ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU PRO STAROSTY
V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTORJ SPOLUPRÁCE PRO
EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ – CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Místo konání: zámek Bartošovice
Datum a čas: 17. února 2015, 13:00 – 16:00 hodin
Přítomní:
Za realizační tým projektu: Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Program:
1. Zahájení
Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu MSK
13:00 – 13:05 hodin
2. Odpadové hospodářství – systém evidence třídění odpadů pomocí čárových kódů
Zástupci města Budišov nad Budišovkou
13:05 – 13:30 hodin
3. Integrovaný regionální operační program a MAS
Pavla Bělehrádková, manažer projektu SMS ČR
13:30 – 13:45 hodin
4. Operační program Životní prostředí
Bc. Libuše Horváthová, administrativní pracovník MAS Regionu Poodří, z.s.
13:45 – 14:00 hodin
5. Program rozvoje venkova
Mgr. Milan Matonoha, projektový pracovník MAS Regionu Poodří, z.s.
14:00 – 14:15 hodin
6. Stručné představení projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí“
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., odborný garant projektu, místopředseda SMS ČR
14:15 – 14:45 hodin
7. Další spolupráce, realizace témat projektu SMS ČR – „Protipovodňová opatření
jako součást krizového řízení“, „Odpadové hospodářství“ a „Zaměstnanost“
Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu MSK
14:45 – 15:15 hodin
8. Diskuse a závěr
15:15 – 15:30 hodin
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Ad 1)
Jednání zahájil a řídil Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu MSK
projektu SMS ČR, který na jednání všechny starosty a zúčastněné přivítal. Rovněž
požádal přítomné o aktivní zapojení do projektu a dobrou spolupráci při vlastní
realizaci, při naplnění výstupů projektu.
Ad 2)
Ing. Rostislav Kyncl, starosta města, nastínil problematiku řešení odpadového
hospodářství v městě Budišov nad Budišovkou.
Pracovnice města Gabriela Roháčová, DiS. seznámila přítomné a Analýzou
odpadového hospodářství města Budišov nad Budišovkou za období 2010 – 2014.
Zásadní změny v odpadovém hospodářství města:
Červen 2012 – zahájení svozu KO + separovaného odpadu vlastními Technickými
službami města
Prosinec 2012 – úspěšná realizace dotace z OPŽP:
- pořízení svozového auta na separovaný odpad včetně systému čárových kódů,
- kontejnery na separovaný odpad (1100 l na plast a papír – 25 ks, 120 l na plast,
a papír – 207 ks) a bioodpad (140 l – 300 ks, 240 l – 50 ks).
Celkové náklady projektu 2.796 tis. Kč, z toho dotace OPŽP 90%.
Leden 2013 – zahájení provozu nového svozového auta na separovaný odpad
a zaveden systém evidence čárových kódů
Červen 2013 – zahájen svoz bioodpadu od občanů města
Červenec – září 2013 – osvětově-vzdělávací akce města pro občany ohledně systémů
čárových kódů a správného třídění odpadů (články ve zpravodaji, letáky, brigádníci
z řad studentů navštívili každou domácnost)
Duben 2014 – sběrný dvůr pro velkoobjemový odpad – možnost odevzdávat tento
odpad průběžně, dříve svoz pouze 2x ročně
Systém čárových kódů zaveden od ledna 2013:
Občan, který se rozhodne třídit, se zaeviduje na Městském úřadě, kde mu jsou vydány
nalepovací čárové kódy na plasty a papír, k tomu obdrží žluté a modré pytle.
Za každý odevzdaný pytel plastu je občanovi odečteno 10,- Kč a za každé kilo papíru
2,- Kč z poplatku za provoz systému sběru a třídění KO.
Celkem se v roce 2013 odevzdalo 7 545 pytlů plastu (= 15,16 tun) a 2 326 pytlů
s papírem (= 22,61 tun)
V roce 2014 bylo odevzdáno 10 158 pytlů s plastem (= 20,9 tun) a 3 934 pytlů
s papírem (= 31,7 tun).
Od poplatku za komunální odpad bylo osvobozeno celkem 48 občanů, kteří vytřídili
množství separovaného odpadu ve výši 600,- Kč (roční poplatek za svoz a třídění KO
je stanoven na 600,- Kč/osoba/rok).
V současné době je v systému zaregistrováno 618 občanů.
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Výsledky změn – srovnání v letech 2010 – 2014:
- průměrná výtěžnost separovaného odpadu v Moravskoslezském kraji na osobu je
37,8 kg/os./rok (celkově v ČR 39,1 kg/os./rok) – zdroj EKO-KOM
- v roce 2014 činila výtěžnost separovaného odpadu za město Budišov nad
Budišovkou 45,12 kg/os./rok
- od roku 2010 do roku 2014 navýšilo město Budišov nad Budišovkou množství
celkového vyseparovaného odpadu o 130%!
Ad 3)
Pavla Bělehrádková, manažer projektu SMS ČR, představila Integrovaný regionální
operační program se zaměřením možností čerpání dotací obcemi a možností zapojení
MAS:
1. Představení jednotlivých specifických cílů – možnosti čerpání
2. Plán výzev
3. Možnosti podávání projektů v rámci CLLD
Základní charakteristika:
Řídící orgán: MMR
Celková alokace: 4,64 mld. EUR
Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce + SR)
Projekty obcí: 10 % obce + 5 % SR
Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 5 % příjemce
PRIORITNÍ OSA 1: „Infrastruktura“
Konkurence schopné, dostupné a bezpečné regiony.
Alokace: 1,6 mld. EUR
PRIORITNÍ OSA 2: „Lidé“
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Alokace: 1,7 mld. EUR
PRIORITNÍ OSA 3: „Instituce“
Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.
Alokace: 0,8 mld. EUR
PRIORITNÍ OSA 4: „CLLD“
Komunitně vedený místní rozvoj
Alokace: 390 mil. EUR
Ad 4)
Bc. Libuše Horváthová, administrativní pracovník MAS Regionu Poodří, představila
Operační program Životní prostředí. Pozornost byla věnována na jednotlivé prioritní
osy (PO) a to v členění – cíle, podporované aktivity, příjemci.
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Charakteristika operačního programu:
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí
v České republice.
Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech
projektů je podmínkou veřejné spoluﬁnancování.
Celková alokace OPŽP činí 2,6 mld. EUR
Prioritní osy OPŽP:
PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
PO 4: Ochrana a péče o přírodní a kulturní krajinu
PO 5: Energetické úspory
Ad 5)
Mgr. Milan Matonoha, projektový pracovník spolku, prezentoval Program rozvoje
venkova na období 2014 – 2020.
Priority Programu rozvoje venkova:
P1: Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a venkovských
oblastech.
P2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech
druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování lesů.
P3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů
a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství.
P4: Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
P5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou
ekonomiku v zemědělství, potravinářství a lesnictví, odolné vůči změnám klimatu.
P6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve
venkovských oblastech.
CLLD – Leader v PRV:
- CLLD/LEADER - min. 5 % z rozpočtu PRV
V rámci opatření Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD – komunitně vedený
místní rozvoj) budou z PRV podporovány 2 operace, a to:
- 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje,
- 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin.
REALIZACE:
- projekty konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS,
- projekty vybrané na základě předem stanovených výběrových kritérií,
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- příjemci podpory a výše podpory závisí na konkrétním typu opatření (výše podpory
maximálně 85 % způsobilých výdajů),
- výše způsobilých výdajů na projekt od 50 tis. do 5 mil. Kč.
Ad 6)
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., odborný garant projektu a místopředseda SMS ČR,
představil Sdružení místních samospráv České republiky a hlavní okruhy činnosti.
MAS jako pilotní forma spolupráce obcí hodná podpory SMS ČR:
•
Tradice MAS již od předvstupního období.
•
Multisektorové a víceúrovňové partnerství.
•
Významná role obcí – společné řešení některých problémů.
•
Různorodost pojetí spolupráce obcí: MAS; MOS; DSO apod.
•
Velký potenciál k prohloubení spolupráce na nových tématech.
•
Slabá podpora ze strany státu i některých organizací.
•
Velká výzva v podobě nástupu nového programovacího období.
•
Spolupracujme na osvědčených základech!
V dalším představil vlastní projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí“:
- posunujeme principy MAS / CLLD / Leader za horizont roku 2020,
- propagujeme a rozvíjíme hlubší spolupráci obcí v rámci MAS.
Modelová spolupráce obcí se bude týkat jak samostatné, tak i přenesené
působnosti. Pilotní témata:
1) Protipovodňová opatření, krizový management
2) Regionální školství
3) Odpadové hospodářství
4) Doprava a veřejná dopravní obslužnost
5) Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností
Každý kraj, resp. NUTS II bude prioritně řešit mix 3 základních témat dle regionálních
specifik a konzultací s RT.
Schéma komplexního řešení:
- shromáždění dat (např. řízené rozhovory, apod.), monitoring stávajícího stavu,
- formulace návodů a pilotních řešení, metodiky, kuchařky,
- příprava lokálních řešení a jejich příprava k uvedení do praxe,
- návrh a prezentace možných legislativních opor.
Harmonogram:
- celkem 19 měsíců,
- původně 12/2013 – 6/2015; nyní – od 6 resp. 7/2014 – 12/2015,
- realizace posunuta – harmonogram bude ve smlouvě, a příp. dále upřesňován.
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Projekt je územně omezen na:
- 10 krajů v ČR (celkem 6 NUTS II, zařazen i Pardubický kraj), 72 MAS (69 MI) +
náhradníci.
Hlavní sídlo projektu (mimo Hlavní město Praha – Nábřeží 599, Zlín - Prštné).
Detašovaná kancelář SMS ČR: Londýnská 71, Praha (možnost konzultačních setkání
apod.).
Dále své vystoupení zaměřil na Podporu venkova z fondů EU po roce 2014,
prezentoval nové a známé skutečnosti v jednotlivých OP, stav přípravy a možnosti
zapojení organizací působících na venkově.
Ad 7)
Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor pro Moravskoslezsko, seznámil přítomné
s výběrem témat jednotlivých zapojených MAS MSK a také MAS Regionu Poodří:
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Témata k řešení pro MAS Regionu Poodří:
1) Protipovodňová opatření, krizový management
2) Odpadové hospodářství
3) Politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností
Ad 8)
Závěry:
- starostové nepožadují servisní organizaci v působnosti MAS RP, která by
spolupracovala v rámci dotačních titulů na přípravě Žádostí pro obce. Tohle nechat na
organizacích soukromého sektoru.
- požadavek starostů na servis aktuálních informací s možnostmi čerpání dotací
v rámci OP EU v období 2014 – 2020 a také národních a krajských dotací.
- spolupráce na řešení odpadového hospodářství v obcích MAS Regionu Poodří.
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- požadavek na jednotné zpracovávání měsíčních statistických zpráv okresních
poboček ÚP až do obce, naše zkušenost s ÚP Ostrava, kde má MAS RP evidovány tří
obce, ale jejich výstupy nelze zakomponovat do celkové statistiky za MAS, jsou
nezveřejňovány jednotné údaje.
Závěrem Ing. Oldřich Usvald, regionální koordinátor projektu MSK projektu SMS
ČR, poděkoval za účast a požádal o další aktivní přístup a zapojení při realizaci
projektu SMS ČR – „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.
Po oficiálním ukončení workshopu ještě probíhala neformální diskuze.
Bartošovice 18. února 2015

Zapsala:
Pavla Bělehrádková,
manažer projektu MAS RP
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