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Přehled o národních dotacích
Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev
a dalších organizací? Na tuto a další otázky odpovídá
nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva
pro místní rozvoj. Jmenuje se Národní dotační zdroje
– Příležitosti a možnosti pro města a obce a formou
souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře
provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města
a obce. Publikace popisuje 89 dotačních titulů, které
obce nejčastěji využívají a dalších 110 titulů, které
jsou pro samosprávy a jejich příspěvkové organizace
zajímavé.
Publikaci je možné stáhnout zde. ●

MINISTERSTVO
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Mapy pro rozhodování
Nadace Partnerství pořádá ve dnech 6. až 7. června v hotelu Devět skal třetí ročník
odborné konference s názvem Mapy jsou pro každého. Účastníci budou během ní hledat
odpovědi zejména na tyto otázky: Jak na základě prostorových informací, map a dat
efektivně a zodpovědně rozhodovat? V jaké podobě potřebujeme informace pro bezpečná a udržitelná rozhodnutí? Jak inovovat, hledat a realizovat šetrná a kvalitní řešení?
Podrobnosti o připravovaném programu naleznete zde. ●
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V únorovém vydání tištěného
měsíčníku PRO města a obce,
které právě vychází, si můžete
přečíst:
Rozhovor se starostou
Úštěka Pavlem Kundrátem
Téma měsíce věnované
výhodám i nedostatkům alternativních paliv ve veřejné
dopravě
Reportáž o zakládání městského lesa
Podrobné informace o projektu veřejných lednic pro
sdílení potravin
Inspirativní příklad, jak radnice v Chomutově přispívá na
volnočasové aktivity dětí
Informaci o parkovacím systému v Liberci, který využívá
čidla zapuštěná ve vozovce
Jaké jsou první zkušenosti
se zadáváním veřejných zakázek podle nového zákona
Přílohu zaměřenou na třídění a zpětný odběr odpadů

Aktualizace strategických rámců
Na základě dohody řídicích orgánů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu došlo ke zpřesnění podmínek
aktualizace strategických rámců místních akčních plánů. Plnohodnotnou aktualizaci se
změnami v plném rozsahu je možné provádět v intervalu 6 měsíců. Ze strany řídicích
orgánů je však důrazně doporučeno, aby nedocházelo k odstraňování položek nebo
projektů. V intervalu kratším než 6 měsíců je možné opravovat pouze prokazatelné
administrativní chyby. Při zdůvodněných a prokazatelných pochybeních lze opravit
klíčovou kompetenci. Nesmí se však jednat o přidávání a ubírání klíčových kompetencí, resp. přidávání a ubírání projektů. Aktualizovaný strategický rámec musí obsahovat
popis změn, které budou v textu barevně vyznačeny. S případnými dotazy je možné se
obracet na konzultanty MAP působící na krajských pracovištích Národního institutu pro
další vzdělávání. Kontakty naleznete zde. ●

Předplatit tištěný měsíčník
PRO města a obce můžete na:
www.promestaaobce.cz/
#predplatne.
Stahujte si měsíčník PRO města
a obce do tabletu nebo mobilu
Pro objednání elektronického
předplatného klikněte
na kolonku „elektronické“.
Objednávkový formulář
najdete zde.
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Evropa chce více recyklovat

Na ochranu přírody a krajiny
Jen do 31. března mohou podávat své žádosti zájemci o podporu ze čtyř nových výzev v rámci operačního programu Životní prostředí. Výzva č. 53 cílí na zajišťování péče
o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně
budování návštěvnické infrastruktury. Výzva č. 54 je zaměřena na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci
škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů. Výzva č. 55 je určena ke zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků
ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření
a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů. V této výzvě může dotace pokrýt až 100 % uznatelných
nákladů. Výzva č. 56 podporuje zlepšení kvality prostředí v sídlech. Celkem je ve všech
výzvách připraveno 760 mil. Kč. Podrobné informace ke všem výzvám najdete zde. ●

Studenti navrhují projekty
Vítězi pátého ročníku soutěže
Navrhni projekt, kterou pro studenty
středních škol organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, se stali studenti prvního ročníku z Gymnázia
Globe a Střední školy KNIH v Brně.
Jejich projekt se zabývá ideou tvorby prostředí pro celoživotní vzdělávání. Druhé v pořadí se umístily
studentky z Gymnázia Prachatice
s projektem zahrnujícím práci s duševně nemocnými lidmi formou umělecké terapie.
Třetím oceněným projektem se stal návrh na realizaci bytů s asistenční službou pro
seniory se zdravotním postižením zpracovaný studenty z Gymnázia Dr. Antona Randy
v Jablonci nad Nisou. Cílem soutěže je zábavnou a interaktivní formou seznámit
mladé lidi s problematikou fondů EU a kohezní politiky. Dvou- až pětičlenné týmy
studentů a pedagogů středních škol si samy zvolily téma a navrhly, jak by se evropské
finance daly využít k podpoře regionu, ve kterém žijí nebo studují. Více informací
o soutěži najdete zde. ●

Poslanci výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu v lednu
schválili zvýšení recyklačních cílů pro
komunální odpady. Do roku 2030 by
se v členských státech mělo recyklovat
nejméně 70 % komunálních odpadů
a 80 % obalových odpadů. V ČR
se v současné době recykluje cca
40 % komunálních odpadů a 75 %
obalových odpadů. Výbor pro životní
prostředí Evropského parlamentu dále
odhlasoval povinnost členských států
umožnit domácnostem třídit bioodpad, textil a odpadní oleje. O návrhu výboru budou v polovině
března rozhodovat europoslanci na plenárním zasedání. Následovat by měl
takzvaný trialog, kdy se o finální podobě mají dohodnout zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a ministři členských zemí (Rada
EU). Výsledkem budou nové evropské
směrnice, které musí členské země do
dvou let začlenit do svých zákonů. ●

Zvyšte podíl z DPH
Svaz měst a obcí, Spolek pro
obnovu venkova a Sdružení místních
samospráv podepsaly společné memorandum, v němž požadují v rámci
rozpočtového určení daní zvýšení
podílu obcí na DPH ze stávajících
21,4 % na 23,58 % od roku 2018.
Samosprávám by se tak vrátil podíl na
DPH na úroveň, která jim byla slíbena
před důchodovou reformou. Příslušný
návrh na změnu zákona o rozpočtovém
určení daní podal Liberecký kraj a novela se nyní projednává v Poslanecké
sněmovně. Představitelé samospráv
chtějí získat podporu zákonodárců
a přimět je ke schválení novely ještě
před podzimními volbami. ●

Odpad zdrojem podruhé
Ukázat obcím, jak se díky dobře zvládnutému odpadovému hospodářství mohou
stát soběstačné v dodávkách energií, si klade za cíl druhý ročník konference Odpad
zdrojem. Organizuje ji Institut cirkulární ekonomiky 30. a 31. března v Humpolci.
Vystoupení přednášejících i následné diskuze budou zaměřeny na 4 hlavní oblasti:
odpady, energie, voda, stavby. V rámci tohoto komplexního pojetí budou účastníkům
představeny příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí a inovativní řešení, jimiž je možné se inspirovat a zavést je i v dalších obcích a městech. Více informací o konferenci
a jejím programu najdete zde. ●
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O budoucnosti evropských
dotací

Český strom v evropském finále
Až do konce února je možné hlasovat a podpořit svého favorita v mezinárodní anketě Evropský strom roku. Českou republiku reprezentuje osm set let stará lípa z Lipky na
Chrudimsku, která vloni na podzim získala český titul strom roku. Soupeří s 15 dalšími
stromy vybranými v národních kolech soutěže. Mezinárodní soutěž pořádá Environmental Partnership Association, slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. března v Evropském parlamentu v Bruselu. Prohlédnout si fotografie všech soutěžících stromů a přidělit hlasy svým favoritům můžete zde. ●

Právní semináře pro samosprávu
Vzdělávací akademie Havel, Holásek & Partners zařadila do svého plánu seminářů
pro letní semestr 2017 i několik akcí zajímavých pro představitele samospráv.
Již 10. února právníci akademie proberou se zájemci stanovisko pléna Nejvyššího soudu
k elektronickým úkonům a nařízení eIDAS. Toto stanovisko má sjednotit soudní praxi
a podpořit elektronické podání a doručování. Hovořit se bude také o problematice elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka a o aktuální novele zákona
o datových schránkách.
První zkušenosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek budou na programu
semináře 24. března. Přednášející se zaměří zejména na téma elektronizace postupu při
zadávání zakázek a aplikace novinek a změn vyplývajících z uvedeného zákona do každodenní praxe.
Aktuální problémy územního plánování a stavebních procesů se stanou tématem semináře, který se koná 31. března. Probírat se na něm bude aktuální vývoj celostátní stavební
legislativy, zejména novela stavebního zákona a pozměňovací návrhy na urychlení
výstavby liniové infrastruktury. S praktickými zkušenostmi se účastníci seznámí mj. na
příkladu metropolitního plánu hl. m. Prahy a nového územního plánu města Brna.
Novému obecnému nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 bude věnován seminář
s názvem Revoluce v ochraně osobních údajů, který se bude konat 9. června. Účastníci
na něm získají informace o povinnostech správců a zpracovatelů osobních údajů, dozvědí
se o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a seznámí se s právy subjektu údajů
na opravu, omezení zpracování, námitku, přenositelnost, přístup k údajům, odškodňování
a také s právem být zapomenut. Více informací o seminářích najdete zde. ●

Zhodnotit dosavadní průběh
čerpání a využití evropských dotací
a zamyslet se nad přípravou programového období 2021+ má za cíl
konference Evropské strukturální
a investiční fondy, kterou 23. února
v Praze pořádá společnost B.I.D.
services. Vzhledem ke skutečnosti,
že množství evropských peněz proudících do Česka v rámci dotačních
programů se v příštích letech bude
pravděpodobně výrazně snižovat, je
třeba se na to včas připravit. Města,
obce, školy, vědecké instituce, státní
správa i podnikatelské subjekty by
měly již dnes uvažovat o změnách
a opatřeních, která bude třeba učinit
pro zajištění dalšího financování
jejich rozvojových plánů. Potřebné
informace k tomu by jejich představitelé mohli dostat právě na uvedené
konferenci. Více informací o programu i možnostech přihlášení naleznete
zde. ●

O životním prostředí
na webu
Nejlépe
na svém webu
informuje občany
o životním prostředí Ostrava. Rozhodla o tom porota soutěže Zelená
informacím, která posuzovala webové
stránky 272 měst s více než 5 000
obyvateli. Ostrava zároveň získala
ocenění skokan roku za největší
meziroční zlepšení environmentální
prezentace. Druhé místo obsadila
Praha a třetí pozici vybojovalo město
Přerov. Soutěž pořádaly organizace
CI2, Centrum pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy a Informační centrum OSN v Praze. Záštitu
převzal Svaz měst a obcí ČR. Více
informací o soutěži najdete zde. ●

Prakticky na veřejné zakázky
Společnost Otidea připravila nový vzdělávací program zaměřený na zadávání veřejných zakázek akreditovaný Ministerstvem vnitra, který se skládá ze tří volně navazujících
školení. První startuje již 15. února. Dvoudenní seminář s názvem Veřejné zakázky zadávané v otevřeném a užším řízení provede účastníky zadávacím řízením formou simulace
reálné zakázky. Absolventi získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení. Naučí se také
minimalizovat riziko porušení zákona. Více informací k semináři a přihlašovací formulář
naleznete zde. ●
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Modrá planeta z Vítkovic

Na krajské silnice 2 miliardy
Ministerstvo dopravy může ze zůstatku loňského rozpočtu poskytnout přes dvě
miliardy korun krajům na financování oprav silnic II. a III. tříd. O poskytnutí těchto
mimořádných peněz z rozpočtu rezortu dopravy bude teprve jednat vláda, ale ministr dopravy Dan Ťok je již přislíbil na jednání s Asociací krajů. Podmínkou pro čerpání dotací
je koordinace plánu oprav krajských silnic se Státním fondem dopravní infrastruktury
a Ředitelstvím silnic a dálnic. K tomu slouží speciální geoportál, kam musejí jednotlivé kraje vkládat informace o plánovaných rekonstrukcích. Předchází se tak dopravním
komplikacím a souběhům s opravami na dálnicích a silnicích I. tříd. Nově bude povinné
i doložení koordinace s výlukami na železnici. ●

Pomáhat městům a regionům se
zaváděním technologií vedoucích
k energetické soběstačnosti a ekologické vyváženosti se rozhodly firmy
sdružené ve skupině Vítkovice. Od
loňského podzimu zahájily projekt
nazvaný Modrá planeta. Díky
dlouholetým zkušenostem skupiny
s výrobou a dodávkami technologií
pro dopravu, energetiku a zpracování
odpadů hodlá skupina řešit problémy
municipalit komplexně a zároveň
s ohledem na životní prostředí.
„Dosud jsme vždy dodávali jen
dílčí technologie, ale věříme, že je
budeme postupně doplňovat a propojovat,“ říká předseda představenstva
a generální ředitel Vítkovic Libor
Witassek.
Skupina Vítkovice nabízí městům
a obcím např. technologie pro výrobu
energie z obnovitelných zdrojů, na
využití odpadů, alternativní pohon
vozidel apod. ●

Semináře k veřejným zakázkám
Dva semináře zaměřené na veřejné zakázky připravila na únor společnost Otidea.
První s názvem Náhrada škody ve veřejných zakázkách se koná 16. února. Účastníci se
během něj seznámí se základními předpoklady vzniku povinnosti nahradit škodu vzniklou při realizaci veřejné zakázky a s možnostmi, jak lze případným škodám předcházet
dobře připravenou smlouvou. Probírány budou i způsoby vymáhání náhrad za způsobené škody.
Tématem semináře konaného 21. února budou sektorové veřejné zakázky. Probírat se na
něm budou specifika tohoto druhu veřejných zakázek a pravidla pro zadávací procesy.
Více informací o obou seminářích najdete zde. ●

Peníze na infrastrukturu
pro vzdělání
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro místní akční skupiny na podání
žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzvy je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
Na základě této výzvy mohou místní akční skupiny zahájit vyhlašování vlastních výzev.
V oblasti infrastruktura předškolního vzdělávání budou podporovány stavby, stavební
úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově
dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v územích,
kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. V aktivitě infrastruktura základních škol
a infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol budou podporovány například
stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.
Finance bude možné čerpat i na rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury
při budování bezbariérovosti škol a zvýšení kapacity škol ve vazbě na území se sociálně
vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. Ve výzvě je připraveno 1,9 mld. Kč, příjem žádostí bude probíhat až do 31. října 2022. Více informací
o výzvě naleznete zde. ●
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Akce zdravých měst
Národní síť Zdravých měst zveřejnila plán akcí na první čtvrtletí letošního roku. Inspiraci a zkušenosti na nich
mohou nasbírat nejen členové národní
sítě, ale i další obce a města, která se
chtějí rozvíjet v souladu se zásadami
udržitelnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí. Kompletní přehled plánovaných akcí naleznete zde. ●
Plánované akce:
v 22. února, Praha
Tematická sekce: Kvalita a strategie
v 1.–3. března, Pécs/Maďarsko
Mezinárodní konference a Business Meeting WHO Healthy
Cities
v 7. března, Praha
Setkání zdravých městských částí
v 22.–24. března, Třebíč
Jarní škola zdravých měst
v 25. dubna, Praha
Diskuzní setkání na téma Finanční řízení obcí a krajů jako veřejnoprávních korporací
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