Zpravodaj MAS Moravský kras o. s.
4/2008

LEADER a inovace

Vážení příznivci venkova a Moravského krasu,
v dalším tomto čísle zpravodaje naleznete informace ze světa rozvoje venkova a dotací –tentokrát o přípravě
strategického plánu LEADER MAS Moravský kra o.s. a o inovacích v LEADERU.
Jozef Jančo
manažer MAS Moravský kras o.s.
EU a rozvoj venkova:

EU chce podpořit a dále rozvíjet chov ryb
Ve světle rostoucí poptávky po rybách a zároveň se snižující nabídky mořských ryb role
akvakultury, resp. hospodářského chovu ryb roste. Je tudíž třeba přijít s nástroji, které podpoří
udržitelný růst a konkurenceschopnost akvakultury v EU. O možných nástrojích, jakými jsou např.
udržení kvality a zdravotních standardů rybích produktů, ochrana životního prostředí s důrazem na
čistotu vody, jednali ministři zemědělství a rybolovu v Lucemburku. Výsledkem jednání je
memorandum podepsané přibližně polovinou členských států EU.
„Pro Českou republiku se jedná o důležité téma, kterému hodlám věnovat pozornost i během
našeho předsednictví. Hlavním cílem je podpořit další rozvoj akvakultury v EU a zvýraznit roli
sladkovodní akvakultury, kde Česká republika patří k předním hráčům na trhu,“ komentoval
memorandum ministr Gadalovič.
Vedle klasických nástrojů na podporu a další rozvoj akvakultury, které mohou pomoci růstu
produkce a spotřeby, tj. marketingových a obchodních nástrojů, se na pořadu jednání objevila i další
témata. Ministři se zabývali zjednodušením a zpřehledněním legislativy, udržením kvalitativních a
zdravotních standardů produktů akvakultury a ochranou životního prostředí. Předmětem debaty byl
rovněž rozvoj akvakulturních oblastí či udržení rovnováhy u některých dravců jako například u
kormorána. Řádově polovina členských států EU včetně České republiky podepsala memorandum o
akvakultuře. Evropská komise plánuje, že předloží své Sdělení k akvakultuře na konci tohoto roku.
Sdělení bude pak projednáváno během českého předsednictví v první polovině 2009.
Pojem akvakultura představuje cílevědomé, plánované obhospodařování vodních ploch za
účelem dlouhodobě stálých výnosů vodní fauny a flory. Významu začala akvakulturní technologie
nabývat koncem 20. století v důsledku snížení výnosů tradičního rybolovu. Akvakultura je tedy
alternativou k tradičnímu rybolovu a možným řešením pro výživu lidstva, zejména vzhledem k
extrémnímu vymírání dnes lovených ryb během posledních let či desetiletí. První zmínky o odchovu ryb
v akvakulturních farmách pocházejí z Číny z roku 460 př. n. l. V našich zemích byly první
„akvakulturou“ ve středověku založené rybníky.
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Program rozvoje venkova (PRV):

Informace pro žadatele o dotaci z PRV – zpřesnění pravidel –
Hlášení o změnách zasílané poštou
Na základě požadavku žadatelů/příjemců dotace a zkušeností SZIF při administraci žádostí o
dotaci z PRV ve věci ověřování podpisu na Hlášení o změnách v případě jeho doručení poštou
bylo dne 9.6.2008 panem ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem schváleno
zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 – část A obecné podmínky, kapitola 10
Provádění změn, písm. e) v následujícím znění. Hlášení o změnách zaslané poštou bude
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požadováno vždy s úředně ověřeným podpisem žadatele/příjemce dotace. Tato změna je
platná ode dne schválení panem ministrem a týká se všech Hlášení o změnách zasílaných
poštou po tomto dni, tj. i Hlášení o změnách k žádostem zaregistrovaným v předešlých kolech
příjmu žádostí.

Strategický plán Leader

Proběhlo setkání pracovní skupiny „mládež“
Dne 28.4.2008 proběhlo setkání pracovní skupiny“mládež“. Cílem první schůzky bylo stanovit
náplň a formy její činnosti. Přítomní na základě vlastních zkušenosti a informací zkoušeli poskládat
obrázek potřeb jednotlivých věkových kategorií dětí/mládeže v regionu, který pokrývá MAS MK.
1. Mapování potřeb. Hlavním bodem, na kterém se účastníci schůzky shodli, byla potřeba
zmapování potřeb dětí a mládeže v regionu systematickým způsobem. Za tím účelem by bylo vhodné
oslovit organizace, které s dětmi systematicky pracují:
Mateřské a základní školy,
Skauti,
Pionýři,
Sdružení netradičních sportů,
SDH,
Futsalisti,
Školní klub,
ZUŠ,
Školní parlamenty,
a další.
Dáša Zouharová je ochotna začít pracovat na metodice oslovování dětí za účelem zjištění jejich potřeb.
V létě by se pro monitorování potřeb dětí daly využít i dětské tábory. Cílem zjišťování by byl seznam
toho, co dětem v jednotlivých obcích chybí. Je třeba se vyvarovat anket, na které by nenavazovaly
konkrétní výstupy – zejména starší děti jsou pak zklamané a demotivované. Negativní zkušenost je z
Pístovic, kde akce pro mladé nemají příliš ohlas.
2. Prezentace příkladů „dobré praxe“. Možná by stálo za pokus angažovat člověka (studenta
pedagogiky např.), který by objížděl školy či jiná zařízení pro děti a mládež, s prezentací „příkladů
dobré praxe“, kdy vzniklo něco funkčního pro mladé, a kdy se na tom mladí i podíleli. Příklady:
Dobrým příkladem participativního procesu bylo zřízení malé posilovny ve Vilémovicích. S
pomocí dospělých si tam děti posilovnu sami vybudovali a podílí se na jejím provozu.
V Jedovnicích zase udělali průzkum, ze kterého vzešly potřeby dětí, které se nechtějí
věnovat fotbalu – a vzniklo sdružení netradičních sportů. Mládež si vybavila malou
místnost pro sebe, kde se můžou mladí snadno scházet, zahrát si ping pong, fotbálek,
šipky. K dispozici mají kuchyňku. Obecní policie má od místnosti klíče, na dveřích jsou vylepená
pravidla, existuje povinnost zapisovat, kdo místnost odemknul, kolik tam bylo lidí, kdy se otevřelo a
kdy se zavřelo. Musí být přítomen alespoň jeden osmnáctiletý.
V Podomí se zase uchytil breakdance, který vede to deváťák. Prostě si před bytovkou rozvinou
koberec a pustí kazeťák a tancují.
3. Fundraisingové aktivity. MAS by mohla informovat mladé o naskýtajících se možnostech
financování (např. projekty „make a connection“, nadace VIA aj.). Padl též nápad podat na vhodnou
výzvu velký projekt na dětská hřiště ve více obcích regionu. Navazovalo by to na výsledky mapování
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potřeb. Dětská hřiště je přitom třeba pojímat jako místo pro setkávání místní komunity (tj. vč. laviček,
stínu atd.). Občas existují obavy ze setkávání „nekalých živlů“ na takových místech – vhodným
plánováním se tomu ale dá zabránit. Od roku 2009 však bude pro dětská hřiště nutno zpracovat
hlukovou studii, čímž se věc komplikuje. Z peněz LEADER+ by pak šlo podpořit truhláře z regionu, aby
si nechal certifikovat dětské prolézačky a vyráběl je pro potřeba obcí v regionu i jinde.
Dobrou inspirací pro nový podnik je dětský herní park v Radvánovicích u Turnova, který provozuje
firma Tomovy parky. Nic takového v okolí Brna není a jistě by to přitáhlo velkou pozornost a možná by
to bylo ekonomicky zajímavé. Stálo by za to zjistit více.
4.Různé. V Jedovnicích by rádi upravili prostor pod hrází rybníka, chtějí tam udělat něco pro kolaře a
skejtaře. V Jedovnicích též chtějí udělat vodní lyžování (jakýsi vlek na vodní lyže, podobně jako jsou
vleky na sjezdovkách). Dalším nápadem je „sportovní amfiteátr v Jedovnicích“ (pro náctileté i
dospělé). Na schůzce zaznělo, že umístění atrakcí, překračujících obecní význam, by měly být
naplánováno právě na úrovni regionální instituce, jako je MAS.
Jako dobrý se jeví koncept školy jako komunitního centra – „škola by měla svítit do devíti, ne jen do
tří“.

Přijďte s námi plánovat nové akce.
Přijďte rozhodnout, do čeho je třeba investovat.
Přijďte proto, abychom věděli, co si o tom myslíte a co potřebujete.
O termínech společných jednání budete informování prostřednictvím tohoto zpravodaje nebo
prostřednictvím webu místní akční skupiny (www.spolekmoravskykras.cz).
V případě že máte zájem aktivně pracovat v pracovních skupinách, kontaktujte nás!

Strategický plán Leader- pozvánka

Veřejné projednávání Strategického plánu LEADER
3. veřejné projednávání Strategického plánu LEADER se bude konat dne
14.7.2008 v 15 hodin v zasedací místnosti ZEMSPOL a.s. Sloup.
Program:
1.
2.
3.
4.

Tvorba fichí podle dalších součástí SPL
Nastavení managementu řízení
Inovace v SPL
Finalizace SPL a příloh

Všichni členové a příznivci MAS Moravský kras o.s. jsou srdečně zváni.
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Pozvánka na setkání partnerů a příznivců

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání partnerů a příznivců MAS
Moravský kras o.s. které se bude konat dne 5.7.2008 u příležitosti 13.
ročníku SLAVNOSTÍ ŽELEZA a 10. ročníku ŠUTROBITÍ (setkání přátel
rudických geod) na na Větrném mlýně v Rudici.
Na neformálním setkání "u kulatého stolu" v čase od 10.00 do 12.00
v salonku restaurace Dělnický dům navrhujeme následující program:
1. Aktuální stav přípravy SPL MAS Moravský kras o.s.
2. Projekty spolupráce LEADER
3. Operační programy přeshraniční spolupráce SR-ČR a PR-ČR.
4. Operační program nadnárodní spolupráce střední Evropa
5. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a programy rozvoje
venkova v jednotlivých zemích
6. Místní produkty
7. Spolupráce na projektech na rozvoj cestovního ruchu.
Z důvodu rezervace místa a občerstvení prosíme o potvrzení Vaší účasti.
Podrobnosti o minulém ročníku slavností železa naleznete na:
http://www.rudice.info/fotogalerie.php?catsel=11.
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LEADER jako metoda

Inovace v programu Leader+: finský pohled

V programu Leader+ existuje pestrá škála projektů, některé z nich jsou evidentně velmi
inovační. Kde jinde byste našli například zahrádkářskou terapii pro seniory, oděvy z tulení kůže,
venkovskou operu s profesionály i místními obyvateli a ještě mnohem více. Jsou to všechno příklady
různých druhů inovace, která se týká přístupu, provedení a použité technologie a kterou lze najít v
projektech financovaných z finského programu Leader+.
Co je to inovace?
Inovace je základním prvkem metodiky programu Leader a Leader jako systém pilotních
projektů ze své podstaty vyžaduje inovační přístupy k místnímu rozvoji ve venkovských oblastech.
Místní programy by měly zahrnovat akce, které obsahují něco nového, co ještě nebylo v regionu
vyzkoušeno a co by mohlo být zahrnuto do dalších regionů nebo oblastí činnosti programu Leader.
Leader by měl být „laboratoří nových nápadů“. Potřebujeme také ocenit nové chápání inovace ve
výzkumu, protože toto lze vnímat jako výsledek vzájemného působení mezi různými hráči, kteří mohou
pocházet ze specifického sociálního, politického a ekonomického prostředí. Dynamičnost inovace není
dána jen existující znalostní základnou, ale do značné míry i účinností a účelností studijních procesů
v systémech inovace. Spolupráce jako důležitý kanál inovace Ve „zlepšení inovace a znalostí“ je
klíčovým slovem spolupráce. To znamená více spolupráce v oblasti MAS samotných i v jiných
oblastech, na národní i nadnárodní úrovni. Týká se to projektů, členů rad, MAS, orgánů a vnitrostátní
úrovně. Neměli bychom také zapomínat, že jsme členy velké rodiny Leader. V EU existuje 73
programů Leader+ a 893 MAS. Pro zlepšení inovace je zapotřebí, abychom vytvářeli vlastní nové
poznatky a abychom přijímali i nové poznatky z vnějších zdrojů. To znamená více se navzájem

podporovat a vyměňovat si nové nápady. Šíření znalostí mohou provádět různí aktéři různými
způsoby.
Potřebujeme rozvinout nástroje jako je internet či intranet a kulturu, která podporuje národní
a mezinárodní komunikaci. Důležitý je také nábor zaměstnanců a členů rad z různých oblastí
odborných disciplín a ochota navštěvovat semináře a využívat odborníky. Na národní i mezinárodní
úrovni existují velmi dobré nástroje, jako jsou semináře, časopisy a bulletiny, které bychom mohli více
využívat a při jejichž využívání bychom mohli sami být více disciplinovaní.
Problémy inovace a spolupráce
Protože spolupráce zahrnuje partnery, kteří pocházejí z různých kultur a mají různé
zkušenosti, jde o proces, který je plný potenciálních obtíží. Partneři mohou mít při zahájení spolupráce
odlišná očekávání. MAS čelí vnitřním problémům, jako například nedostatečné koordinaci nebo
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nevhodnému partnerství, ale někdy se též vyskytnou vnější překážky, jako například administrativní
průtahy nebo špatný systém podpory. Při překonávání problémů může pomoci způsob vedení projektu
a využívané metody.
Podle zprávy nazvané „Transnational Cooperation under Leader II“ („Nadnárodní spolupráce v
rámci Leader II“), kterou Observatoř Leader II zveřejnila v roce 2001, se MAS často zaměřovaly na
bezprostřední a nejsnáze vysvětlitelné oblasti (například obviňování vnějších činitelů), a přitom
problém souvisel spíše s přístupem nebo metodikou a řízením samotného projektu. Vnitřní problémy
nadnárodní spolupráce v rámci Leader II vznikaly na úrovni nadnárodního partnerství (jazykové
bariéry, kulturní rozdíly, odlišná očekávání a stupeň zapojení atd.): u náplně projektu (stanovení cílů,
akcí a činností, metodiky a času); v řízení problémů (koordinace, rozdělení odpovědnosti, sledování a
hodnocení atd.); a ve spojení místní a nadnárodní úrovně. Vnější překážky se týkaly finančních,
právních a administrativních problémů i potíží spojených s neúčinným systémem podpory nebo
nejasnými postupy. Obvykle jsou nejdůležitějším způsobem výměny informací uvnitř organizace a
uvnitř sítě příležitostné neformální rozhovory a formální zasedání. Problémy v komunikaci mohou také
nastat kvůli časovým omezením, terminologii a jazyku, nedostatečné ochotě sdílet informace,
nedostatečným jazykovým znalostem nebo kvůli kontaktování nesprávných osob.
Několik nápadů pro správnou praxi
Zaprvé je důležité, aby partnerství dobře fungovalo. Když se najdou ti správní partneři a
vytvoří se mezi nimi účinné vazby, vytvoří se pozitivní pracovní atmosféra a umožní se jasný přenos a
výměna know-how. Správného partnera pro projekt je také možné najít prostřednictvím cenných
národních a nadnárodních nástrojů, které jsou v Leader+ dostupné díky vytvořeným kontaktům,
databázím, internetu, tematickým seminářům atd. První setkání partnerů je skutečně důležité: sejděte
se se svými partnery co nejdříve; mluvte jasně o tom, čeho chcete společně dosáhnout; ponechte
během úvodních setkání čas, abyste se navzájem poznali; uspořádejte burzu možných nápadů; a
buďte při budování důvěry mezi partnery kreativní. Nezapomeňte, že schopný vyjednavač může
pomoci dosáhnout nejlepšího výsledku ze všech zdrojů. Zadruhé musí být v pořádku náplň projektu.
Rozlišujte jasně mezi jádrem projektu a souvisejícími činnostmi a cíle určujte podle potřeb.
Nejúčinnější a nejvíce inovační projekty se řídí potřebami. Je třeba stanovit jasné operativní cíle, které
vedou k viditelným a měřitelným výstupům. Musí být dohodnuty krátkodobé a dlouhodobé cíle.
Stanovení realistického akčního plánu znamená, že: rozhodnete o činnostech; činnosti budou co
nejkonkrétnější; umožníte horizontální i vertikální rozvoj projektu; rozhodnete, kdo za každou z těchto
akcí odpovídá; a vyjasníte, jak by měly být akce hodnoceny a jak by se o nich měly předkládat zprávy.
Také musíte zvolit odpovídající metodiku. Dalším bodem pro zvážení je vytvoření tematických
pracovních skupin. Klíčový je rovněž proces řízení s jasnou koordinací projektu. Model řízení a
koordinace musíte vybrat na základě podrobné diskuse, v níž se shodnete na metodách řízení.
Sem patří vytvoření podrobných dokumentů a přezkum fungování zvolené metody řízení. Úkoly sdílejte
na počátku projektu i během něj. Sledujte a hodnoťte kvantitativně i kvalitativně.
U rozvoje venkova je zásadní zajistit, aby měl projekt vždy místní dopad. Projekty i MAS by
měly přinést přidanou hodnotu, která by se měla zakládat na místních potřebách. Dobrým způsobem,
jak toho dosáhnout, je šířit výsledky, jichž bylo široce a jasně dosaženo na místní úrovni. Vnější
činitele se týkají správné finanční, právní a administrativní struktury a podpory. Dodatečným
požadavkem je začlenění dalších zdrojů financování a koordinace. Je zásadní šířit osvědčené postupy a
plánovat pokračování projektů zahájených v rámci Leader I, II a Leader+. Běžně lze všechny
problémy řešit. Jedním z nejdůležitějších prvků je přístup k výměně informací a ke spolupráci.
Není-li hodnota informací nebo spolupráce jasná, bude těžké ostatní motivovat a zapojit.
Inovace uvnitř MAS a zaměření na dopad
Rada MAS je pro rozvoj venkovské oblasti ohromným aktivem. Vedení MAS (stanovená
strategie a cíle, kvalitní provedení, ucelenost, vzdělávání personálu, přezkum výkonu) jsou v kombinaci
s vytvořenými zdroji (peníze, dobrovolníci, informovanost, budování kapacit) klíčová pro stanovení,
zda jsou dopady rozvoje venkova udržitelné. Nejlepší rady se zaměřují na dopad. Účinnost rad a jejich
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rozhodnutí může být zásadní. Udržitelný dopad lze vidět ve skutečných změnách venkovských oblastí:
v růstu, finanční jistotě, v lepší pověsti i v tom, že ve venkovských oblastech spokojeně žije a pracuje
více lidí.
Rada by měla být pestrá: měli by v ní být různí lidé, s různými dovednostmi, z různých
demografických skupin a oblastí. Rady by si také měly stanovit své vlastní standardy. Co by se mělo
po členovi rady požadovat? Jak by se měla kapacita rady rozvíjet? Velká pozornost by se měla věnovat
základnímu zastoupení volebních obvodů, docházce, velikosti rady nebo osobnímu přínosu jednotlivých
členů. Podívat se lze i na účast, vedení, růst zdrojů nebo na ochotu rozvoj venkova „prodat“.
Základním předpokladem úspěchu je aktivní účast rady, což se týká jak členů rady, tak personálu
MAS. Úspěšné rady se též samy hodnotí, aby zajistily růst a obnovu, to znamená, že samy
sebe inovují.
Je zapotřebí větší kreativita a riskování
Kreativitu tvoří mnoho věcí: schopnost prezentovat nápady a přesvědčit o nich; intelektuální
odvaha; schopnost myslet jinak a pozitivně; respektování nápadů ostatních; a aktivní hledání nových a
důležitých informací. Nejlepší inovátoři vybudovali svůj životní postoj na těchto prvcích. Kreativním se
člověk může narodit, ale může se jím i stát. Je možné, aby lidé byli tvořivější a aby rozvíjeli své
schopnosti inovovat. Dejte si čas na rozmyšlenou, pozorně a aktivně naslouchejte druhým, pomáhejte
lidem a povzbuzujte je při rozvíjení a ujasňování jejich nápadů, využívejte otevřených otázek a
zajímejte se o nejlepší řešení daného problému. Jednou cestou je účastnit se kurzů, které pomáhají
rozvíjet kreativitu.Také je zapotřebí více odvahy při přidělování financí projektům, které se specializují
na pilotní akce a nové metody. Orgány by rovněž měly být při svých právních úpravách pružnější a
Leader+ by měl být brán více jako nástroj pro financování rizik. V tomto ohledu by se měly vyvinout
metody pro měření výsledků inovace.
Inovace je zásadní
Na nové nápady nebo způsoby provádění se může přijít náhodou nebo také mohou být
součástí procesu rozvoje. Nové inovace se rodí ze zvědavosti, kreativity a spolupráce. Pokud partneři v
projektu nemají přesné ponětí, kam určitým projektem směřují, je dosažení cílů projektu v podstatě
nemožné. Také v případě, kdy vedoucí projektu nemají pro svůj projekt přidělené dostatečné zdroje,
především pokud jde o pracovní dobu a čas, je téměř nemožné být kreativní. Nikdo však není při
řešení otázky inovace sám. Často je k dispozici pomoc ostatních vedoucích projektů, ostatních MAS,
členů rady MAS, orgánů apod., kteří jako partneři mohou poznatky a inovace poskytnout a vytvořit
systematicky. Jsou lidé, kteří svou způsobilost a zkušenosti získali v různých druzích projektů a mohou
k procesu inovace přispět.
Závěr je, že je inovace potřebná, protože budoucnost vyžaduje nové metody,
produkty a služby. Inovace se stala důležitějším tématem nejen v kontextu trhů a
podniků, ale i v kontextu regionálního růstu a rozvoje. Leader je dokonalým nástrojem
pro vyzkoušení nových věcí. Mělo by se na něj pohlížet jako na nástroj pro vylepšení
inovace a vytvoření lepší budoucnosti. Inovace je důležitá pro každého a je třeba se jí
zabývat stále více. Při riskování zkoušením nových věcí, při změnách právní úpravy, pokud
brání inovaci, a při spolupráci na vylepšení inovace je jediným rizikem programu Leader,
že bude úspěšný!
Tytti Siltanenová,
odbornice na téma programu Leader+, Develooppi Ltd., Finsko. Paní Siltanenová dříve pracovala
v programu Leader II jako vedoucí projektů a hodnotitelka MAS a v programu Leader+ jako vedoucí
národní síťové jednotky, v současnosti je nezávislou poradkyní.
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