INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ CENTRA
SPOLEČNÝCH SLUŽEB SVAZKU OBCÍ ÚPA

Dostává se Vám do rukou třetí číslo informačního zpravodaje Centra společných služeb (CSS)
a Dobrovolného svazku obcí (SO) ÚPA. Školákům se pomalu chýlí prázdniny ke konci a čekají je opět
školní povinnosti.
Novinkou je zavedení tzv. povinného předškolního vzdělávání, které se týká dětí, které dosáhnou pěti
let do měsíce září v daném roce. Tyto děti mají povinnost v navazujícím školním roce do předškolního
vzdělávání nastoupit. V odůvodněných případech lze jako možnou alternativu plnění povinného
předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání.
Věřím, že i v tomto čísle naleznete informace, které pro Vás budou zajímavé. Rádi Vás uvítáme
i v kanceláři Centra společných služeb, které sídlí v budově městského úřadu v České Skalici.

Karel Turek
manažer CSS a SO ÚPA

Aktuálně z života CSS a SO ÚPA
Specialista na veřejné zakázky – posila v CSS
Od května 2017 se rozšířil tým zaměstnanců CSS o specialistku na veřejné zakázky, která má s touto
problematikou značné zkušenosti. Členské obce a organizace v mikroregionu působící se mohou
na CSS obracet o pomoc v této problematice. Vyjma pomoci s procesem zadávání veřejných zakázek
jak v režimu zákona, tak mimo něj (veřejné zakázky malého rozsahu), lze zmínit např. konzultování
veřejných zakázek či metodickou pomoc v oblasti veřejných zakázek. Obce a další subjekty se mohou
na CSS obracet i s uskutečněním poptávkového řízení a průzkumu trhu.
Kontaktní informace na specialistku na veřejné zakázky:
Mgr. Tereza Tyrychtrová
Tel.: 602 361 877
Email: tyrychtrova@mikroregionupa.cz
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Internetové stránky SO ÚPA jedou v plném provozu již půl roku, neváhejte
je navštívit!
Dozvíte se řadu zajímavých informací o členských obcích, o činnosti svazku obcí jako takového, o CSS
aj. Návštěvou budete mít také přehled o aktuálně konaných a chystaných akcích v jednotlivých obcích
mikroregionu, což může být pro Vás impulsem některou z akcí navštívit a odnést si nové zážitky.

Stále platí, že pokud budete mít nějaká doporučení či návrhy na zlepšení obsahu stránek, zašlete
je prosím na manažera CSS (turek@mikroregionupa.cz).
Obdobně jako internetové stránky svazku funguje již půl roku facebookový profil SO ÚPA. Zde
naleznete především informace o aktuálně konaných a chystaných akcích v jednotlivých obcích
mikroregionu.

Podána žádost o dotaci na projekt „Efektivní správa obcí Červenokostelecka
a Českoskalicka“
SO ÚPA v červnu 2017 podal žádost o dotaci na zmíněný projekt. Smyslem tohoto projektu je napomoci
představitelům obcí k efektivnějšímu řízení místních samospráv. Projekt řeší neexistenci strategických
podkladů pro další rozvoj obcí, tedy důležitých nástrojů pro plánování jejich rozvoje. Dále se zaměřuje
na 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.

Číslo 3

2

Pro přehled uvádíme hlavní aktivity projektu, které byly zvoleny na základě výsledků dotazníkového
šetření a řízených rozhovorů s představiteli jednotlivých obcí:
•
•
•
•
•

Zpracování Programů rozvoje obcí
Zpracování Plánů rozvoje sportu v obcích
Zpracování Strategií rozvoje zeleně v obcích
Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích
Vzdělávací aktivity pro představitele a zaměstnance obcí

Zapojení jednotlivých obcí do hlavních aktivit projektu se liší podle toho, o co měly zájem. Některá obec
měla zájem např. pouze o zpracování Programu rozvoje obce, jiná chtěla zpracovat i Plán rozvoje
sportu v obci či zapojit se do vzdělávacích aktivit apod.

Aktuální stav
Ke konci srpna 2017 splnila žádost o podporu formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Nyní
se nachází ve fázi věcného hodnocení. Výsledek by měl být znám v průběhu podzimu 2017. 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.

V září se uskuteční IV. Výbor svazku obcí SO ÚPA v tomto roce
Dovolujeme si vás informovat, že v průběhu měsíce září se uskuteční další výbor SO ÚPA, v letošním
roce již čtvrtý. Konkrétní datum a čas a místo konání nebylo ke dni vydání zpravodaje ještě potvrzeno.
Uvedené informace budou s dostatečným předstihem zveřejněny na internetových stránkách SO ÚPA
http://www.mikroregionupa.cz/.

SO ÚPA připravuje revizi svých stanov
Potřeba revize stanov SO ÚPA vyplynula z důvodu množství již existujících dodatků ke smlouvě
o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanov SO ÚPA. Impulsem bylo podání žádosti o ukončení
členství obce Brzice ve svazku. V souvislosti s tímto ukončením by musel být vytvořen další dodatek
ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a stanov SO ÚPA, který by musel být projednán
všemi zastupitelstvy členských obcí. Bezpochyby lepším řešením je provést revizi stanov a všechny
doposud vzniklé dodatky včetně zohlednění ukončení členství obce Brzice budou v návrhu nových
stanov zapracovány. Návrh nových stanov bude představitelům členských obcí představen
na zářijovém výboru svazku.

V realizaci je I. etapa projektu „Výměna akumulátorů v hlásičích varovného
systému v obcích zapojených do projektu „VSOP ÚPA““
V první polovině roku 2017 byla v obcích zapojených do projektu „VSOP ÚPA“ uskutečněna kontrola
funkčnosti prvků varovného systému. Na základě této kontroly byl zjištěn počet nefunkčních
akumulátorů, které je potřeba vyměnit. Následně bylo realizováno poptávkové řízení s výzvou k podání
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nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna akumulátorů v hlásičích varovného systému
v obcích zapojených do projektu „VSOP ÚPA““. Obdržena byla pouze jedna nabídka a vzhledem
ke skutečnosti, že nebylo z čeho vybírat, a i stanovená cena v obdržené nabídce se členům správní rady
SO ÚPA zdála vysoká, bylo odsouhlaseno zrušení výběrového řízení. Svazek bude realizaci projektu řešit
pouze vlastními silami.
CSS objednalo potřebný počet akumulátorů, které jsou uskladněny v budově Městského úřadu v České
Skalici. Zde si je představitelé dotčených obcí (pokud již tak neučinili) mohou vyzvednout.

Dotační okénko
Úspěšné dotační žádosti připravené CSS ve
samosprávami pomohou zlepšit vzhled našich obcí

spolupráci

s místními

Zpočátku letošního roku byly připraveny tři žádosti v dotačním titulu na podporu venkovské
infrastruktury Ministerstva zemědělství (program 129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků).
Výzvy se zúčastnily dvě naše obce: Hořičky (zřízení odpočinkové zóny v centru obce) a Velká Jesenice
(oprava hřbitovní zdi a jejich součástí) a město Červený Kostelec (oprava kapličky v Olešnici). I přes
relativně krátký termín se podařilo pracovníkům CSS, ve spolupráci se zmíněnými obcemi, tyto projekty
připravit a v únoru předložit.
Konec srpna pak přinesl pozitivní informace o podpoře všech tří projektů, byť oficiálně své Rozhodnutí
o poskytnutí dotace obdržela pouze obec Hořičky, zatímco u dvou zbylých projektů se Rozhodnutí
připravuje.
Podpora všech tří připravených a předložených projektů je velkým úspěchem a dalším nepochybným
dokladem o smysluplnosti projektu CSS a jeho přínosu pro členské obce svazku.

Vypracování žádosti o investiční dotaci na podporu sportovní infrastruktury
v Červeném Kostelci
Dne 30. 6. 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy novou výzvu na podporu
sportovní infrastruktury. Jednalo se v podstatě o náhradu za již dříve proběhlou a později zrušenou
výzvu, jejímž prostřednictvím mohly obce či sportovní oddíly žádat dotace na rozvoj zázemí
pro sportovní činnost.
Město Červený Kostelec oslovilo CSS k vypracování žádosti podle nových pravidel, které ministerstvo
připravilo zejména v reakci na problémy, které tento program provázely z minulosti. Nově nastavený
systém tak zdá se získal na transparentnosti, na druhou stranu se v důsledku těchto změn podmínek
a nastavení výzvy musely zásadně měnit a dopracovat i již dříve předložené žádosti. A to vše v době
letních dovolených a ve velmi krátkém termínu přibližně jednoho a půl měsíce.
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Přesto se díky spolupráci města Červený Kostelec, jeho vedení i odborných pracovníků, a Centra
společných služeb, podařilo připravit a odevzdat projekt na vybudování zázemí volejbalového areálu
ve výši cca 3,5 mil. Kč, s požadovanou dotací cca 2,1 mil. Kč. Nyní tedy budeme v čekávání, jak projekt
uspěje v neobvykle striktních podmínkách (např. nemožnost doplnění projektu v rámci kontroly
a hodnocení) i enormní konkurenci, kdy převis požadovaných prostředků nad alokací výzvy bývá
u tohoto programu mnohanásobný.

Informační semináře - dotace
OP Zaměstnanost (OP Z)
Kromě řady specializovaných seminářů na jednotlivé výzvy, jež pořádá tradičně řídící orgán
OP Zaměstnanost, a které jsou určeny úspěšným žadatelům z již proběhlých výzev, pořádá
OP Z v nadcházejícím období také semináře k připravovaným, či již otevřeným výzvám, konkrétně
v těchto tématech:
-

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování
(akce se koná 5. 9. 2017 v Praze)

-

Podpora sociálního podnikání (7. 9. 2017, Hradec Králové)

Konzultační dny OP Zaměstnanost v krajských městech – od října 2017 budou probíhat konzultační
dny OP Zaměstnanost v krajských městech, vč. Hradce Králové. Konzultace budou určeny zájemcům
o dotaci z OP Z. Cílem je poskytnout zájemcům informace o plánovaných či vyhlášených výzvách,
případně individuálně konzultovat projektové možnosti, záměry či nápady, a to v rámci osobního
jednání, bez nutnosti kvůli informacím cestovat. Podrobné informace, včetně postupu přihlašování,
budou zveřejněny začátkem září. Více informací a formuláře k přihlášení na www.esfcr.cz/akceridiciho-organu-opz

OP Přeshraniční spolupráce (Interreg V-A Česká republika – Polsko)
Konzultace a semináře jsou v nadcházejícím období také v plánu v oblasti přeshraniční spolupráce,
a to jak pro tzv. Velké projekty, předkládané přímo do výzev Programu, tak i mikroprojekty realizované
prostřednictvím Fondu mikroprojektů, administrovaného v naší lokalitě Euroregionem Glacensis.
Velké projekty či projektové záměry je možné řešit v rámci Konzultačních dní na Společném
sekretariátu programu, jež se konají v jeho olomouckém sídle každou první středu v měsíci. Během
konzultací je možné projednat projektový záměr, projektovou žádost i přílohy nebo si nechat vysvětlit
veškeré další otázky související s realizací projektů v každé fázi jeho přípravy a realizace.
Pro žadatele a příjemce v oblasti mikroprojektů má semináře připraven i Euroregion Glacensis,
konkrétně:
-
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dokladování, kontroly mikroprojektu (kontrola na místě, kontrola vyúčtování, udržitelnost) ad.
Akce proběhne dne 7. 9. 2017 od 9:30 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.
-

Školení pro žadatele, kteří plánují předložit projektovou žádost do 4. kola výzvy FMP.
Na programu jsou témata jako: pravidla a podmínky FMP, podporované aktivity, způsobilost
výdajů, rozpočet, elektronický systém pro podávání žádosti MS2014+, zpracování
a předkládání žádostí ad. Akce proběhne dne 19. 9. 2017 od 9:30 taktéž na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje.

Program rozvoje venkova (PRV)
S ohledem na připravované 5. kolo náboru prostředků pořádá Ministerstvo zemědělství seminář
s názvem "5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014–2020", který se bude konat v Praze
dne 12. 9. 2017, případně v Olomouci dne 7. 9. 2017, vždy od 10 hodin (témata 5. kola viz níže).

Veletrh dotačních příležitostí
Dne 4. října 2017 od 9 hodin proběhne na Krajském úřadě v Hradci Králové tzv. „Veletrh dotačních
příležitostí“ pořádaný ve spolupráci Královéhradeckého kraje a Agentury pro podnikání a inovace,
na němž mají zájemci příležitost konzultovat své záměry či načerpat informace o dotačních titulech
z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Seminář je zaměřen
zejména na dotační příležitosti v oblasti podnikání, ale nejen na ně. Na veletrhu budou přítomni
zástupci organizací administrujících jednotlivé dotační tituly a je tak možné konzultovat konkrétně tyto:
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Integrovaný regionální operační program
(IROP), OP Zaměstnanost (OP Z), OP Životní prostředí (OP ŽP), krajské programy, Program rozvoje
venkova (PRV), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti, národní dotace Ministerstva průmyslu
a obchodu, programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad. Více na www.crr.cz/cs/crr/
novinky?id=4693.

Příprava dalších dotačních akcí
Jak bylo již avizováno v předchozím vydání Zpravodaje, je třeba se včas připravit na příjem dotačních
projektů, zejména v národních a krajských titulech, majících sběr žádostí každoročně na přelomu roku
(přibližně v období listopadu daného roku až ledna či února roku následujícího).
Vzhledem k tomu, že mnohé pro obce atraktivní tituly vyžadují kromě jiného pokročilou stavební
připravenost, je nezbytné již nyní podnikat kroky k jejímu zajištění ke konci roku a tím možnosti ucházet
se o podporu na zamýšlenou akci.
Centrum společných služeb je zde nejen pro starosty měst a obcí z území Mikroregionu Úpa, ale
i pro další subjekty z území, mající potřebu získání informací o podmínkách a možnostech dotačních
titulů či poskytnutí nezbytné podpory pří přípravě jejich projektů.
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Aktuální či plánované výzvy
Nadcházející měsíce konce letošního roku budou tradičně bohaté na národní a regionální výzvy
dotačních programů, ale i na evropské dotační tituly. Níže proto uvádíme základní strukturovaný
přehled běžících či plánovaných výzev, zejména takových, u nichž předpokládáme zájem našich
členských obcí.
1. Krajské dotační tituly
Z krajských dotačních titulů jsou aktuálně otevřeny pouze tzv. Dotace na individuální účel. Jejich
prostřednictvím je, nad rámec běžných dotačních programů kraje, možné žádat o poskytnutí dotace
na účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci. Podporu je možné poskytnout zpravidla jen
v tom případě, že na účel, na který je dotace požadována, není možné žádat v řádném dotačním
programu Královéhradeckého kraje. Podporu je takto možné poskytnout zejména na veřejně
prospěšné projekty s mimořádným přínosem pro kraj. Výzva končí posledním dnem letošního roku.
Všechny ostatní krajské dotační tituly, v oblastech jako je: regionální rozvoj, vzdělávání, volnočasové
aktivity, sport či obnova venkova a další, budou vyhlašovány v nadcházejícím období posledního
čtvrtletí letošního, resp. prvního čtvrtletí příštího roku a CSS bude starosty o těchto výzvách
informovat.
2. Národní dotační tituly
Aktuálně otevřené výzvy Národního programu Životního prostředí nejsou tematicky či územně příliš
zaměřeny na obce našeho mikroregionu, přesto pro zájemce uvádíme odkaz na ně:
www.sfzp.cz/sekce/801/aktualni-vyzvy/. Dle aktuálního harmonogramu se však ještě ve 3. čtvrtletí
tohoto roku předpokládá zveřejnění dvou potenciálně atraktivních výzev, a to na úpravy školních
zahrad (ZŠ, MŠ) vč. lesních školek a na podporu sídelní zeleně.
Státní fond dopravní infrastruktury bude s největší pravděpodobností opět otevírat každoroční výzvy
zaměřené na cyklodopravu a bezpečnost dopravy (chodníky, bezpečnostní opatření v obcích apod.).
Zde je třeba se kromě jiného včas přihlásit na konzultace, jejichž termíny Fond vypisuje zpravidla
v polovině září a které jsou zásadní pro kvalitní přípravu žádosti. Vlastní výzvy se pak obvykle uzavírají
na přelomu roku. Přesné podmínky budou známy po zveřejnění výzev, pravděpodobně v průběhu září.
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
o obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
o 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 malých obcích)
o odstraňování bariér v budovách obecních a městských úřadů

I pro dotační tituly MMR platí, že podmínky budou zveřejněny zhruba v září/říjnu s tím, že příjem
žádostí bude s největší pravděpodobností probíhat do přelomu roku 2017 a 2018.
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3. Vybrané evropské dotační tituly
Evropské dotace, na rozdíl od národních a krajských, nefungují na principu ročních rozpočtů, a tedy
i ročních cyklů výzev. Je jich tedy opět celá řada ať již přímo vyhlášených nebo připravovaných
na nejbližší období.
Dotační titul

Program
rozvoje
venkova
(PRV 20142020)

OP Životní
prostředí
(OP ŽP)

Rámcový předmět podpory
Aktuálně budou vyhlášena tato témata (s ohledem na
zemědělské podnikatele, jako potenciální cílovou skupinu a
zájemce o služby CSS, jsou kromě témat atraktivních pro
obce ponechány i tituly určené právě zemědělcům):
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a
technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich
uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném
zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v
průmyslových procesech
Aktuálně podporuje OP ŽP záměry v těchto oblastech, u nichž
lze předpokládat zájem obcí:
3.2. Zvýšení podílu materiálového a energetického využití
odpadů
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 Posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce
znehodnocených ekosystémů v sídlech (zeleň, posílení
biodiverzity)
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit
využití obnovitelných zdrojů energie
Vedle toho OP ŽP plánuje na zbytek roku 2017 výzvy v dalších
prioritních osách a jejich jednotlivých tématech. Stejně tak je
již zveřejněn aktuální střednědobý výhled výzev na rok 2018.
Bližší informace, včetně upřesnění podporovaných aktivit,
alokací a termínů Vám poskytne Specialista pro rozvoj
mikroregionu CSS (Ing. Škoda, viz níže).

Číslo 3

Termín (ukončení)
výzvy

10. - 30. říjen 2017

01. 12. 2017
15. 09. 2017
15. 09. 2017
29. 09. 2017

průběžně po
zbytek roku 2017,
resp. i 2018, dle
konkrétní výzvy
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Integrovaný
regionální
operační
program
(IROP)

IROP nabídne v nadcházejícím období tyto výzvy:
- Sociální bydlení (výstavba a úprava bytů pro sociální
bydlení)
- Polyfunkční komunitní centra – obdoba dříve vyhlášených
komunitních center
- Energetické úspory v bytových domech – možnost realizace
energeticky úsporných opatření v bytových domech

Z chystaných či již běžících výzev OP Z Ministerstva práce a
sociálních věcí upozorňujeme na výzvy, v nichž se
OP
předpokládá účast obcí, případně NNO, jako jsou:
Zaměstnanost
- Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních
(OP Z)
škol v době mimo školní vyučování
- Podpora sociálního podnikání

listopad 2017 duben 2018
květen – listopad
2017
leden - listopad
2018

29. 9. 2017
30. 11. 2018

Ke všem dotačním titulům Vám v CSS rádi zjistíme a poskytneme další
informace nebo prověříme podporovatelnost právě Vašeho záměru.

Různé
Pokud budete chtít s něčím poradit či něco konzultovat, neváhejte se na nás obrátit.

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

Číslo 3
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Drahomíra Burdychová
Specialista pro rozvoj mikroregionu, účetnictví DSO a CSS
Tel.: 735 175 758

Dále je nás možné kontaktovat i na adrese: podatelna@mikroregionupa.cz
Kancelář
třída T. G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice
vchod A, 2. patro (po schodech úplně nahoru)
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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