INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA
SPOLEČNÝCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ ÚPA
Konec prázdnin se pomalu blíží a s tím souvisí začátek nového školního roku. V oblasti regionálního
školství se jedná o školní rok, který s sebou přináší jednu velkou významnou změnu – změnu
financování.
Do konce kalendářního roku 2019 budou školy financovány stejným způsobem jako doposud
(zjednodušeně řečeno: prostřednictvím republikových a krajských normativů. Jedná se o princip, který
je odvislý od počtu žáků ve škole a školského zařízení (tzv. prostřednictvím normativu na žáka).
Skutečná výše financí, která je přidělena příslušné škole, závisí na normativech stanovených příslušným
krajem.
Nevýhody současného systému:
•

Dochází k velkým rozdílům ve výši finanční podpory ve vzdělávání u stejného typu škol
a školských zařízení (např. školní družině) z toho důvodu, že finanční zdroje na stejný výkon
pedagoga mohou být v různých krajích odlišné.

•

V oblasti financování nepedagogické práce jsou zvýhodňovány školy s vyšší naplněností tříd
oproti školám se stejným počtem tříd a s nižší naplněností tříd.

•

Ředitelé středních škol nabízejících vzdělání s maturitní zkouškou mnohdy z důvodu získání
vyšších finančních zdrojů přijímají žáky s velmi malou pravděpodobností úspěšného ukončení
vzdělání → působí negativně na kvalitu i ekonomickou efektivitu vzdělání.

V mnoha případech byl tak vidět „konkurenční boj“ škol o každého žáka.
Od 1. 1. 2020 dojde ke změně. Nutno dodat, že změna se bude týkat pouze škol zřizovaných kraji,
obcemi nebo svazky obcí, konkrétně mateřských škol, základních škol, středních škol a konzervatoří.
U školských zařízení se změní pouze způsob financování u školních družin. Změna se nebude týkat
vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školských zařízení (vyjma výše zmíněných
školních družin). Změna se dále netýká škol, jejichž zřizovatelem je soukromý subjekt či církevní
organizace.
Nový způsob financování zjednodušeně kombinuje dvě základní normativní hodnoty:
1) tzv. PHmax, tj. maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu
2) tzv. PHškoly, tj. skutečný počet hodin přímé pedagogické činnosti odpovídající pedagogickým
pracovníkům v zaměstnaneckém poměru se školou.
Pokud bude PHškoly nižší nebo rovno PHmax, škola obdrží finanční prostředky na zajištění všech
úvazků pedagogů souvisejících s tímto rozsahem pedagogické práce (tj. s rozsahem PH školy).
V ostatních případech budou finanční prostředky kráceny v poměru PHmax a PH školy.
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Změnou způsobu financování regionálního školství je očekáváno, že dojde k vyrovnání mezikrajových
rozdílů ve financování škol, dále je očekávána lepší předvídatelnost objemu finančních prostředků,
který nebude odvislý od každého vzdělávaného dítěte, ale např. v případě pedagogických pracovníků
mateřských škol bude více závislý především na délce provozní doby apod. Očekává se zlepšení
i v případě provozních zaměstnanců, které bude více respektovat skutečnost, že školy jsou právnickými
osobami a že plní celou řadu administrativních úkolů bez ohledu na velikost a počet vzdělávaných dětí.
Celá problematika je samozřejmě složitější. Výše uvedené informace podávají pouze základní
informativní charakter. Bližší informace lze zjistit na stránkách Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/reforma-financovaniregionalniho-skolstvi
Příjemné počtení přeje
Karel Turek
manažer CSS a SO ÚPA

Aktuálně z života CSS a SO ÚPA
Projekt Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka se přehoupne
do poslední čtvrtiny realizace
Projekt Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka se rozběhl 1. 3. 2018. Vzhledem
k tomu, že se jedná o projekt dvouletý, od září nastane již poslední čtvrtina jeho realizace. V projektu
je realizováno celkem 5 klíčových aktivit a řada výstupů je již zhotovena či zrealizována. Níže uvádíme
přehled a aktuální stav realizace daných klíčových aktivit v členských obcích Svazku obcí ÚPA
zapojených do projektu.

Klíčová aktivita „Zpracování Programů rozvoje obcí“
•

kompletně zpracováno: Mezilečí, Slatina nad Úpou

•

zpracována analytická část, proběhlo 1. setkání pracovní skupiny a veřejné projednávání,
zpracována strategická část: Červená Hora

•

zpracována analytická část, proběhlo 1. setkání pracovní skupiny a veřejné projednávání:
Rychnovek, Říkov, Zábrodí, Žernov

•

zpracována analytická část: Hořičky

•

finalizace analytické části: Chvalkovice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř

•

zpracovávání analytické části: Velká Jesenice, Velký Třebešov
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Klíčová aktivita „Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích“
•

kompletně zpracováno: Červený Kostelec, Dolní Radechová, Velká Jesenice, Zábrodí

•

postupné dokončování: Horní Radechová, Chvalkovice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí,
Rychnovek, Velký Třebešov, Žernov

•

ve zpracování: Česká Skalice

Klíčová aktivita „Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích“
•

kompletně zpracováno: Jasenná, Rychnovek, Říkov, Velká Jesenice, Zábrodí, Žernov

•

zpracovaná analytická část: Červený Kostelec

•

nastartováno: Červená Hora, Studnice, Vysokov

Klíčová aktivita „Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích“
•

kompletně zpracováno:
o pasport komunikací a dopravního značení – Hořičky, Slatina nad Úpou
o pasport veřejného osvětlení – Hořičky, Slatina nad Úpou

•

Velká Jesenice – dokončeno zaměření a zpracování komunikací, dopravního značení, objektů,
veřejného osvětlení s výjimkou části obce, kde bude probíhat rekonstrukce. S panem starostou
domluveno, že bude dokončeno po rekonstrukci.

•

Žernov – domluveno s panem starostou měření na červenec-srpen po provedení stavebních
prací

•

Zábrodí – připraveny podklady pro měření

•

Říkov – rozpracováno

•

Mezilečí – měření zatím nezahájeno

•

Dolní Radechová – čeká na zpracování

•

Červený Kostelec – čeká na zpracování

Klíčová aktivita „Vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obcí“
•

Zrealizované:
o Rozpočtové hospodaření ÚSC
o Místní a účelové komunikace
o Zákon o obcích v platném znění
o Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí
o Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC I.
o Zákon o odpadech
o Spisová služba

•

Chystané:
o Čtvrtek 17. 10. 2019 od 9:00 hodin v budově obecního úřadu v Zábrodí: Dlouhodobý
majetek v účetnictví ÚSC II.
o Jak zajistit kybernetickou bezpečnost ve Vašem úřadě – termín zatím nebyl stanoven
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Novinka v oblasti odděleného třídění odpadů
Na úvod není na škodu udělat určitou rekapitulaci v oblasti problematiky tříděného odpadu. Co se týče
tříděných složek odpadů, k září 2019 jsou obce povinny zajistit místo či místa, kde je možné odevzdat
jednotlivé tříděné složky komunálního odpadu – minimálně nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo,
kovy a biologicky rozložitelné odpady.
V případě papíru, plastů, skla, kovů a biologických odpadů rostlinného původu musí obec tato místa
zajistit po celý rok. V případě biologických odpadů rostlinného původu může obec v období
od 1. listopadu do 31. března následujícího kalendářního roku přizpůsobit nastavení četnosti svozu
klimatickým podmínkám a množství produkovaných biologických odpadů.
V případě nebezpečných odpadů je povinnost obce splněna určením místa/míst ve stanovených
termínech, kam lze nebezpečný odpad odevzdat. Minimálně musí být realizováno 2x do roka.
Ačkoliv zákon nestanoví žádnou frekvenci zajištění míst pro odkládání dalších složek komunálního
odpadu (např. objemný odpad), je dobré umožnit tyto odpady odložit v rozumných časových
frekvencích, např. u odpadů nepodléhajících zkáze alespoň 1x za kalendářní rok.
A nyní již k samotné novince v oblasti odděleného třídění odpadů. Od 1. 1. 2020 musí obce zabezpečit,
aby mohla být odděleně soustřeďována podsložka biologicky rozložitelných odpadů – jedlé oleje
a tuky.

Svazek obcí ÚPA podal žádost o dotaci na projekt „Na Červenokostelecku
a Českoskalicku profesionálně, přívětivě, strategicky“
SO ÚPA v červnu 2019 podal žádost o dotaci na zmíněný projekt. Smyslem tohoto projektu je
zkvalitnění péče a správy o území dané obce/svazku a zlepšení komunikace ve vztahu k občanům a též
podpořit její rozvoj. Projekt řeší tři souhrnné tematické oblasti, které jsou vzájemně provázané.
Konkrétně se jedná o:
•

Zpracování konkrétních strategických podkladů pro další rozvoj obcí, tedy důležitých nástrojů
pro plánování jejich rozvoje.

•

Vzdělávání představitelů a zaměstnanců místních samospráv, které by jim mělo pomoci
při naplňování stále narůstajících požadavků ze strany státní správy vůči obcím a lépe reagovat
na stále se vyvíjející změny legislativy.

•

Řešení problému nedostatečně rozvinuté komunikace obcí, ale i svazků ve vztahu k občanům
žijícím na území těchto obcí a svazků. Díky rychlému technologickému pokroku dochází
k zastarávání současně využívaných různých komunikačních nástrojů a je potřeba jít tzv.
"s dobou". Prostřednictvím rozvoje jak stávajících, tak i zaváděním nových moderních nástrojů
komunikace nabídnou obce i svazky občanům moderní nástroje komunikace, které jsou
efektivnější, pro řadu obyvatel vstřícnější a zároveň přispějí všeobecně k posunu vzájemné
komunikace na lepší a modernější úroveň.
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Pro přehled uvádíme hlavní aktivity projektu, které byly zvoleny na základě výsledků dotazníkového
šetření a řízených rozhovorů s představiteli jednotlivých obcí:
•

Zpracování strategických a koncepčních dokumentů

•

Zpracování studií proveditelnosti

•

Zpracování pasportů

•

Modernizace stávajících a zavedení nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy
směrem k občanům

•

Vzdělávací aktivity pro volené zástupce obcí a pro zaměstnance obcí a svazků

Zapojení jednotlivých obcí do hlavních aktivit projektu se liší podle toho, o co měly zájem. Některá obec
měla zájem např. pouze o zpracování Strategie rozvoje obce, jiná měla zájem o pořízení nástrojů
za účelem zlepšení a zkvalitnění informovanosti svých občanů či zapojit se do vzdělávacích aktivit apod.

Aktuální stav
Ke konci srpna 2019 splnila žádost o podporu formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Nyní
se nachází ve fázi věcného hodnocení. Výsledek by měl být znám v průběhu podzimu 2019. O aktuálním
stavu projektu vás budeme na stránkách svazku průběžně informovat.

Pro podrobnější informace k projektu kontaktujte manažera CSS. Kontakty naleznete na konci tohoto
zpravodaje.

Dotační okénko
Hlavní okruhy činností Centra společných služeb v oblasti dotací
Obdobně jako v předchozích číslech přinášíme na úvod přehled hlavních aktivit, které v dotační
oblasti nabízí Centrum společných služeb svým členským obcím, resp. subjektům z jejich obvodu,
které přispívají jeho socioekonomickému rozvoji:
1. Konzultace konkrétních záměrů
Jakýkoli subjekt má možnost využít konzultace svého projektového záměru. Smyslem aktivit tohoto
typu je poskytnutí základní informace, kterým směrem se v oblasti zajištění dotací na záměr ubírat,
případě ověření, zda na daný záměr lze nalézt potenciálně vhodný dotační titul. Jedná se o základní
nasměrování dalších úvah o podobě projektů a možnostech (či naopak nemožnosti) jejich financování.
2. Sledování relevantních výzev a informování obcí
V této aktivitě se Centrum zaměřuje zejména na ty výzvy, které jsou z povahy věci, a ze znalosti
pracovníků CSS o potřebách obcí našeho svazku, nejvíce relevantní a reálně využitelné.
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3. Aktivity v oblasti administrace podpořených projektů a zajištění dotačního managementu
Jsou zajišťovány takové aktivity, které musí plnit příjemci dotace v souvislosti s podpořenými akcemi
a v souladu s podmínkami konkrétní výzvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zde se může jednat
o jednorázové konzultace – ověření, zjišťování informací k realizovaným dotačním projektům apod.,
stejně jako o projekty, kde CSS zajišťuje pro obce komplexně jejich administraci.
4. Podílení se na přípravě konkrétních projektových záměrů
V této aktivitě vznikají s podporou Centra společných služeb konkrétní záměry do dotačních titulů. Tato
aktiva zpravidla navazuje na některou z předchozích uvedených.

Žádosti o dotace v obcích svazku, připravované Centrem společných služeb
První pololetí je každoročně obdobím s menším počtem vyhlašovaných dotačních výzev, kdy většina
poskytovatelů dotací (zejména těch krajských a národních) připravuje programy pro následující rok.
Přesto i v tomto období byly, ve spolupráci členských obcí svazku a CSS, připraveny projekty
do vyhlášených titulů.
1. Výzva Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují (MAS) – infrastruktura ve vzdělávání
MAS vyhlásila v červnu 2019 výzvu zaměřenou na podporu infrastruktury ve vzdělávání. Z povahy věci
je tento titul relevantní pouze pro některé obce svazku, konkrétně ty, které mají a provozují školské
zařízení a samozřejmě také ty, kde kromě objektivní potřebnosti je také příprava záměru v pokročilé
fázi.
Město Červený Kostelec ve spolupráci s CSS připravilo do výzvy projekt směřující k zajištění
bezbariérovosti v Základní škole Václava Hejny. Realizací projektu a jeho aktivit se očekává usnadnění
přístupu ke vzdělávání všem žákům s omezenou schopností pohybu či orientace. Jedná se o akci
s předpokládaným rozpočtem cca 3,2 mil. Kč, kdy požadovaná dotace by mohla pokrýt až cca polovinu
nákladů.
Žádost byla podána a nyní se čeká na výsledky hodnocení a rozhodnutí o případné podpoře projektu.
2. Výzva OP Zaměstnanost – dětské skupiny
V červnu tohoto roku vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí již pravděpodobně poslední výzvu
na podporu zřízení a provozu dětských skupin (DS). Přestože se jednalo o poměrně rychlé vyhlášení
vlastní výzvy, kde navíc bylo třeba připravit a předložit projekt v rané fázi lhůty pro příjem žádostí
(neboť z minulých zkušeností bylo zřejmé, že projekty připravené sice ve lhůtě výzvy, ale spíše v její
druhé polovině, nemají příliš šancí na úspěch), tuto akci se podařilo městu Červený Kostelec společně
s CSS připravit do takového stavu, v němž má nyní již velmi reálnou šanci na podporu.
Předmětem projektu je vybudování DS pro 12 dětí, tj. adaptace prostorů tak, aby mohla být v souladu
se všemi předpisy DS provozována. Druhou, a hlavní součástí projektu, je pak pokrytí provozních výdajů
DS na 30 měsíců, konkrétně do 30. 6. 2022.
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Předpokládaná finanční náročnost projektu za celé období činí 3,5 mil. Kč s tím, že v případě podpory
obdrží město z OP Zaměstnanost 3 mil. Kč. Projekt je aktuálně ve fázi, kdy je již navržen k podpoře
a čeká na přípravu Rozhodnutí o přidělení dotace.
3. Výzva Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
Do každoročně se opakující výzvy na podporu výstavby hasičských zbrojnic, vyhlašovanou Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (GŘ HZS), připravilo CSS ve spolupráci s obcí projekt
výstavby hasičská zbrojnice ve Velké Jesenici. Přestože objektivní podmínky a nastavení hodnocení
v rámci výzvy tomuto projektu tak úplně nepřejí, i on má šanci na podporu.
Jeho předmětem je vybudování nového zázemí pro dobrovolné hasiče v obci v podobě zbrusu nové
hasičské zbrojnice. Ta by v případě podpory projektu měla v obci vzniknout předpokládaným nákladem
řádově mezi 15-19 mil. Kč. Požadovaná dotace z GŘ HZS činí 4,5 mil. Kč (maximum dle výzvy) s tím,
že v případě podpory je pak možné dosáhnout na další dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje.

4. Výzva OP Zaměstnanost – efektivní veřejná správa
OP Zaměstnanost vyhlásil v březnu tohoto roku také výzvu na podávání žádostí pro územní
samosprávné celky s cílem optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, a dále
profesionalizovat veřejnou správu prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků.
Blíže je o tomto projektu již informováno na stranách 4 a 5 tohoto zpravodaje.
5. Výzva MAS – Bezpečnost dopravy II (rok 2019)
Již v minulém čísle jsme informovali o dvou projektech v oblasti bezpečnosti dopravy, konkrétně:
➢ Město Červený Kostelec – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec – chodník
podél silnice III/3039
➢ Město Česká Skalice – Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – chodník ulice Křenkova
Nyní, s odstupem šesti měsíců, můžeme navázat informací, že první z uvedených projektů byl nejen
podpořen, ale je i úspěšně realizován. Druhý jmenovaný bohužel nezískal včas příslušné povolení
stavebního úřadu a je tak připraven k případnému dalšímu podání v některé z budoucích výzev.
6. Výzvy Královéhradeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj
Obdobně minulý zpravodaj obsahoval i informaci o připravovaných projektech rekonstrukce místních
komunikací. Z nich se podařilo, i přes tradičně enormní konkurenci a převis požadavků v těchto výzvách
Ministerstva pro místní rozvoj, resp. Královéhradeckého kraje, získat podporu pro dva dotační projekty
městyse Žernov.
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Zde se konkrétně jedná o realizaci rekonstrukce celkem čtyř úseků místních komunikací v městysi, která
proběhne ještě do konce letošního roku, a kde se CSS kromě kompletní dotační přípravy, podílelo
i na úkonech spojených s vyhlášením a realizací veřejné zakázky na tyto práce.
Další projekty, kterým se napoprvé uspět nepodařilo (například velmi pěkná akce v Mezilečí – obnova
a dobudovaní spolkových prostor obce), nebo které nebylo z různých důvodů možné připravit
do loňských kol výzev (např. projekty zlepšení zásobování vodou ve Slatině nad Úpou nebo
na Hořičkách) zůstávají v „zásobníku projektů“. Tedy mezi těmi projekty, které obce mají zájem
do budoucna realizovat, a které mohou být připraveny do dalších kol výzev stejných či obdobných
dotačních titulů.

Běžící dotační projekty a administrace s nimi související
Administrace projektů bezpečnosti
Jelikož se v popisovaném období, ale i v obdobích předchozích, podařilo získat podporu pro několik
našich projektů, zajišťuje CSS pro členské obce svazku i jejich administraci. V tomto období (březensrpen 2019) tak ve spolupráci obcí a CSS byly (či nadále jsou) administrovány zejména projekty
podpořené MAS:
➢

Obec Zábrodí – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Zábrodí – chodník v Zábrodí, Horních
Rybníkách

➢

Městys Žernov – Zvýšení bezpečnosti dopravy v Žernově – rekonstrukce chodníku spojujícího
náves městyse se zastávkou autobusové dopravy a rekonstrukce nástupišť autobusových
zastávek

➢

Obec Říkov – Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Říkov – chodník podél silnice III/28513

➢

Město Červený Kostelec – Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Červený Kostelec – chodník
podél silnice III/3039

➢

Město Česká Skalice – Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – trasa G1, Ratibořice (zde
je role CSS více konzultační)

➢

Město Česká Skalice – Zvýšení bezpečnosti dopravy v České Skalici – ulice Lidická (zde je role
CSS více konzultační)

Kromě nich stále běží projekt přípravy nové Územně plánovací dokumentace ve Slatině nad Úpou
(Ministerstvo pro místní rozvoj), stejně tak se již rozběhly první činnosti administrace obou výše
zmíněných projektů městyse Žernov podpořených z Ministerstva pro místní rozvoj
a Královéhradeckého kraje.
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Aktuální či plánované výzvy
1. Krajské dotační tituly
Jedinou aktuálně běžící výzvou je titul na podporu hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví.
Výzva končí 31. 10. 2019 a jejím prostřednictvím je možné žádat na neinvestiční podporu těžby dřeva
a na výstavbu oplocenek v místech vytěžených napadených lesních porostů.
Ostatní krajské dotační tituly byly ukončeny a aktuálně neběží. Jejich nové spuštění se předpokládá
zase na podzim letošního roku. To by se měly rozběhnout všechny známé a obcemi svazku hojně
využívané tituly, zejména v oblasti regionálního rozvoje, obnovy venkova, případně dalších.
2. Národní dotační tituly
Národní dotační tituly budou ve druhém pololetí a zejména v období zhruba říjen–listopad bohaté
na výzvy.
Aktuálně otevřené výzvy Národního programu životní prostředí nejsou tematicky či územně příliš
zaměřeny na obce našeho svazku. Nicméně od listopadu by měla být spuštěna výzva cílící na zlepšení
kvality povrchových a podzemních vod a zlepšení dodávek pitné vody. Konkrétně bude možné
realizovat projekty v oblasti kanalizace, výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
či řešení přivaděčů a rozvodné sítě pitné vody, včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpraven vody.
Projekty bude možné předkládat do konce ledna 2020.
Ministerstvo pro místní rozvoj s největší pravděpodobností otevře i letos své obvyklé dotační tituly
zaměřené na oblast bytové politiky (komunitní domy seniorů, pečovatelské a vstupní byty, bytové
domy bez bariér ad.), oblast regionálního rozvoje (podpora obnovy a rozvoje venkova – vybudování
a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti, obnova drobných sakrálních staveb v obci či obnova místních komunikací, případně
obnova sportovní infrastruktury v obcích), či odstraňování bariér v budovách obecních a městských
úřadů.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy plánuje v průběhu podzimu otevřít dotační titul
na podporu sportovní infrastruktury. Zatím není jasné, jakých subjektů se bude týkat, zda obcí, nebo
spolků (sportovních oddílů), nebo bude umožněna podpora obou těchto typů projektů dle vlastnictví.
S ohledem na fakt, že se jedná o titul využitelný potenciálně v mnoha obcích, a je potřeba jistého
stupně připravenosti (projektovou dokumentaci apod.), uvádíme zde předběžně i tuto informaci, aby
měly obce či spolky čas zvážit případnou účast ve výzvě.
3. Vybrané evropské dotační tituly
Fond mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis vyhlásil počátkem letošního léta výzvu k předkládání mikroprojektů v rámci
prioritní osy 4 určené pro spolupráci institucí a organizací v česko-polském regionu a pro pořádání
především měkkých aktivit typu „people-to-people“. Zároveň je ve výzvě možné předkládat projektové
žádosti do prioritní osy 2 určené pro rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů a rozvoj
cestovního ruchu v česko-polském pohraničí. Takováto projektová žádost ovšem musí splňovat
podmínku příspěvku k plnění programového indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství
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se zvýšenou atraktivitou“. Tedy v rámci projektu musí dojít k bezprostřednímu zlepšení stavu
konkrétního prvku přírodního a/nebo kulturního dědictví (např. rekonstrukce kulturních památek,
sakrálních staveb apod.). Předmětem ale může být i prvek nehmotného dědictví, u kterého nemusí
dojít nutně ke zlepšení stavu, ale např. k jeho obnovení, oživení, zpropagování (např. lidová tradice).
S největší pravděpodobností se jedná o poslední výzvu Fondu mikroprojektů řešící objekty kulturního
a přírodního dědictví v tomto programovém období. Výzva bude ukončena 31. 10. 2019.

Níže uvádíme (z pohledu obcí) další významné plánované výzvy evropských titulů na nejbližší období:
Dotační
titul

Operační
program
Životní
prostředí
(OP ŽP)

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
(pozn.: přestože míra podpory je zde výrazně nižší, než bývala –
aktuálně obvykle kolem 40 %, jedná se o zajímavý zdroj na realizaci
úspor energie a svým způsobem i rekonstrukci obálek obecních
budov)
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
(výstavba a modernizace sběrných dvorů, systémy pro separaci a
oddělený sběr komunálního odpadu).
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech (revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně)

Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP)

Termín
výzvy

Rámcový předmět podpory

Aktuálně běžící výzva
končí 3.2.2020

2. 9. 2019 –
3. 2. 2020

Do 31. 10. 2019

IROP nabízí v nadcházejícím období pouze výzvu na:
- Energetické úspory v bytových domech III – možnost realizace
energeticky úsporných opatření v bytových domech
(pozn.: i přes nižší míru podpory – cca 35-40 % umožňuje výzva
podporu opatření realizace úspor energie v bytových domech, včetně
domů vlastněných obcemi, a tím i rekonstrukci jejich obálek)

02/2018 – 11/2020

4. MAS
MAS aktuálně realizuje dvě výzvy ve dvou dotačních titulech.
Výzva z IROP na podporu rozvoje cyklodopravy, v jejímž rámci bude možné realizovat:
- výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo
odděleným provozem
- výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém
prostoru silnic a místních komunikací
- vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, piktogramové koridory pro cyklisty nebo vyhrazené jízdní pruhy
pro autobusy a jízdní kola.

Ve všech případech musí realizovaná opatření sloužit k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.
Termín pro předkládání projektů je do 25. 11. 2019.
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Druhou výzvu realizuje MAS prostřednictvím OP Životní prostředí – specifický cíl 4.4 „Zlepšit kvalitu
prostředí v sídlech“. Předmětem projektů je zakládání a/nebo obnova funkčně propojených ploch
a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch), konkrétně zejména:
- zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí atd.)
a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými
založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů.

Podpora dosahuje maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Termín pro předkládání projektů je
do 30. 9. 2019.

Ke všem dotačním titulům Vám v CSS rádi zjistíme a poskytneme další informace nebo
prověříme podporovatelnost právě Vašeho záměru či pomůžeme s jeho přípravou tak, aby
se nabízené dotace dostaly v co největší míře do našeho území.

Různé
Přehled dostupných veřejných služeb v obcích Svazku obcí "ÚPA" naleznete na internetových
stránkách Svazku obcí "ÚPA". Na úvodní stránce stačí kliknout na odkaz, který je znázorněn na obrázku
níže v červeném rámečku. Kliknutím na obrázek níže budete také přesměrováni na aktualizovaný
přehled.
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Pokud budete chtít s něčím poradit či něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás.

Mgr. Karel Turek
Manažer CSS a DSO ÚPA
Tel.: 604 558 002
608 770 622
Email: turek@mikroregionupa.cz
Ing. Jiří Škoda
Specialista pro rozvoj mikroregionu
Tel.: 773 585 555
Email: skoda@mikroregionupa.cz
Mgr. Tereza Tyrychtrová
Specialista na veřejné zakázky
Tel.: 602 361 877
Email: tyrychtrova@mikroregionupa.cz
Drahomíra Burdychová
Účetnictví DSO a CSS
Tel.: 735 175 758
Simona Michelová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tel.: 730 510 371
Email: michelova@mikroregionupa.cz

Dále je nás možné kontaktovat i na adrese: podatelna@mikroregionupa.cz
Kancelář
třída T. G. Masaryka 119
552 03 Česká Skalice
(projít chodbou a po schodech do druhého patra)
Vzhledem k časté práci v terénu a mimo kancelář se může stát, že zrovna nikdo nebude v kanceláři.
Pro jistotu přítomnosti v kanceláři a pro domluvení schůzky zavolejte na tel. 604 558 002.
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