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SMO VM partnerem Sdružení podnikatelů Zlínského kraje

PODNIKATEL ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE
Jak už se stalo tradicí, tak i letos proběhlo udělování ceny „Podnikatel roku Zlínského 

kraje" za rok 2014. Letos proběhl již patnáctý ročník této tradiční a prestižní akce, která 
je vyhlašovaná Sdružením podnikatelů Zlínského kraje. Jde o ocenění úspěšných podni
katelů z řad mužů i žen, manažerů i majitelů malých, středních i velkých firem, které se 
výrazně prezentují nejen ve Zlínském kraji a České republice, ale i v zahraničí.

O udělení ocenění „Podnikatel roku Zlínského kraje" rozhoduje sedmičlenná pracov
ní komise, ustanovená předsednictvem SPZK. Ve svém rozhodování se komise řídí pravi
dly, která se od konání prvního ročníku nezměnila.

Jak tomu bylo v předešlých osmi letech, tak i letos byla cena navržena sklářským 
výtvarníkem panem Jiřím Vosmíkem a vyrobená skláři firmy GLASS ATELIER MORAVA 
s r. o. ve Vizovicích. Cena symbolizuje znalosti, zkušenosti, dovednosti a osobní vlast
nosti oceněné osobnosti.

„Jde nám o to, abychom mezi desítkami návrhů z řad podnikatelské veřejnosti vždy 
vybrali toho, kdo je nejen úspěšný ve vlastní firmě, ale projevuje se přátelsky jako pod
porovatel různých společenských, sportovních či kulturních aktivit" vysvětluje předseda 
představenstva Sdružení podnikatelů Zlínského kraje Rudolf Chmelař.

Ilustrativní foto z předávání ceny „Podnikatel roku Zlínského kraje" za rok 2011 Ing. Ladislavu Samohýlovi
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l  T ř V  r  V . ř  V* ř V  r  V , r  V IVazem ctenan, vážené čtenářky,

právě se Vám dostává do rukou druhé speciální 
vydání informačního bulletinu Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy. Aktuální číslo vychází v souvis
lostí s realizací projektu „Informační most meziobec- 
ní česko-slovenské spolupráce“. Projekt máme prak
ticky za sebou, a tak je ten správný čas zrekapitulo
vat, co všechno nám přinesl.

Na prvním místě je potřeba zmínit nové interneto
vé stránky http://most.smovm.cz. Na této adrese jsou 
všem k dispozici hlavní nástroje a výstupy projektu. 
Prostřednictvím geografického informačního systému 
máte možnost se seznámit s některými zajímavými 
údaji z obou stran hranice -  od turistických míst, rea
lizovaných projektů až po přehled nádob pro tříděný 
odpad ve Zlíně a Novom Meste nad Váhom. Na to 
navazuje také speciální aplikace pro chytré telefony 
a tablety, která je schopna uživatele navigovat k nej- 
bližšímu sběrnému místu. Z hlediska účelného naklá
dání s odpady jde o vskutku unikátní nástroj, který 
na české i slovenské straně nemá prakticky obdoby.

Velký potenciál spatřujeme v nově vytvořeném 
systému pro e-learning. V dnešní uspěchané době 
nemají starostové příliš času navštěvovat nejrůzněj
ší školení a semináře, proto jim  chceme nabídnout 
možnost sebevzdělávání z pohodlí kanceláře nebo 
domova. A zrovna pilotní kurzy pro strategické plá
nování a řešení povodňových situací jsou opravdu 
potřeba. Na internetové stránce projektu existuje také 
možnost vytvořit si elektronickou verzi strategického 
plánu. Máme ambici časem iniciovat vznik jakéhosi 
online shromaždiště těchto koncepčních dokumentů.

Byl jsem mile překvapen zájmem starostů, kteří 
měli na seminářích a konferencích možnost si výstu
py projektu vyzkoušet přímo na zapůjčených table- 
tech. Pro spoustu z nich to bylo vůbec poprvé, co se 
jim  do rukou takové zařízení dostalo. A věřím, že pro 
mnoho z nich to byl ten správný impuls k využívá
ní moderních interaktivních nástrojů při správě obcí 
a měst.

Dovolte mi Vám popřát inspirativní čtení.

Mgr. Jaroslav Šlechta,
Předseda SMO VM

Rozhledy
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To nejzajímavější z nové internetové

GIS přehledně mapuje vybrané údaje z obou stran hranice. Například přehled nádob pro tříděný odpad ve 
Zlíně a Novom Meste nad Váhom (na obrázku).

I r i m «  >iwih i »■»■> !■ ť ipmi Geografický infor-
, J " .  ■ „ ; rJ mační systém (GIS)

je informační sys
tém pro získávání, 
ukládání, analýzu 
a vizualizaci dat, 
která mají prostoro
vou informaci. Geo
grafický informační 
systém umožňuje 
vytvářet modely částí 
zemského povrchu 
pomocí dostupných 
softwarových a hard
warových prostředků. 
Takto vytvořený mo
del lze pak aplikovat

například při evidenci katastru nemovitostí, předpovídání vývoje počasí, určování záplavových zón řek, výběru 
vhodné lokace pro čistírnu odpadních vod, plánování výstavby silnic apod. V rámci projektu „Informační most 
meziobecní česko-slovenské spolupráce" byla vytvořena například aplikace pro přehled nádob na tříděný odpad 
ve Zlínském a Trenčianském kraji. GIS přehledně mapuje vybrané údaje z obou stran hranice. Na obrázku se na
chází ukázka umístění nádob na tříděný odpad ve Zlíně a v Novom Meste nad Váhom.

Zástupci samospráv i mikroregionů mají možnost vytvořit online svůj strategický plán.

S tr a te g ic k ý  p lá n

V rámci projektu 
„Informační most 
meziobecní česko- 
-slovenské spolu
práce" byl vytvořen 
na internetových 
stránkách projektu 
e-learningový kurz 
Strategické plánová
ní. Prostřednictvím 
další aplikace lze také 
vytvořit jednoduchou 
verzi strategického 
plánu obce. Další 
funkcí aplikace, která 
je úzce spojená se 
strategickým pláno

váním, je vyhledávání obcí se zpracovaným strategickým rozvojovým dokumentem. Tento dokument bude k dis
pozici v aplikaci a bude k nahlédnutí všem registrovaným uživatelům. Cílem této funkce je vyhledávání partnerů 
s podobnými strategiemi a cíli, které povede k podpoře spolupráce mezi obcemi, k předávání zkušeností s reali
zací jednotlivých aktivit nebo k vytvoření nového partnerství.

Rrvni strategický plán
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stránky projektu most.smovm.cz

Je možné se také přiučit něco nového v e-leamingu. Třeba o tom proč a jakým způsobem zpracovávat strate
gický plán.

E-learning je forma 
vzdělávání využívající 
multimediální prvky - 
prezentace a texty 
s odkazy, animované 
sekvence, video sním
ky, sdílené pracovní 
plochy, elektronické 
modely procesů, 
atd. -  v systému pro 
řízení studia. E-lear
ning na webových 
stránkách projektu 
se realizuje pro
střednictví e-lear- 
ningových kurzů.
V rámci kurzů se uži

vatel krok za krokem seznamuje s danou problematikou. Například kurz Strategické plánování umož
ňuje uživateli vytvořit zjednodušený rozvojový dokument prostřednictvím předdefinovaného for
muláře. Cílem vzdělávacího kurzu je předání důležitých informací o procesu strategického plánování.
Během tohoto kurzu dostane uživatel informace, které využije při tvorbě strategického plánu.

Uživatelé stránek mají po přihlášení možnost vzájemně sdílet velké datové soubory.

Uživatelé stránek 
mají po přihlášení 
možnost vzájemně 
sdílet velké datové 
soubory. Nově vytvo
řené uložiště dat jim 
nabízí zabezpečený 
a snadný přístup 
k informacím užiteč
ným při správě obce, 
které budou nahrá
vat sami zástupci 
samospráv z České
i Slovenské republiky.

Rozhledy
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Využití geografických informačních systému (GIS) ve veřejné správě

GIS města Uherský Brod 
jako vzor pro ostatní

V této části se bulletin zaměřuje na využití GIS 
na obecních a městských úřadech.

Geografické informační systémy se dnes stávají 
nutnou součástí řízení a rozvoje obcí, protože dáva
jí rychlou a přesnou informaci o dané lokalitě hlavně 
z hlediska správního a stavebního. Tyto systémy se po
stupně rozšiřují nejen ve velkých městech, ale směřují

běžní uživatelé a při správě GIS se úřady spoléhají 
na dodavatelské firmy. Roční objem investic do oblasti 
GIS je u malého úřadu také řádově nižší. A nejedná se
o žádnou levnou záležitost. Náklady na zavedení GIS 
se pohybují v rozmezí řádu stovek tisíc až po desítky 
miliónů. Hned na začátku by se měli představitelé obce 
zamyslet, zda jejich obec GIS vůbec potřebuje, k čemu

i do malých měst a obcí, kde nacházejí široké využi
tí v rámci obecní samosprávy. GIS je nástrojem, který 
je schopen poskytnout správné informace o území pro 
rozhodovací procesy v oblasti státní správy a samo
správy. Proto je GIS zaměřen zejména na správu ma
jetku, strategii rozvoje území, krizové řízení a životní 
prostředí či prevenci kriminality. Správa a využití GIS 
velkého úřadu, například městského 
nebo krajského magistrátu, a malé 
obce se v mnohém odlišují. Obec
ní úřad malé obce neřeší příliš čas
to problém kudy vést novou dálnici 
nebo kde povolit stavbu nového hy
permarketu. Mnohem častěji se za
bývá konkrétními praktickými pro
blémy svých občanů. A tímto smě
rem je také zaměřeno jejich využití 
GIS. Dalším významným rozdílem, 
mezi velkým a malým úřadem je 
objem finančních prostředků, které jsou na GIS vyna
kládány. Zatímco krajské úřady a městské magistráty 
mají většinou vlastní oddělení zaměstnávající kvalifiko
vané geoinformatiky, na malých úřadech pracují s GIS

jim bude sloužit a kolik uživatelů k němu bude mít pří
stup. A proč by si vlastně měla i malá obec pořizovat 
GIS? Právě obecní úřady jsou nejvděčnějšími uživate
li GIS, protože jim výrazně pomáhá řešit každodenní 
úkoly obecní samosprávy. Bez ohledu na velikost obce, 
všude se provádí údržba silnic, veřejného osvětlení 
nebo zeleně. Všude obecní úřady řeší problémy obča-

plánu, inženýrských sítí apod. Např. položit linii stav
by plánovaného plynovodu na katastrální mapu dokáže 
při shodném měřítku zobrazení na prosvětlovacím stole

6 Rozhledy
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každý. Musí se však zdůraznit, že sehnat či zhotovit 
podklady stejného měřítka není vůbec jednoduché. Ale

najít podle parcelních čísel adresy vlastníků, aby jim 
stavební úřad rozeslal oznámení o zahájení územního 
řízení, to může už vyžadovat i několik dnů mravenčí 
práce. V rozumně vybudovaném GIS tato operace za
bere několik minut. GIS proto najde uplatnění ve všech 
obcích a stále víc se prosazuje jako efektivní nástroj 
pro zlepšení každodenní komunikace úřadu s občany.

Mezi města, které se nebála investovat do poříze
ní nástroje GIS, patří město Uherský brod. Na svém

životního prostředí územně pokrývající celé ORP 
Uherský Brod. Téma životního prostředí zahrnuje ze

leň, vodu, ochranu životního pro
středí a odpadové hospodářství.

3) Územní plán -  mapový 
projekt obsahuje čistopis hlavní
ho výkresu územního plánu města 
Uherský Brod. Dále jsou zvýrazně
ny lokality s proběhlou změnou ÚP 
a jednotlivě i samy změny.

4) Turistická mapa -  tato mapa obsahuje velké 
množství užitečných informací z celého ORP Uherský 
Brod.

5) Pocitová mapa -  mapu tvoří sami občané, kte
ří při různých akcích pomocí zapichování barevných 
špendlíků do papírových map vyjadřují oblíbenost 
u konkrétních kategorií, následně jsou mapy digitalizo
vány a umístěny do mapového portálu města Uherský

GIS BROD: Volební výsledky

mapovém portále nabízí velké množství témat, díky 
kterým může uživatel získat potřebné informace. Mezi 
základní mapové služby, které město Uherský Brod 
provozuje na svých webových stránkách, patří:

1) Základní mapový projekt -  obsahující zá
kladní datové vrstvy s informacemi o Uherském Brodě 
a okolí. Najdete zde katastrální mapu, údaje z RÚIAN, 
podkladovou základní mapu a ortofoto.

2) Životní prostředí -  tematické mapy z oblasti

Brod. Mapa obsahuje několik kategorií (klid a bezpečí, 
příjemné prostředí, kultura a volný čas, dopravní pro
blémy, zanedbané prostředí, nebezpečí).

6) Volební výsledky -  jednotlivé vrstvy mapové
ho projektu obsahují výsledky voleb konaných v ORP 
Uherský Brod.

V ně ko lika mě stech a obcích funguje proces 
p ř enosu inform ací úř ad ^  obč an pom ocí in ter
aktivních m ap . Mezi hlavními tém ata interaktiv

ních map (mapy, které jsou  vy
s tavěny  na  s te jn é  p la tfo rm ě ) 
patří: územní správa (katastr ne
movitostí), turistické cíle (institu
ce, ubytování a stravování, kultura, 
firmy). Tento druh map využívá 
například MěÚ Vizovice, MěÚ 
B rum ov-B ylnice (zároveň pro 
vozuje mapu povodňového plánu 
města), OÚ Lešná.

Rozhledy
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Evropská infrastruktura 
prostorových informací.

Snaha vybudovat tzv. evrop
skou infrastrukturu prostorových 
informací, známou pod zkratkou 
INSPIRE (INfrastructure for SPa
tial InfoRmation in Europe), se 
stala iniciativou Evropské komi
se. Stejnojmenná směrnice stano
vuje obecná pravidla pro založení 
evropské infrastruktury prostoro
vých dat zejména k podpoře en
vironmentálních politik a politik, 
které životní prostředí ovlivňují. 
Hlavním cílem INSPIRE je po
skytnout větší množství kvalitních 
a standardizovaných prostorových 
informací pro vytváření a uplatňo
vání politik Společenství na všech 
úrovních členských států.

Přijetím směrnice INSPIRE
vznikl v České republice legisla
tivní rámec, který určuje povinným 
subjektům zpřístupňovat sady pro
storových dat včetně platných me- 
tadat (neboli dat o datech). Tako

vým příkladem mohou být krajské 
portály poskytující zájemcům data 
územně analytických podkladů.

Základní principy INSPIRE:

■ Vytváření a sběr dat jednou 
a spravování na takové úrovni, kde 
je jejich správa nejefektivnější.

■ Možnost bezešvě kombinovat 
prostorová data z různých zdrojů 
a sdílet je mezi mnoha uživateli 
a aplikacemi.

■ Tvorba prostorových dat 
na jedné úrovni státní správy a sdí
lena jejími dalšími úrovněmi.

■ Dostupnost prostorových dat 
za podmínek, které nebudou ome
zovat jejich rozsáhlé využití.

■ Snadnější vyhledávání dostup

ných prostorových dat, vyhodno
cení vhodnosti jejich využití pro 
daný účel a zpřístupnění informace, 
za jakých podmínek je možné tato 
data využít.

■ Směrnice o vybudování in
frastruktury prostorových dat ve 
Společenství (INSPIRE) vyšla 
25. dubna 2007 a v platnost vstou
pila 15. května 2007. Vytváří zá
klad pro koordinační mechanismus 
potřebný k fungování infrastruktu
ry na evropské úrovni.

V rámci směrnice INSPIRE 
je veřejně přístupný portál s daty 
a mapovými službami na geopor- 
tal.gov.cz , kde je možné si pro
hlédnout např. Půdní mapu České 
republiky, Geologickou mapu Čes
ké republiky, Mapu chráněných 
krajinných území, Mapu správních 
jednotek a mnoho dalších.
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Mapové portály Zlínského kraje
představuje Mgr. Irena Křeková z Oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje

Portál mapových služeb Zlín
ského kraje soustřeďuje informace 
z oblastí, které souvisí s geografic
kými informačními systémy (GIS) 
a územně vázanými informacemi. 
Nachází se zde aktuality, návody 
a postupy z oboru, metainformač- 
ní systém s údaji o datech a ma
pových službách Zlínského kraje 
a následující mapové aplikace (on
line mapy).

■ Katastrální mapa podrobně
■ Brownfieldy Zlínského kraje
■ Plán rozvoje vodovodů a ka

nalizací
■ Zásady územního rozvoje 

Zlínského kraje
■ Ortofotomapy Zlínského kraje
■ Záplavová území
■ Protipovodňová opatření
■ Otevřené brány -  novinka

V mapových aplikacích si uživa
telé mohou prohlédnout např. kata
strální mapu nebo porovnat ortofo- 
tomapy z různých časových období 
a využít nástroj jako je např. zobra
zení souřadnic XY, připojené mapo
vé služby, export mapy a další.

Portál mapových služeb obsahu
je také rozcestník s odkazy na další 
mapové portály: Jednotná digitální 
technická mapa ZK (JDTM ZK) 
a Jednotné územně analytické pod
klady a územní plány ZK (JUAP 
ZK), které jsou představovány níže.

Jednotná správa, aktualizace, 
tvorba a vzájemné sdílení technic
kých map je hlavním cílem pro
jektu Jednotná digitální technická 
mapa ZK, který úspěšně funguje již 
od roku 2003. Na projektu spolu
pracuje Zlínský kraj, obce Zlínské
ho kraje a správci inženýrských sítí, 
kteří působí na území Zlínského

kraje. Princip projektu spočívá 
ve využití již naměřených dat při 
nových měřeních a navrácení ak
tualizovaných měření zpět do dato
vého skladu. Dodržováním tohoto 
cyklu pak trvale zajišťuje aktuální 
stav digitální technické mapy jed
notlivých obcí Zlínského kraje.

Portál JUAP ZK je zaměřen 
na územní plánování. Obce s roz
šířenou působností zde jednotně 
vytvářejí a udržují územně analy
tické podklady (ÚAP), které jsou 
podkladem pro tvorbu územních 
plánů (ÚP). ÚAP i ÚP je možné si 
prohlédnout a získat informace po
mocí tzv. georeportů, např. vyhle
dání jevů ÚAP a ÚP na konkrétní 
parcele nebo si zobrazit regulativ 
plochy ÚP (přípustné a nepřípustné 
využití) a mnohé další. V prostředí 
portálu JUAP jsou také k dispozici 
popisy řešení, použité modely zpra
cování, seznamy a statistiky k jed
notlivým sledovaným jevům a od
kazy na datovou základnu územně 
analytických podkladů a rozbory 
udržitelného rozvoje území obcí 
s rozšířenou působností a kraje.

Základní podkladová vrstva pro 
územní plánování a většinu agend 
ve státní správě i samosprávě je 
katastrální mapa. V dnešní době je 
možné si katastrální mapu prohlížet 
v aplikacích ČUZK např. v aplikaci 
„Nahlížení do KN“ Existuje také

několik zdroj ů, kde je možné získat 
zdarma i data katastrální mapy:

■ E-shop Geoportálu ČÚZK -  
zde je možné zdarma získat vek
torovou katastrální mapu v území, 
kde je platná digitální katastrál
ní mapa (DKM) nebo katastrální 
mapa digitalizovaná podle nového 
předpisu (KMD) ve formátech .dgn 
nebo .dxf.

■ Katastrální mapa ve výměn
ných formátech katastru -  na in
ternetových stránkách ČÚZK jsou 
v pravidelných intervalech zve
řejňovány soubory VFK či VKM 
s úplným obsahem katastrální 
mapy po jednotlivých katastrálních 
územích.

■ Veřejný dálkový přístup k da
tům RÚIAN (Registr územní iden
tifikace, adres a nemovitostí) -  ob
sah RÚIAN není totožný s obsa
hem katastrální mapy, v RÚIAN 
nalezneme parcely, katastrální úze
mí a definiční body parcel, chy
bí zde např. vnitřní kresba parcel, 
místní názvy, značky budov apod. 
Na druhou stranu obsahuje RÚIAN 
jiné prvky územní identifikace, 
které mohou být dalším zdrojem 
informací. Data jsou poskytová
na ve výměnném formátu RÚIAN 
(VFR). Aktualizace údajů RÚIAN 
probíhá on-line, editoři (zapisova
telé) jsou obce a starostové.

Ukázka mapy z http://vms4.kr-zlinsky.cz/
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Konference:

Zástupci obcí zjistili, jak využívat 
potenciál informačních technologií

Dne 19. 5. 2015 proběhla ve 
zlínském Hotelu Moskva konferen
ce, která představila výstupy pro
jektu „Informační most meziobecní 
česko-slovenské spolupráce“. Sta
tutární zástupci obcí si kromě obec
ných informací o projektu také po
slechli, jaké jsou možnosti využití 
nové aplikace pro sběrná místa, in
ternetového nástroje pro strategické 
plánování a e-learningu.

Během prezentace dostali všich
ni možnost si aplikace otestovat 
přímo na místě pod dohledem lek
tora. Pro spoustu starostů to bylo 
vůbec poprvé, kdy použili podobné 
zařízení jako tablet. A neskrývali 
příjemné překvapení nad tím, jak 
užitečnou pomůckou při řízení sa
mosprávy může takový tablet být.
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Předseda SMO VM a záro
veň starosta obce Košíky Jaroslav 
Šlechta si přínosy celého projektu 
jen pochvaluje. „Při řízení obce ne
máte čas sledovat všechny moder
ní trendy a hlavně je dnešní doba 
strašně hektická a přesycená infor
macemi. Náš projekt má zejména 
starostům pomoct se v této digitální 
době správně orientovat a rozho
dovat. Zrovna aplikace pro chytré 
telefony a tablety je úžasná ukáz
ka, jak motivovat i mladší genera
ci k tomu, aby se starala o životní 
prostředí ve svém okolí.“

Kromě nově nabytých prak
tických dovedností si posluchači 
odnesli také informace o geogra
fických informačních systémech 
ve veřejné správě a viděli ukázky 
využití GIS při správě konkrétních 
obcí. Odpolední blok pak navázal 
na možnosti meziobecní spolu
práce a přiblížil operační program 
přeshraniční spolupráce. Podobně 
zaměřená konference proběhla také 
28. 5. v Trenčíne na Slovensku.

Konferenci v rámci projektu 
doplnily také workshopy pořádané 
v užším kruhu posluchačů, kde byl 
kladen ještě větší důraz na prohlou
bení práce s tabletem.

Rozhledy
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Operační program přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika - Česká 
republika nově jako Interreg VA SR-ČR

Cielom Programu Interreg VA SR-ČR je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť 
spoločné výzvy pohraničných regiónov, so zameraním na nasledujúce oblasti:

• podpora investícií podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojení a súčinnosti medzi pod- 
nikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím;

• investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školenia za účelom získavania zručností a celoži- 
votného vzdelávania, a to vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, odbornej 
prípravy a školenie;

• zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a obnova bio- 
diverzity, ochrana a obnova pody a propagácia ekosystémových služieb vrátane NATURA 2000 a ekolo- 
gickej infraštruktúry;

• podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Regióny česko-slovenského pohraničia na ktoré Interreg VA SR-ČR cielia: Jihomoravský, Zlínský 
a Moravskoslezský kraj v rámci ČR, Trnavský, Trenčianský a Žilinský kraj v rámci SR.

Program je financovaný z EFRD (Európsky fond regionálneho rozvoja) a pre obdobie 2014 -  2020 je pre 
neho alokované 106,05 mil. Eur. Jeho riadenie spadá do kompetencií Ministerstva pre miestny rozvoj ČR.

PRIORITNÁ OS 1 -  Využívanie inovačného potenciálu (16,9 mil. €)

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.
Investovanie do vzdelania, ško

lení a odbornej prípravy, ako aj 
zručností a celoživotného vzde- 
lávania prostredníctvom prípravy 
a vykonávania spoločných vzde- 
lávacích, odborných vzdelávacích 
a školiacich programov.

Příklady aktivit:
■ Tvorba a zavádzanie nových 

a inovovaných spoločných vzde- 
lávacích programov pre základné, 
stredné a vysoké školy.

■ Príprava a realizácia spoloč- 
ných vedecko-výskumných činnos
tí s priamou vazbou na zvýšenie 
kvality obsahu vzdelávania a vzde- 
lávacieho procesu.

■ Podpora výmenných pobytov 
a stáží pre pedagogický personál, 
žiakov a študentov.

■ Podpora talentovaných žiakov 
na základných a stredných školách.

■ Podpora vytvárania stratégií, 
partnerstiev a regionálnych „pak- 
tov“ pre rozvoj 1’udských zdrojov.

■ A ďalšie.

Typ prijímatePov:
■ školy/vzdelávacie inštitúcie
■ komory a záujmové združenia 

právnických osob
■ mimovládne (neštátne) nezis

kové organizácie
■ štát a jeho organizačné zložky
■ územná samospráva a jej or

ganizačné zložky
■ organizácie zriaďované štá- 

tom, krajom, obcou, mestskou čas- 
ťou a združením obcí

■ Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZÚS)

■ podnikatelské subjekty (za- 
mestnávatelia)

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.
Podpora investovania podnikov 

do výskumu a inovácie a vytvára- 
nia prepojení a synergií medzi pod- 
nikmi, centrami výskumu a vývoja 
a vysokoškolským vzdelávacím 
prostredím.

Příklady aktivit:
■ Prepájanie a podpora cezhra- 

ničnej spolupráce medzi subjektmi 
výskumu, vývoja a inovácií a pod
nikatel skou sférou (malé a stredné 
podniky), vrátane realizácie vý
menných pobytov vedeckých pra- 
covníkov a doktorandov.

■ Vytváranie cezhraničných ino- 
vačných platforiem (sietí, klastrov), 
ktorých primárnym účelom je posi-
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lnenie využívania poznatkov výs- 
kumu a vývoja v praxi.

■ Prenos výsledkov aplikova
ného výskumu a vývoja do praxe 
a jeho ďalšia komercializácia sub- 
jektmi posobiacimi v cezhranič- 
nom regióne.

■ Nástroje na efektívnu iden- 
tifikáciu spoločných potrieb pro- 
duktívneho sektora a včasnú ori- 
entáciu výskumných a vývojových 
aktivit na perspektívne odvetvia 
a oblasti.

■ Príprava cezhraničných straté- 
gií na podporu inteligentného roz- 
voja a využívania inovácií.

■ A ďalšie.

Typ prijímatePov:
■ výskumné inštitúcie
■ vysoké školy s výskumnými 

pracoviskami
■ podnikatelské subjekty -  malé 

a stredné podniky
■ komory a záujmové združenia 

právnických osob (vrátane klastrov 
a sietí)

■ mimovládne (neštátne) nezis
kové organizácie

■ štát a jeho organizačné zložky
■ územná samospráva a jej or

ganizačné zložky
■ organizácie zriaďované štá- 

tom, krajom, obcou, mestskou čas- 
ťou a združením obcí

■ Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZÚS)

PRIORITNÁ OS 2 -  Kvalitně životné prostredie (71,0 mil. €)

INVESTIČNÁ PRIORITA 3.
Zachovanie, ochrana, podpora 

a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva

Příklady aktivit:
■ Investičné aktivity na zlepše- 

nie technického stavu prírodných 
a kultúrnych pamiatok s cielom 
ďalšieho využitia prírodného a kul- 
túrneho dedičstva.

■ Investičné aktivity na zvýše- 
nie dostupnosti lokalít s prírodnými 
a kultúrnymi pamiatkami prostred- 
níctvom zlepšenia kvality vybra
ných úsekov ciest II. a III. triedy 
(rekonštrukcia vybraných cestných 
úsekov, zlepšenie kvality povr
chu vozoviek, obnova existujúcich 
a vybudovanie nových cestných 
prvkov).

■ Investičné a neinvestičné akti
vity na zlepšenie prístupu k prírod- 
ným a kultúrnym pamiatkam (napr. 
značenie, oddychové zóny) realizo
vané vo forme doplnkových aktivít.
V rámci fondu malých projektov 
možu byť implementované ako pl
nohodnotné aktivity.

■ Plánovanie, príprava a budo- 
vanie cyklistických ciest s dorazom 
na zlepšenie prepojenia kultúrne 
a prírodne významných lokalít vo 
forme doplnkových aktivít.

■ A ďalšie.

Typ prijímatePov:
■ štát a jeho organizačné zložky
■ územná samospráva a jej or

ganizačné zložky
■ organizácie zriaďované štá- 

tom, krajom, obcou, mestskou čas- 
ťou a združením obcí

■ mimovládne (neštátne) nezis
kové organizácie

■ záujmové združenia právnic
kých osob

■ okresné a krajské organizácie 
cestovného ruchu

■ Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZÚS)

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.
Ochrana a obnova biologickej 

diverzity a pody a podpory ekosys- 
témových služieb vrátane siete Na
tura 2000 a zelených infraštruktúr

Príklady aktivít:
■ Aktivity na prípravu a realizá- 

ciu projektov starostlivosti o cezhra- 
ničné prírodne významné územia

■ Budovanie ekostabilizačných 
prvkov v krajine.

■ Tvorba a realizácia spoloč
ných cezhraničných plánov riade- 
nia/manažmentu prírodne hodnot
ných území, ich vybraných častí 
a okolitého územia (vrátane chrá- 
nených území).

■ Spoločné výskumné činnosti 
podporujúce zlepšenie cezhraničnej 
starostlivosti a ochrany o prírodne 
významné územia (vybrané bioto
py, druhy).

■ Monitorovanie stavu a vývoja 
biotopov a druhov, výmena vzá- 
jomných informácií, údajov a po- 
znatkov.

■ Spoločné činnosti na preven- 
ciu a odstraňovanie dosledkov eró- 
zie pody, kultiváciu pody.

Typ prijímatePov:
■ štát a jeho organizačné zložky
■ územná samospráva a jej or- 

ganizačné zložky
■ organizácie zriaďované štá- 

tom, krajom, obcou, mestskou čas- 
ťou a združením obcí

■ mimovládne (neštátne) nezis
kové organizácie

■ záujmové združenia právnic
kých osob

■ Európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZÚS)
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PRIORITNÁ OS 3 -  Rozvoj miestnych iniciativ (11,7 mil. €)

INVESTIČNÁ PRIORITA 5.
Posilnenie inštitucionálnych ka- 

pacít verejných orgánov a zaintere
sovaných strán a efektivity verejnej 
správy prostredníctvom podpory 
právnej a administratívnej spolu
práce a spolupráce medzi občanmi 
a inštitúciami

Príklady aktivít:
■ Spoločné plánovanie, stratégie 

a štúdie v cezhraničnom regióne.
■ Zvyšovanie inštitucionálnych 

kapacít a zručností organizačných 
štruktúr v oblastiach efektívnej

správy, vzdelávania, kultúrneho 
a prírodného dedičstva.

■ Rozvoj spolupráce inštitúcií 
verejnej správy.

■ Vytváranie a upevňovanie 
partnerstiev, sietí a podporných ce- 
zhraničných štruktúr.

Typ prijímatel’ov:
■ štát a jeho organizačné zložky
■ územná samospráva a jej or

ganizačné zložky
■ organizácie zriaďované štá- 

tom, krajom, obcou, mestskou čas- 
ťou a združením obcí

■ mimovládne (neštátne) nezis
kové organizácie

■ komory a záujmové združenia 
právnických osôb

■ školy/vzdelávacie inštitúcie
■ Európske zoskupenie územnej 

spolupráce (EZÚS)

PRIORITNÁ OS 4 -  Technická pomoc (6,4 mil. €)

Riadenie implementácie, kon
troly a auditu operačného progra
mu (riadiaci orgán, národný orgán, 
spoločný technický sekretariát, cer-

tifikačný orgán,orgán auditu a spo- 
lupracujúce orgány) a ďalšie.

Je nutné podotknut’, že zatial’ 
nebol OP schválený EK.

Ing. Stanislav Dreisig, 
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra
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Aplikace pro tříděný odpad. 
K čemu všemu je dobrá?

Jedním z nej zajímavějších výstupů projektu „Informační most mezi obecní česko-slovenské spolupráce“ je 
unikání aplikace pro chytré telefony a tablety, jejímž hlavním posláním je přiblížit uživatelům sběrná místa pro 
tříděný odpad. Měla by tak přispět k environmentální osvětě obyvatelstva v česko-slovenském příhraničí.

Nejbližší sběrná místa vždy po ruce

Mobilní aplikace Recykluj vám na základě vaší po
lohy pomůže najít nejbližší kontejner na odpad, kte
rý chcete třídit. Ať už jste v parku nebo se procházíte 
městem, nejbližší sběrná místa máte vždy po ruce.

Jednoduché ovládání Vše na dosah ruky

Vyhledávat můžete všechna sběrná místa pro pa
pír, plast, sklo, nápojový karton i sběrné dvory. Ozna
čit můžete i více druhů. Chcete upravit výběr a hledat 
pouze plasty? Využijte praktický filtr na mapě.

Nevíte, kam s tím? Nehažte to za hlavu!

Možná že byste tu PET láhev rádi vyhodili, ale ne
víte, kde jsou nejbližší plasty. A co když je nejbližší 
žlutý kontejner hned za rohem? Zobrazte si sběrná 
místa jako seznam, nebo rovnou na mapě.

Nevíte, kam s tím? Nehažte to za hlavu!

Využijte nápovědu a nechte si poradit, co (ne)patří 
do kontejneru na sklo, plasty, papír a nápojový kartón.

Rozhledy
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Úspěšné projekty přeshraniční spolupráce
Finanční prostředky z fondů Evropské unie pomohly v každém ze států realizovat nepředstavitelný počet nej

různějších projektů. Jednou z priorit kohezní politiky EU je také přeshraniční spolupráce. Následující odstavce 
tak popisují ty nejzajímavější projekty realizované partnery z české a slovenské strany:

CEZHRANIČNÁ AKČNÁ SIET OBECNÝCH 
HASIČSKÝCH ZBOROV POD KYKULOU 

Program: Operační program přeshraniční spolupráce 
SK-CZ 2007-13 
Rozpočet: 839 512,86 EUR

Obce: Chocholná-Velčice, Ivanovce, Drietoma, pře- 
shraniční partner Obec Starý Hrozenkov 
Cílem projektu bylo vybudování společného neprofesi
onálního záchranného systému, zaměřeného na likvida
ci požárů a řešení mimořádných situací ve všech zú
častněných obcí.

SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV 
A SLOVÁKOV NA JAVORINE 

Program: Interreg III A 
Rozpočet: 17 000,- EUR

Žadatel: Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste 
nad Váhom
Projekt byl zaměřený na realizaci folklórních akcí 
na slovensko-českém pohraničí s cílem udržet a pro
hloubit místní tradice.

SPOLUPRÁCA MIEST 
„BURGERBEGEGNUNG“

Program: Evropa pro občany 
Rozpočet: 11 tis. EUR
Obec: Horné Srnie, města: Sieraków -  Polsko, Vodňa- 
ny -  ČR, Brumov-Bylnice -  ČR

Program Evropa pro občany podporuje spoluprá
ce měst a obcí z Evropy. Do projektu byly zapojeny 
města Sieraków z Polska, Vodňany a Brumov-Bylnice 
z České republiky. Předmětem projektu bylo setkání 
účastníků ze zmíněných měst při příležitosti 570 výro
čí první písemné zmínky o obci Horné Srnie.

ATRAKTÍVNE MIESTA POHRANIČIA HORNÉ 
SRNIE/BRUMOV-BYLNICE 

Program: Operační program přeshraniční spolupráce 
SK-CZ 2007-13, Fond mikroprojektů
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Rozpočet: 20 tis. EUR
Žadatel: Obec Horné Srnie, přeshraniční partner: 
Brumov-Bylnice
Cílem projektu bylo identifikování, úprava a vyba
vení sedmi atraktivních míst pohraničí Horné Srnie/ 
Brumov-Bylnice. Jedná se o následující místa: Sklář
ská huť a pracovní kolonie ve Svaté Sidonii, Památník 
železnice, fotbalové hřiště, parkoviště Čekanov, noc
lehárna, dřevěný srub a lyžařský vlek, Minerální pra
men Pila, valcha Rajkovec, Kulometná hnízda I a II, 
Protitankové zátarasy, Obecní úřad Horné Srnie.

SPOLUPRÁCA MIEST „BIMKWEG“
-  (žiadosť v nemčine)

Program: Evropa pro občany 
Rozpočet: 11 tis. EUR

GŘ pro vzdělávání a kulturu 

Program „Evropa pro občany“

Žadatel: Město Ilava, partnerská města: Mikolów, 
Klimkovice, Všechovice, Gyor
Do projektu byly zapojeny Město Mikolów z Polska, 
Všechovice, Klimkovice z České republiky a Město 
Gyor z Maďarska. Předmetem projektu bylo setkání 
žáků a mládeže z výše jmenovaných měst v rámci bu
dování nových přátelství, spolupráce, předcházení kri
minality a vytváření vzájemné snášenlivosti.

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ POVODŇOVÝCH 
SITUACÍ V ČESKO-SLOVENSKÉM 

PŘÍHRANIČÍ 
Program: Operační program přeshraniční spolupráce 
SK-CZ 2007-13, Fond mikroprojektů 
Rozpočet: 18 229,- EUR
Žadatel: Regionální rozvojová agentura Východní 
Moravy, přeshraniční partner: Trenčianska regionálna 
a rozvojová agentúra

Možnosti řešeni

Vytvoření ideálních podmínek pro společná řešení 
v oblasti povodňové ochrany mezi příhraničními sub
jekty na české i slovenské straně. Cíle bylo dosaženo 
zejména vytvořením společného protipovodňového 
portálu a společných přednášek, workshopů.

HISTORIE OBCÍ KOŠÍKY A NOVÁ BOŠÁCA 
VE FOTOGRAFII 

Program: Operační program přeshraniční spolupráce 
SK-CZ 2007-13, Fond mikroprojektů

Historie obcí 
Košíky 

a 
Nová Bošáca 
ve fotografii

Rozpočet: 12 391,- EUR
Žadatel: Obec Košíky, přeshraniční partner: Obec 
Nová Bošáca
Cílem projektu je zvýšit povědomí o historii obou obcí 
prostřednictvím vzniklé obrazové publikace s histo
rickými fotografiemi. Touto zábavnou -  obrazovou 
formou je snaha zaujmout především mladé generace 
obyvatelstva. V rámci projektu rovněž proběhl slav
nostní „křest“ nově vzniklé publikace za přítomnosti 
delegace z obou obcí.

COUNTRY SEDLO-HUDOBNÝ 
FESTIVAL ALEBO COUNTRY HUDBOU 

K MEDZINÁRODNÉMU ZBLÍŽENIU 
Program: Interreg III A 
Rozpočet: 23 000,- EUR
Žadatel: Hipoterapeutické združenie HIPOS MAJER 
Projekt je zaměřený na udržování a rozšíření tradiční
ho festivalu Country Sedlo v Bojnicích.
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HODINA ČEŠTINY -  HODINA SLOVENČINY 
Žadatel: ZŠ Slavičín -  Vlára
Hlavní přeshraniční partner: Základná škola Ul. 
Janka Král a, Nová Dubnica

Celkový rozpočet: 139 000,- EUR
Aktivity projektu: Hlavním cílem projektu bylo pod
pořit vzájemnou spolupráci mezi základními škola
mi ve Slavičíne a Novej Dubnici v oblasti výchovy, 
vzdělávání a rozvoji kompetencí žáků prostřednictvím 
inovativních vyučovacích forem a metod. Snahou bylo 
zvýšení povědomí žáků a pedagogů o partnerské obci 
a podpora rozvoje jejich sociálních a odborných do
vedností prostřednictvím vzájemné výměny informací 
a poznatků na společných videohodinách.

Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím 
pořízení audiovizuální techniky -  vybavení multi- 
funkční učebny -  interaktivní tabule. Obě partnerské 
školy tak získaly vhodnou techniku, která umožnila 
propojit partnerské školy při výuce. Došlo ke kom
plexnímu vybavení učeben videokonferencí, PC pro 
žáky a doprovodné techniky, což umožnilo realizovat 
společné česko-slovenské vyučovací hodiny vybra
ných předmětů.

ČESKO-SLOVENSKÝ PRŮMYSLOVÝ KLASTR
Zájmovým územím pro potřeby Česko-slovenské- 

ho průmyslového klastru byla vymezena oblast Zlín
ského kraje v České republice a Trenčianského, Ži- 
linského a Trnavského kraje ve Slovenské republice. 
Vzhledem k velikosti celého zájmového regionu je 
pozornost soustředěna především na Zlínský a Tren- 
čínský kraj, které mají geograficky nejblíže k centru 
klastru situovanému do města Slavičín, které se nachá
zí ve východní části Zlínského kraje.

Vzhledem k tomu, že klastr není zaměřen oborově, 
ale regionálně, vyvstává velké množství subjektů, kte
ré mohou ve sdružení působit.

Pro klastr je důležité, aby měl vazbu na vzdělávací 
a výzkumné instituce, které zajistí inovace, nové tech
nologie, know-how, vzdělávání studentů a pracovní
ků. Ve vymezeném regionu se nachází řada takových 
institucí, které dokáží zajistit kvalitní výzkum a vývoj 
a posílit tak pozici firem v klastru. Řada oslovených 
podniků již s těmito institucemi spolupracuje, procen
to takových firem je ale stále velmi nízké. Nejčastěji 
jsou předmětem vzájemné spolupráce např. společné 
projekty, studentské praxe, spolupráce při tvorbě stu
dentských prací apod.

Projekt Česko-slovenský průmyslový klastr vychá
zí z těchto předpokladů a klade si za cíl vytvořit syste
matickou spolupráci mezi subjekty východní Moravy 
a západního Slovenska.

Mezi hlavní cíle projektu patří podpora vzniku part
nerských sdružení na úrovni klastru a založení takové
ho sdružení podnikatelských subjektů, které umožní 
efektivní využití nejnovějších zkušeností v oblasti in
formačních technologií, strojírenství a jejich přenosu 
mezi obdobně zaměřenými sdruženími na území Zlín
ského kraje a kraj ů Žilinského, Trenčianského a Tr
navského.

Projekt je zaměřen na sdílení veškerých takto zís
kaných zkušeností a relevantních materiálů, podílení 
se na přípravě společných vědeckých publikací a re
alizaci vzdělávacích aktivit, kterých se máte možnost 
osobně účastnit.

www.csklastr.eu
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Oceněné osobnosti vyhlášené v rámci udělování cen
„PODNIKATEL ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE"

za rok 2014

Vítězem „Podnikatel roku Zlínského kraje" za rok 2014 se stal MVDr. Antonín Plachý, 
který je vůdčí osobností a. s. ROYAL SPA.

Společnost ROYAL SPA je prívátním řetězcem lázeňských a wellness hotelů, kte
rý působí na území ČR jíž 19 let. V současností ROYAL SPA tvoří 4 lázeňské komplexy 
a 1 wellness hotel ve čtyřech významných lázeňských městech České republiky -  Luha
čovice, Mariánské Lázně, Velké Losiny a Ostrožská Nová Ves. Během působení na českém 
trhu získala společnost několik ocenění. V roce 2007 získala ocenění „Lázeňská společ
nost roku 2007", v roce 2008 „ Lázeňská akce roku", v roce 2010 získala společnost na Lá
zeňském festivalu v Karlových Varech cenu poroty za vzkříšení Termálních lázní Velké 
Losiny a v roce 2010 1. místo v soutěži o nejlepší turistickou nabídku v ČR.

Za vynikající propagaci Zlínského kraje bylo předáno poděkování panu Ing. Stanislavu 
Martincovi, jednateli společnosti KOMA MODULAR s. r. o. Vizovice.

Společnost KOMA, je synonymem české modulární výstavby, s důrazem na inovativ- 
ní přístup, výzkum a úzkou spolupráci s architekty a designéry. V současné době, patří 
mezi nejprogresivnější evropské firmy, v oboru modulární architektury. Vrcholem české 
modulární architektonické tvorby je výstavba českého pavilonu EXPO 2015 v Miláně.



Sdružení mSst a obcí Východní Moravy

Od doby svého založení v roce 1998 se Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM) zabývá koordi
nací záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí. Usiluje o zlepšování 
životního prostředí a podporuje rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionu. Formuje společné postupy 
samospráv při prosazování společných zájmů. Sdružení podporuje vzdělávání samosprávných orgánů 
a soustředí se také spolupráci s dalšími subjekty usilující o rozvoj regionů v České republice i v zahraničí.

OKRES VSETÍN
Branky, Hošťálková, Huslenky, Kelč, Lačnov, Lešná, Lidečko, Liptál, Loučka, Nový Hrozenkov, Police, Rožnov p. Radhoštěm, Vsetín

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Babice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Drslavice, Horní Němčí, Hradčovice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Korytná, 
Kostelany n. Moravou, Košíky, Medíovice, Modrá, Nedachlebice, Nezdenice, Pitín, Podolí, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, 
Šumíce, Tučapy, Uherský Brod, Vážany, Záhorovice, Zlámanec

OKRES ZLÍN
Bělov, Bohuslavicenad Vláří, Brumov-Bylnice, Bfezůvky, Dešná, Dobrkovice, Halenkovice, Haluzice, Hostišová, Hrobice, Hvozdná, 
Kaňovice, Komárov, Lhotsko, Lipová, Napajedla, Neubuz, Oldřichovice, Podkopná Lhota, Pohořelice, Sazovice, Slavičín, Štítná 
nad Vláří-Popov, Újezd, Valašské Klobouky, Vizovice, Vlachova Lhota, Všemina, Vysoké Pole, Žlutává

OKRES KROMĚŘÍŽ
Bezměrov, Bořenovice, Hulín, Komárno, Kurovice, Kyselovice, Lubná, Prusinovice, Roštění, Rusava, Zborovice, Žeranovice

Kde nás najdete:
Zlín
tř. Tomáše Bati 5146  
(vedle Polikliniky)

Kontakt SMOVM:
Telefon: +420  573 776 202  
Mobil: +420  7 3 3  792 294  
Email: smovm@seznam.cz 
www.smovm.cz

mailto:smovm@seznam.cz
http://www.smovm.cz

