Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

TISKOVÁ ZPRÁVA
Blatsko a Chelčicko-Lhenicko se celé letošní jaro učilo
- aneb evropský projekt Vzdělávání v regionu Místní akční skupiny
Rozkvět zahrady jižních Čech

„Venkov a jeho rozvoj“ – tolik skloňované a žhavé téma současnosti!
Ministerstvo zemědělství podporuje evropským Programem rozvoje venkova
především obce do 500 obyvatel, neziskový sektor, drobné podnikatele, zemědělské
subjekty … a v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace získalo finanční
podporu také naše občanské sdružení Rozkvět zahrady jižních Čech – místní
akční skupina (dále jen MAS), rozprostírající se na území mikroregionů Blata a
Chelčicko-Lhenicko ( rozloha: 266,24 km2, cca 12 tisíc obyvatel)
 O co v tomto projektu Vzdělávání na území MAS šlo, pro koho byl určen?
Po dobu skoro třech měsíců jste se mohli setkávat s týmem místní akční
skupiny a externími školiteli, a to jak na území svazku obcí Blat, tak na území
Chelčicko–Lhenického mikroregionu při mnohých akcích v rámci tohoto
projektu. Proběhlo šest pracovních celoodpoledních seminářů (v Chelčicích, ve
Lhenicích, na Sedlci, v Čejkovicích, v Dívčicích a v Olešníku), čtyři praktická školení
v počítačových učebnách (ZŠ ve Zlivi a ve Lhenicích) zaměřená na tématiku přípravy
žádostí do Programu rozvoje venkova, Osa III., jeden celodenní workshop rozdělený
pro tři cílové skupiny účastníků – pro zástupce obcí a měst území MAS Rozkvět
zahrady jižních Čech a svazky obcí, dále pro zástupce veřejného sektoru, kteří
pracují s dotacemi (administrátoři projektů, účetní apod.), a pro neziskový sektor
působící na území MAS, který pracuje a počítá ve své činnosti s dotačními zdroji.
Závěrečnou tečkou v tomto projektu Vzdělávání byla zajímavá dvoudenní exkurze na
území MAS Pošumaví, kam jsme se vypravili pro inspiraci s realizací projektů pro
rozvoj venkova, podnikání a ukázek konkrétních zkušeností (včetně setkání s jejich
řešiteli) jak v malých, tak i středně velkých obcích oblasti střední Šumavy.
Všemi částmi projektu Vzdělávání v regionu MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech prošlo cca 160 účastníků. Převážná část jejich zájmu byla zaměřena na
informace v oblasti fyzických a právnických osob, které mají zájem zahájit nebo
rozšířit své podnikání, případně jiné působení na venkově, v rámci aktivit
podporovaných převážně v Ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností
nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního
ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a také ochrany a
rozvoje kulturního dědictví venkova). Účastníci nehradili žádné poplatky spojené s
účastí na vzdělávacích akcích, každý účastník dostal tištěné i elektronické studijní
materiály a po absolvování projektu Vzdělávání účastníci obdrželi osvědčení o
vzdělávací akci.
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 Proč jsme jako místní akční skupina projekt Vzdělávání realizovali?
Při vytváření Strategického plánu občanského sdružení Rozkvět zahrady
jižních Čech vycházela místní akční skupina ze základního charakteru regionu,
který je ryze venkovský, 16 obcí obou mikroregionů má celkem 56 místních částí,
více než polovina obcí má méně než 500 obyvatel, 95% území tvoří obce s méně
než 2.000 obyvateli a žije zde 70 % obyvatel. Jediným sídlem s počtem obyvatel nad
2.000 je město Zliv.
Jako základní problémy regionu infrastrukturního charakteru, které jsme
analyzovali a které bychom mohli řešit díky Programu rozvoje venkova, spočívají v
zanedbanosti infrastruktury v důsledku nedostatku finančních zdrojů, omezený počet
kapacit zaměstnávání v místě a nedostatek infrastrukturního zázemí pro volnočasové
aktivity obyvatel. Za prioritní řešitele, řady těchto problémů, považujeme obce, dále
pak podnikatele v zemědělství a ve službách, omezeně pak nestátní neziskové
organizace (tyto je potřeba ale vnímat jako velmi důležitý „spojovací“ prvek v
regionu!). Proto jsme právě tyto cílové skupiny v projektu Vzdělávání oslovili,
jelikož víme, že tento negativní stav se obce regionu MAS pokoušejí změnit
systematickým vyhledáváním dotačních zdrojů, od krajské úrovně počínaje, přes
národní dotace ke strukturálním fondům či FM EHP. Jelikož běžné rozpočty menších
obcí neumožňují výraznější rozvoj a rozsáhlejší investice, má každá obec regionu
MAS také připraven vlastní plán obnovy a „v zásobníku“ řadu projektů v různé fázi
rozpracovanosti - od námětu a dobré myšlenky, až po projekt a stavební povolení.
Prioritou naší místní skupiny je všestranně podporovat obce, svazky
obcí a také soukromé podnikatele, firmy, spolky a další neziskové organizace v
této činnosti.
Z tohoto důvodu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech připravila projekt
Vzdělávání v rámci přípravy projektů do Osy III. Programu rozvoje venkova
(PRV) pro jarní období roku 2008 tak, aby byly žadatelé připraveni podávat své
žádosti již v „červnovém“ a „říjnovém“ kole výzvy PRV pro rok 2008.
Významnou příležitostí pro region je využití strukturálních fondů EU pro
celkové zlepšení kvality života v obcích a rozvoj malého a středního podnikání jako
elementárního prvku zaměstnanosti. Vnitřní potenciál regionu – lidské zdroje,
zásoba projektových záměrů ve vysokém stádiu připravenosti k realizaci i kapitálová
připravenost na spolufinancování rozvojových záměrů – je natolik velký, že
předpokládanou změnu můžeme označit za skokovou. Toto byl také jeden z
výchozích předpokladů, proč se MAS Rozkvět zahrady jižních Čech rozhodla
zrealizovat intenzivní a časově velmi náročný projekt Vzdělávání na území
celého občanského sdružení.
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 Jak bychom měli zhodnotit přínosy projektu Vzdělávání pro region
místní akční skupinou Rozkvět zahrady jižních Čech?
Je na jednotlivých účastnících a jejich organizacích, jak v nejbližší budoucnosti
využijí získané informace pro další rozvoj.
V rámci jednotlivých seminářů, počítačových školení i workshopů byla opakovaně
otevírána otázka spolufinancování projektů a také otázka jejich předfinancování jako
podmínka Programu rozvoje venkova. Byly již konzultovány konkrétní záměry
účastníků, kurzy na PC byly zaměřeny na konkrétní praktickou přípravu projektových
žádostí či na zpracování již realizační části úspěšných projektů z Programu rozvoje
venkova.
Častá zaměření dotazů na seminářích logicky vyplývala ze společného zájmu
podnikatelů na území MAS Rozkvět zahrady jižních Čech – zejména k využití
přírodních zdrojů a kulturních tradic v obcích na Chelčicko-Lhenicku i na Blatsku – a
to na rozvoj místní typické zemědělské produkce. Další častou cílovou skupinou
dotazovaných byli členové neziskových organizací zajímající se o dotační možnosti
pro svá sdružení, organizace, kluby, spolky apod. Další početnou skupinou v projektu
Vzdělávání byli drobní podnikatelé, kteří hledali možnosti podání žádostí pro zvýšení
prosperity svých firem. Velkým povzbuzením pro potencionální žadatele byli také
ukázky úspěšných, již podpořených projektů v Programu rozvoji venkova, a to
především z našeho regionu.
Pozitivní zpětnou vazbou byl pro náš realizační tým kladný ohlas na časové
rozvržení jednotlivých seminářů - všechny semináře i PC školení začínaly od 16
hodin, lidé si nemuseli na školení brát dovolenou nebo se uvolňovat ze zaměstnání.
Každý účastník mohl navštívit libovolný počet seminářů a vybrat si místo konání či
termíny jednotlivých seminářů. Toto vše mělo pozitivní dopad na množství
proškolených zájemců o Program rozvoje venkova, akce nemusely být odkládány pro
nezájem a neúčast.

 V čem byla pro naši MAS Rozkvět zahrady jižních Čech přínosem
exkurze do MAS Pošumaví?
Ve dnech 13. a 14. května 2008 proběhla v rámci projektu Vzdělávání
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech exkurze „ DOBRÁ PRAXE “ na území Místní
akční skupiny Pošumaví.
Zajímali jsme se o realizaci projektů financovaných z evropských fondů i
z národních prostředků, například z Programu rozvoje venkova nebo Leader,
v jednotlivých obcích a městech střední Šumavy (území MAS Pošumaví) a také o
využití metody Leader na tomto území, jako významné příležitosti pro rozvoj českého
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venkova - především šíření myšlenky souladu člověka s životem na venkově, v rámci
principu udržitelnosti a spolupráce na místní úrovni.

Zajímalo nás uvádění nových myšlenek a pracovních metod do života na
venkově skrze konkrétní realizace projektů . Součástí prezentace byly také konkrétní
příklady využití přeshraniční spolupráce, včetně využití programu Intereg .
První den jsme navštívili obec Chanovice, kde nám pan starosta Petr
Klásek prezentoval zajímavé zrealizované projekty komunální, podnikatelské i
neziskové sféry, finančně podpořené při realizaci z nejrůznějších veřejných programů
(dotací). Velice zajímavou zkušeností bylo multifunkční centrum pro společenský i
kulturní život v obci a celém regionu. Je vybudované z původní tvrze ze 14. stol.,
která byla v 18.stol. přestavěna na barokní zámek. V současné době je celý zámecký
areál v majetku obce, která zrekonstruovala zámeckou budovu, hospodářský dvůr i
anglický park pro účely expozice lidových řemesel Pošumaví a expozice Nositelů
tradice lidových řemesel. Centrum je využíváno pro kulturní a společenské akce
(výstavy, koncerty, rukodělné semináře, naučné pracovní pobyty apod.), součástí
zámku je také základní devítiletá škola či regionální muzeum, areál tedy žije 7 dní
v týdnu po celý rok… . V Chanovicích dále najdeme velice zajímavý areál skanzenu
lidové architektury Šumavy a Pošumaví (záchranná expozice lidových staveb,
především ze dřeva – objekty jsou na místo postupně sváženy a renovovány do
původního stavu). Velmi zajímavou aktivitou místního Občanského sdružení pro
venkov na pomezí Západních a Jižních Čech je snaha o realizaci rozhledny na
vrcholu kopce Chlumu nad Chanovicemi.
Z podnikatelské sféry byl prezentován projekt v oboru cestovní ruch
(malokapacitní ubytovací zařízení, finančně podpořeno z Leader) a spolupráce
(soužití) obce s velkou firmou na zpracování dřeva a dřevovýrobu.
Chanovice bychom doporučili k návštěvě všem, je co vidět a o čem přemýšlet.
A je to za humny….
V odpoledních hodinách jsme navštívili město Švihov (v okrese Klatovy),
kde se nám ochotně věnoval pan starosta a předseda MAS Pošumaví pan PaedDr.
Václav Petrus. Společně jsme navštívili areál vodního hradu Švihov a navazující
zrealizovaný, velmi nákladný a rozsáhlý, projekt s protipovodňovými opatřeními, dále
proběhla prezentace projektu revitalizace veřejných prostranství v centrální části
města a navštívili jsme soukromou sklářskou huť Anna.
Navečer jsme se přemístili do Eurocampu v Běšinách, kde jsme se setkali
s partnery naší místní akční skupiny Rozkvět zahrady jižních Čech z LAG
Deggendorf – s manažerkou paní Michaelou Karbstein a panem Peterem Gruberem,
a zástupci MAS Pošumaví a Euroregionu Šumava .
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Druhý den dopoledne proběhl společný seminář s prezentacemi a
příspěvky - jednotlivě vystoupili s prezentacemi za MAS Pošumaví pan PaedDr.
Petrus, za LAG Deggendorf paní Karbstein a pan Gruber, za Euroregion Šumava
ing. František Vlček, pan Karásek - starosta z Červeného Poříčí, paní Tomaierová místostarostka města Klatovy, zástupce OPS Úhlava a pan ing. Leber a paní ing.
Krejčíčková z naší MAS Rozkvět zahrady jižních Čech. Součástí prezentace paní
Tomaierové byl velmi zajímavý a podnětný krátký film o rekonstrukci rozsáhlého
historického objektu na centrum pro neziskový sektor v Klatovech.
Odpoledne jsme strávili prohlídkou a praktickou prezentací místních
projektů obce Běšiny ( realizace tepelného čerpadla pro místní mateřskou školu,
realizace poutní stezky ke kostelu sv. Bartoloměje, další aktivity pro rozvoj
cestovního ruchu v oblasti) a města Hartmanice, kde nám pan starosta Jiří Jukl
představil komunální projekty realizované s pomocí veřejných prostředků ( prohlídka
přebudované centrální výtopny – využití štěpky; informačně pak např. projekt tlakové
kanalizace pro místní části obce apod) , dále jsme si prohlédli horskou synagogu,
kterou spravuje občanské sdružení Památník Hartmanice, muzeum Šimona Adlera a
kostel sv. Vintíře s jedinečným skleněným oltářem, podpořené projekty EU.
Z Hartmanic jsme po náročném dvoudenním programu odjížděli domů
naplněni přesvědčením, že nasazení a nadšení pro rozvoj venkovského života se
vyplatí. Děkujeme tímto všem, kteří nás obohatili svými iniciativami i svým
partnerským přístupem k naší místní akční skupině a věříme, že budeme moci
všem jejich pohostinnost vrátit v našem regionu místní akční skupiny Rozkvět
zahrady jižních Čech – na Blatech i na Chelčicko-Lhenicku.

Článek zpracovaly
Ing. Marta Krejčíčková a Mgr. Klára Kavanová Mušková
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