
Provozovatel Středomoravská vodárenská, a.s., 1/3 v majetku obce 2/3 VAK,a.s.
Prostějov, Kraličky – kanalizace jednotná, provozovatel Středomoravská
vodárenská, a.s.
Pouze dešťová kanalizace
Povrchová, splašková kanalizace
Obec Skalka má vybudovanou pouze dešťovou kanalizaci, připravován záměr
výstavby splaškové kanalizace a ČOV
Obec Určice má vybudovánu pouze dešťovou kanalizace a její správu vykonává
obec Určice
Vrbátky, Dubany, Štětovice – oddělená splašková a děšťová kanalizace, ČOV 2004,
provozovatel obec
Obec nemá hloubkovou kanalizaci, pouze dešťová

Bedihošť
Biskupice
Bystročice
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané

Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice
Zdroj: informace z obcí
Přehled stavu vodovodů
Obec
Alojzov
Bedihošť
Biskupice
Bystročice
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky

STAV
Majitel i provozovatel Obec Alojzov
Obecní vodovod – kolaudace r. 1999, provozovatel Středomoravská vodárenská, a.s.
Veolia a.s. Prostějov
Vodovod majitel VAK, provozovatel Středomoravská vodárenská,a.s.
Vodovod, majitel a provozovatel Obec Čehovice
Vodovod majitel VaK, provozovatel Středomoravská vodárenská a.s.
Majitel – obec, provozuje Středomoravská vodárenská a.s.
Vodovod majitel VAK, a.s. Prostějov, provozovatel Středomoravská vodárenská, a.s.
Staří vodovodu 25 let.
ANO – majitel i provozovatel VaK Přerov, a.s.
Vodovod majitel VAK,a.s. Prostějov provozovatel Středomoravská vodárenská,a.s.
Vodovod majitel VAK,a.s. Prostějov, provozovatel Středomoravská vodárenská,a.s.
Vodovod v majetku obce, provozovatel Středomoravská vodárenská, a.s.
Vodovod v majetku obce, provozovatel Středomoravská vodárenská, a.s.
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Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice
Zdroj: informace z obcí

Vodovod majitel VAK,a.s. Prostějov, provozovatel Středomoravská vodárenská,a.s.
Vodovod v celé obci, provozovatelem je Středomoravská vodárenská a.s., Olomouc.
Vrbátky, Dubany, Štětovice – vodovod majitel obec, provozovatelem je Středomoravská
vodárenská a.s., Olomouc.
Obec je členem svazku obcí Sdružený vodovod DOBROCHOV

Odpadové hospodářství – každá obec má ze zákona povinnost zajistit svoz a likvidaci odpadů, a to buď vlastní
činností, případně dodavatelsky. Částky za zabezpečení této povinnosti jsou ve většině obcí navíc dotovány
z prostředků obce (příjmy od obyvatelstva nepokryjí zcela náklady za svoz a likvidaci). Zde se každá obec musí
zamýšlet nad otázkou, jak snižovat tyto náklady. Jednoznačnou odpovědí je: přimět obyvatele k vyššímu
separování odpadů. Na základě šetření na obcích vyšlo najevo, že 1/3 obcí by ráda snížila náklady
prostřednictvím výstavby vlastních sběrných dvorů. Aktuálně se však touto možností příliš nezabývají, neboť
prioritně mají potřebu realizovat jiné záměry. Výhledově však s tímto počítají a tento poznatek je taktéž
zakomponován do SPL.
Likvidace odpadů, nakládání s odpady
Obec
Alojzov

Bedihošť

Biskupice

Bystročice
Čehovice

Čelčice
Dětkovice
Hrubčice

Klenovice na Hané

Klopotovice

ODVÁŽÍ
Směsný – A.S.A. Brno
Tříděný – P.Bureš,Kostelec
Nebezpečný-Nature Pros.
Komunální-A.S.A Prostějov
nebezpečný Nature s.r.o. Prostějov, sklo,plasty
fi Petr Bureš, organický odpad fi Spreso Kralice
na Hané
Komunální – A.S.A. Prostějov, nebezpečný –
Nature s.r.o. Prostějov, tříděný – Konečný
Čelčice
Veškerý odpad likvidují Technické služby
města Olomouce
Směsný-SITA s.r.o., Tříděný – P.Bureš,
Kostelec, Nebezpečný – Nature Prostějov
Komunální odpad, plasty,
Nebezpečný odpad, van Gansewinkel,a.s.
SKO i nebezpečný odpad – Respono Vyškov
a.s.
Směsný van Gansewinkel
L.Konečný velkoobjemový
Nature s.r.o. PV, P. Bureš Kostelec n.H. tříděný
odpad
SKO, nebezpečný, plasty –
van Gansewinkel
sklo – Petr Bureš
Směsný A.S.A. TS s.r.o.Prostějov
Tříděný P. Bureš-Kostelec nebezpečný Nature
PV

POZNÁMKY
Papír – ZŠ Myslejovice
Kovy – SDH Alojzov
Komunální odpad 2x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně

Komunální odpad 2x měsíčně
Tříděný odpad 2x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděný a komunální odpad 2x
měsíčně, nebezpečný odpad 2x za rok
Komunální odpad 2 x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděný 2x měsíčně
Tříděný a komunální odpad 2x
měsíčně, nebezpečný odpad 2x za rok
Kovy SDH Dětkovice
Papír ZŠ Hrubčice
Kovy OÚ Hrubčice, SDH Hrubčice a
FC Hrubčice
velkoobjemný odpad – obec
papír – ZŠ
kovy – SDH
Komunální odpad 2 x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděný 2x měsíčně
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Kralice na Hané
Myslejovice

Seloutky

Směsný-ASA s.r.o tříděný L.Konečný Čelčice
nebezpečný Nature s.r.o.Prostějov
firma A.S.A. – komunální odpad, sklo a plasty –
p. Bureš, pravidelně nebezpečný odpad- firma
Nature
Respono Vyškov

Skalka

Komunální odpad, tříděný i nebezpečný odpad
- vanGansewinkel

Určice

Likvidace odpadů je zajištěna prostřednictvím
svozové firmy Respono a.s. Vyškov. Odpady
jsou v obci tříděny.
TKO, velkoobjemový, nebezpečný a bioodpad
A.S.A TS Prostějov
Tříděný P. Bureš-Kostelec
A.S.A TS Prostějov

Vrbátky

Výšovice

Papír ZŠ
Kovy SDH Kralice na Hané
Komunální odpad 2 x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděný 2x měsíčně
Komunální odpad 2 x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděný 2x měsíčně
Komumální odpad 2x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděny odpad 2x měsíčně
Komumální odpad 2x měsíčně
Tříděny odpad 2x měsíčně
Komunální 2xměsíčně, velkoobjemový
nebezpečný a bioodpad 2x ročně
Tříděny odpad 2x měsíčně
Komunální odpad 2 x měsíčně
Nebezpečný odpad 2x ročně
Tříděný 2x měsíčně

Zdroj: informace z obcí
Podnikání, hospodářská charakteristika
Struktura hospodářství Regionu Prostějov venkov je dána historickým vývojem i zdejšími přírodními podmínkami.
Pro region je typické zastoupení poměrně většího počtu podnikatelských, jedná se však zejména o podniky
řazené do kategorie drobné, případně malé a střední (jen 15 firem z regionu zaměstnává více než 20
pracovníků). Toto může být hodnoceno jako pozitivní skutečnost, kdy neexistuje silná závislost na jediném
zaměstnavateli, na druhé straně mikroregion pravděpodobně nenabízí dostatečný počet pracovních příležitostí,
zejména pro lidi s vyšší kvalifikací. S rozvojem soukromého podnikání vznikla řada malých firem (v současné
době 2800 aktivních subjektů) především v nevýrobní sféře, v průmyslu a ve stavebnictví. V devadesátých letech
se také změnila odvětvová struktura zaměstnanosti. Počet pracovníků v primárním sektoru (zejména v
zemědělství) se výrazně snížil. K poklesu zaměstnanosti došlo také v průmyslové výrobě, i když ne tak razantně
jako v případě zemědělství. Počet pracovníků se naopak zvýšil v nevýrobní sféře a ve stavebnictví.
Zaměření místních firem (viz. následující tabulka) je zejména na zemědělskou prvovýrobu, případně
navazující zpracování zemědělských produktů. Většinou se jedná o méně technologicky náročné odvětví.
V zemědělství převažuje rostlinná výroba – pěstování obilovin a řepky, což je dáno místními podmínkami a
přednostmi. V živočišné výrobě potom chov skotu a prasat.
Oblast služeb, nevýrobní sféra, obchody jsou v mikroregionu zastoupeny na poměrně nižší úrovni, která ovšem
ve většině případů odpovídá místním podmínkám a požadavkům.
Přehled významnějších podnikatelských subjektů v regionu (nad 20 zaměstnanců)
Firma
Zaměření činnosti
Obec
Plant Select, s.r.o.
Činnosti v rostlinné výrobě, úpravy zahrad Bedihošť
Zetaspol, s.r.o.
Výroba osiva, chemických látek, přípravků Bedihošť
PANDOS s.r.o.
Výroba nábytku
Čehovice
ALIKA, s.r.o.
Potravinářství, pražírna arašídů
Čelčice
Antonín Jelínek
Potravinářská výroba
Dětkovice
BPSV s r.o.
Výroba obytných-sanitárních kontejnerů
Klenovice na Hané
ZD Klenovice na Hané, družstvo
Zemědělská výroba, další činnosti
Klenovice na Hané
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Linaplast s.r.o.
Přidal s.r.o.
Rolnická společnost Klas, s.r.o.
ZD Myslejovice
Hospodářské družstvo Určice
Cukrovar Vrbátky, a.s.
Zemědělské družstvo Vrbátky
Zemědělské družstvo Výšovice
Zdroj: CD Albertina – firemní monitor

Nástrojařství, lisování plastů
Stavba strojů, výroba elektrických strojů
Zemědělství
Zemědělství
Zemědělství
Potravinářská výroba
Zemědělství
Zemědělství

Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Myslejovice
Určice
Vrbátky
Vrbátky
Výšovice

Analýza trhu práce
Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě udržuje na stabilní úrovni a je pod průměrem v celé ČR1) i Olomouckého
kraje2) a je vnímána jako dobrý stav regionu v této oblasti. Velký důraz tedy nemusí být kladen na podporu
stávajících pracovních míst a tvorbu nových pracovních příležitostí v obcích, ale i přesto je cílem regionu
nezaměstnanost dále snižovat., což je zohledněno ve strategii (SPL – Fiche č.2).
V regionu Prostějov venkov bylo ke konci října 2007 evidováno úřadem práce 233 žadatelů o práci. Při celkovém
počtu 5.582 ekonomicky aktivních obyvatel je možné vymezit míru nezaměstnanosti v regionu na úrovni 4,17
procent.
Statistika trhu práce v Regionu Prostějov venkov k 31. 10. 2007
Obec
Ekonomicky
Míra
aktivní
nezaměstnanosti v %
Alojzov
102
5,9
Bedihošť
536
3
Biskupice
114
8,8
Bystročice
298
5,7
Čehovice
239
7,9
Čelčice
274
4,7
Dětkovice
211
5,2
Hrubčice
387
4,4
Klenovice na Hané
375
4,8
Klopotovice
137
1,5
Kralice na Hané
680
3,1
Myslejovice
310
3,2
Seloutky
202
5,9
Skalka
117
1,7
Určice
651
3,2
Vrbátky
754
3,3
Výšovice
195
6,7
Region PV venkov
5582
4,17
Zdroj: Portál MPSV

Dosažitelní uchazeči
k 31.10.2007
6
16
10
17
19
13
11
17
18
2
21
10
12
2
21
25
13
233

Občanská vybavenost

1)
2

K 10.12.2007 byla zveřejněná celorepubliková míra nezaměstnanosti ve výši 5,6%.
) K 10/2007 byla nezaměstnanost v Olomouckém kraji ve výši 6,2% ( Olomouc 5%, Přerov 8%, Šumperk 7,7%, Prostějov 4,1%, Jeseník 8,9%)
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Zdravotnictví a sociální péče – v území, ve většině obcí, nejsou zdravotnické služby poskytovány. Je to dáno
zejména spádovostí do obcí či měst, kde jsou tyto služby poskytovány v hojném počtu. Na základě informací u
praktických lékařů bylo zjištěno, že v obcích nejsou vhodné prostory pro výkon lékařských prohlídek a současně
malý počet pacientů činí dojíždění do obcí pro lékaře neekonomické.
Tento jev je zcela pochopitelný, neboť v dnešní době si každý občan může zvolit svého praktického lékaře a
nejsou již „respektovány spádové obvody“, jak tomu bylo dříve. Občané jedné obce dojíždí v průměru k 5
praktickým lékařům. Obce s ohledem na potřeby obyvatelstva nemají zájem podporovat výstavby
zdravotnických zařízení (vyjma Domů s pečovatelskou službou), což se projevuje i v záměrech a
následné SPL.
Zdravotní a sociální péče na území mikroregionu
Obec
ZAŘÍZENÍ
Alojzov
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost na Určice a dále Prostějov.
Bedihošť
V obci působí praktický obvodní lékař, stomatolog, k dispozici je i lékárna.
Biskupice
V obci nejsou tyto služby zastoupeny. Zdravotní středisko Vrbátky, spádová oblast PV.
Bystročice
V obci tyto služby nejsou zastoupeny, spádovost Olomouc.
Čehovice
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost na Bedihošť a dále Prostějov.
Čelčice
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost na Klenovice a dále PV.
Dětkovice
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost na Určice a dále PV.
Hrubčice
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost na Bedihošť a dále Prostějov. Je vydáno
stavební povolení na výstavbu domu s pečovatelskou službou.
Klenovice na Hané Zdravotní středisko – praktický, dětský a zubní lékař.
Klopotovice
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost Tovačov, Prostějov
Kralice na Hané
Zubní lékařka, 2 praktičtí lékaři, pro přestárlé osoby je zajištěna služba SANCO Prostějov.
Spádovost k lékaři Prostějov a Bedihošť. Připravována výstavba nájemních bytů pro
příjmově vymezené osoby.
Myslejovice
Obvodní a zubní lékař nejsou v obci zastoupeni, spádová obec Určice, dětský lékař dojíždí
ordinovat v intervalu 1x 14 dní.
Seloutky
V obci nejsou tyto služby zastoupeny, spádovost obec Určice nebo PV.
Skalka
Praktický lékař dojíždí ordinovat v intervalu 1x 14 dní z Klánovic.
Určice
Zdravotní středisko – praktický, dětský a zubní lékař.
Vrbátky
Praktický lékař, zubní lékař, dětský lékař v obci Vrbátky.
Výšovice
Praktický obvodní lékař a zubař 1x týdně, rehabilitační pracoviště Prostějovské nemocnice.
Zdroj: informace z obcí
Školství – bezesporu každá obec by si přála mít na svém území základní školu. Ve většině obcí jsou alespoň
zařízení pro předškolní výchovu dětí. Toto počínání je zcela logické, neboť díky základním školám - nedochází
k odlivu mladých rodin z území. Na území bylo před rokem 1991 8 základních škol, nyní jsou pouze 4. Obecně
lze říci, že úbytek populace, který trval až do loňského roku, a „přechod“ základních škol na obce, přispěl ke
slučování základních škol, slučování základních a mateřských škol a likvidaci zejména vícetřídních škol. Obce,
kde školská zařízení zůstávají, stojí před každoročním problémem financování chodu těchto zařízení. Zajištěním
provozu však starost obce, coby zřizovatele nekončí a vyvstávají další potřeby investicí do rekonstrukcí a
modernizací. Tyto reálné potřeby jsou zakotveny do SPL.
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Přehled školských zařízení a záměrů
Obec
ZAŘÍZENÍ
Alojzov
Mateřská školka ani základní škola v obci nejsou.
Bedihošť
Mateřská školka i úplná základní škola s celkem 200 dětmi, více investičních záměrů,
společný projekt se ZŠ – vybudování kulturního a společenského zařízení, vč. IC
Biskupice
V obci pouze mateřská škola, spádová ZŠ Vrbátky
Bystročice
Mateřská škola, Základní škola – první stupeň
Čehovice
Mateřská škola.
Čelčice
Mateřská školka, 25 dětí
Dětkovice
MŠ i ZŠ v obci nejsou
Hrubčice
Mateřská školka 34 dětí, ZŠ 1.stupeň 23 dětí. U MŠ a ZŠ potřeba rekonstrukce střechy,
sociálního zařízení a výměna kovových oken.
Klenovice na Hané Mateřská školka (25 dětí), Základní škola – první i druhý stupeň (216 žáků)
Klopotovice
V obci není mateřská školka ani škola
Kralice na Hané
ZŠ – první stupeň, 60 dětí (je nutné žádat o výjimku, když některé děti jezdí do PV), MŠ –
pozitivní 60 až 65 dětí. Demografický vývoj předpokládá výhledově vyšší návštěvnost dětí
v obou školách. Stav ZŠ i MŠ znamená nutnost investic, opravu havarijního stavu obou
objektů, včetně výstavby víceúčelového hřiště, rozpočet cca 20 až 30 mil. Kč
Myslejovice
Základní škola 1.-5. stupeň, mateřská škola, školní stravovna a družina
Seloutky
Školská zařízení v obci nejsou
Skalka
Mateřská školka ani základní škola v obci nejsou
Určice
Základní škola a Mateřská škola Určice
Vrbátky
Základní škola a Mateřská škola Vrbátky, úplná, ZŠ pracoviště Vrbátky a Dubany 157 dětí,
MŠ pracoviště Vrbátky, Dubany a Štětovice 71 dětí, spádová škola pro 3 obce (7vesnic) ,
demografický vývoj předpokládá výhledově vyšší návštěvnost dětí (MŠ 2006/2007 +11dětí)
Výšovice
MŠ a ZŠ není
Zdroj: informace z obcí
Kultura a sport – území je charakteristické bohatým společenským životem a pořádáním nejrůznějších
sportovních a kulturních akcí (podrobně viz 5.2.). Občanská vybavenost však v tomto směru zaostává. Většina
kulturních zařízení a sportovišť byla vybudována kolem roku 1970 v rámci dobrovolných akcí Svazarmu, Hasičů,
Svazu žen a dalších. Tomu odpovídá jejich mnohdy až havarijní stav a potřeba rekonstrukcí. Občané podporují
výstavby kulturních zařízení, sportovišť s kvalitním zázemím, víceúčelových hřišť, dětských hřišť a dalších
kulturně – sportovních prvků zkvalitňujících život na vesnici a napomáhajících kvalitnímu společenskému vyžití.
Záměry obcí v této oblasti byly respektovány při určování cílů SPL.
Přehled volnočasových (kulturních a sportovních) zařízení
0bec
ZAŘÍZENÍ
Alojzov
Obecní knihovna, veřejný internet (zdarma), hřiště na malou kopanou, volejbalové hřiště
(neudržováno)
Bedihošť
Informační centrum a knihovna – vlastníkem je obec, sokolovna – vlastník TJ Sokol
Bedihošť. Záměr vybudování kulturního a společenského zařízení – viz. výše kult. dům,
více příležitostí – záměr rozšíření fotbalového hřiště u ZŠ, vč. dostavby, využití sokolovny
TJ k podpoře aktivit v tělovýchovných službách – spolupráce župa, TJ Sokol a obec
Biskupice
Obecní knihovna, veřejný internet (zdarma), Hřiště na kopanou, tenisové hřiště,
společenská místnost.
Bystročice
Obecní knihovna, Areál sokolovny s asfaltovým hřištěm, Dětské hřiště
Čehovice
Knihovna, společenská místnost – obecní dům, fotbalové hřiště.
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Čelčice

Knihovna v budově OÚ (požádáno o internetizaci knihovny). V obci je vybudováno hřiště
pro malou kopanou, tenisové kurty (neudržovány) – více investičních záměrů.
Dětkovice
Knihovna v budově OÚ (požádáno o internetizaci knihovny). Hřiště na volejbal a malou
kopanou, tenis
Hrubčice
Obecní knihovna s veřejným internetem
Fotbalové hřiště, tenisový kurt a dvě dětská hřiště s průlezkami. Zájem o jejich další
rozšiřování. 2006 vybudovaná cyklostezka Hrubčice- Bedihošť a Bedihošť- Čehovice
s napojením na cyklostezku Bedihošť-Prostějov vybudovanou v roce 2005
Klenovice na Hané Obecní knihovna–veřejný internet, kulturní dům–venkovní taneční parket. Sportovní areálfotbalové a dětské hřiště, hřiště s umělým povrchem, tenisové kurty, tělocvična
Klopotovice
Knihovna v budově obecního úřadu, tenisové kurty, fotbalové hřiště
Kralice na Hané
Kostel, cyklostezka z Prostějova, sokolský park (tenisový kurt), kulturní zařízení,
víceúčelové hřiště, sokolovna, minigolf, , internet zdarma pro občany.
Myslejovice
Ve všech obcích je vybudované hřiště, v obci Křenůvky je kulturní dům, který slouží pro
všechny obce
Seloutky
Sál OÚ vhodný pro hudební a taneční zábavy, kulturní akce pro děti i dospělé, obecní
knihovna, hřiště
Skalka
Sál vhodný pro hudební a taneční zábavy, obecní knihovna
Sportovní hřiště, tenisový kurt, koupaliště, relaxační zázemí lázní
Určice
Kulturní klub Určice, tenisové kurty, hřiště pro beach volejbal, tělocvična, areál TJ Sokol
Určice
Vrbátky
Knihovny ve Vrbátkách (internet), Dubanech, Štětovicích, Dům služeb ve Vrbátkách –
Centrum volného času pro děti, více účelový sál v obecní sokolovně v Dubanech, nové
hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a osvětlením ve Vrbátkách, sportovní areál TJ
Sokola Dubany, nový tenisový kurt s umělým povrchem za sokolovnou v Dubanech, nová
veřejná dětská hřiště za sokolovnou v Dubanech a v zahradě MŠ Štětovice.
Výšovice
Obecní knihovna s bezplatným vysokorychlostním internetem, kostel sv. Vavřince koncerty,
dětský den, Mikulášská nadílka, senior klub, klub zdraví – posilovna s projektorem, přírodní
dětské hřiště v zámeckém parku, fotbalové hřiště, terénní dráha pro bikery
Zdroj: informace z obcí
Shrnutí: Region Prostějov – venkov vznikl seskupením sedmnácti spádových obcí. Všechny obce regionu
administrativně - správně přísluší do okresu Prostějov (s výjimkou obce Bystročice /okr.Olomouc/, kraje
Olomouckého, NUTS II Střední Morava a leží v okruhu cca 5 až 15 km od města Prostějov. Cílem MAS je rozšířit
území o další obce, které vykazují shodné charakteristiky (úrodná půda, množství drobných zemědělských
podnikatelů, totožné kulturně – historické založení a tradice, mentalita lidí žijících na vesnici /celkový vztah
k přírodě, čistému životnímu prostředí, volnému prostoru, pozitivní vnímání společenského dění, důvěra,
vzájemná spolupráce a soudržnost/).
V rámci Strategie regionu Prostějov venkov byly mimo výše uvedené zanalyzovány ještě následující oblasti:
zemědělství, doprava a dopravní obslužnost, komunikace, životní prostředí, cestovní ruch, podnikatelské zóny,
infrastruktura pro novou výstavbu rodinných domů a ostatní.
Pro potřeby Analýzy území pro účely SPL, byla vybrána ta témata, která nejvíce vystihují přímou souvislost
s prioritami a cíli SPL. Tato témata jsou uvedena ve Shrnutí části 5.2.
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5.2. Zdroje území pro realizaci SPL (lidské, finanční, hospodářské, jiné)
Lidské zdroje
Výsledky sčítání lidu 2001 doložily probíhající proces stárnutí populace České republiky a obce sdružené v MAS
Prostějov venkov nejsou výjimkou. Věková struktura obyvatel se vyznačuje nízkým zastoupením dětí do 14 let,
dokonce nad jejich počtem převážil počet osob šedesátiletých a starších. Jedním z důsledků nízké porodnosti je
snížení absolutního počtu žáků základních škol a následně i absolventů. V době sčítání se plně do věku
ekonomické aktivity dostaly silné populační ročníky narozené na počátku 70. let 20. století.

Vzdělanost obyvatel v ČR

Vzdělanost obyvatel regionu MAS Prostějov venkov
Vzdělání obyvatel regionu

Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel ČR ve věku
30 a více let

10%

7% 1%

2%
19%

27%
Základní

21%
Základní

Střední

Stření

Úplné střední

Úplné střední

27%

Vysokoškolské

Vyskokoškolské

Bez a nezj.vzděl

Bez a nezj.vzděl.

42%

Zdroj: ČSÚ

44%

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu 2001

Z výše uvedeného lze konstatovat, že statistika MAS se nijak výrazně neliší od statistiky vzdělanosti za celou ČR.
Dle názoru týmu pracujícího na této strategii však vidíme zdroje území – lidské zdroje – ne ve vzdělanosti
obyvatelstva, ale v míře osobního, aktivního zapojení do činností majících veřejný prospěch. Všichni představitelé
obcí (starostové i zastupitelé) a další veřejně činní lidé šli do těchto aktivit a veřejně prospěšných činností
dobrovolně a s vědomím konat veřejné blaho.
Finanční zdroje
Rozpočty obcí
Povinností obcí je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem.Obec se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích.
Obce hospodaří s finančními prostředky státu a finančními prostředky vlastními. Podmínkou pro řádné
hospodaření obce je schválený rozpočet na budoucí rok. Rozpočet plánuje předpokládané příjmy a
předpokládané výdaje. Při sestavování rozpočtů dochází ke shodě představitelů obce o budoucí investiční
potřebě. Tato zase musí být v souladu se Strategickým plánem obce či dlouhodobým Rozpočtovým výhledem
případně jinými dokumenty obce, které stanovují priority investičních záměrů. Prostřednictvím rezervy, tvořené i
několik let, jsou připravovány prostředky na investičně náročné projekty.
Rozpočet obce (ale i další dokumenty) jsou veřejně projednávány a schvalovány. Každý občan má právo účastnit
se těchto jednání a podávat návrhy a připomínky k projednávanému rozpočtu.
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Níže uvedená tabulka uvádí přehled celkových rozpočtových příjmů a výdajů obcí a dále je zde uveden
předpoklad investičních nákladů, z čehož vyplývá, že v roce 2007 obce předpokládají investovat téměř 44 mil.
Kč3). Toto je jasný důkaz, že obce v území mají dostatek finančních zdrojů na investice či jejich
spolufinancování a starají se o zkvalitnění života obyvatel ve své obci.
Obec
Aojzov
Bedihošť
Biskupice
Bystročice
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice

Příjmy
2 518 958
22 563 000
1 955 170
8 631 000
4 811 500
4 941 321
4 250 000
6 791 995
14 688 376
2 226 000
22 474 000
5 42 000
4 335 000
2 294 925
12 500 000
17 048 163
5 810 182

Výdaje
2 518 958
11 563 000
1 955 170
6 241 000
4 811 500
4 768 321
3 250 000
6 586 000
14 688 376
2 226 000
23 372 000
5 461 000
3 112 000
13 87 843
12 000 000
18 668 435
5 810 182

Z toho výdaje na investice
131 566
13 700 000
0
1 136 000
268 000
1 661 348
315 000
0
6 633 938
0
10 065 000
1 400 000
174 000
12 000
700 000
7 670 038
0
43 866 890

Celkem

Finanční zdraví podnikatelů
V rámci naší analýzy musíme rozdělit podnikatele zemědělské a ty ostatní. Bohužel zemědělští podnikatelé
vykazují dlouhodobě špatné finanční zdraví. Všeobecně a celorepublikově je to dáno nízkými výkupními cenami
od prvovýrobců a ne dobře nastavenou hospodářskou politikou.
Právě zemědělství, které je v území hojně zastoupeno, je třeba podpořit a učinit z něj obor ne s nejmenšími
mzdovými příjmy na zaměstnance, jak tomu bylo doposud, ale alespoň srovnatelnými s celorepublikovým
průměrem.
Zemědělství na Hané má budoucnost a je nutné jej podpořit, ukázat zemědělcům nové rozměry v podnikání,
napomoci propojení zemědělských aktivit s dalšími obory, umožnit rozvoj agroturistiky a dalších „nových nápadů“
v zemědělství. Cílem Programu rozvoje venkova je podpořit zemědělské podnikání a jejich rozvoj a tento cíl je
shodný s cílem SPL Prostějov venkov (FICHE č. 1 – Modernizace zemědělských podniků a FICHE č.2 – Podpora
nezemědělského podnikání).

3)

Každoroční růst prostředků na investice činí v průměru 5%. Dá se předpokládat, že tento trend bude trvat po celé programovací období, tedy roky 2008 –
2013.
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví

12%

14%

zemědělství, lesnictví,
rybolov
průmysl

8%

stavebnictví
obchod,opravy motor.
vozidel

5%
35%
6%

10%
10%

doprava, pošty a
telekomunikace
veřejná správa, obrana,
soc. zabez.
školství, zdravot., veter.
a soc. činn.
ostatní

Zdroj: ČSÚ – sčítání lidu 2001
Hospodářské zdroje
Tabulka níže dokladuje počet 4) ekonomických subjektů. Lze konstatovat, že z celkového počtu ekonomicky
aktivních obyvatel – tedy 5582 lidí regionu (viz tabulka Statistika trhu práce v Regionu Prostějov venkov k 31.
10. 2007) je 1769 osob majících živnostenská oprávnění. Dalších 1030 organizaci jsou právnické osoby mající
sídlo na území regionu.
Z toho vyplývá, že hospodářský potenciál je veliký a území nemá nouzi podnikatelské subjekty.
Pracovní tým zpracovávající SPL diskutoval, z jakého důvodu se k iniciativě LEADER – Místní akční skupině
Prostějov venkov připojilo tak málo podnikatelských subjektů. Výsledkem „pátraní“ bylo to, že téměř polovina
jsou drobní živnostníci nezaměstnávající žádné zaměstnance a nemající ambice k rozšiřování své firmy.
Stále však zbývá v regionu více než polovina drobných podnikatelů, kteří mají potenciál k rozvoji svých firem,
avšak z důvodu pracovní vytíženosti nebyli schopni se do přípravy regionu na tento nový způsob financování
svých aktivit zapojit.
Počet ekonomických subjektů v obcích
Počet ekonomických
Obec
subjektů
(včetně zaniklých)
Alojzov
71
Bedihošť
338
Biskupice
64
Bystročice
166
Čehovice
143
Čelčice
126
Dětkovice
121
Hrubčice
222
Klenovice na Hané
222
4)

Registr ekonomických subjektů k 12.12.2007.
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Klopotovice
49
Kralice na Hané
393
Myslejovice
176
Seloutky
122
Skalka
67
Určice
330
Vrbátky
391
Výšovice
153
Celkem
3154
Počet zaniklých subjektů
355
Zdroj: Registr ekonomických subjektů
Jiné zdroje
Neziskové organizace, jejichž výčet a hlavní zaměření je uveden v tabulce níže dokazují, že na území regionu
fungují zájmové organizace zaměřené na sport, kulturu, myslivost a také ochranu životů a majetku občanů
(hasiči). Některé z nich mají své dlouholeté tradice a národní věhlas, jako například folklórní soubor KLAS
Kralice na Hané.
Obce mezi sebou tradičně pořádají sportovní soutěže a klání a za zmínku stojí např. konání Dětských
olympijských her Mikroregionu Prostějov venkov (Putovní turnaj pro děti v netradičních disciplínách. V roce
2006 pořádán v obci Kralice na Hané a v roce 2007 pořádán v obci Klenovice na Hané). Dále letní a zimní
sportovní soutěže 7 základních škol tradiční Starostuv hanácké vdolek. Velkou část aktivit pořádaných Velkou
část aktivit pořádaných v regionu jsou právě aktivity pro děti a mládež. Zde došlo ke shodě všech členů MAS, že
mládež je budoucnost a ji věnovat pozornost.
Kulturní, sportovní či společenské sdružení působící v regionu
Obec
SUBJEKTY
Alojzov
SDH Alojzov, Svaz alojzovských seniorek
Bedihošť
TJ Sokol Bedihošť, SDH Bedihošť, ČZS Bedihošť, Myslivecké sdružení Bedihošť Václavovice
Biskupice
Hasiči SDH, Zásahová jednotka, TVJ – muži, TVJ žáci, Spolek seniorů
Bystročice
Myslivecké sdružení Blata Bystročice-Žerůvky, Český svaz chovatelů ,základní organizace
Bystročice, Tělocvičná jednota Sokol Bystročice-Žerůvky, Klub seniorů Bystročice Žerůvky
Čehovice
Sokol, SDH, Rybáři, Myslivci, Zahrádkáři
Čelčice
Malá kopaná
Dětkovice
SDH Dětkovice , ČZS Dětkovice
Hrubčice
TJ FC Hrubčice, SDH Hrubčice, SDH Otonovice, ČSCH, ČSZ
Klenovice na Hané TJ SOKOL – oddíl kopané, Sbor dobrovolných hasičů, místní organizace ČZS,
Myslivecké sdružení Klenovice na Hané – Obědkovice
Klopotovice
AVZO Klopotovice, Český svaz žen, SDH Klopotovice
Kralice na Hané
Hanácký soubor písní a tanců KLAS Kralice na Hané(1971),Dětský hanácký soubor písní a
tanců KLÁSEK (1976),Dětský hanácký soubor písní a tanců KLÁSEČEK(1988),tělocvičná
jednota SOKOL Kralice na Hané,SDH Kralice na Hané,FC Kralice na Hané
Myslejovice
Sokol, SDH, kluby důchodců, charity, nadace, o.p.s., občanská sdružení: ve všech třech
obcích je SDH.
Seloutky
SDH a ČČK Seloutky
Skalka
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Klub malé kopané
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Určice
Vrbátky

Výšovice

Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů, Český svaz
zahrádkářů a TJ Sokol Určice.
SDH Vrbátky, SDH Štětovice, TJ Sokol Dubany, Fotbalový klub Vrbátky, Volejbalový klub
Vrbátky - občanské sdružení, Český svaz včelařů, Český svaz chovatelů poštovních
holubů, Myslivecké sdružení Vrbátky
Fotbalový klub FC Výšovice soutěž žáků, dorostu, mužů. Klub zdraví s posilovnou, senior
klub – výuka obsluhy PC

Tradiční akce konané v obcích jsou uvedeny v Příloze č.2 této SPL.
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Počet nemovitých kulturních památek – evidence Národního památkového ústavu

Obec
Alojzov
Bedihošť
Biskupice
Bystročice
Čehovice
Čelčice
Dětkovice
Hrubčice
Klenovice na
Hané
Klopotovice
Kralice na Hané
Myslejovice
Seloutky
Skalka
Určice
Vrbátky
Výšovice
Celkem

Počet kulturních
památek
1
3
1
0
4
2
2
5
5
1
8
1
2
0
10
2
4
51

V obcích se mimo zapsané kulturní památky nachází dalších cca 215 památek, majících lokální význam a o které
je třeba se starat.
Shrnutí:
S výše uvedeného vyplývá, že území má dostatečnou kapacitu pro realizaci strategie. Zdroje lidské - zde hraje
roli snaha zejména představitelů obcí o rozvoj venkova, zdroje finanční ukazují, že území má dostatek prostředků
na financování a spolufinancování záměrů, zdroje hospodářské dokazují dostatek podnikatelských subjektů
v území (a to včetně zemědělských) a zdroje ostatní říkají, že region ŽIJE, že má své tradice a kulturu, která je
přenášena již po staletí a neztratila na svém významu.
Jedinečnost celého území spočívá hlavně v lidech a jejich specifické mentalitě, která je typická pro celou jižní
Moravu, od níž jsou obce území děleny jen několika málo kilometry. Hody, tradiční akce pořádané v obcích,
sportovní a hudební soutěže a další společenské a kulturní akce utužují mezilidské vztahy jsou základem pro
správné fungování spojeného území.
Obrovské množství sakrálních památek ať už zapsaných či nezapsaných v registru Národního památkového
ústavu jsou vynikajícím potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. Pokud se tato „lákadla“ marketingově propojí s
další aktivitami (lázně Skalka, naučné stezky, cyklostezky, koupaliště, lidové zábavy a lidová tvorba, řemeslné
jarmarky, hody, folklór, soutěže apod.), kterých se turista může zúčastnit a které jsou zažité, tradiční, pak nemůže
žádný turista tento region minout.
V druhé polovině roku 2006 v Regionu Prostějov venkov proběhl průzkum možných záměrů. Tento průzkum
ukázal směr strategie regionu a následné určení Fichí a opatření. Projektové náměty jsou v listinné podobě a
jejich přehled a stručný popis je uveden v Příloze č. 1 této SPL.
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Všeobecně lze shrnout analýzu potřeby území do následujících témat:

Záměry MAS dle témat

Občanské vybavení a
služby

10%
7%

45%

Obnova a rozvoj
vesnice
Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

38%

Podnikatelské aktivity
zemědělské i
nezemědělské

Zdroj: vlastní

6. SWOT analýza
6.1. Vize
Základní strategické linie pro celkový územní rozvoj:
Podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti s důrazem na diversifikaci zemědělských
podnikatelských aktivit
Obsahuje: příprava ploch pro podnikatele, marketingová strategie regionu směřující k potenciálním investorům,
budování podnikatelských inkubátorů, aktivní spolupráce s informačními centry pro podnikatele, příprava
odborných a rekvalifikačních kurzů, pravidelné setkávání představitelů obcí s podnikateli, marketingová strategie
cestovního ruchu, společná propagace regionu, diverzifikace zemědělských aktivit, péče o památky.
Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí
Obsahuje: ochrana a rehabilitace krajiny, ochrana ovzduší, řešení odpadních vod, systém nakládání s odpady,
vysazování zeleně v intravilánu a extravilánu obcí, realizace územních systému ekologické stability, ekologická
výchova, řešení likvidace odpadních vod, zlepšování vzhledu obcí, rekonstrukce místních komunikací, budování
obchvatů obcí.
Rozvoj lidských zdrojů a společenského a sportovního života v obcích
Obsahuje: udržení sítě ZŠ a MŠ, rozšiřování nabídky kulturních, zájmových a sportovních aktivit, rekonstrukce
zařízení pro společenský život a sportovní aktivity, budování informačního zázemí obyvatel, začleňování sociálně
slabých skupin obyvatel do společenského života, aktivity propojující obce a lidi v regionu, podpora činnosti
spolků a zájmových organizací.
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Šetrné využívání přírodních zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu
Obsahuje: péče o přírodní zdroje (voda, lesy), šetrnou venkovskou turistiku, doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu, turistické trasy a cyklostezky, rozvoj cykloturistiky a agroturistiky, realizace společenských a kulturních
akcí, které vycházejí z hanáckých tradic, propagace krajových odlišností (místní produkty, zvyky).
Shrnutí základních cílů pro rozvoj území vychází z funkcí, které Region Prostějov venkov může mít:
- může a chce být místem krátkodobé rekreace pro obyvatele Prostějova, Olomouce a pro vzdálenější
návštěvníky kraje
- může a chce být místem stabilních životních podmínek pro dosavadní obyvatele – příležitostí pro
zaměstnání a drobné podnikání s využitím místních přírodních a kulturních zdrojů
- může a chce být místem nového trvalého bydlení pro obyvatele Prostějova (Olomouce, Přerova),
trend vystěhovávání střední třídy z velkých měst do sousedních obcí s možností dojíždění, avšak s
fungujícími místními službami
6.2. Vymezení SWOT analýzy
SWOT analýza projektu vychází ze standardní metodiky, člení se na analýzu vnějšího prostředí (O-T analýza) a
analýzu vnitřního prostředí (S-W analýza). Jde o jednoduchý výčet objektivních charakteristik předností projektu,
z nich vyplývajících předností k rozvoji, jakož i jejich ohrožení a ztráty. Akceptováním silných stránek s
důrazem na eliminaci stránek slabých roste pravděpodobnost realizace příležitostí a omezuje se dopad
ohrožení.
Technická infrastruktura, doprava a komunikace, životní prostředí
SILNÉ
úroveň technické infrastruktury na relativně vysoké úrovni – zásobování vodou a plynofikace
dobrá až velmi dobrá dopravní obslužnost – adekvátní dopravní propojení obcí s vazbou na regionální centra
velmi výhodná strategická poloha v blízkosti dálnice D1 5)
napojení regionu na hlavní dopravní tepny: dálnici R35 Olomouc – Brno, vysokorychlostní železnici Ostrava –
Olomouc – Praha
hustá síť místních komunikací
současná situace nakládání s odpady je vyřešená
dostatečné pokrytí celé oblasti mikrovlnným signálem
SLABÉ
morální i fyzická zastaralost značné části dopravní infrastruktury i většiny zařízení energetické infrastruktury
špatný technický stav komunikací II. a III. třídy včetně místních
nízká autobusová dopravní obslužnost území (finanční náročnost zajištění dopravní obslužnosti a s tím spojený
nedostatečný počet odpoledních a víkendových spojů)
polovina obcí regionu nemá kanalizaci ani ČOV
nízká biodiverzita krajiny

5)

Hlavním a současně regionálně významným tahem, který prochází přes mikroregion je silnice II. třídy č. 367 vedoucí od Prostějova směrem na Kojetín a
Kroměříž. Tato silnice prochází centry Bedihoště, Čehovic, Čelčic a Klenovic na Hané. Dalšími komunikacemi jsou silnice třetí třídy a síť místních
komunikací. Mikroregion se nachází v těsné blízkosti rychlostní silnice R 46 Vyškov - Prostějov - Olomouc a nově dobudované části dálnice D1.
Železniční spojení
Rovněž železniční doprava je pro mikroregion poměrně významná. Prochází zde trať regionálního významu č. 301 z Prostějova, přes Nezamyslice na Brno.
Na této trati jezdí i vlaky třídy Expres a Rychlík, železniční stanice jsou v Bedihošti a Čelčicích.
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PŘÍLEŽITOSTI
zavádění evropských právních i ekologických norem do života regionu
zlepšení legislativních podmínek pro tvorbu potřebných finančních zdrojů pro modernizaci infrastruktury regionu
vhodná tarifní a dotační politika pro využívání ekologicky potřebných médií
další budování a rozšiřování infrastruktury zvyšuje atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání v nich
využití dopravních tras
zlepšování ŽP prostřednictví dobudováním kanalizací, ČOV a sběrných dvorů
budování biokoridorů i pěších koridorů
OHROŽENÍ
nejasnosti a problémy makroekonomického vývoje a z nich plynoucí demotivace pro budování a zkvalitňování
technické infrastruktury a příprava objektů a pozemků pro podnikání
hrozící sankce za budoucí nepovolené vypouštění odpadních vod obcemi
Hospodářství regionu (zemědělství a ostatní podnikatelé)
SILNÉ
připravené i relativně kvalitní zázemí – technické i odborné – pro podnikání
postupně vyčleňované zóny pro podnikatelské aktivity, nízká cena pozemků pro podnikání
potenciál kvalifikovaných a poměrně levných pracovních sil
rozsáhlé zemědělské plochy
nezaměstnanost v regionu je pod republikovým průměrem o téměř 1,5%
vhodné podmínky pro tradiční zemědělskou produkci, kvalita půdy, vysoká produkční schopnost
nezávislost trhu na jednom velkém zaměstnavateli
SLABÉ
nízká účast zahraničního kapitálu na hospodářské základně regionu
nízké zastoupení progresivních výrobních i nevýrobních odvětví na hospodářské základně regionu
nižší úroveň průměrných výdělků v rámci ČR
málo pracovních příležitostí pro místní obyvatele s vyšším vzděláním – problém udržení v regionu
absence průmyslových zón a ploch určených k podnikání
nevyužívané alternativní zdroje energie
PŘÍLEŽITOSTI
potenciál v množství ekonomických subjektů
přenesení potenciálního hospodářského růstu v Prostějově, Olomouci i do dalších míst do regionu
nízká úroveň průměrných výdělků ve všech odvětvích NH je atraktivní pro zahraniční investory
v maximální možné míře využít možností, které skýtají programy podpory Malých a středních podnikatelů,
dotace na rozvoj infrastruktury
zlepšovat podmínky pro začínající podnikatele
příprava nových ploch pro podnikatelské účely
udržení, využití a rozvoj tradičního zemědělství na Hané
OHROŽENÍ
nedostatečná koncepčnost a podpora ze strany státní správy
nedostatek kvalifikovaných pracovníků může bránit dalšímu rozvoji jinak prosperujících firem regionu
nerentabilita některých živností a služeb s ohledem na množství potenciálních zákazníků
stále se měnící podmínky v odbytu zemědělských produktů
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pokračující zvyšování rozdílů mezi příjmy ze zemědělské činnosti a ostatními sektory národního hosp.
snižování počtu samostatně hospodařících rolníků
Občanská vybavenost, služby
SILNÉ
dobré podmínky pro individuální výstavbu (blízkost měst Prostějova a Olomouce, růst obliby bydlení na
venkově)
dostatek ploch pro výstavbu rodinných domů
malá vzdálenost k Prostějovu i Olomouci, které nabízí další možnosti ve vzdělání
blízkost větších nákupních center – Olomouc, Prostějov
zlepšující se životní prostředí
schválené územně plánovací dokumentace obcí regionu
SLABÉ
špatný stav budov občanské vybavenosti (ZŠ/MŠ, KD, Domy s pečovatelskou službou, obecní úřady, hasičské
zbrojnice apod.)
chybějící či ve špatném stavu technická infrastruktura (veřejné osvětlení, veřejná prostranství)
chybějící zázemí pro sportovní a kulturní aktivity
nedostatek dostupného bydlení pro mladou generaci
rostoucí kriminalita zejména u mladé generace, nedostatečná prevence, zejména u dětí a mládeže
PŘÍLEŽITOSTI
využití zvýšeného zájmu a oživení bytové výstavby v regionu
rezervy v územních plánech pro individuální výstavbu – dostatek volných a vhodných ploch
vytvářením pracovních příležitostí je možno ovlivnit i migrační poměry ve prospěch stabilizace mladých lidí
rozšíření mimoškolních, vzdělávacích a výchovných činností, systém prevence sociálně patologických jevů
rozšířit množství poskytované péče o přestárlé občany
finanční i jiná podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží, rozšíření vhodných
prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, začlenění škol do systému volnočasových aktivit
získávání a motivování mladých lidí, kteří dobrovolně pracují v oblasti volnočasových aktivit
rostoucí množství hodin uskutečněných ve prospěch veřejně prospěšné práce
environmentální rozvoj venkova, environmentální výchova a vzdělávání, využití alternativních zdrojů energie
OHROŽENÍ
demograficky podmíněný úbytek dětí ohrožuje existenci místních škol, což může nést morální a fyzickou
opotřebovanost technického vybavení a školských budov
zvyšující se podíl starých a zdravotně postižených občanů (stárnutí populace)
emigrace mladých a kvalifikovaných obyvatel z pracovních důvodů
nedostatek finančních prostředků malých obcí, podnikatelů a místních neziskových organizací na obnovu a
činnost
Kultura, sport, cestovní ruch
SILNÉ
lázně Skalka (lokální, leč významem prospěšné pro celý region)
vhodné podmínky pro agroturistiku
poměrně široký prostor pro rozvoj příměstské turistiky, existence značených turistických cest, řada drobných
kulturních památek, lidové tradice a zvyky, pořádání sportovních soutěží, přehlídek apod.
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velké množství sportovních klubů
velké množství zájmových kroužků
SLABÉ
nízká propagace oblasti
zaostávající turistická infrastruktura (celkově nedostatečná vybavenost turistickou infrastrukturou - ubytovací,
sportovně – rekreační služby, nabídka venkovské turistiky), zatím málo turistických programů a tras
PŘÍLEŽITOSTI
propagace regionu v ČR i v zahraničí
spolupráce s dalšími regiony
marketingové propojení turistických aktivit
zlepšení stavu památek a historických objektů (image regionu), další rozvoj (budování) cyklotras
kulturní a sportovní festivaly a soutěže i mezinárodního významu
OHROŽENÍ
nízké povědomí o regionu
špatný stav kulturních památek

6.3. Metodika SWOT analýzy
SWOT SPL byla vytvořena na základě vize a SWOT analýzy Strategie rozvoje regionu Prostějov venkov. Z
těchto dat byla vyčleněna ta data, která mají podstatný vliv na určení strategie regionu a jsou současně v
souladu s požadavky členů MAS, veřejnosti i Programem rozvoje venkova (nejsou zde obsaženy argumenty
lokální a SWOT dalších oborů, jako například přírodní prostředí a sociální oblast 6).
SWOT analýza regionu byla diskutována, sestavována a projednávána komunitním způsobem na pracovních
schůzkách členů MAS a veřejně pod vedením externího manažera na zasedání správní rady 24.10.2006.
Zdroje pro čerpání analýzy:
- Operační program "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství"
- Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
- Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
- Strategie rozvoje regionu Prostějov venkov
- Strategie mikroregionu Prostějov venkov
- Diplomová práce s názvem ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA MIKROREGION
PROSTĚJOV – VENKOV
- Marketingová strategie rozvoje cyklotras mikroregionu Prostějov venkov
- Marketingová studie rozvoje Lázní Skalka
- Strategické dokumenty obcí

6) zaměření v soc.oblastech typu: Projekt HANDICAP - Zámek Výšovice (Obec se podílí významným způsobem na realizaci projektu Handicap - Centrum
pro handicapované spoluobčany regionu Haná- v prostorách zámku Výšovice. Vzniká zde středisko sociálního bydlení, chráněných dílen a pracovních míst,
rehabilitační a zdravotnické péče, společenského, sportovního a kulturního zázemí. V objektu bude postupně 28 malometrážních bytů pro handicapované
občany. Chráněná pracoviště se budou zabývat výrobou dárkových dárkových předmětů z keramiky, proutí slaného pečiva. Místo zde naleznou i kanceláře
pro středoškoláky a vysokoškoláky. V prostorách zámku bude působit i nestátní zdravotnické zařízení – praktický lékař, ortoped, stomatolog, psycholog,
sociální pracovník, rehabilitace a další. Reprezentační místnosti zámku pak jsou určeny pro pořádání výstav, besed a dalších kulturních akcí.
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Výsledná, obecně vymezená SWOT analýza regionu
Silné stránky - S
Vhodné podmínky pro zemědělství a agroturistiku
Strategická poloha regionu (blízkost velkých měst i
dopravních uzlů)

Slabé stránky - W

Špatný stav komunikací
Nedostačující síť kanalizací a ČOV

Velké množství ekonomických subjektů

Nedostatek průmyslových zón

Množství kulturních památek a četné zájmové

Nevyhovující stav budov občanské vybavenosti a

aktivity obyvatelstva

chybějící zázemí pro sportovní a kulturní účely
Zaostávající turistická infrastruktura
Nízké povědomí o regionu

Společné cíle a zájmy obyvatel
Komunitní způsob plánování rozvoje regionu
Vzájemná shoda a soudržnost
Příležitosti – O

Hrozby – T

Příprava ploch pro podnikání

Nízké povědomí o regionu

Infrastruktura pro výstavu rodinných domů

Nedostatek financí

Zkvalitnění občanské vybavenosti a infrastruktury
Zlepšení stavu kulturních památek
Podpora tradic a zájmové činnosti

Rozvoj partnerství
Synergie a síťování
Inovativní přístup – inovační prvky

Na základě analýzy SWOT byla vytyčena strategie SO – rozvojem příležitostí podpořit silné stránky regionu.
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7. Strategie
7.1. Priority a cíle
Hlavní cíle Strategického plánu LEADER Regionu Prostějov venkov
Hlavní cíle strategie byly stanoveny na základě diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území
Regionu Prostějov venkov a dále na základě podrobné analýzy území, SWOT analýzy a zkušeností. Vzhledem
ke střednědobé strategii (sedmileté období) byla zvolena dvě základní témata:
Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství
V hanáckém regionu je asi pochopitelný a zřejmý zájem využívat ideální podmínky pro zemědělské podnikání.
S tím souvisí péče o krajinný ráz a přírodní bohatství, které patří mezi devizy Regionu Prostějov venkov.
Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do oblasti
zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků s cílem nejen jejich stabilizace, ale i vytváření
podmínek pro investice a rozvoj.
Kvalita života na venkově
Téma zahrnuje celou škálu souvisejících aktivit jako podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti,
diversifikaci nezemědělských aktivit, pokračující zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické,
dopravní infrastruktury a vzhledu obcí, rozvoj lidských zdrojů a společenského, kulturního i sportovního života
v obcích, šetrné využívání přírodních zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu. Dalším cílem je rovněž
využít podmínek a stávajícího zájmu a přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a
náměty na rozvoj.
Cestu (vizi) k naplnění cíle MAS Region Prostějov venkov vidí především v udržení nabídky pracovních
příležitostí, rozvoji celého spektra služeb, včetně vzdělávacích, zlepšení vybavenosti, příležitostí pro kulturní,
volnočasové a sportovní aktivity, vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí.
Výše uvedená témata byla rozdělena do třech Fichí podporujících synergické efekty:
FICHE 1:

Modernizace zemědělských podniků

FICHE 1: Modernizace zemědělských podniků je v souladu s Osou I – Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví, Skupinou opatření 1, Opatřením 1 Modernizace zemědělských podniků,
Podopatřením 1.1 Modernizace zemědělských podniků, záměrem a) Investice do budov, staveb a technologií
pro živočišnou výrobu a záměrem b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu Programu
rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Tato FICHE bude realizována prostřednictvím následujícího opatření:
Opatření 1.

Modernizace zemědělských podniků

Popis situace
Opatření vyplývá ze strategického cíle zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a svým zaměřením je určeno
na podporu modernizace zemědělských podniků, kde je nedostatečná úroveň investic, jak stavebních tak
technologických, v rostlinné i živočišné výrobě. Tato skutečnost je příčinou zastarávání technologického vybavení
zemědělských podniků a také se odráží ve stavu zemědělských staveb, které ne vždy plně vyhovují moderním
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požadavkům welfare a ochrany životního prostředí. Nízká úroveň investic dále ovlivňuje nákladovost a efektivitu
zemědělské výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty a tím celkovou konkurenceschopnost zemědělské
výroby. S ohledem na rostoucí tlak spotřebitelů na bezpečnost potravin a maximální ekologický přístup při jejich
produkci je jejím předpokladem dobře vybavená primární výrobní základna v rámci zemědělské výroby. V
programovacím období 2004-2006 byl obdobný typ podpory úspěšně poskytován v rámci Operačního programu,
opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku.
Legislativní rámec
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování
společné zemědělské politiky, na základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (PRV),
schváleného dne 23.5.2007 Evropskou komisí, vydává tato Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013.
Charakteristika opatření
Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií (rekonstrukce a výstavba nových
staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro rostlinnou a živočišnou výrobu.
Investice by měly zlepšovat celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho
konkurenceschopnosti.
Cíle opatření
Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

FICHE 2:

Podpora nezemědělského podnikání

FICHE 2: Podpora nezemědělského podnikání je v souladu s Osou III – Kvalita života ve venkovských oblastech
a diverzifikace hospodářství venkova, Skupinou opatření 1, Opatřením 1 Diverzifikace činností nezemědělské
povahy, záměrem a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy Programu rozvoje venkova na období 2007 –
2013. Tato FICHE bude realizována prostřednictvím následujícího opatření:
Opatření 1.

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Popis situace
Podpora rozvoje rozmanitých činností na venkově zakládáním a rozvojem nezemědělských činností v rámci
zemědělských podniků prostřednictvím podpory členů zemědělských podniků. Venkovský prostor, ve kterém
došlo k výraznému snížení počtu pracovních sil z více než 500 tis. v roce 1989 na cca 145 tis. v roce 2004, v
současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protože zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských
podniků je velmi nízký. Se snižováním zemědělské výroby, především některých výrob náročných na ruční práce
(chmel, ovoce, zelenina apod.) klesá i potřeba sezónních pracovníků. Pro venkov je aktuálním problémem řešení
stabilizace venkovského obyvatelstva prostřednictvím diverzifikace činností zemědělských podniků směrem k
nezemědělským činnostem.
Podíl zemědělců s jinou činností v rámci zemědělských podniků byl v roce 2003 na úrovni 44,6 % a dále se
snižoval. Vlivem Programu by se opět měl zvýšit, s cílem vytvořit nebo stabilizovat pracovní místa a zvýšit příjmy.
Rozhodujícím motivem bude velikost souhrnných příjmů zemědělských rodin, kterou ovlivňuje nízká cena prací v
odvětví zemědělství a jejich disparita vůči ostatním odvětvím národního hospodářství (NH); v průměru je na cca
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70 % vůči průměru NH, vůči průmyslu je na 72,2 %, což znamená, že je cca o 5 200 Kč nižší oproti průměrné
mzdě v NH a o 4 550 Kč oproti průmyslu. Sociální struktura a sociální kapitál zemědělských podniků současně s
nemovitostmi (volné pracovní kapacity, nevyužité budovy, administrativní zázemí, zkušenosti z přidružené
výroby) vytváří přitom významný potenciál pro diverzifikaci činností.
Opatření navazuje na opatření 2.2. programu SAPARD a na opatření 2.1.5 operačního programu Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství.
Legislativní rámec
Čl. 52 a) (i) a 53 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Charakteristika opatření
Podpora je zaměřená na diverzifikaci činností podnikatelských subjektů směrem k nezemědělským činnostem,
pro zahájení a rozvoj aktivit v oblasti nezemědělské výroby, využití obnovitelných zdrojů energie, přednostně s
využitím existujících budov a ploch a vytváření nových pracovních míst a prosazování inovačních přístupů.
Cíle opatření
Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora
zaměstnanosti
Různorodost venkovské ekonomiky
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

FICHE 3:

Podmínky růstu a kvalita života na venkově

FICHE 3: Podmínky růstu a kvalita života na venkově je v souladu s Osou III – Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace hospodářství, Skupinou opatření 2 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a
služby, Opatřením 1, Podopatřením 1 Obnova a rozvoj vesnic, záměrem a) Zlepšení dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí, záměrem b) veřejné vodovody, kanalizace a ČOV a dále Podopatřením 2 –
občanské vybavení a služby, záměrem a) občanské vybavení a služby, záměrem c) Zázemí pro společenské,
kulturní, spolkové a církevní aktivity a dále Opatřením 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova,
Podopatřením 2 Kulturní dědictví venkova, záměrem b) Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova
Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Tato FICHE bude realizována prostřednictvím následujících
opatření:
Základní služby pro hospodářství a obyvatelstvo
Popis situace
Pro venkov je charakteristická rozdílná úroveň vybavenosti, rozsahu a dostupnosti základní infrastruktury. Na
veřejný vodovod je napojeno cca 81 % obcí, plyn je zaveden u cca 55 % venkovských obcí a na veřejnou
kanalizaci je napojeno pouze 66 % obcí , na kanalizaci s čistírnou odpadních vod přitom pouze asi 26 %. Přitom
kvalita vody ve studních je nízká. Jen splnění norem Společenství v oblasti čištění odpadních vod by znamenalo
vynaložit na budování čistíren v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel asi 5 mld. Kč do roku 2010. (Přechodné
období plnění směrnice Rady 91/271 a Rámcová vodní směrnice.) Na to nebude stačit samotný Program rozvoje
venkova, ale budou muset být zapojeny i jiné evropské (Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti)
a národní zdroje.
Opatření by mělo zajistit základní podmínky pro zkvalitnění sociálních a hospodářských funkcí venkova a zvýšení
kvality života obyvatelstva venkova prostřednictvím zlepšení místního občanského vybavení a služeb a základní
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infrastruktury vesnic a skupin vesnic (obce do 2 000 obyvatel a jejich seskupení v rámci sdružení obcí) na místní
úrovni, v souladu s požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí.
Evropský fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti budou navazovat podporami větší a páteřní infrastruktury
ve venkovských oblastech, které přesahují místní potřeby jednotlivých vesnic nebo jejich skupin, propojující
města a vesnice, čistíren odpadních vod ve zvláště chráněných územích a územích ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit a na ostatních územích od 2000 e. o. a vyššího občanského vybavení. Regionální operační
programy budou rovněž řešit problematiku služeb, základního občanského vybavení (školy, zdravotnická zařízení
atd.) a ochrany kulturního dědictví
Podopatření III.2.1.1. navazuje na opatření 2.1. b) programu SAPARD. Podopatření III.2.1.2. navazuje na
opatření 2.1. a) programu SAPARD.
Legislativní rámec
Čl. 52 b (i, ii) a 56 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Cíle opatření
Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech

Opatření 1.

Obnova a rozvoj vesnic

Charakteristika podopatření
Jedná se o řešení základní dopravní a technické infrastruktury v obcích (využití obnovitelných zdrojů paliv a
energie, řešení odpadového hospodářství, budování a obnovy místních komunikací v malém rozsahu, podpora
zlepšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikaní i odpočinek). Obnova a rozvoj vesnic závisí na vědomí
sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím.
Opatření 2.

Občanské vybavení a služby

Charakteristika podopatření
Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, zdravotnických,
sociálních včetně předškolní a mimoškolní péče o děti a služeb pro ženy, pečovatelské služby o seniory, základní
obchodní infrastruktury, sportovní a tělovýchovné objekty a plochy pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodné
stravovací zařízení, objekty pro spolkovou činnost, zahradnická centra). V zájmu posílení sounáležitosti obyvatel
budou podporovány i aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních spolků, které přispívají
k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Popis situace
Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková ochrana a rozvoj venkovského prostoru. Opatření
by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj moravských vesnic v souladu s požadavky na
zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních
obyvatel. Tento záměr je v souladu s evropským zájmem o zachování jedinečnosti, specifik a místních tradic při
rozvoji vesnic a posílení rozmanitosti Evropy.
V minulosti došlo k negativním jevům z hlediska udržitelného rozvoje venkovského prostoru, které lze spatřovat v
narušení ekologické stability přírodního prostředí a krajinného rázu, v zanedbání péče o kulturní dědictví venkova
a v nedostatečném obecném povědomí obyvatel o nezbytnosti ochrany životního prostředí a kulturních hodnot a
o způsobech, jak tuto ochranu zajistit. Opatření je zaměřeno na činnosti týkající se zlepšení kvality života
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zvýšením povědomí o přírodních a kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací. Opatření má
zamezit problémům, které souvisejí s nedostatečnou interpretací přírodního a kulturního dědictví, kromě
centrálních a komerčně využívaných oblastí.
Legislativní rámec
Čl. 52 b (iii) a 57 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova a prováděcí předpisy.
Cíle opatření
Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

Opatření 3.

Kulturní dědictví venkova

Charakteristika podopatření
Podpora je určena na investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního
dědictví, jako například kulturních památek (s výjimkou národních kulturních památek nebo kulturních památek
využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, muzea), památkově významných
území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, zahrad a alejí, a dále na kulturně
společenské aktivity s vazbou na místní historii, tradice, umění, řemesla, folklór a národopis.
Shrnutí:
Vize MAS Regionu Prostějov venkov bude řešena prostřednictvím tří fichí:
-

FICHE 1: Modernizace zemědělských podniků
 Opatření 1. Modernizace zemědělských podniků
FICHE 2: Podpora nezemědělského podnikání
 Opatření 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
FICHE 3: Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Opatření 1. Obnova a rozvoj vesnic
Opatření 2. Občanské vybavení a služby
Opatření 3. Kulturní dědictví venkova

Soulad s Programem rozvoje venkova:
Fiche 1 - Modernizace zemědělských podniků
Opatření 1 – Modernizace zemědělských podniků

Soulad s PRV:
Osa 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků
I. 1. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků
I. 1. 1. 1. a) Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu
I. 1. 1. 1. b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu
Fiche 2 - Podpora nezemědělského podnikání
Opatření 1 – Podpora nezemědělského podnikání
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Soulad s PRV:
OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy
III. 1. 1. a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Fiche 3 - Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Opatření 1 – Obnova a rozvoj vesnic
Opatření 2 – Občanské vybavení a služby
Opatření 3 – Kulturní dědictví venkova
Soulad s PRV:
III. 2. 1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic
III. 2. 1. 1. a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
III. 2. 1. 1. b) Veřejné vodovody, kanalizace a ČOV
III. 2. 1. 2. Občanské vybavení a služby
III. 2. 1. 2. a) Občanské vybavení a služby
III. 2. 1. 2. c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity
III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
III. 2. 2. 2. Kulturní dědictví venkova
III. 2. 2. 2. b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova

7.2. Způsob dosahování cílů a priorit
Cíle MAS budou obecně dosahovány následujícími způsoby:
- podpora Strategického plánu Leader s následnou finanční alokací určenou k přerozdělování příjemcům
podpory z území MAS
- podporou získanou MAS z jiných národních či unijních zdrojů určenou k činnosti MAS a k
realizaci investičních i neinvestičních projektů kdekoliv v území MAS
- vyvíjením vlastní ekonomické činnosti MAS vedoucí k tvorbě zisku a následné realizaci veřejně
prospěšných projektů7)
- podporou získanou přímo obcemi, svazky obcí a příspěvkovými organizacemi určenou na vlastní
projektové záměry
- podporou získanou neziskovými organizacemi a církvemi určenou na vlastní projektové záměry
- vlastní hospodářskou činností obcí, svazků obcí a neziskových organizací vedoucí k tvorbě
zisku a následné realizaci veřejně prospěšných projektů8)
- podporou získanou MSP určenou na realizaci vlastních projektových záměrů
- vlastní ekonomickou činností MSP vedoucí k tvorbě zisku a rozvoji podnikání
- sdružováním prostředků obcí (tvorbou rezerv) a následnou realizaci investičních akcí v
jednotlivých obcích
- sponzorské dary a příspěvky

7
) Právní subjektivitou Regionu Prostějov venkov je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací smlouva společnosti). Obecným cílem společnosti
je rozvoj regionu, který bude naplňován i následujícími kroky:
zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty,
nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a kulturního bohatství a zdraví obyvatel regionu
zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu
zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoje regionu

8

) Obce budou nuceny "přemýšlet" a začínat poskytovat vlastní ekonomickou činnost nesoucí zisk tak, aby do budoucna byly schopny řádně a efektivně
spravovat své územní celky.
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Tučně označené způsoby představují financování po ukončení financování SPL z Programu rozvoje venkova.
Plněním těchto způsobů bude zaručeno pokračování naplňování vizí a budoucí trvale udržitelný rozvoj vesnice.
Dopady Strategického plánu Leader Prostějov venkov v dlouhodobé perspektivě:
Obecně zaujímá venkovský prostor v ČR cca 80 % území. V rámci politiky venkovského rozvoje musí být
důsledně uplatňován princip subsidiarity, decentralizace a spolupráce. Aktivity v této oblasti by měly vycházet
od spodu vzhůru a podporovat tvořivost a solidaritu venkovských komunit. Z hlediska alokace finančních zdrojů
by měly být podporovány malé a střední podniky, produktivní investice a investice vedoucí k diverzifikaci
ekonomických činností.
Přínosy:
- produkce kvalitních potravin při respektování přísných standardů bezpečnosti, minimalizace rizika
snižování venkovské populace prostřednictvím zlepšení životní úrovně zemědělců,
- diverzifikace zemědělských a nezemědělských činností podle místních podmínek,
- zlepšení příjmové situace venkovských obyvatel,
- zamezení vysidlování venkovských oblastí,
- boj proti chudobě, podpora zaměstnanosti a rovných příležitostí,
- zlepšení životních a pracovních podmínek venkovské populace,
- ochrana životního prostředí a zvýšení blahobytu
vyrovnání životních podmínek mezi městy a venkovem
Snaha o zachování a zlepšení venkovského prostředí musí být doplněna ostatními strukturálními politikami jako
je politika ochrany životního prostředí, infrastruktura a vzdělávací politika.
Zprostředkujícím cílem by měla být spolupráce mezi farmáři a místní samosprávou, jejímž smyslem je zachovat
schůdnost zemědělských aktivit a současně umožnit, aby tyto aktivity neohrožovaly životní prostředí.
Venkovské oblasti můžeme charakterizovat jedinečnými kulturními, hospodářskými a sociálními vazbami,
zvláštními řemeslnými aktivitami, krajinnou rozmanitostí – to vše určuje kapacitu pro další rozvoj. Velká část
venkovských oblastí je pokryta zemědělskou půdou a lesy, které významně ovlivňují charakter krajiny.
Zemědělství je v některých venkovských oblastech zatím nejdůležitější hospodářskou činností, ale farmáři mají i
úlohu správců krajiny a ochrany přírodního prostředí. Nicméně váha zemědělství a lesnictví postupně klesá a
politika venkovského rozvoje musí obsahovat veškeré socio-ekonomické oblasti venkovského prostoru. Musíme
docílit toho, aby se občané sami zajímali o kvalitu svého života, o hodnotu životního prostředí, zdraví, osobní
rozvoj a volný čas. Venkovský prostor nabízí příležitosti, jak využít tohoto potenciálu.
Cíle a priority MAS Prostějov venkov jsou nastaveny tak, aby pomáhaly utvářet trvale udržitelný rozvoj
regionu:
- Podpora rozvoje podnikání a zvyšování zaměstnanosti, diversifikaci zemědělských podnikatelských
aktivit
- Zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury a vzhledu obcí
- Rozvoj lidských zdrojů a společenského a sportovního života v obcích
- Šetrné využívání přírodních zdrojů a zhodnocování kulturního dědictví regionu
To vše jsou aktivity směřující ke zvýšení konkurenceschopnosti, podpoře tržněji orientovaného, udržitelného
zemědělství, ochraně životního prostředí a celkově zlepšení kvality života na venkově.
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7.3. Zapojení inovačních prvků
Politika venkovského rozvoje by měla vést k zapojení inovačních přístupů, které umožní vyšší návratnost investic.
Obecně lze problematiku – zapojení inovačních prvků – popsat ze dvou úhlů pohledu:
Pohled směrem k podnikatelům:
Stabilizace rozvoje venkova v ČR nespočívá pouze v diverzifikaci zemědělských činností, ale zejména ve
zvyšování nezemědělské činnosti prostřednictvím rozvoje malých a středních nezemědělských podniků.
Zemědělství bude působit jako stabilizující sektor zejména v oblastech s příznivými podmínkami pro jeho rozvoj
(např. oblast Polabí, Jihomoravský a Jihočeský kraj). Obecně však zemědělství není pro venkovský prostor
dostatečným stabilizujícím faktorem. Z tohoto důvodu se budou veřejné intervence v období 2007 – 2013
zaměřovat mj. také na změnu hospodářské struktury venkova a vytvoření atraktivního prostředí pro bydlení a
podnikání, včetně podmínek pro malé podnikatele. Diverzifikací činností mimo zemědělství se vytvoří nová
pracovní místa a zlepší se kvalita života ve venkovských oblastech.
Mezi další aktivity/oblasti/sektory, které budou nebo mohou mít stabilizující efekt ve venkovských oblastech patří
např.:
- inovace výrob a modernizace zemědělských, potravinářských a lesnických technologií v kontextu
podpory kvality produktů a inovací v daných oborech (v této oblasti zde dále patří i posílení
mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesů – péče o krajinu a přírodu),
- produkce kvalitních a bezpečných potravin, bioproduktů, výrobků racionální výživy v souvislosti s
rostoucí poptávkou a zájmu obyvatel o zdravé životní prostředí, a také zvyšující se životní úrovní
(specifickou roli zde hrají i tradiční výrobky a regionální speciality),
- diverzifikace nezemědělského podnikání směrem k podpoře tradičních řemesel a využívání
obnovitelných zdrojů energie
- rozvoj cestovního ruchu ve venkovských oblastech se zaměřením na specifické kulturní nebo přírodní
podmínky v kontextu komplexního rozvoje venkova (zavedení nových, netradičních prvků)
- Inovační přístup je spatřován v projektech, které budou zasahovat, nebo mít dopady do více oblastí a
bude docházet k jejich vzájemnému propojení do budoucna
Pohled směrem k Místní akční skupině:
Všeobecně vznik Místních akčních skupin je inovačním přístupem v přerozdělování národních a unijních zdrojů
metodou "od spodu". Tato metoda je jedinečná hned z několika důvodů:
- je aplikována na území majícím společnou charakteristiku
- je vytvořena na míru tomuto území a vychází ze vzájemné shody všech aktérů a veřejnosti
- je tvořena na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru
- její pravomoci a způsoby rozhodování jsou spravedlivě rozděleny mezi tyto sektory
- zamezuje zneužití finančních prostředků (všeobecně je známo, že lidé na vesnici se vzájemně znají,
členové výběrových komisí i dalších orgánů jsou členy území - tudíž nemůže dojít k poskytnutí dotace
na "nejasné" účely či uměle vytvořené projekty).
Mezi další inovační prvky, které pojala Místní akční skupina Prostějov venkov za vlastní, je:
- pomoc a poradenství podnikatelům při zpracování žádostí o dotace9)
- sebevzdělávání členů MAS prostřednictvím seminářů, konferencí a workshopů s dalšími MAS a
organizacemi v i mimo území MAS, vedoucí ke zdokonalování poznání vlastního území a jeho specifik,
9)

Manažer MAS – jedním z jeho povinností v rámci pracovního poměru je bezplatná pomoc a poradenství v oblasti projektového managementu malým a
drobným podnikatelům. Tito nejsou schopni obsáhnout problematiku získání dotací a mnohdy kvalitní projektové záměry nejsou z těchto důvodů
realizovány. Cílem MAS je napomoci těmto skupinám podávat žádosti do ostatních operačních programů MZE a MPO.
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-

navazování nových partnerství (včetně přeshraničních) a z nich plynoucí aktivní spolupráce mezi
organizacemi a územími. Smyslem je propojení aktivit, síťování a synergie ve všech činnostech.
Specifika území vymezující možný směr inovačních postupů:
- zavedení značky "Vyrobeno na Hané"10)
- snaha o vytváření společných projektů (podnikatel /obor A/ & podnikatel /obor B/, podnikatel & veřejný
subjekt) a podpora projektů majících multiplikační efekt11)
- umožnění podnikatelům spolufinancovat veřejně prospěšné projekty
- zapojení dětí a mládeže do přípravy projektu
- rozšiřování členské základy zejména o další podnikatele a nová území – přísun nových nápadů a
myšlenek v souvislosti s dalším strategickým rozvojem území
Nové myšlenky a nápady, inovační metody a postupy vzejdou ze společných debat a diskusí, ze spolupráce
např. s vysokými či odbornými školami a výzkumnými ústavy a budou vždy přínosné, pokud bude docházet ke
shodě všech zúčastněných.
7.4. Finanční plán
Prostředky v letech 2008 – 2013 (v procentech)
Plán financování je uveden v procentech. Po přidělení dotace budou přidělené finanční prostředky rozděleny na
jednotlivé roky dle uvedených procent.
Plán financování v jednotlivých letech pro všechny Fiche
Rok
2008
2009
2010
2011
Celkem z
10 %
22 %
20 %
18 %
EZFRV

2012

2013

18 %

12 %

V prvním roce financování (z důvodu schvalovacího procesu) je uvažováno kratší období. Taktéž půjde o
"zahřívací" kolo, proto kvůli administraci bylo stanoveno menší procento oproti letům následujícím.
V každém roce budou postupně vyhlášeny výzvy na všechny fiche. Žádná fiche není upřednostněna. Výzvy
budou probíhat v pořadí, v jakém jsou stanoveny ve fichích (Fiche 1, Fiche 2, Fiche 3).
Finanční plán podle FICHÍ a opatření (v procentech na celé období)
FICHE
Opatření
FICHE 1: Modernizace zemědělských podniků
Opatření 1. Modernizace zemědělských podniků
FICHE 2: Podpora nezemědělského podnikání
Opatření 2. Činnosti nezemědělské povahy, pracovní příležitosti
FICHE 3: Podmínky růstu a kvalita života na venkově
Opatření 1. Obnova a rozvoj vesnic
Opatření 2. Občanské vybavení a služby
Opatření 3. Kulturní dědictví venkova

%
25 %
100 % z Fiche 1
25 %
100 % z Fiche 2
50 %
45 % z Fiche 3
35 % z Fiche 3
20 % z Fiche 3

10) Toto téma bylo diskutováno při sestavování cílů strategie – je v souladu s Opatřením 1.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům
– v rámci diskuze však nebyla nalezena shoda pro zakotvení tohoto opatření do SPL.
11) Propojování různých odvětví je dosud nefungujícím způsobem financování projektů, který přináší užitek více stranám.
Multiplikační efekt znamená dosažení jakéhokoliv pozitivního efektu, který nepřímo souvisí s realizací projektu.
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Procentní rozdělení bylo stanoveno tak, aby bylo respektováno pravidlo 50/50, tedy 50% bude rozděleno
soukromému sektoru, 50% veřejnému.
Podpora bude všem příjemcům poskytována formou přímé nenávratné dotace.
Výše podpory (dotace) je závislá na typu příjemce:
- u podnikatelských subjektů činí výše podpory 50 % (ve výjimečných případech 60 %) celkových
způsobilých výdajů
- u neziskových organizací a církví činí výše podpory 90 % celkových způsobilých výdajů
- u obcí a svazku obcí činí výše podpory 90 % celkových způsobilých výdajů
Výjimky výše podpory pro jednotlivé typy subjektů jsou vždy uvedeny u jednotlivých opatření.
Míra podpory: EU 75 %, národní veřejné zdroje 25 %.
7.5. Integrovaná strategie území (celková strategie)
Integrovaná strategie území – Strategie rozvoje regionu Prostějov venkov vznikla jako prvotní dokument území.
Vývoj tohoto dokumentu je přehledně zpracován v tabulce v části 4. Zpracování SPL MAS a stručně popsán v
závěru zmíněné kapitoly - Shrnutí.
Realizace rozvojového strategického plánu je založena na kvalitě, územní a tématické provázanosti jednotlivých
opatření. Jeho realizace bude přinášet synergické trvalé efekty přispívající k pozitivnímu rozvoji daného území,
který je maximálně ohleduplný k životnímu prostředí. Rozvojový plán je zaměřen na jednotné téma, což přispěje
ke koncentraci vynaložených prostředků a potažmo i koncentraci vynaloženého úsilí místní akční skupiny.
V jednotlivých opatřeních jsou vybírány projekty, které jsou schopny přinést trvalé pozitivní efekty a maximálně
tak naplňovat předem stanovené opatření. Značnou výhodou plánu rozvoje je, že doplňuje stávající politiky a
existující programy rozvoje realizované na daném území. Tudíž je postaven tak, aby využíval již stávajících
efektů vyvolávaných alokací prostředků poskytovaných v rámci daných grantových schémat.
Vedle Strategie regionu původní Region Prostějov venkov (7 obcí) vlastní všeobecnou studii rozvoje,
která široce postihuje všechny hlavní problémové okruhy života a podle které region realizuje více
společných i individuálních záměrů. Obsah řešení je následující:
Přístup ke strategii rozvoje
A. Podpora, formalizace pozice manažera projektů
B. Odborné pracovní skupiny – „komise“
C. Využití dotačních programů v mikroregionu – prezentace potenciálním předkladatelům
1. Technická a dopravní infrastruktura
A. Dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod
B. Nakládání s odpady, sběrové dvory
C. Rekonstrukce a dostavba místních komunikací
D. Obchvaty obcí, komunikace II/367 Prostějov – Kojetín
E. Doplňující dopravní infrastruktura
2. Volnočasové aktivity, rozvoj cestovního ruchu
A. Výstavba a modernizace sportovišť, sportovní aktivity
B. Obecní a veřejný majetek – modernizace a rekonstrukce
C. Volnočasové, společenské akce, podpora zájmových spolků
D. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, doprovodné zázemí
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E.
F.
G.
H.

Turistické atraktivity, péče o kulturní památky, oživení tradic
Zavedení a podpora značky „Mikroregion Prostějov venkov“
Lázně Skalka
Projekt agroturistiky – diverzifikace zemědělských aktivit

3. Vytváření podmínek pro podnikání
A. Příprava pozemků a objektů pro rozvoj podnikání, prezentace směrem k investorům
B. Vybudování a provozování podnikatelského inkubátoru
4. Bydlení, podpora výstavby domů a bytů
A. Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro výstavbu
B. Mikroregionální trh bydlení, nabídka výstavby domů
C. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
5. Životní prostředí
A. Vzhled obcí, architektonický řád
B. Ozelenění obcí, doplnění interakčních prvků, generel zeleně
C. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny
D. Revitalizace hydrologického režimu krajiny
6. Další náměty pro mikroregion
A. Prezentace zájmů mikroregionu v rámci Olomouckého kraje
B. Spolupráce s dalšími mikroregiony, společné projekty
C. Veřejný internet
D. Sociální péče
E. Udržení sítě mateřských a základních škol, zajištění kvality
Ostatní programy, které jsou v souladu se SPL:
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
PRÚOK je plánem na 6 – 10 let. Jeho realizace je soustředěna kolem pěti problémových okruhů – ekonomický
rozvoj, technická vybavenost, dopravní přístupnost a obsluha území, rozvoj lidských zdrojů, životní prostředí,
venkov a zemědělství.
Úspěšný rozvoj venkova a zemědělství je spatřován v uvolňování a využití areálů v majetku státu k reálnému
podnikání na venkově. Občanské aktivity venkovského obyvatelstva by měly být podporovány granty menších
sídel. Oblast zemědělství bude směřovat ke stabilizaci půdní výnosnosti a zlepšování odbytu zemědělských
produktů.
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje
Základní cíle programu:
- Zlepšení pozice kraje v počtu turistů
- Zvýšit podíl turistů z ostatních částí ČR a ze zahraničí.
- Rozvoj image Olomouckého kraje v sektoru cestovního ruchu jako cílové destinace
- Vytvoření dlouhodobé spolupráce v sektoru cestovního ruchu, zejména se sousedními kraji
Program obnovy venkova Olomouckého kraje
Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby, občanské vybavenosti a technické
infrastruktury, výstavbu, rekonstrukci, opravu, obnovu majetku obce
Dotační titul č. 2
Projekty mikroregionu na vzdělávání a poradenství, společné rozvojové projekty,
včetně zpracování střednědobých koncepcí rozvoje území
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Dotační titul č. 3

Zpracování územních plánů malých obcí

Návaznost Strategie na minulé programy uskutečněné v Regionu Prostějov venkov
Obce i další subjekty z Regionu Prostějov venkov patří mezi ty, které mají největší zkušenosti s dotačními
programy, ať už se jedná o národní nebo evropský programy.
MAS Region Prostějov venkov při zpracování předkládané Strategie provedla podrobnou analýzu doposud
uplatňovaných a realizovaných programů a následně tedy řešených projektů v mikroregionu.
Po vyhodnocení závěrů je zřejmé, že větší účast v rámci rozvojových programů byla doposud ze strany veřejné
správy. Tato skutečnost je dána zaměřením doposud dostupných programů. Při bližší analýze realizovaných
projektů vyplývá, že projekty byly řádově od stovek tisíc Kč až 10-ti mil. Kč a jednalo se často o komplexní
projekty s dopadem přesahujícím rámec jedné obce či celého mikroregionu. Projekty menšího charakteru byly
realizovány především za podpory rozvojových programů vyhlašovaných Olomouckým krajem, před tím
z podpory Programu obnovy venkova (POV) vyhlašované MMR využívané opět převážně obcemi.
Strategie navazuje na předcházející aktivity a zaměřuje se především na oblasti, které doposud nebyly
dostatečně řešeny v minulých programech jako je rozvoj služeb, rozvoj tradiční řemeslné výroby, záměry
zaměřené na zlepšování životního prostředí a společenského života. Podpořené projekty v rámci této Strategie
tak vhodně doplní a rozšíří doposud uplatňované programy na území Regionu Prostějov venkov provázáním
„tvrdých“ (investičních) projektů, v rámci kterých je budována potřebná infrastruktura pro různé aktivity a
„měkkých“ (neinvestičních) projektů, které by často bez vhodné infrastruktury nemohly být uskutečněny.
Při zpracování předkládané Strategie MAS Regionu Prostějov venkov využila získaných zkušeností členů MAS
z předcházejících aktivit se snahou o odstranění chyb z dřívějších programů.
V současné době byla zahájena příprava "doplňující" strategii v oblasti Spolupráce, partnerství a síťování
území. Na základě uzavřených partnerství jsou připravovány společné projekty v roce 2008.
Důraz je i nadále kladen na spolupráci, prosazování principu partnerství a spolupráci při plánování
rozvoje území.
7.6. Monitoring naplňování cílů SPL
Monitorovací indikátory sloužící k hodnocení míry plnění realizace MAS.
Monitorovací indikátory budou totožné pro všechna období.
Název

Indikátor

Jednotka

Vstupní
hodnota

Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví

Modernizace zemědělských
podniků

0

Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova

Diverzifikace činností
nezemědělské povahy

0

3

Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova

Obnova a rozvoj vesnic

Počet
podpořených
projektů
Počet
podpořených
projektů
Počet
podpořených

Minimální
výstupní
hodnota
2

0

2
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Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova

Občanské vybavení a
služby

Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova

Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví
venkova

projektů
Počet
podpořených
projektů
Počet
podpořených
projektů

0

2

0

1

8. Partnerství MAS
8.1 Historie MAS
8.3.Vztah k obyvatelstvu
8.4. Otevřenost MAS
Zapojení aktérů na místní úrovni, postup při zpracování záměru, účast veřejnosti
Mezi logické souvislosti, proč mikroregion vznikl, patří nejen geografická blízkost, ale i spojení kulturními,
historickými tradicemi a také společnými problémy a připravovanými záměry. Právě možnost operativnějšího a
schůdnějšího řešení těchto problémů, efektivnějšího čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů
Evropské unie, byla hlavním impulsem k založení.
Prostějov venkov sdružuje 17 obcí s 11.740 obyvateli. Největšími obcemi podle počtu obyvatel jsou Vrbátky,
Kralice na Hané a Určice, v případě ostatních obcí je již počet obyvatel menší.
Příprava na zapojení místních aktérů probíhala od poloviny roku 2005. Před zahájením prvních setkání
v regionu byly postupně v obcích zveřejněny dvě výzvy o vytvoření místního partnerství – skupiny pro
místní akce. Výzvy byly zveřejňovány prostřednictvím úředních desek, na plakátovacích plochách a současně
byli vytipovaní kandidáti – potenciální předkladatelé projektů a lidé se zájmem o veřejné dění oslovováni cíleně,
přímo. Občané se mohli přihlásit jednoduchou přihláškou, ve které měli za úkol popsat předběžně svůj
záměr, se kterým se chtějí na přípravě podílet a uvést informace o subjektu, který zastupují. O účast na přípravě
projevilo zájem téměř 40 subjektů, a to v podstatě ze všech obcí regionu. Jednalo se o všechny zapojené obce,
dále nejvíce spolky a zájmová sdružení, ale i podnikatelé, a to nejen zemědělští a fyzické osoby zastupující
zájmy určitých skupin. MAS byla a je otevřena široké veřejnosti, nikdo nebyl a není omezen. K jakékoliv
problematice týkající se činnosti MAS se může vyjádřit či vznést připomínky kdokoliv z vymezeného území
Prostějov venkov, o.p.s., včetně "nečlenů" společnosti12).
Rovněž byla vytvořena tisková zpráva a ta zveřejněna ve všech obecních zpravodajích. Proběhly návštěvy
všech starostů zúčastněných obcí a byl s nimi projednán smysl přípravy a zaměření celého projektu.
Klíčové pro vytvoření faktického místního partnerství, tedy skupiny místních spolupracující lidí, bylo zapojení a
aktivizace místních aktivistů, osob, které v regionu mají přirozenou autoritu a jsou schopni k účasti na přípravě

12

Noví členové společnosti Prostějov venkov o.p.s. budou přijímáni na základě své žádosti rozhodnutím valné hromady. K přijetí nového člena je
zapotřebí souhlas prosté většiny přítomných členů valné hromady . Od vzniku společnosti byla MAS již 1x rozšířena o 4 nové členy (podnikatele). Na
příští valnou hromadu jsou připraveny další 4 nové přihlášky ke schválení.
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regionu motivovat ostatní. K aktivní účasti místních přispívala opakovaná společná setkání a osobní kontakt.
Klíčovou roli v tomto hráli i starostové jednotlivých obcí, kteří na úvodní schůzky zvali možné zájemce ze svých
obcí.
Všechny schůzky byly otevřené široké veřejnosti. Pozvánkami se obesílali všichni členové skupiny pro místní
akce a starostové obcí pozvánky zveřejňovali na vývěsních deskách. První jednání zahajovaly představením
všech účastníků tak, aby se členové skupiny navzájem poznali.
MAS vydala vlastní informační brožuru.

V případě, že to bylo možné, byly členům Skupiny pro místní akce zaslány podkladové materiály předem.
Jednotliví partneři se účastnili pravidelných jednání místního partnerství, kde byla postupně tvořena tématicky
zaměřená strategie regionu.
Partneři přípravy strategie pro Leader respektovali princip partnerské spolupráce při rozvoji území regionu
založený na úzké spolupráci místních klíčových subjektů místního rozvoje (samospráv, firem, zemědělských
podniků a zájmových organizací a spolků). Dalším principem, který subjekty vyznávaly a vyznávají je princip
komunitního přístupu a princip zdola nahoru, založeném na plánování záměru dle místních specifik a potřeb.
V neposlední řadě to byl princip programování, prostřednictvím kterého se Místní akční skupina snažila o
vzájemnou shodu na rozvojových prioritách vyjádřenou strategickým plánem rozvoje.
Veřejná setkání byla vždy moderována externím odborníkem.
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Jednání a rozhodování zakladatelů
Zakladatelé se dohodli, že v případech, kdy zakladatelé podle zákona nebo zakládací smlouvy popř. statutu
obecně prospěšné společnosti mohou nebo mají činit úkony ve vztahu k obecně prospěšné společnosti nebo k
členům jejích orgánů, budou tuto pravomoc vykonávat formou kolektivního rozhodování jako valná hromada
zakladatelů. Valnou hromadu zakladatelů tvoří všichni zakladatelé.
Valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně. Valnou hromadu svolává správní rada nebo jí pověřený člen.
Správní rada svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 30. června kalendářního roku. Dále správní
rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá alespoň třetina zakladatelů, nebo jestliže zákon nebo
zakládací smlouva nebo statut společnosti vyžaduje rozhodnutí zakladatele. Jestliže jsou správní rada nebo
dozorčí rada nečinné, může valnou hromadu svolat kterýkoliv ze zakladatelů. Valná hromada se svolává
písemnými pozvánkami odeslanými na adresu zakladatelů nejméně 15 dnů před termínem konání valné
hromady.
Každý zakladatel má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni zakladatelé nebo jejich
zmocněnci na základě písemné plné moci s úředně ověřenými podpisy, kteří mají nadpoloviční většinu všech
hlasů zakladatelů. Rozhodnutí valné hromady je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina
hlasů všech zakladatelů.
Nesejde-li se potřebný počet zakladatelů nebo jejich zástupců do jedné hodiny od termínu zahájení valné
hromady dle pozvánky (odst. 2 tohoto článku), může se po uplynutí této doby konat náhradní valná hromada,
jestliže jsou přítomni zakladatelé, kteří mají alespoň čtvrtinu všech hlasů zakladatelů. Rozhodnutí valné hromady
je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň čtvrtina hlasů všech zakladatelů. Není-li náhradní valná hromada
usnášeníschopná, musí být postupem podle odstavce 2 tohoto článku svolána další valná hromada.
Statut v souladu se zakládací smlouvou a zákonem stanovuje podrobnosti pro jednání a rozhodování valné
hromady a dalších orgánů, jako např. Programovacího výboru, který navrhuje rozvojovou strategii oblasti
působení Místní akční skupiny včetně jednotlivých aktivit a opatření. Je zodpovědný za vypracování
pilotního rozvojového plánu oblasti působení společnosti Prostějov venkov o.p.s. a jeho pravidelnou
aktualizaci13).
Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb
Společnost poskytuje všechny obecně prospěšné služby za následujících podmínek: služby uvedené shora
v čl. II budou poskytovány veřejnosti, tj. všem oprávněným fyzickým osobám a právnickým osobám regionu
Prostějov venkov, vymezeném územím obcí: Kralice na Hané, Bystročice, Hrubčice, Bedihošť, Skalka, Klenovice
na Hané, Čehovice, Výšovice, Určice, Vrbátky, Myslejovice, Dětkovice, Klopotovice, Biskupice, Alojzov, Seloutky
a Čelčice.
Představení obcí Regionu Prostějov venkov
Obec

Starosta

Alojzov

Pavel NOHA

Bedihošť

Oldřich
DOKOUPIL
Dana

Biskupice

Adresa

Telefon

E-mail

Alojzov č.p. 43
798 04 pošta Určice
Prostějovská 26,
798 21 Bedihošť
Biskupice 88

582 357 247

alojzov@volny.cz

582 368 528

obecbedihost@volny.cz

582 368 033

ou.biskupice@volny.cz

13) Programovací výbor navrhuje rozvojovou strategii a v souvislosti s její tvorbou byly stanoveny kompetence a kontrola. Výstupy z četných jednání členů
MAS jsou v písemné podobě včetně kontrol a hodnocení provedené práce a konkrétních úkolů stanovených k provedení do dalšího setkání. Veškerá
dokumentace je archivována včetně prezenčních listin. I z neoficiálních setkání jsou zhotoveny zápisy.
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798 12
Bystročice č.p. 6,
783 41
Čehovice
Čehovice 24
798 21 Bedihošť
Čelčice
František MÁDR
Čelčice 86,
798 23 Čelčice
Dětkovice
Josef HÝBL
Dětkovice 73
798 04 Určice
Hrubčice
Milan
Hrubčice 10,
MLATEČEK
798 21 Hrubčice
Klenovice n.H.
Stanislav
Klenovice n.H. 3,
CETKOVSKÝ
798 23 Klenovice
Klopotovice
Vladimír BRADÍK Klopotovice 11,
Bedihošť 798 21
Kralice na Hané Pavel KOLÁŘ
Masarykovo nám.
41, 79812 Kralice
Myslejovice
Anna
Myslejovice 145
ONDROUCHOVÁ 79805 Myslejovice
Seloutky
Josef SOLDÁN
Seloutky 58
798 04
Skalka
Antonín FRGAL
Skalka 26,
798 24 Skalka
Určice
Vlastimil
Určice 81
KONŠEL
79804 Určice
Vrbátky
Ing. Ivo
Vrbátky čp. 41
ZATLOUKAL
798 13 Vrbátky
Výšovice
Ladislav
Výšovice 101
OKLEŠTĚK
798 09 Vřesovice
Zdroj: webové stránky
Bystročice

STODOLOVÁ
PhDr. Marta
TUREČKOVÁ
Milan SMÉKAL

585 941 280

ou_bystrocice@iol.cz

582 368 513

cehovice@cehovice.cz

582 384 153

oucelcice@cbox.cz

582 357 108

ou.detkovice@quick.cz

582 368 517

obec.hrubcice@volny.cz

582 384 164

ouklenovice@quick.cz

582 368 022

klopotovice@quick.cz

582 368 925

obec@kralicenahane.cz

582 357 325

myslejovice@volny.cz

582 357 287

seloutky@volny.cz

582 384 667

skalka@iol.cz

582 357 130

urcice@kr-olomoucky.cz

582 382 063

ou.vrbatky@cbox.cz

582 368 110

obec.vysovice@volny.cz

Společnost Prostějov venkov, o.p.s. byla zapsána u Krajského soudu v Brně 3.6.2006.
8.2. Partneři Regionu Prostějov venkov
Všichni partneři se podíleli na zpracování strategie a budou se podílet i na její realizaci. Za dobu od vzniku MAS
bylo uskutečněno 17 setkání oficiálních (doloženo zápisy a fotodokumentací) a dalších cca 25 pracovních setkání
a schůzek ohledně strategie a SPL.
Mezi nejaktivnější lidi lze považovat starostu obce Skalka, pana Antonína Frgala, který byl a je leaderem
společnosti.
Partneři – zakladatelé obecně prospěšné společnosti Prostějov venkov
Veřejný sektror
Antonín Frgal, starosta obce Skalka
PhDr. Marta Turečková, starostka obce Bystročice
Milan Mlateček, starosta obce Hrubčice
Stanislav Cetkovský, starosta obce Klenovice na Hané

Soukromý sektor
Petr Doseděl, živnostník výšovice
Zdeněk Vybíral živnostník Čelčice
Pavel Zápeca, živnostník Hrubčice
Jaroslav Fojtík, živnostník Kralice na Hané
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Vlastimil Konšel, starosta obce Určice
Anna Ondrouchová, starostka obce Myslejovice
Milan Smékal, starosta obce Čehovice
Josef Soldán, starosta obce Seloutky
Oldřich Dokoupil, starosta obce Bedihošť
Josef Hýbl, starosta obce Dětkovice
Oldřich Dokoupil, starosta obce Bedihošť
Pavel Kolář, starosta obce Kralice na Hané
Ladislav Okleštěk, starosta obce Výšovice

Nové přihlášky:
Dana Stodolová, starostka obce Biskupice
František Mádr, starosta oce Čelčice
Ing. Libor Zapletal, místostarosta obce Alojzov
Ing. Ivo Zatloukal, starosta obce Vrbátky

Naděžda Nadymáčková, živnostník Seloutky
Ing. Vladimír Čermák, rolník Klenovice
Jan Krejčiřík, živnostník Kralice na Hané
Jaroslav Ševčík, živnostník Klenovice
František Dostál, živnostník Dubany
Mgr. Jiří Novák, podnikatel Určice
František Konečný, živnostník Vrbátky
Iva Dokoupilová, živnostník Vrbátky
Jaroslav Mlčoch, rolník Výšovice
Karel Kouřil, živnostník Bedihošť
Zdeněk Plachý, zemědělský podnikatel Biskupice
Josef Oravec, živnostník Klopotovice
Petr Špaček, zemědělský podnikatel Kralice na Hané
Ing. Roman Beneš, zeměděl. podnikatel Klopotovice
Antonín Jelínek, živnostník Dětkovice
Jana Přidalová – Přidal, s.r.o. Kralice na Hané
Ing. Martin Zatloukal, Zatloukal s.r.o. Kralice na Hané
Karel Skácel – fyzická osoba zastupující zájmy dětí a
mládeže
Miroslav Slezáček – fyzická osoba zastupující zájmy
seniorů a handicapovaných osob
Jaroslav Zíka – fyzická osoba zastupující zájmy žen

Zde jsou jmenovitě uvedeni zakladatelé MAS. Přesto je zřejmé, že do rozvojového partnerství a do činnosti
místní akční skupiny se zapojila celá řada dalších osob a subjektů, kteří uplatňovali své názory na jednáních o
zaměření strategie a její realizaci.
Na zpracování záměru se potom podíleli především členové rady a programovacího výboru.
Aktivity a činnosti místní akční skupiny jsou podporovány i obcemi regionu. Všechna zastupitelstva vyjádřily
souhlas s činností MAS.
Důležité je zmínit, že zakládajícími členy jsou i fyzické osoby, které "hájí" zájmy různých skupin
obyvatelstva (handicapované osoby, ženy, děti a mládež a senioři).
Při zpracování SPL i při současné přípravě strategii v oblasti Spolupráce, partnerství a síťování území byla a je
zapojena široká veřejnost. Ta je informována o činnosti MAS prostřednictvím obcí, informačních materiálů,
webových stránek a veřejných jednání MAS.

9. Zkušenosti a spolupráce
9.1. Zkušenosti
Popis dosud realizovaných programů v dané oblasti a shrnutí dosažených cílů a výsledků
Region Prostějov venkov má dobré zkušenosti s využíváním regionálních, národních i evropských
programů a politik regionálního rozvoje. Jak ve využití regionálních a národních, tak i v případě realizace
evropských podpůrných politik, zejména programů PHARE, SAPARD a nové OP, je situace mikroregionu
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příznivá – Region Prostějov venkov je aktivní ve využívání prostředků z národních, předstrukturálních i
strukturálních fondů EU.
Přehled realizovaných projektů – výběr z projektů, zaměření na dotační programy je uveden v Příloze č.3
této SPL
Účast MAS v programem
1. MAS podávala v listopadu 2007 žádost do Programu rozvoje venkova, Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic,
občanské vybavení a služby, Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, záměr c), žádost na projekt s
názvem "Mobilní vybavení pro kulturní, společenské a sportovní akce regionu Prostějov – venkov". V
současné době probíhá hodnocení žádosti.
2. MAS podávala v dubnu 2006 žádost do OP zemědělství, Priorita II, Opatření 2.1., Podopatření 2.1.4 Rozvoj
venkova (LEADER +). Žádost č. CZ06.1.04/2.1.00.1/0326 nebyla podpořena.
3. MAS v březnu 2006 získala jednorázový příspěvek na podporu činnosti MAS od Olomouckého kraje ve výši
200.000,-Kč.
4. MAS se připravovala na tvorbu strategie regionu a SPL aktivní účastí na konferencích pořádaných MAS
realizujících strategii, semináři pořádaném Olomouckým krajem, spoluprací a partnerstvím s jinými MAS (výměna
názorů, vzájemná pomoc, nové nápady apod.)

9.2. Spolupráce
Mimo "přímé" partnery se MAS podařilo navázat spolupráci s dalšími organizacemi – partnery. Účelem smluv
všeobecně je navázání a smluvní podchycení vzájemné spolupráce obou regionů / obou subjektů/ jako
přirozených partnerů, /územně sousedících/. Spolupráce se bude týkat celé škály oblastí rozvoje venkova, jako
například práce s dětmi, životní prostředí, rozvoj cestovního ruchu apod., ale také přípravy společných projektů a
společného postupu při žádání o dotace národní i EU, a přípravě a realizaci strategií LEADER obou MAS
v plánovacím období 2007 až 2013.
1. MAS
Region HANÁ, o.s.
Těšetice 75, 783 46 Těšetice
zastoupená předsedou ing. Miroslavem Mačákem
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při zpracovávání námětů, přípravě a realizaci projektů.
Projekty budou zpracovávány na plánovací období 2007 až 2013 dle vyhlášených pravidel pro dotační programy
a budou navazovat na platné strategické plány regionu. Projekty mohou být jednostranné nebo společné,
vycházející z územního působení obou MAS.
Prvním ze společných projektů spolupráce je projekt „Dětská olympiáda hanáckých regionů“, který je již
při podpisu této smlouvy ve vysokém stupni přípravy a bude realizován v roce 2008.
Partnerská smlouva je v Příloze č.4 této SPL.
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2.
DUHA
Kulturní klub u hradeb
Školní 4, 796 01 Prostějov
zastoupená ředitelkou Alicí Gregušovou
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při zpracovávání námětů, přípravě a realizaci projektů.
Projekty budou zpracovávány na plánovací období 2007 až 2013 dle vyhlášených pravidel pro dotační programy
a budou navazovat na platné strategické plány regionu. Projekty mohou být jednostranné nebo společné,
vycházející z územního působení subjektů.
Prvním ze společných projektů spolupráce je projekt „Prezentace folklórního souboru Klas Kralice“,
který je již při podpisu této smlouvy ve vysokém stupni přípravy a bude realizován v roce 2008.
3.
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ IRIS PROSTĚJOV
Husovo nám. 67
zastoupené paní Evou Zatloukalovou
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při zpracovávání námětů, přípravě a realizaci projektů.
Projekty budou zpracovávány na plánovací období 2007 až 2013 dle vyhlášených pravidel pro dotační programy
a budou navazovat na platné strategické plány regionu. Projekty mohou být jednostranné nebo společné,
vycházející z územního působení subjektů.
Prvním ze společných projektů spolupráce je projekt „Třiďte odpad, má to smysl!“, který je již při
podpisu této smlouvy ve vysokém stupni přípravy a bude realizován v roce 2008.
Výhledově lze předpokládat navazování dalších oboustranně prospěšných partnerství. V současné době jsou
rozjednána partnerství s Místní akční skupinou Záhoří – Bečva, MAS Občané pro rozvoj venkova a MAS
Rozvojové partnerství Hranicko. S těmito místními skupinami se Prostějov venkov, o.p.s. účastnil již společných
akcí (Země živitelka, konference a návštěvy).
Uzavřená partnerství (spolupráce) jsou plně v souladu se strategií regionu i strategií SPL.

10. Organizace a zdroje MAS
10.1. Organizační struktura a rozdělení odpovědnosti
Právní subjektivitou Regionu Prostějov venkov je forma obecně prospěšné společnosti (viz. zakládací smlouva
společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj regionu, který bude naplňován i následujícími kroky:
- zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní správou a
samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími subjekty a občany
- podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, ochrana přírodního a kulturního
bohatství a zdraví obyvatel regionu
- zvýšení ekonomické prosperity a kvality života regionu
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- zajišťování finančních, lidských, materiálních a informačních zdrojů rozvoj regionu
MAS se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pravidly stanovenými pro program
LEADER.
Orgány sdružení jsou Správní rada a Dozorčí rada
Statutárním orgánem společnosti je správní rada
Za společnost jsou oprávněni jednat a podepisovat vždy dva členové správní rady společně nebo jeden člen
správní rady na základě písemného pověření (zmocnění) správní rady.
Správní rada je šestičlenná. Členy správní rady jmenují a odvolávají zakladatelé. Funkční období člena správní
rady je tříleté a funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období; po
šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho
roku.
Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má způsobilost k právním úkonům a
není sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném podobném
vztahu. Do působnosti správní rady náleží:
a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní
organizace obecně prospěšné společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací
listině,
b) schvalování změn zakládací listiny v rozsahu daném zákonem,
c) rozhodovat o zrušení společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační
zůstatek,
d) dbát na zachovávání účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena,
e) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
společnosti,
f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,
g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakládací
listině,
h) udělovat souhlas k převodu či zastavení nemovitého majetku společnosti nebo s jeho pronájmem na
dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší,
i) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu,
j) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.
Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Správní rada
zasedá nejméně dvakrát ročně. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
správní rady.
Správní rady
Antonín Frgal
Ing. Martin Zatloukal
Mgr. Jiří Novák
Josef Hybl
František Konečný
Petr Špaček

Starosta obce Skalka
Podnikatel Kralice na Hané
Podnikatel – ZDŠ Určice
Starosta obce Dětkovice
Podnikatel Vrbátky
Podnikatel Kralice na Hané

Ředitel společnosti
Ředitel řídí činnost společnosti, pokud tato činnost není dle zákona, zakládací smlouvy nebo statutu vyhrazena
do působnosti správní rady, popřípadě jiného orgánu společnosti. Ředitelem může být jmenována pouze
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bezúhonná fyzická osoba. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady, ale může se účastnit jejich
zasedání a rozhodování s hlasem poradním. Ředitel je jmenován správní radou společnosti.
Ředitel společnosti zodpovídá za výběr a přípravu záměrů a projektů k realizaci v duchu vyhlášených podpor
v rámci programu LEADER a k podpoře rozvoje regionu Prostějov venkov. Ředitel společnosti v součinnosti
s příslušnými orgány sleduje vyhlašování podpůrných projektů a spolupracuje s předkladateli žádostí na zajištění
jejich obsahové a věcné správnosti. Ředitel úzce spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí při
přípravě a výběru projektů.
Ředitel vede rovněž ekonomickou agendu společnosti ve smyslu platných zákonů a norem pro ekonomickou
činnost, na základě rozhodnutí správní rady, vyplývajících ze zákona, zakládací listiny a tohoto statutu.
Ředitel je ze své činnosti odpovědný správní radě a zejména:
- odpovídá za poskytování služeb společnosti a za provádění doplňkových činností
- obsahově připravuje jednání správní rady
- zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření společnosti
- jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou
- odpovídá za včasné seznámení potencionálních žadatelů o podporu s vyhlášenými podpůrnými
programy
- dbá na včasnost, tématickou a věcnou správnost a úplnost předkládaných projektů
- spolupracuje s programovým výborem a výběrovou komisí
- připravuje podklady pro výroční zprávu společnosti
- provádí veškeré účetní, finanční a ekonomické operace související s činností společnosti
- se ve své činnosti řídí platnými zákony, usneseními správní rady
- spolupracuje s auditorem a dozorčí radou při provádění auditu a kontrole hospodaření společnosti
Sekretariát MAS
Je výkonným aparátem Skupiny pro místní akce a jejích výborů. Je odpovědný za praktický výkon rozhodnutí
Skupiny pro místní akce a jejích výborů. Bude vyhlašovatelem sběru projektů, koordinátorem a metodickým
pomocníkem při jejich realizaci, bude odpověden za sběr dat pro jednání a rozhodování orgánů MAS.
Dozorčí rada (kontrolní orgán společnosti).
Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolávají zakladatelé společnosti. Členové dozorčí rady volí
ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Pro způsob ustanovení a členství v dozorčí
radě platí obdobně ustanovení o správní radě, nestanoví-li zákon jinak. Dozorčí rada společnosti:
a) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti,
b) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti,
c) dohlíží na to, že společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a touto zakládací listinou.
Dozorčí rada je oprávněna:
a) podávat správní radě návrh na odvolání ředitele,
b) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje,
c) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady; musí jim být uděleno slovo, pokud o ně
požádají. Dozorčí rada je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo
statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti společnosti.
Dozorčí rada
Stanislav Cetkovský
Antonín Jelínek
Karel Kouřil

Starosta obce Klenovice na Hané
živnostník Dětkovice
živnostník Bedihošť
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Zajištění způsobilosti činnosti programovacího, monitorovacího výboru a výběrové komise
Členové programovacího, monitorovacího výboru a výběrové komise budou proškoleni v oblasti vyhodnocování
programu, výběru projektu, posuzování inovativnosti, originality projektů, hodnocení jejich dopadů na území
regionu. Bude třeba, aby se orientovali v základech projektového cyklu a náležitostech projektů včetně příloh,
které je nezbytné k němu doložit (CBA analýza, podnikatelský plán atd.). Školení je plánováno na únor 2008 a
mělo by poskytnout nezbytné informace k následnému efektivnějšímu rozhodování. Zmíněné orgány budou mít
k dispozici stálého odborného konzultanta, který jim bude při jejich činnosti nápomocen.
Programovací výbor
Ladislav Okleštěk
Ing. Roman Beneš
Pavel Kolář
PhDr. Marta Turčková
Zdeněk Vybíral
Ing. Vladimír Čermák
Naděžda Nadymáčková
-

Starosta obce Výšovice
zemědělský živnostník Klopotovice
Starosta obce Kralice na Hané
Starostka obce Bystročice
živnostník Čelčice
živnostník zemědělec Klenovice na Hané
živnostník Seloutky

Programovcí výbor je poradním orgánem správní rady a programotvornou složkou společnosti, která
navrhuje rozvojovou strategii oblasti působení Místní akční skupiny včetně jednotlivých aktivit a opatření.
Je zodpovědný za vypracování pilotního rozvojového plánu oblasti působení společnosti Prostějov
venkov o.p.s. a jeho pravidelnou aktualizaci.
a. Členy programového výboru mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby se sídlem v MAS
Prostějov venkov nebo fyzické osoby zastupující právnické osoby, které mají sídlo nebo
organizační složku v MAS Prostějov venkov.
b. V programovém výboru musí být zastoupeno nejméně 50 % soukromých partnerů a maximálně
50% partnerů veřejných. Členy programového výboru jmenuje a odvolává správní rada obecně
prospěšné společnosti na základě návrhů členů obecně prospěšné společnosti.
c. Členové programového výboru volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání
programového výboru.
d. Programový výbor se schází dle potřeby, minimálně však 1 x ročně.
e. Programový výbor na svých setkáních posoudí přijaté a realizované projekty a vypracuje pro
valnou hromadu zakladatelů zprávu o souladu přijatých a realizovaných projektů s pilotním
plánem rozvoje oblasti působení.

Monitorovací výbor
Jaroslav Fojtík
František Dostál
Miroslav Slezáček
Josef Soldán
Josef Oravec
-

živnostník Kralice na Hané
živnostník Dubany
fyzická osoba Kralice na Hané
Starosta obce Seloutky
fyzická osoba Klopotovice

Výbor pro výběr a monitorování projektů je poradním a výkonným orgánem správní rady obecně
prospěšné společnosti která zejména:
I. vypisuje výzvy k podávání projektů
II. na základě soustavy kriterií odsouhlasené programovým výborem hodnotí jednotlivé
projekty a navrhuje přidělení dotací pro jednotlivé projekty
III. je zodpovědný za dodržení stanovených limitů dotací
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IV. je zodpovědný za monitorování realizace jednotlivých projektů, včetně příslušné
evidence.
-

Členy výboru pro monitorování projektů jmenuje správní rada obecně prospěšné společnosti.
Výbor pro monitorování projektů musí mít minimálně 5 členů.
Ve výboru musí být zastoupeno nejméně 50% soukromých partnerů a maximálně 50% partnerů
veřejných.

Výběrová komise
Anna Ondrouchová
Milan Smékal
Vlastimil Konšel
Oldřich Dokoupil
Pavel Zápeca
Jaroslav Mlčoch
Jana Přidalová
Zdeněk Plachý
Jan Krejčiřík – náhradník
Petr Doseděl – náhradník
Milan Mlateček - náhradník
-

Starostka obce Myslejovice
Starosta obce Čehovice
Starosta obce Určice
Starosta obce Bedihošť
Živnostník Hrubčice
Živnostník, zemědělec Výšovice
Přidal, s.r.o. Kralice na Hané
Živnostník, zemědělec Biskupice
Živnostník Kralice na Hané
Živnostník Výšovice
Starosta obce Hrubčice

Výběrová komise má minimálně 7 členů a 4 náhradníky, přičemž většina členů musí zastupovat
soukromý sektor.
Výběrová komise odpovídá zejména za výběr a navrhování projektů ke schválení k financování
Programovacímu výboru.
Výběrová komise odpovídá za kontrolu a hodnocení realizovaných projektů.
Výběrová komise se volí k vyhlášení záměru programu typu Leader na období 1 roku,
výběrová komise volí ze svého středu předsedu, který řídí jednání komise, přebírá od kanceláře
projekty a předává radě zápis a seznam projektů navržených ke schválení.
Výběrová komise je usnášeníschopná za přítomnosti 2/3 členů.
Výběrová komise si pro svou činnost může přizvat nezávislé externí odborníky s hlasem poradním.
Ke svému jednání výběrová komise vždy zve zástupce SZIF.
Pokud je některý z členů Výběrové komise v příbuzenském, sousedském nebo přátelském vztahu
k žadateli, je povinen tuto skutečnost uvést formou čestného prohlášení v protokolu o provedení
výběrového řízení konkrétního projektu.
Pokud je člen Výběrové komise sám žadatelem o příspěvek z PRV anebo dalších národních nebo
unijních programů obdobného zaměření na svůj vlastní projekt, není možné v období jeho působení
ve Výběrové komisi tento projekt projednávat.

Hospodaření s finančními prostředky
Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů či
obcí nebo ze státních fondů. Také může čerpat finanční prostředky z nadačních fondů či grantových programů.
Hospodářským a účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Společnost vede účetní evidenci a související
evidence v souladu s platnými právními předpisy o účetnictví. Společnost je povinna ve svém účetnictví důsledně
oddělit náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými
službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou obecně prospěšné
společnosti.
Hospodářský výsledek po zdanění vykázaný na konci účetního období převádí společnost v celé výši do
rezervního fondu. Rezervní fond používá nejprve ke krytí ztráty vykázané v následujících účetních obdobích.
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Vznikne-li ztráta, správní rada rozhodne o způsobu její úhrady. Nepostačuje-li k úhradě ztrát rezervní fond,
mohou zakladatelé poskytnou další majetkové vklady.
Vnitřní předpisy
Statut – dokument upřesňující zakladatelskou smlouvu (odpovědnosti, kompetence, organizaci, rozhodování
orgánů, výborů a komisí)
Směrnice č. 1 - Oběh účetních dokladů
Směrnice č. 2 – Spisový a skartační řád

10.2. Zdroje MAS pro činnosti spojené s realizací SPL
Lidské zdroje MAS
Manažerka MAS – Ing. Ivana Křepelková (pracovní smlouva – náplň: manažer MAS, administrativa, účetnictví a
mzdy, vzdělání: VŠB – TU Ostrava, odbor: ekonomika, Diplomová práce na téma ANALÝZA VYBRANÝCH
FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA MIKROREGION PROSTĚJOV – VENKOV, jazyky: NJ, AJ).
Externí poradce MAS – Ing. Pavla Vohralíková. V případě realizace SPL bude uzavřen pracovní poměr
(vzdělání: VŠB – TU Ostrava, obor: podniková ekonomika a management, jazyky : NJ, AJ, RJ, 3 roky praxe jako
projektový manažer, t.č. ekonomický a projektový poradce, IČ: 67725929).
O dalších pracovních poměrech bude rozhodnuto dle aktuálního vývoje při realizaci SPL.
Manažer MAS se zúčastnil odborného školení pro manažery MAS, konaného Ústavem zemědělských a
potravinářských informací v Praze, dne 4.- 6.9.2007. (Program: 1. Strategie plánování, příprava rozvojových
strategií, 2. Územní plánování, 3. Příprava a řízení projektů, fundraising, 4. Struktrurální fondy, program
LEADER, 5. Facilitace, práce s veřejností, 6. Management rozvoje, tvorba partnerství).
Další vzdělávání manažera je plánováno na rok 2008.
Technické prostředky MAS
Sídlem MAS Regionu Prostějov venkov je obec Kralice na Hané. Kancelář se nachází na obecním úřadě.
Technické prostředky sloužící k zabezpečení činnosti MAS:
- běžné kancelářské vybavení
- PC s připojením na internet vč. tiskárny
- kopírka
- telefon, mobil, fax
Finanční prostředky MAS
Jsou tvořeny příspěvky členů, dary a dotacemi. V současné době je stav účtu MAS: 125 tis.Kč. Předfinancování
činnosti MAS bude zajištěno poskytnutním příspěvku od obcí v potřebné výši tak, aby pokrylo nezbytné náklady
včetně rezervy a postačilo i na zajištění chodu ostatních činností MAS nesouvisejících s realizací SPL.
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11. Administrativní postupy
Organizační schéma rozhodovací struktury
Rozhodovací struktura vychází z předpokladů programu Leader. Základem je místní akční skupina, která je
složena ze zástupců obcí, firem, zemědělských podniků a spolků a zájmových organizací. Tato místní akční
skupina má svoji správní radu společnosti, která má šest členů. Podpůrnými mechanismy realizace záměru jsou
výbory: programový, který je pověřen vypracováním záměru. Výběrová komise bude odpovědná za zhodnocení a
výběr projektů. Monitorovací výbor je odpovědný za kontrolu realizovaných projektů a vyhodnocování realizace
záměru.

Dozorčí rada

Správní rada společnosti

Programový výbor
Výběrová komise

Místní akční skupina – valná hromada
obecně prospěšné společnosti

Monitorovací výbor – dozorčí rada

Subjekty předkládající projekty do
programu LEADER v Regionu Prostějov
venkov – obce, spolky, podnikatelé

Administrativní zázemí obecně
prospěšné společnosti Prostějov
venkov – ředitel, sekretariát

11.1. Registrace projektů
Před zahájením činností souvisejících s realizací SPL bude MAS vytvořena Směrnice – Administrativní
postupy, která dopodrobna stanoví každou činnost včetně kontrolních mechanismů tak, aby bylo v
maximální možné míře zabráněno selhání lidského faktoru a eliminováno riziko vzniku nejasných
postupů při všech činnostech. Každá pracovní činnost a každý postup musí být transparentní a
dokladovatelný.
Tato směrnice bude konzultována s pracovníky MZE (SZIF) a schválena v MAS.
Propagace SPL v území MAS
SPL bude pro veřejnost přístupný na každém obecním úřadě v listinné podobě. O tom budou občané informování
prostřednictvím místních médií (rozhlas, SMS zprávy, obecní zpravodaje, vývěsky obcí). SPL bude taktéž
zveřejněn na stránkách MAS a tam, kde to bude možné, i na stránkách jednotlivých obecních úřadů. Po
schválení SPL bude připraven a distribuován do každé domácnosti a provozovny (hromadný rozsev) informační
leták. Důkladná propagace SPL je prioritou MAS.
Informování konečných příjemců a předkladatelů žádostí
Žadatelé budou o možnosti předkládání projektů informování formou výzev, které budou zveřejněny
prostřednictvím místních médií, obecních zpravodajů, na vývěsních tabulích a na internetových stránkách MAS
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Regionu Prostějov venkov. Zároveň s výzvou budou zveřejněny veškeré informace pro žadatele potřebné
k podání projektu v následujících dokumentech:
- Výzva k předkládání projektů
- Informace pro žadatele vč. seznamu povinných příloh
- Formulář žádosti o poskytnutí podpory
Informace pro konečné příjemce (tedy vybrané žadatele) budou také zveřejněny na internetových stránkách MAS
Regionu Prostějov venkov.
Postup při vyhlašování příjmů žádostí
Místní akční skupina Region Prostějov venkov bude průběžně v rámci jednotlivých roků vyhlašovat výzvy
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory. V rámci jednoho roku MAS Region Prostějov venkov předpokládá, že
budou vyhlášeny 3 výzvy (na každou FICHI zvlášť – pro každou fichi vždy 1 výzva ročně) a to s ohledem na
alokaci a čerpání finančních prostředků v daném roce a příslušné FICHE. Ve výzvě budou uvedeny následující
základní informace:
- vyhlašovatel výzvy a soulad s programem
- číslo výzvy
- opatření a jeho popis
- územní vymezení
- doba trvání projektu
- vymezení výdajů způsobilých ke spolufinancování
- vymezení nezpůsobilých výdajů
- formy financování
- druh a výše dotace
- maximální počet poskytovaných dotací
- definice příjemce dotace
- datum zveřejnění výzvy a poslední termín příjmu žádostí
- místo příjmu žádostí
- kritéria výběru
- seznam příloh
- podrobné informace (odkaz na internetové stránky, kde zájemce získá bližší informace - povinné i
nepovinné přílohy, formulář žádosti, další specifikaci uznatelných výdajů, pravidla pro poskytnutí dotace,
podrobná hodnotící kritéria, popis jednotlivých FICHÍ apod.)
- kontakt na manažera MAS
Výzva bude zveřejněna na internetové adrese www.maspvvenkov.cz, dále v místním tisku a obecních vývěsních
tabulích.
Při vyhlášení příjmu žádostí MAS Region Prostějov venkov uspořádá seminář pro předkladatele projektů.
Informace o konání semináře bude uveřejněna na stránkách MAS a podpořena dalšími formami propagace.
Seminář bude zaměřen na všeobecné informace a výklad postupů a pravidel týkajících se programu, dále na
postup při tvorbě studie proveditelnosti, bude předveden praktický příklad vyplnění žádosti a vymezen prostor pro
dotazy. V případě hojné účasti a nedostatku kapacity bude seminář opakován.
Pro zájemce budou stanoveny konzultační hodiny.
Administrativní postup příjmu a registrace žádostí, administrativní kontrola
Žadatel předloží úplnou žádost vč. všech povinných příloh na MAS Region Prostějov venkov. Podmínky příjmu
žádostí budou blíže specifikovány ve výzvě.
Žádosti bude přijímat sekretariát MAS (manažer a asistent – pracovní poměry). Administrativní kontrola na MAS
bude probíhat ve dvou fázích:
1. Předběžná administrativní kontrola při příjmu žádostí (z pohledu úplnosti, ne obsahové správnosti)
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-

Kontrola žadatele – pracovník zkontroluje, zda žadatel splňuje definici příjemce pomoci
Kontrola projektu – pracovník zkontroluje, zda předmět projektu je v souladu s příslušnou Fichí
Kontrola příloh (fyzická ne obsahová) – pracovník zkontroluje, zda žadatel předložil všechny povinné
přílohy stanovené ve výzvě. V případě, že nebudou doloženy všechny povinné přílohy, nebude žádost
zaregistrována a bude vrácena žadateli.
Při registraci žádosti bude vyplněn pomocný seznam příloh, ve kterém bude uvedeno, zda daná příloha byla
předložena nebo zda není třeba.
2. Administrativní kontrola (obsahová)
- Kontrola žádosti – budou kontrolovány všechny údaje vyplněné v žádosti
- Kontrola projektu – bude kontrolováno, zda projekt obsahuje všechny kapitoly dle závazného vzoru
obsahu projektu a zda jsou v projektu obsaženy patřičné informace. Závazný vzor obsahu projektu bude
zveřejněn spolu s výzvou
- Kontrola příloh – bude provedena obsahová kontrola všech doložených příloh
V případě, že žádost bude po administrativní kontrole v pořádku, MAS vypracuje hodnotící zprávu a předá žádost
na RO SZIF. V případě, že budou při administrativní kontrole zjištěny nedostatky nebo nesrovnalosti, MAS vyzve
písemně žadatele k nápravě s uvedením termínu splnění požadavku MAS. V případě, že žadatel nedodrží termín
nebo nesplní požadavek MAS k nápravě zjištěných nedostatků, bude projekt vyřazen. O vyřazení projektu
z dalšího hodnocení bude žadatel neprodleně písemně vyrozuměn.
V průběhu administrativní kontroly proběhne také kontrola finančního zdraví žadatele a ekonomická
životaschopnost projektu (v případě, že toto bude předmětem hodnoceni).
MAS vypracuje zprávu o administrativní kontrole každého projektu, kterou písemně zašle příslušnému žadateli.
Časový harmonogram pro vyhlášení příjmu žádostí a uskutečnění výběru projektů
Uvedené termíny začínají běžet od termínu příjmu žádostí. Uvedený harmonogram vychází ze zkušeností
programu Leader+ v rámci Operačního programu venkova.
Termíny
60 dní
60 dní
1. – 6. týden

7. – 9. týden

10. týden
11. – 12. týden

13. – 14. týden

Činnost
Vyhlášení a zveřejnění výzvy
Příjem žádostí po celou dobu trvání výzvy
Činnosti po ukončení výzvy
Bude probíhat administrativní kontrola na MAS. MAS zpracuje zprávu o administrativní
kontrole pro každého kontrolního žadatele. V případě specifických požadavků MAS na
doplnění žádosti nebo projektu MAS vyzve žadatele k doplnění nedostatků. Kopii zprávy
zašle MAS na příslušné RO SZIF.
Spolupráce MAS s RO SZIF při doplňování požadovaných dokumentů (nedostatky zjištěné
na SZIF). Žadatel může požadované dokumenty předložit osobně buď na RO SZIF (kopii
však musí doručit na MAS) nebo v sídle MAS (v tomto případě MAS zajistí doručení
dokumentů na RO SZIF).
MAS provede hodnocení přijatelnosti projektů. Zprávu zašle na RO SZIF.
RO SZIF bude provádět kontrolu finančního zdraví žadatele a ekonomickou
životaschopnost projektu (v případě, že je požadováno). MAS bude spolupracovat s RO
SZIF při případném doplňování.
Po obdržení hodnotící zprávy z RO SZIF ke každému projektu provede MAS výběr projektů.
Výběr provede Výběrová komise MAS. Projekty budou obodovány dle bodovacích kritérií.
MAS vyhotoví protokol o výběru a seznam doporučených a nedoporučených projektů.
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Zprávu o výběru projektů předá na RO SZIF.

11.2. Způsob výběru projektů
Postup při hodnocení a výběru projektů
Výběr projektů provede výběrová komise MAS Region Prostějov venkov. Hodnoceny budou pouze ty projekty,
které projdou administrativní kontrolou, kontrolou finančního zdraví žadatele a ekonomickou životností projektu.
Hodnocení projektů proběhne ve čtyřech fázích:
1. Veřejná obhajoba projektu – každý žadatel může výběrové komisi představit svůj projekt. Obhajobu
projektu může provést i zástupce žadatele (podmínky obhajoby, jako např. místo a čas obhajoby, změna
termínu, časový limit pro obhajobu, účast členů výběrové komise kteří budou projekt hodnotit, osnova
obhajoby a další specifikace budou stanoveny ve Směrnici – Způsob výběru projektů)*. Obhajoba
projektů slouží hodnotitelům ke správnému pochopení projektu. Obhajoba není písemně hodnocena a
nesmí být promítnuta do závěrečného hodnocení projektu hodnotitele. Obhajoba musí být hodnotitelem
objektivně vnímána a nesmí být z jeho strany diskriminující ve smyslu verbální komunikace (výborný
řečník/nemluva, vada řeči, vzhled hodnotitele, sympatie apod).
2. Výběrová komise provede obodování projektů dle hodnotících kritérií, která jsou platná pro konkrétní
opatření, v rámci kterých je na projekt žádána dotace. Jeden projekt budou hodnotit vždy dva členové
výběrové komise a na bodovém hodnocení kritérií se musí shodnout.
3. Vlastní hodnocení projektů hodnotiteli – každý z hodnotitelů vyhodnotí projekt prostřednictvím formuláře
"Ostatní kritéria"14) s uvedením počtu bodů a závěrečným hodnocením. Výsledné bodové hodnocení od
obou hodnotitelů bude průměrováno. V případě velkého rozdílu přidělených bodů (co je velký rozdíl
bude definováno ve směrnici) dojde k hodnocení projektu dalším členem výběrové komise a dva
nejblíže shodné výsledky hodnocení budou průměrovány.
4. Výstupem hodnocení výběrové komise bude seznam způsobilých projektů bodově ohodnocených
(součet obecných, doplňujících a průměrovaných ostatních kritérií) seřazených sestupně v přehledné
tabulce (vždy za každé opatření zvlášť) a s uvedením doporučení schválení/neschválení dotace na
konkrétní projekt. Z jednání výběrové komise bude proveden zápis. Výběrové komisi bude k dispozici
manažer MAS a asistent MAS.
*) Směrnice je určena členům výběrové komise jako manuál stanovený pro každou činnost v rámci výběru
projektů. Směrnice mimo jiné stanovuje rozdělení projektů mezi hodnotitele, opravné postupy a řešení
nestandardních situací, formulář Ostatní kritéria apod. Směrnice je pro hodnotitele závazná. Každý člen výběrové
komise je povinen oznámit, zda je či není v příbuzenském, sousedském nebo přátelském vztahu k žadateli.
Bude-li v tomto vztahu a bude-li to možné, nebude projekt hodnotit.
Výběrová kritéria
Postupy hodnocení přijatelnosti v návaznosti na kritéria přijatelnosti
Projekt bude přijat, pokud splní všechna kritéria přijatelnosti, která jsou:
1. Projekt je realizován na území působnosti MAS
2. Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche
14 ) Formulář bude sestaven tak, aby umožňoval subjektivní hodnocení objektivních ukazatelů, jako např. finanční náročnost investice, přínosy
podnikateli/obci/veřejnosti, dobu realizace, udržitelnost navrhované aktivity a) finanční, b) ekologickou, realističnost záměru a organizační (řídící)
předpoklady žadatele (v minulosti podobné aktivity žadatele, dobré dosavadní výsledky apod.)
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3. Žadatel musí splňovat definici pro příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi
4. Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou
a dále kritéria přijatelnosti uvedená v příslušné Fichi.
Preferenční kritéria
stanovená pro všechny žadatele/příjemce dotace:
Číslo VK
1
2
3
4
5
6

Kritéria
Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa
Uplatňování inovačních přístupů
Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi
subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství
Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let
Zaměření dopadů projektu na ženy
Projekty se zkrácenou dobou realizace, tzn. méně než 12 měsíců (platí pro
výzvy v letech 2008 a 2009)

Max. bodů
10
15
10
10
20
5

Doplňující preferenční kritéria projektů veřejných subjektů – obce a neziskové organizace:
Všechny přijaté projekty způsobilé k financování v rámci tohoto opatření budou zhodnoceny podle těchto
výběrových kritérií:
Číslo VK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kritéria
Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt projektu
Příznivý vliv na životní prostředí
Umístění v obci do 2000 obyvatel
Uplatnění rovných příležitostí
Využívání obnovitelných zdrojů energií
Aktivní způsob trávení volného času, příležitosti pro děti a mládeže
Výstavba nebo obnova zařízení pro cestovní ruch
Zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci
Společný projekt pro několik obcí
Příznivý vliv na kultivaci a rozvoj prostředí v obci
Obnova kulturní památky celostátního, regionálního, místního významu

Max. bodů
40
50
30
30
30
60
40
40
60
60
30

Doplňující preferenční kritéria projektů podnikatelských subjektů:
Všechny přijaté projekty způsobilé k financování v rámci tohoto opatření budou zhodnoceny podle těchto
výběrových kritérií:
Číslo VK
1
2
3
4
5
6

Kritérium v opatření č. 1
Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt projektu
Příznivý vliv na životní prostředí
Umístění v obci do 2000 obyvatel
Uplatnění rovných příležitostí
Využívání obnovitelných zdrojů energií
Diverzifikace činností zemědělských subjektů

Max. bodů
40
50
30
30
30
50
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7

Modernizace zemědělských podniků

40

Splnění kritéria musí být ověřitelné na základě samostatného dokladu (přílohy) anebo přímo vyplývat z
projektové dokumentace.
Výklad kritérií:
Ne vždy je možné uplatňovat striktně stanovená výběrová kritéria způsobem ANO nebo NE, když tyto dostatečně
nediferencují mezi projekty a tak se ztrácí užitek celé procedury. Hodnocení typu „ano – ne“ bez přihlédnutí k
různé míře plnění kritéria vede k tomu, že se projekty nepodaří dostatečně bodově odlišit a mohou vznikat
debaty, zda je či není projekt originální, zda má či nemá příznivý vliv na životní prostředí apod.
Směrnice - Pomůcka pro vyhodnocení zahrnující význam jednotlivých kritérií bude projednána a schváleno ještě
před výběrem projektů.
Definice některých stupňů znamená pouze příklady. Výběrová komise přidělí vždy násobek desítek bodů (např.
30, 20, 10, nebo 0), včetně hodnot, které nejsou výslovně popsány.
0 bodů získá projekt v daném kritériu tehdy, není-li požadovaná charakteristika přítomna vůbec. Např. projekt
nevytváří nové ani neuchovává dosavadní pracovní místo, nepočítá s využíváním obnovitelných zdrojů energie,
netýká se výstavby či obnovy zařízení pro cestovní ruch atd.
1. Přidaná hodnota, resp. multiplikační efekt projektu
40 bodů = Projekt obsahuje vysokou přidanou hodnotu s velkou možností multiplikace, je novátorský, svým
řešením překvapivý, originálně využívá zdroje
30 bodů = Projekt je v místě realizace neobvyklý a přináší novátorské způsoby řešení daného problému nebo
využití rozvojové příležitosti. Obsahuje možnost multiplikace.
20 bodů = Projekt využívá přístupy, které jsou v současné době v místě nové a je v zásadě multiplikativní.
10 bodů = Projekt nenese významné známky inovativnosti, umožňuje opakování jiným zájemcem.
2. Příznivý vliv na životní prostředí
50 bodů = Projektem vznikne místně významné a měřitelné zlepšení kvality životního prostředí.
30 bodů = Projekt povede ke zmírnění negativních dopadů na životní prostředí.
20 bodů = Projekt nevylučuje nepřímé zlepšení životního prostředí.
10 bodů = Projekt nenaznačuje zlepšení životního prostředí.
3. Umístění v obci do 2000 obyvatel
30 bodů = do 500 obyvatel,
20 bodů = do 1000 obyvatel,
10 bodů = do 2000 obyvatel,
4. Uplatnění rovných příležitostí
30 bodů = Z projektu mají prokazatelný a přímý prospěch ženy, mladí lidé do 25 let a společensky znevýhodněné
skupiny obyvatel regionu.
20 bodů = Přihlíží k uplatnění uvedených skupin obyvatel, lze očekávat jejich nepřímý prospěch z realizace.
10 bodů = K uvedeným skupinám projekt přihlíží okrajově nebo jen v malé míře.
5. Využívání obnovitelných zdrojů energií
30 bodů = Podstatou projektu je vybudování nového zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
20 bodů = Projekt prokazuje významné využívání obnovitelných zdrojů energie.
10 bodů = Projekt počítá s využíváním obnovitelných zdrojů energie.
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6/1. Aktivní způsob trávení volného času, příležitosti pro děti a mládeže
60 bodů = Projekt předpokládá realizaci zařízení, kterým dojde v obci prokazatelně k rozšíření možností aktivního
trávení volného času; dosud tato aktivita v obci nebyla možná, investice předpokládaná projektem je svým
hlavním zaměřením určena na využívání a zapojení dětí a mládeže.
40 bodů = Projekt navazuje na již existující možnost aktivního způsobu trávení volného času a jeho realizací
dojde k podstatnému rozšíření této možnosti; tato aktivita v obci sice byla možná, avšak pouze v omezené míře,
Projekt není prioritně zaměřen na využívání dětmi a mládeží, avšak předpokládá se významné zapojení dětí a
mládeže (alespoň 40 %)
20 bodů = Investice je alespoň svou doplňkovou funkcí určena a umožňuje aktivní způsob trávení volného času
nebo Využívat investici budou moci i děti a mládež
6/2. Diverzifikace činnosti zemědělských subjektů
50 bodů = Projekt vede prokazatelně k diversifikaci (zvýšení rozmanitosti) příjmů podnikatelů v zemědělství a
přináší nové oblasti činnosti podnikání.
30 bodů = Projekt přispěje ke zlepšení hospodářské situace zemědělských podnikatelů zlepšením tržeb anebo
podmínek pro činnost v rámci jejich současných aktivit.
10 bodů = Projekt udržuje dosavadní hospodářskou situaci podnikatelů.
7/1. Výstavba nebo obnova zařízení pro cestovní ruch
40 bodů = Výstavba a zprovoznění nového zařízení s celoročním provozem.
30 bodů = Výstavba a zprovoznění nového zařízení se sezónním letním nebo zimním provozem.
20 bodů = Obnova (oprava, vybavení apod.) existujícího zařízení - s celoročním provozem.
10 bodů = Obnova (oprava, vybavení apod.) existujícího zařízení – se sezónním provozem.
7/2. Modernizace zemědělských podniků
40 bodů = Výstavba a zprovoznění budovy sloužící rostlinné či živočišné výrobě.
30 bodů = Nákup nových technologií sloužících rostlinné či živočišné výrobě.
20 bodů = Rekonstrukce budovy sloužící rostlinné či živočišné výrobě.
10 bodů = Rekonstrukce zařízení (technologií) sloužícímu rostlinné či živočišné výrobě.
8. Zlepšení základního občanského vybavení nebo služeb v obci
40 bodů = Vytvoří se nová, v obci dosud neexistující služba nebo zařízení.
20 bodů = Investice pomáhá ke zlepšení základního občanského vybavení a služeb (např. rozšiřuje funkci dosud
existujícího zařízení o novou službu).
10 bodů = Realizací projektu dochází k částečnému či malému zlepšení občanského vybavení a služeb.
9. Společný projekt pro několik obcí
60 bodů = Na projektu budou společně spolupracovat tři a více obcí.
40 bodů = Na projektu budou společně spolupracovat alespoň dvě obce.
20 bodů = Realizace projektu se prokazatelně přímo dotýká alespoň dvou sousedících obcí.
10. Příznivý vliv na kultivaci a rozvoj prostředí v obci
60 bodů = Projekt předpokládá odstranění nefunkčních stavebních prvků či starých zátěží
40 bodů = Projekt předpokládá modernizaci či obnovení funkčnosti již stávajícího zařízení
20 bodů = Realizací investice dojde alespoň k estetickému zlepšení prostředí v obci
11. Obnova kulturní památky celostátního, regionálního, místního významu
30 bodů = Obnova a využití nyní zcela nevyužívaného objektu (pro původní účely nebo pro cestovní ruch).
20 bodů = Obnova a využití částečně využívaného objektu.
10 bodů = Zlepšení stavu běžně využívaného objektu.
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Jestliže je podaný projekt součástí rozsáhlejšího projektu (záměru) žadatele, musí být prokazatelně
oddělitelný věcně, časově a účetně. Při hodnocení projektu, který je součástí většího celku, se však postupuje
přiměřeně tak, jako by byl předmětem hodnocení celkový projekt. Např. samotné nutné vybavení provozovny pro
nově zakládanou živnost se posuzuje jako nová živnost.
Preferenční kritéria jsou provázána s monitorovacími indikátory stanovenými MAS.
11.3. Realizací část
Administrace v průběhu realizace projektů:
1. Každý projekt má založenu vlastní složku, do které je ukládána veškerá dokumentace (originály).
2. Každá složka je opatřena tabulkou s vyznačením harmonogramu (doba realizace, termín pro předložení
průběžné/závěrečné/monitorovací zprávy, žádosti o platbu, termín pro vyhovění/nevyhovění v případě
oznámení změn projektu, plán kontrol, odpovědnou osobu za administraci a další informace potřebné k
okamžitému přehledu o stavu projektu).
3. Osoba zodpovědná za projekt bude vykonávat administrativní činnosti související z realizací projektu
(příprava dokumentů, plán kontrol, zápisy, komunikace s příjemci dotace – písemná/doporučně) .
4. Manažer MAS je zodpovědný za komunikaci a odbornou pomoc příjemcům dotace. Tato komunikace musí
být prokazatelná tak, aby nedošlo k pozdějším nedorozuměním (písemná, emailová – vše archivovat do
spisu projektu15).
5. Pro zajištění správnosti a kontrolovatelnosti postupů při realizaci projektů bude vytvořena Směrnice –
Administrace v průběhu realizace projektů, která bude mimo jiné zahrnovat plán a provádění kontrol,
osoby pověřené provedením kontroly apod).
6. Usoudí-li MAS potřebu uspořádat seminář pro příjemce dotace (bude vycházet z množství dotazů), bude
tento seminář pořádat (zaměří se na správné vyhotovování průběžných zpráv, závěrečné zprávy, kontrolu,
fakturaci apod.).
11.4. Kontrolní činnost MAS
Kontrolní činnost podpořených projektů
Kontrola projektů bude probíhat v několika krocích:
1. Každý příjemce pomoci bude mít povinnost čtvrtletně předkládat na MAS Region Prostějov venkov
monitorovací zprávy16).
2. MAS Region Prostějov venkov bude provádět v průběhu realizace projektů namátkové kontroly. Z každé
kontroly bude vyhotoven protokol.
3. Při předložení žádosti o proplacení MAS Region Prostějov venkov zkontroluje každý podpořený projekt.
4. Zástupce MAS se bude zúčastňovat kontrol řídících orgánů.
5. Kontrolní činnost bude specifikována ve Směrnici - Administrace v průběhu realizace projektů.
Kontrolní činnost účetnictví MAS
Účetnictví MAS je vedenou v souladu se zákonnými postupy. Pro projekt bude vedena analytická evidence. MAS
zodpovídá za každoroční provedení auditu. MAS má schválenu směrnici – Oběh účetních dokladů a Spisový a
skartační řád.
) Viz Směrnice spisový a skartační řád
V souvislosti s touto povinností – za její nedodržení, ale i dalšími povinnostmi vyplývajícími pro příjemce dotace - budou stanoveny sankce, vedoucí až k
odebrání dotace. Typy sankcí, či procentuální krácení dotace bude uvedeno v Pravidlech programu.
15

16)
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11.5. Archivace
MAS má schválenu směrnici – Spisový a skartační řád. K tomuto skartačnímu řádu bude vytvořen Dodatek č.1
doplňující tento řád v oblasti realizace SPL – archivace dokumentů.
MAS vlastní zabezpečené prostory – archiv – pro uložení dokumentů souvisejících s realizací SPL.
11.6. Monitoring
11.7. Vyhodnocení SPL (evaluace)
Plán monitoringu a způsob zjišťování monitorovacích indikátorů je stanoven předem (formuláře zpráv) a příjemce
dotace s tímto souhlasí (při podpisu Smlouvy).
Před zahájením realizace projektu:
1. Namátková kontrola projektů ex – ante před podpisem Smlouvy.
Realizace projektu:
1. Čtvrtletní předkládání zpráv (do 1 měsíce od ukončení každých 3 měsíců realizace).
2. V případě, že projekt bude ukončen do 1 měsíce od doby, kdy vyplývá povinnost předložit čtvrtletní
zprávu, může žadatel podat žádost o její nepředložení17).
3. Závěrečná zpráva a žádost o platbu (do 1 měsíce od ukončení projektu).
4. Kontrola projektu (kdykoliv v průběhu realizace, vždy při uzavření projektu).
Ukončení projektu:
1. Po dobu udržitelnosti projektu (5 let) předkládat každoročně k 15.1. monitorovací zprávu (ověřování
monitorovacích indikátorů).
2. Po dobu vázanosti projektu na účel předkládat každoročně další zprávy/formuláře (např. přepočtený
počet zaměstnanců apod.).
3. Kontrola projektu ex-post (monitorovací indikátory) kdykoliv ve sledovaném období udržitelnosti projektu.
Lidské zdroje a prostředky uplatňované při monitoringu SPL – přímá návaznost na monitoring projektů
Lidské zdroje:
- Sekretariát, resp. manažer MAS Region Prostějov venkov
- Předseda nebo místopředseda MAS Region Prostějov venkov
- Monitorovací výbor
Prostředky uplatňované při monitoringu SPL:
- naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů pro jednotlivé FICHE
- průběžné zprávy a závěrečná zpráva o realizaci projektu
- kontroly řídících orgánů
Prostředky, které budou uplatněny pro hodnocení programu SPL:
- naplnění stanovených hodnotících indikátorů pro jednotlivé FICHE
- průběžné hodnotící zprávy a konečná hodnotící zpráva úspěšnosti Strategie MAS Region Prostějov
venkov pro PRV

17)

Termíny pro podání žádostí budou vymezeny v Pravidlech.
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Výstup - hodnocení:
Souhrnná tabulka cílů a indikátorů jejich výstupů, výsledků a dopadů pro jednotlivé FICHE a opatření
Porovnání a kvantifikování, vyhodnocení projektů bude řazeno následujícím způsobem:
- FICHE
- Opatření
- Výstupy (operativní cíle opatření)
- Výsledky (specifické cíle opatření)
- Dopady (celkové cíle Strategie)
Aktualizace SPL
Vyhodnocení, zpracování a aktualizace Strategického plánu Leader, schválení.
11.8. Propagace MAS
Propagace MAS Regionu Prostějov venkov bude zajištěna následovně:
- prostřednictvím internetu: Strategie MAS Regionu Prostějov venkov bude zveřejněna na internetové
adrese MAS www.maspvvenkov.cz (pravidelně aktualizováno). Na těchto stránkách budou taktéž
zveřejňovány aktuální informace, stanovy MAS, a další související informace (např. vyhlášení výzev
apod.)
- prostřednictvím místních médií: standardně poskytované informace o činnosti MAS Regionu
Prostějov venkov a Strategie MAS bude zveřejněna ve všech obecních zpravodajích a také na obecních
vývěsních tabulích. MAS Region Prostějov venkov dále vyhotoví propagační materiál, který bude
k dispozici zájemcům v informačních centrech mikroregionu.
- prostřednictvím informačního letáku, který bude distribuován do všech poštovních schránek v obcích
regionu..
- prostřednictvím seminářů, workshopů a školení
- veřejná zasedání členů MAS
Místní akční skupina Prostějov venkov klade důraz na informovaného občana, podnikatele a celé veřejnosti.
Jedině tak bude zajištěna všeobecná podpora činnosti MAS, rozšiřující se základna a rostoucí množství žadatelů
o dotaci na realizaci svých záměrů. Transparentnost každého kroku MAS je směr, který vede k jedinému cíli:
Rozvoji venkova.
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12. Zapojení žen, mladých lidí a zemědělců
Zastoupení žen v MAS

zastoupení žen ve výběrové komisi

Zastoupení žen v programovacím výboru

14%

18%

29%

86%
71%

ženy
muži

82%

ženy

ženy

muži

muži

Zastoupení zemědělců v MAS

Zastoupení zemědělců ve správní radě

Zastoupení zemědělců v programovacím
výboru

17%

33%

29%

67%

83%

71%

zemědělci
zemědělci

ostatní

zemědělci
ostatní
ostatní

Členové MAS – fyzické osoby zastupující zájmy sociálně ohrožených skupin obyvatelstva:
Karel Skácel – fyzická osoba zastupující zájmy dětí a mládeže
Miroslav Slezáček – fyzická osoba zastupující zájmy seniorů a handicapovaných osob
Jaroslav Zíka – fyzická osoba zastupující zájmy žen
Problematika těchto skupin byla vždy brána v potaz a je promítnuta do všech částí SPL.

13. Přílohy
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